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Z Obdcního úřadu

Úvodník

Je září, začíná další školní rok, a já mám v hlavě ohrádku. Je to
taková ta ohrádka, která vţdycky přesně ví, co dokáţu a co ne. Hrajeme
spolu takovou hru.
Já: chtěla bych něco pěkného nakreslit.
Ohrádka: no, ty teda určitě! Vţdyť jsi to nikdy nedělala, na to musíš
mít speciální talent, školy a tak. A proč si myslíš, ţe se to někomu bude líbit?
Já: copak je nutné, aby se to někomu líbilo?
Ohrádka: a proč bys to jinak dělala?
Já: jen tak, pro radost.
Ohrádka: No ty se mi snad zdáš, copak si můţeš dovolit ztrácet čas
s něčím jen tak? Podívej se, támhle je neumytý nádobí, je potřeba vytřít
podlahu a ty záhonky teda taky nic moc, a ty budeš něco dělat jen tak.
A tak nakonec dojde na nádobí, podlahu a záhonky, potom večeře,
uloţit dítko... Vzadu divný pocit a jako bych slyšela nůţky.
Přemýšlela jsem, kde jsem ten zvuk poprvé slyšela. Vybavila se mi
paní učitelka výtvarné výchovy - 5.C. Na mém výtvoru cosi škrtla, protáhla
obličej a napsala číslo 4. Šmik, střih. Na zem spadla malá bílá pírka.
Jo tak tady se vzala ta moje ohrádka. Jenţe já uţ jsem vyrostla, víš?
Uţ jsem tě přerostla, prostě tě přelezu. A basta!
Najednou cítím pocit rozpětí a za zády slyším jakési příjemné šustění.
Vţdyť se to přeci můţu všechno naučit, kdyţ budu chtít. K čemu je vlastně
dobrý jakýkoliv pocit omezení? Člověk je vlastně svobodný, jenom o tom
neví.
Jsme jako odlesky na hladině, zatřpytí se a zmizí. Jen na malý
okamţik. Bylo by nesmyslné tento prchavý okamţik strávit ve svých
ohrádkách. Kdyţ jsem vylezla z té své, cítím, ţe můţu být vlídnější na sebe i
na své okolí, můţu mít radost, prostě jen tak. Můţe být vlídnější i má
vzpomínka na paní učitelku. Třeba ji zrovna někdo naštval, třeba jí taky
kritizovali její díla, třeba měla taky jenom nějakou ohrádku.
A tak na začátku tohoto školního roku přeji našim paním učitelkám,
aby se dokázaly vzdát svých ohrádek a netvořily další. Ale to se vlastně týká
nás všech. Takţe přeji nám všem ţivot bez ohrádek znamenající omezení.
Soňa Urbanová

Váţení občané,
podzimní čas nadešel a čtvrtletí je za námi a s tím i další číslo našeho
zpravodaje, kde ve zkratce shrnu, co se událo a co se chystá.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) se konalo dne 28.
06. 2011.
 Po zahájení a schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu
bylo ve druhém bodě programu přednesena zpráva o činnosti rady
obce od 18. 11. 2010 do 16. 06. 2011.
 Dalším bodem bylo seznámení s návrhem závěrečného účtu obce za
rok 2010.
Upravený rozpočet
Skutečnost
Příjmy celkem:
6 146 200,- Kč
6 454 430, 12 Kč
Financování:
3 391 400,- Kč
2 882 136,64 Kč
Výdaje celkem:
9 544 600,- Kč
9 204 164,66 Kč
Saldo příjmy – výdaje: - 2 749 734,54 Kč
ZO schválilo na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010 provedenou kontrolu dne 01. 02. 2011 Odborem
kontrolním a právním Krajského úřadu JMK celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Prusy-Boškůvky za rok 2010 bez výhrad.
 Čtvrtým bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtových
opatření:
Rozpočtové opatření č. 3/2011:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů:
20 800,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů:
20 800,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 24. 05. 20101
Rozpočtové příjmy:
5 870 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
5 870 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2011:
Navýšení rozpočtu na straně výdajů:
Upravený rozpočet ke dni 28. 06. 2011:
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:

0,- Kč
5 870 000,- Kč
5 870 000,- Kč

 Dalším bodem byl prodej pozemku parc. č. 3504 – zahrada, o výměře
427 m2 v k.ú. Moravské Prusy za rodinným domem č. 73
v Chaloupkách. ZO schválilo prodej za 50,- Kč/m2. Kupující zaplatí
notářský a správní poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Obec zaplatí daň
z převodu nemovitosti
 Posledním bodem bylo seznámení se závěrečným účtem
Dobrovolného svazku Ivanovická brána a zprávou auditora o
výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2010, který byl projednán
na valné hromadě Ivanovické brány konané dne 10. 06. 2011 v
Orlovicích.
DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU
Rekonstrukce havárie kamenné stěny podél komunikace III/04712 a
kostela
Práce probíhají zatím v předpokládaných termínech. Trochu
problémů při výkopových pracích mezi stěnou a silnicí nadělal telefonní
kabel pracovníkům firmy SASTA, kdyţ měl být uloţen v šedesáti aţ
osmdesáticentimetrové hloubce a v kraji komunikace. Ve skutečnosti byl
uloţen do třiceti centimetrů pod terénem a hned vedle stěny. Další menší
zádrhel nastal při vrtacích pracích pro zemní hřeby a zakotvení věnce
pomocí horního ţelezobetonového věnce, kdy spadla malá část kamenné
stěny, která z venkovního pohledu vypadala, ţe je celkem v pořádku, ale
z vnitřní strany od kostela byla stěna narušená a za ní vyplavená zemina.
Vítání občánků
V neděli 16. října se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu
od 14,00 hod. vítání občánků.

Podzimní svoz odpadu
Velkoobjemový odpad
Kontejner: dovoz – čtvrtek - 13. října, odvoz - pondělí - 17. října.
Při kaţdém svozu jsou odvezeny dva a více kontejnerů s odpadem. Aby se
zamezilo hromadění odpadu a nepořádku kolem kontejneru a v jeho
nejbliţším okolí, bude přistaven v Boškůvkách i Moravských Prusích první
kontejner ve čtvrtek ráno, podle potřeby bude vyvezen, a v pátek bude
dovozen prázdný.
Proto ţádáme občany, aby nenechávali svoz velkoobjemového
odpadu aţ na víkendové dny a po případném naplnění kontejneru neukládali
odpad na stěny kontejneru z venkovní strany, ale daly ho vedle kontejneru.
Do kontejneru můţete odloţit nábytek, koberce, linolea, podlahoviny
z PVC, starý textil, umyvadla, záchodové mísy a další podobný materiál.
NEODKLÁDEJTE PNEUMATIKY, ELEKTROODPAD A
ŢELEZNÝ ODPAD!!!
Kovový odpad
Svoz odpadu provede Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy
v sobotu 22. října.
Elektroodpad a nebezpečný odpad
Firma RESPONO provede svoz odpadu v sobotu 22. října.
Kontejnery budou přistaveny:
- v Boškůvkách na návsi
- od 10,00 do 10,30 hod.
- v Moravských Prusích na parkovišti
- od 11,00 do 11,30 hod.
Odevzdávat můţete pracovníkům firmy: všechny druhy olejů,
zaolejované a mastné hadry, barvy, ředidla, nádoby od chemikálií a barev,
lepidla, postřiky, staré léky, baterie z automobilů, výbojky, zářivky a
všechny druhy elektrického odpadu.
PRACOVNÍCI RESPONA NEPŘEVEZMOU PNEUMATIKY A
ŢELEZNÝ ODPAD!
Občanské sdruţení Diakonie Broumov – sbírka pouţitého ošacení
Začátkem listopadu bude oznámeno místním rozhlasem a letákem ve
vitríně obecního úřadu, kdy bude provedena sbírka pouţitého ošacení
zabaleného do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem na
místní faře. Sbírku od Vás převezme paní Aneţka Večerková. Odvoz bude
28. 11. 2011.

Přinést můţete:
- letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/,
- lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek),
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené,
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
- obuv – veškerou a nepoškozenou.
Věci, které nemohou vzít:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace a koberce –
z ekologických důvodů,
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí,
- znečištěný a vlhký textil.

Dovolte, abych na stránkách tohoto čtvrtletníku zveřejnila některé
z reakcí dětí na akce, které se konaly v naší škole. Jistě i Vás potěší jejich
bezprostřednost, stejně jako mně.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu
ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Příjemné proţití podzimních dní Vám všem přeje
Lubomír Šebesta, starosta obce

Na škole v přírodě bylo dobře. Šli jsme i na hrad Pernštejn,vlakem
tam,zpátky pěšky lesem. Hráli jsme plno her.
Dita Šebestová

Matdří douška
Na prahu letošního školního roku vás opět zdravím a doufám, ţe jste
všichni zdrávi, spokojení a plni prázdninových záţitků. Těšíme se na setkání
s vámi a především s vašimi dětmi.
Kromě naší otevřené náruče čekaly děti, tak jako kaţdoročně po
prázdninách, malé změny, např. vymalování, úprava tříd i nové sloţení
pedagogického sboru. Do třídy Berušek nastoupila paní učitelka Věra
Kandorfová. A od října přibude také paní učitelka Dobromila Gottwaldová,
na zkrácený úvazek, jako asistent pedagoga.
V letošním školním roce bude navštěvovat mateřskou školu 37 dětí,
coţ je její plná kapacita. Jiţ ţádné dítě nebude dojíţdět, kromě jednoho z
Boškůvek.
Na základě dohody s Obecním úřadem jsme prodlouţili provozní
dobu naší mateřské školy, budeme pro vaše děti k dispozici:
6.30 – 17.00 hod.
Uděláme vše pro to, abyste měli pocit jistoty a klidu, ţe je o vaše děti
dobře postaráno.
Jitka Měřínská, ředitelka MŠ

Zd školních škamdn

Škola v přírodě se mi moc líbila. Dělali jsme plno zajímavých věcí a
moc mě překvapilo, ţe jsme měli výběr z jídla (švédské stoly na snídani).
Verča Hýzlová

Ve škole v přírodě se mi líbila prohlídka hradu Pernštejn, kde jsme
viděli vycpaná zvířata. A taky hry a jízda vlakem.
Jirka Večerka st.
Na škole v přírodě mě bavila stezka odvahy. Také jak jsme barvili
trička. Při prohlídce hradu Pernštejn jsme se naučili hodně zajímavého, třeba
to, ţe ochránkyně hradu byla svatá Barbora.
Simča Račanská
Ve škole v přírodě jsme dělali spoustu věcí, jako třeba : ţonglovací
míčky, bubínky, korálky, pohledy namalované přírodou, lapač snů, hráli
jsme fotbal, motýlky, hledali jsme poklad, šli stezku odvahy a taky na hrad
Pernštejn.
Lukáš Večerka
CLAIRE VE ŠKOLE
Claire nás navštívila na dvě hodiny ve škole. Nejdřív se představila
ona, ukazovala nám na mapě, odkud je a mluvila o své rodině. Pak jsme se
anglicky představovali my jí. Četli jsme a Claire nám opravovala výslovnost,

abychom dál nedělali chyby, a dokonce jsme podle jejích pokynů malovali
příšerku. Na konci nám ukázala, ţe umí mluvit trochu česky, ale nemůţe
vyslovit slova s háčky. Velmi se mi to líbilo.
Zuzka Hudcová

Ráno jsme se těšili na návštěvu. S paní učitelkou přišla hodná slečna
Claire Osborne. Mluvila anglicky a byla s ní sranda. Malovali jsme příšerku
a to se mi strašně líbilo. Claire je 27 roků a bydlí na Novém Zélandu. Ale
teď bydlí uţ dva roky tady a vyučuje angličtinu. Nás ji také učila, ale moc
jsme jí nerozuměli. Bylo to príma a hodně se mi to líbilo.
Anička Kolářová
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2010/2011
Hrálo se divadlo, z kterého jsme se naučili, ţe máme pomáhat
všem. Nikomu se neposmívat. I kdyţ je jiný, i kdyby byl tlustý nebo naopak
moc hubený. Zpívali jsme písničky a pak předškoláčky pasovali na školáky a
prvňáky na čtenáře. Čtvrťáci nakonec říkali svoje proslovy a tak se loučili se
školou.Pak se opíkali špekáčky. Líbilo se mi to.
Verča Cupáková
Na rozloučení se školním rokem se mi líbila kníţka, kterou jsem
dostal a pamětní list. A taky to, ţe jsme si potom s klukama zahráli
vybíjenou.
David Pavlík

Prušándk
Claire mě naučila hodně anglicky.Naučila nás nová slovíčka - tvary,
jejich výslovnost. Moc se mi to líbilo.
Verča Cupáková
Claire nás naučila za dvě hodiny hodně věcí. Moc mě to bavilo.My
jsme jí zpívali a počítali. Taky mluví trošku česky.
Ivo Mihal
S Claire se mi líbilo Bingo, kdyţ nám spelovala své jméno, ptala se
nás, co je za den, co bylo včera, co bude zítra. Claire nám dala moţnost
mluvit s pravým mluvčím o její zemi – Novém Zélandu.
David Pavlík

ŠNEČÍ RALLYE
Po změně termínu, vynucené počasím, se 28. srpna konal na hřišti jiţ
pátý ročník závodu malých jezdců na přibliţovadlech s vlastním pohonem.
Tradičních disciplín se zúčastnilo kolem pětadvaceti dětí, ale i několik
odváţných maminek a tatínků. A protoţe na dráze soupeřili závodníci nejen
s ostatními, ale hlavně sami se sebou, byli nakonec odměněni všichni.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do organizace a pomoci při
pořádání. Krásné fotografie z akce najdete na webu obce.

Milé maminky s malými dětmi, zveme vás do mateřského centra
Prušánek. Kaţdé úterý se od 10 hodin
scházíme v prostorách v přízemí
obecního úřadu. Pokud je hezké
počasí, popojdeme kousek dál na hřiště
na Zákopčí.
A co na vás čeká letos nového?
Kromě hraní, tvoření, říkanek a
povídání si s ostatními to mohou být
právě nápady, které přinesete. Uţ se na
vás těšíme

Mateřské centrum Prušánek
zve všechny děti a jejich rodiče na

DRAKIÁDU
která se uskuteční v neděli 9.10.2011 v 15:00hod
na kopci podél polní cesty do Boškůvek

Judita Špičáková

Zájemci se mohou zúčastnit těchto soutěžních disciplín:
1. o nejoriginálnějšího doma vyrobeného draka
2. o nejrychleji vzlétnuvšího draka
3. o draka, který vyletí nejvýš
V případě nepříznivého počasí bude
místním rozhlasem vyhlášen náhradní termín konání

Prušánek o.s.ve spolupráci
s místní knihovnou a základní školou
Vás v rámci 15. ročníku Týdne knihoven
zve na besedu pořádanou
na téma :

Radosti a starosti moderního rodiče

Knihovna
Váţení čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás pozvaly na Divadelní odpoledne
v knihovně, konané ve středu 5.10.2011 v 16.00 hod. Zejména zveme děti,
které si s námi společně rádi zahrají „na divadlo“.
V novém čtvrtletí pro Vás máme opět přichystány nové knihy.
Jednou z nich je také Alchymista Paula Coelha, kterou vám v tomto vydání
chceme představit.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

Knihomol

ALCHYMISTA
Paulo Coelho

beseda se koná

ve čtvrtek 6.10. 2011 v 16:00
v nové třídě základní školy
moderuje Mgr. Renata Musilová
z Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy
ve Vyškově
Srdečně se těší pořadatelé

Román Paula Coelha Alchymista,
největší brazilský bestseller všech dob.
Vyprávění o cestě španělského pastýře za
zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o
splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je
zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i
poznáním posvátnosti světa, v němţ ţijeme. Na
cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek
a důleţitých setkání, je třeba dbát všech
znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou
(jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit
samu svou osobnost.
Úryvek z knihy:
PROLOG
Alchymista sáhl po kníţce, kterou přinesl někdo z karavany. Chyběla
jí obálka, ale i tak uhádl jméno autora: Oscar Wilde. Jak si v ní listoval, našel
vyprávění o Narcisovi.

Znal ten starý příběh. Sličný chlapec se den co den zhlíţel v tůni a
nemohl se na svou krásu vynadívat. Byl sám sebou tak uchvácen, ţe jednou
do té tůně spadl a utopil se. Rozkvetl tam pak květ, jemuţ se říká narcis.
Takhle však Oscar Wilde ten příběh nezakončil.
Prý kdyţ Narcis zemřel, přišly z lesa Oreády a spatřily, ţe tůň plná
sladkých vod se změnila v kalich slaných slz.
„Proč pláčeš?“ ptaly se Oreády.
„Kvůli Narcisovi,“ odpověděla tůň.
„Nu, nedivíme se, ţe truchlíš pro Narcise,“ pokračovaly Oreády.
„Přestoţe my všechny jsme ho v lese sledovaly, kudy chodil, ty jediná ses
mohla na jeho krásu vynadívat z blízka.“
„Copak Narcis byl krásný?“ podivila se tůň.
„Kdo by to mohl vědět lépe neţ ty?“ uţasly Oreády. „Vţdyť přece na
tvých březích se kaţdý den skláněl k zrcadlu tvých vod.“
Tůň chvíli mlčela a pak řekla:
„Narcise oplakávám, ale ţe byl krásný, toho jsem si nikdy nevšimla.
Pláču proto, ţe kdyţ uléhal na mých březích a skláněl ke mě zrak,
viděla jsem, jak se v hloubi jeho očí zrcadlí má vlastní krása.“
„Krásný příběh,“ pravil Alchymista.
Připravila Soňa Urbanová

Místní knihovna Moravské Prusy

Týden knihoven 2011
přehled akcí

Farní16:00listy
Divadelní odpoledne

středa 5. 10.

- hraní s pohádkou pro děti
čtvrtek 6. 10. 16:00 Radosti a starosti moderního rodiče
V OBCHODĚ - beseda s Mgr. Musilovou
Jednomu chlapci se zdálo, ţe se ocitl ve velkém obchodě. Za
▪ návštěva
základnístál
a mateřské
pultem
jakodětí
prodavač
anděl. školy
▪ registrace
čtenářůzeptal
zdarmase kluk.
"Co tunových
prodáváte?"
▪ čtenářská
amnestie
- moţnost
knih po
"Všechno,
co si
přeješ,"vrácení
odpověděl
krátce anděl.
výpůjční lhůtě bez poplatku
Naše knihovna je pro všechny
Naše knihovna je pro vás

Farní listy
POZDRAV Z FARNOSTI
Za námi prázdniny a horký čas ţní. Jsme rádi, ţe Bůh vyslyšel naše
modlitby za dobrou úrodu, ačkoliv v mnohých zemích to bylo různé, kvůli
nepříznivému počasí. Jsou země, ve kterých vládne hlad, například
Somálsko, jak nás o tom informují média. Neměli bychom při tom být
lhostejní. Naše katolická charita se snaţí těmto lidem pomoci, a my se
můţeme také přidat jejím prostřednictvím. Svoje příspěvky můţete zaslat na
účet: 55660022/0800, v.s. pro Somálsko: 103.
Děkovali jsme při doţínkách za to, co se nám urodilo na polích a
v zahradách, a také, ţe při tom letošním podivném počasí se nám to všechno
podařilo včas sklidit.
Teď nesmíme upadnout do nějaké euforie nad krásnou letošní sklizní,
ale po zajištění jídla je třeba pořád myslet i na duchovní stránku svého
ţivota. Však ne samým chlebem člověk ţije. Krásně o tom vypraví jeden
příběh o růţi:
Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříţi. Kaţdý den, kdyţ
chodil na univerzitu se svou francouzskou přítelkyní, procházel
jednou velmi rušnou ulicí.
Na jednom rohu této ulice vídal pokaţdé ţebračku, která
prosila chodce o almuţnu. Ţena seděla bez hnutí jako socha vţdycky
na stejném místě s rukou nataţenou a očima sklopenýma k zemi. Rilke
jí nikdy nic nedal, zatímco jeho společnice ji pokaţdé nějakým
penízem podarovala. Mladé Francouzce to bylo divné, a tak se
básníka jednou zeptala:
"Proč té chudince nikdy nic nedáš?"
"Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce," odpověděl básník.
Dalšího dne přišel Rilke s nádhernou, čerstvě rozvitou růţí.
Vloţil ji ţebračce do ruky a chtěl odejít. A tu se stalo něco
neočekávaného. Ţebrácká zvedla oči, pohlédla na básníka, namáhavě
se zvedla ze země, uchopila jeho ruku a políbila ji. Růţi přitiskla na
prsa a pomalu odcházela.

Celý týden ji nikdo neviděl. Ale za osm dní znovu seděla na
svém obvyklém rohu ulice. Tiše a bez hnutí jako vţdycky.
"Z čeho ţila po celou tu dobu, kdy nic nedostávala?" ptala se
francouzská dívka.
"Z růţe," odpověděl básník.
Farnost, jako rodina rodin také vstupuje se všemi rodinami do nového
školního roku. V tomto školním roce se náboţenství bude vyučovat ve škole.
Děti ZŠ jiţ obdrţely ve škole přihlášky na výuku náboţenství. Děti bude
vyučovat p. katechetka Jitka Cibulková. Výuka bude kaţdý čtvrtek.
Připomínám rodičům povinnost dbát na vzdělávání v oblasti víry.
Do konce tohoto roku nás čekají ještě následující oslavy:
 2. října naše farnost organizuje pouť do Itálie, kde navštívíme řadu
sanktuárií.
 v říjnu se podle tradice soustředíme na modlitbě sv. růţence. Vţdy
půl hod. před mší sv.
 1.11. budeme vzpomínat na naše zemřelé při smuteční bohosluţbě
v 18.00 hod.
 od 27.11. začne adventní příprava na vánoce.
Bohuţel se nám letos nepodařilo sehnat dostatek peněz na opravu
střechy kostela, proto se musí odloţit do dalšího roku. Děkuji zastupitelstvu
obci za schválenou dotaci pro tuto opravu, kterou jsme ovšem nemohli
vyuţít a doufáme ve vaši vstřícnost i v příštím roce. Všechno ovšem je
vázáno na státní dotaci, protoţe výměna střechy na tak velkém památkovém
objektu je spojena i s velkým finančním nákladem, podle rozpočtu kolem
600 tis. Kč. Doufáme, ţe s Boţí a lidskou pomocí náš pruský kostel konečně
dostane novou střechu.
Vyprošuji u Boha světlo Ducha Svatého v tomto novém školním roce pro
všechny ţáky, studenty a jejich učitele. Vyprošuji všem občanům Boţí
poţehnání v kaţdé vaší práci. Kéţ pod ochranou sv. Jiří budou Moravské
Prusy ţít v pokoji a radosti.
To vám přeje a ţehná
P. Boguslaw, farář

Trocha filosofie nikoho nezabije
ZENOVÉ PŘÍBĚHY
Kdyţ se blíţil konec starého zenového mistra, všiml si, ţe jeho ţáci
pro něho plánují skvostný pohřeb. Zavolal je k sobě, vysvětlil jim, ţe nechce,
aby marnili čas takovým nesmyslem, a vyjádřil přání, aby ho nechali
nepohřbeného. „Poloţte mě někam na kraj lesa a nestavte ţádný náhrobek;
květiny a tráva, to je nejlepší náhrobek. Celé stvoření má mít účast na mém
pohřbu. Chtěl bych zetlít co nejméně nápadně.“ Ţáci protestovali: „Kdyţ tě
nepohřbíme, seţere tě divoká lesní zvěř!“ Mistr jim dal za pravdu, ţe kdyţ
ho nechají nepohřbeného, nepochybně ho seţere divoká lesní zvěř. „Ale,“
pokračoval, „pohřbíte-li mě do země, určitě mě seţerou červi. Proč
nadrţujete červům?“
***
Poněkud prudký mladý novic nemístně obtěţoval zenového mistra:
„Mistře, tak uţ mi prozraďte tajemství ţivota!“ „Umíš si nechat tajemství
pro sebe?“ zeptal se mistr. „Ale samozřejmě, ţe to umím,“ ujišťoval ho
novic a nemohl se uţ dočkat. Mistr, který povstal k odchodu z místnosti,
řekl: „ Já také.“
***
Dva synové se hádali o dědictví. Zenový mistr jim poradil: „Jeden
syn ať rozdělí dědictví na dva díly, a druhý syn ať si pak vybere ten díl, který
chce.“
***
Starosta nabídl odměnu padesáti zlatých kaţdému, kdo přijde s
návrhem, jak vesnici ušetřit peníze. Zenový mistr té vesnice starostovi
navrhl: „Škrtněte odměnu!“
***
Jeden zvlášť horlivý novic se dnem i nocí cvičil v zazenu, snad ani
nespal a jedl pramálo. Mistr si ho povolal k sobě a radil mu, aby omezil své
usilování a bral větší ohled na své zdraví. „Ale já hledám vysvobození a
nechci ztrácet čas,“ vysvětloval novic. „A odkud víš,“ zeptal se ho mistr, „ţe
osvícení běţí před tebou a ty musíš za ním utíkat? Třeba je za tebou,
pospíchá za tebou, a jen tě při tvém tempu nedokáţe dohonit.“
***

Mnich potká na návsi poustevníka, kterému vyhořelo jeho skromné
obydlí, a vyjadřuje mu upřímnou soustrast. Poustevník opáčí: „Není to tak
zlé. Od té doby, co mi vyhořela chýše, nic uţ mi v noci nepřekáţí v pohledu
na měsíc.“
***
Jeden vesničan rozčileně přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera:
„Mistře, mistře! Máme veliký strach, v našem domě ţije duch. Prosím tě,
pověz mi, co mám dělat.“ Mistr klidně odpověděl: „Prostři ještě jeden
příbor!“
„Moudrosti a příběhy zenu“ Marco Aldinger

Pdrličky z historid
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1939
Leden – konají se sbírky pro uprchlíky pod heslem „babiččina
komora“; ve Španělsku končí válka vítězstvím Frankovy armády. V Polsku
je sčítání lidu a ţije tam mimo poláky 97.000 čechů a 5.000 němců.
Únor ...jeví se nedostatek topného dřeva. Sbírka pro pomoc
uprchlíkům vynesla 15 milionů Kč.
Březen A zase nové události: dne 14. března se prohlašuje Slovensko
za samostatný stát. 15. března jsme přiděleni k Třetí říši k Německu a zřízen
„protektorát“.; celé naše území jest obsazeno německým vojskem. 18.-19.
jest Vůdce říše v Čechách na Moravě.
Mezi lidem je pochopitelné vzrušení ze strachu o peníze, všechno se
skupuje; platidlem vedle naší koruny jest Říšská marka stanovena poměrem
1 ku 10 t.j. 1 marka platí 10 Kč.
Duben nezadaní jsou povoláváni po předchozí lékařské prohlídce na
práce do Německa; jest rozpuštěna bývalá čs. armáda. Zavádí se jízda
vpravo; z úřední moci nařízen a také zachován den 26. duben jako nedělní na
oslavou padesáti let říšského vůdce
Vrací se málo vlaštovek; opravuje a dláţdí se cesta u domu čís. 10.
Květen - První máj nebyl nijak okázale oslaven. 21. je nábor
souručenství mladých; překotně se staví a kupují stroje.

Červen kolem 19-22 jsou velké bouře, není moţno dokončit polní
práce.
Červenec jest málo dělníků na polní práce
Srpen - ...opravuje se potok od Sedláčkovýho mlatu a klade se tam
potrubí; Mezi Německem a Polskem nastává válečný stav; všechno
podraţuje.
Září - jest mnoho nových vyhlášek a nařízení o mimořádných
poměrech; nařízeno také zatemnění bytů a návsi. Kolem Vyškova jest veliký
stavební ruch; veškeří dělníci a řemeslníci mají hodně práce a dobrý
výdělek; platy se pohybují u řemeslníků 3-6 Kč na 1 hod.; u dělníků 2-5.50
Kč a svátek 100% navíc.
Říjen- zavádějí se lístky na potraviny; jsou odvody koní; je málo
obchodního zboţí a za vysoké ceny.
Listopad - ... velké vlhko zdrţuje polní práce; před sv. Kateřinou jsou
silné mrazy a 26. je velká chumelenice; jsou vydány lístky na všechny
potraviny a také na uhlí; 21. je ve Vyškově odvod koní z naší obce; schopný
materiál se přímo odevzdává vojenským útvarům říše; cena koně se
pohybuje 7-10.000 Kč. Od nás bylo vzato 5 koní; cena těchto koní byla
během měsíce plně vyplacena; v této výši pohybují se i ceny ostatních koní;
lid řemeslný je stále dobře zaměstnán; podniká se mnoho nových staveb; je
však málo stavebního materiálu.
Prosinec - Kaţdý den prší; 8. začíná mrznout a pěkně mrzne aţ do
vánoc; jsou pěkné vánoce; opět se polní pořekadlo : padá-li brzo listí ze
stromů, bude mokrý podzim a tuhá zima; mnoho polních prací zůstalo
nedoděláno; jsou zavedeny lístky na šactvo, ale i tohoto je málo.
Rok 1939 byl bohatý na rozmanité události, které měly vliv na
peněţnictví.
Jest vydán zákaz o vyvěšování státní vlajky a praporu s modrým
klínem a je dovoleno vyvěšovat jen vlajky protektorátní; 28. říjen byl pro nás
zrušen a stal se všedním dnem. Nikdo však nezapomněl; vzpomínali jsme
tiše, ale vzpomínali; a všichni.
2. prosince promluvil k nám K.H. Frank tvrdou a trpkou řeč, ţe
nebude pro německý národ protokol o příměří s podpisem českého emigranta
a dává nám na uváţenou ţít po boku něcmeckého národa a říše a nebo.... být
podle jejich jiţ hotového plánu zničeni; národ však půjde přes všechna
utrpení a hrůzy, které na sebe nedají dlouho čekat; zcela určitě svoji
nelehkou cestou; český národ se zase semkne, je však těţko dnes předvídat,
jak to všechno skončí.

Viděli jsmd, slyšdli jsmd
ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřady Prusy-Boškůvky a Váţany zorganizovaly pro občany
ve středu 29. června v odpoledních hodinách zájezd do Mahenova divadla
v Brně na činohru „Scapinova šibalství“. Přestoţe doprava byla zdarma,
z naší
obce
se
přihlásilo pouze 15
občanů včetně dětí;
zbytek
autobusu
obsadili občané z
Váţan. Především
děti,
ale
také
občany, kteří byli
v Mahenově divadle
poprvé,
nadchla
krásná
budova
divadla
a
její
výzdoba.
V hlavní roli se
představil Zdeněk
Dvořák,
který
skvěle
zahrál
Scapina a celou hru
nás bavil svými
kousky. Stručný obsah hry (převzato z webové stránky Národního divadla
v Brně):
„Dva měšťanští synkové, Oktavius (syn Arganta) a Leandr (syn
Geronta), za pomoci prohnaného Scapina vytrestají své skrblické
a staromódní otce. Kdyţ otcové kamsi odjedou, hoši si zařídí ţivot podle
svého. Oktavius se oţení s dívkou Hyacintu, která nemá ani vindru a neví, čí
je. Laendr se chce oţenit s cikánkou Zerbinettou. Otcové se vrátí, jsou
zděšeni a chtějí vše zrušit. Tu sluha Scapin slíbí mladým pomoc a svými
šibalskými kousky po italském způsobu, podvody a lhaním „dědky“ přiměje,
aby byli synům po vůli. Nic pak nebrání velké svatební veselici.“

Představení se nám líbilo, z divadla všichni odjíţděli spokojení a dobře
naladění, takţe jsme se shodli na tom, ţe se do Brna za kulturou určitě ještě
vypravíme...
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN TJ SOKOL
V letošním roce se podařilo členům TJ Sokol uspořádat všechny
naplánované letní sportovní akce. Začali jsme tradičně dětským sportovním
dnem – 25.6.2011. I letos přišlo
hodně dětí a to je potěšitelné.
Disciplíny – sprint na 60 m,
běh kolem hřiště, skok z místa,
hod granátem, střelba ze
vzduchovky,
přetahování
lanem, chůdy, hod míčkem na
terč,
slalom
s
dětským
kolečkem, švihadla, štafety
atd., zvládly děti výborně, při
vyhlašování výsledků byly
vyhlášeny nejlepší výkony a
všichni malí i větší sportovci
dostali diplom a sladkosti.
Doprovodný program zajistili
také letos naši hasiči a DJ
Martin. Sportovní odpoledne
bylo
ukončeno
tradičním
opékáním špekáčků. Letos
poprvé děti měly moţnost
přespat na hřišti ve stanech.
Nakonec jich bylo 20. Ještě neţ šly spát, všechny absolvovaly stezku odvahy
k rybníku, kde svojí nebojácnost stvrdily svým podpisem. Tímto chci
poděkovat všem dospělým, kteří se podíleli na organizaci. Akce byla
zúčastněnými hodnocena, jako velice vydařená.
DEN DĚTÍ V BOŠKŮVKÁCH ...aneb boškůvské loučení s létem
V sobotu 17.9. se v Boškůvkách uskutečnil Den dětí.
Ţe měl být den pro děti v červnu? Nejlépe prvního, protoţe tak to má
být? A co by ne i v září? Kaţdá záminka potkat se s fajn lidma, posedět a
utuţit sousedské vztahy je přece dobrá .

Celkem 11 dětí se
zúčastnilo
disciplín,
ve
kterých prokázaly přesnost,
sílu, šikovnost i trpělivost,
například shazovaly kuţelky,
zatloukaly hřebíčky…A kdo
nasbíral všechna razítka ze
stanovišť – coţ se zdařilo
všem – mohl si pak za
odměnu najít v přilehlém
parčíku balíček se sladkou
odměnou.
Děti byly spokojené,
s pozdním odpolednem pak
porovnali své síly i dospělí, a
to v hodu dřevěnou koulí
(která byla fakt docela těţká)
a řezání dříví (které bylo
úplně, ale úplně dřevěné).
Kdo chtěl, mohl si zahrát
ping-pong, kuţelky, opéct si
špekáček či si jen tak uţívat točeného piva aţ do večerních hodin.
Za sebe i za ostatní,
kterým se odpoledne
líbilo,
děkuji
za
uskutečnění
akce
hlavním organizátorům
Mílovi a Májovi a
všem ostatním, kteří
přiloţili
ruku
či
kremroli k dílu a těším
se na další setkání v tak
hojném, či i hojnějším
počtu.
Z Boškůvek zdraví
Kamča Liška Botková

TJ Sokol
Dalšími aktivitami naší TJ Sokol byly nohejbalové turnaje trojic. Dne
3.7.2011 proběhl místní uliční turnaj – o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 8
místních druţstev a poté, co nám dost nepřálo počasí, se turnaj dohrával aţ za
týden. Po bojích kaţdý s kaţdým nakonec rozhodovalo o vítězi poslední utkání,
které určilo následujícím pořadí:.
1. místo - Veverská Panáček D., Špičák M.,
Pospíšil O.
2. místo - Chaloupky Chujac D., Chujac J., Rückl
P. ml.
3. místo - Chmelinek II Vejmola J. ml., Palla J. ml.,
Pecka Z.
Memoriálu J. Špičáka se
dne 23.7.2011 za hezkého
počasí zúčastnilo 10 týmů.
Za účasti kvalitních hráčů
z vyšších soutěţí
byly
k vidění velice kvalitní
zápasy, které určily toto
konečné pořadí:
1. místo - Ti hezčí - Müller
M., Radoš, Indra
2. místo - Zemikteam Zemánek,
Müller
J.,
Šamalík
3. místo - MPH – Procházka, Osička, Suchý
Dne 13.8.2011 bylo odehráno tradiční fotbalové utkání svobodní x
ţenatí. Ani tentokrát nám počasí nepřálo, a tak se po domluvě odehrál zápas na
„náhradním“ hřišti, které více svědčilo ţenatým, protoţe po sérii poráţek se jim
podařilo zvítězit 5:4. Za vítěze skórovali Vymazal Petr 2x, Šášek Martin 2x a
Vejmola J. ml. Za svobodné se trefili Tkáč Pavel 2x, Večerka Marek a Krátký

Petr.Letos byl odehrán jiţ 19. ročník tohoto fotbalového utkání!!! Celkový stav,
který sledujeme od samého počátku tohoto klání je tedy svobodní x ţenatí =
11 : 8. Je vidět, ţe kvalitní svobodní hráči přechází na stranu ţenatých a tak
moţná jednou bude vzájemné skóre vyrovnané. No, za tři roky uvidíme.
Volejbalové odpoledne se letos neuskutečnilo, ale prakticky se kaţdou neděli
vţdy sešlo na hřišti někdy více, někdy méně nadšenců pro tento sport a zahráli
si.
Velice
překvapila
hojná
účast naší mládeţe.
Skončil
ročník
nohejbalových
soutěţí.
A muţstvo ve
sloţení
Vejmola
Jarek ml., Rückl
Petr ml., Pacák
Roman,
Šišma
Radek a Pekařík
Zdeněk ml. se letos
stalo
PŘEBORNÍKEM
OKRESU
!
GRATULUJEME
!!! B muţstvo se
umístilo na 8 místě.
Oddíl se zúčastnil
také několika turnajů, např turnaje Orlovicích , kde zvítězilo naše druţstvo ve
sloţení Chujac David, Chujac Josef, Molitoris Josef.
Sezonu zahájil oddíl stolního tenisu – tréninky – tradičně v úterky, středy a
kaţdý pátek. Soutěţe začínají 2.10.2011.
Po zdlouhavých jednáních, vyřizování různých povolení a shánění financí , bude
v měsíci říjnu dokončeno nové hřiště s umělým povrchem.
Sportu zdar !!!
Za TJ Sokol Moravské Prusy
Josef Molitoris

Ranč Boškůvky
KONEC SEZÓNY NA RANČI
Podzim se kvapem blíţí a s ním i konec sportovní sezony. Proto jiţ
můţeme pomalu začít bilancovat, jak se nám ten letošní rok vydařil.
V letošním roce jsme připravovali spoustu akcí. Jako první proběhl
tradiční Dětský den s názvem Z pohádky do pohádky, kde se zúčastnila snad
úplně všichni z naší stáje. Také na sportovních kolbištích se nám jistě dařilo.
Lucie Jíšová s Targem a Veronem měli úspěchy a přivezli nejedno vítězství.
I
Veronika
Veselá
s Liptonem
v Barrel race
zabodovali a
z MČR přivezli
pěkné 3 místo.
Další
z akcí, které na
ranči proběhly,
byly
naše
celkem
troje
závody. Stejně
jako loni jsme
pořádali
drezurní soutěţe, kde jezdci na drezurním obdélníku předvedli tiché
souznění s koněm. I do dalších dvou hobby závodů s drezurními i
skokovými soutěţemi se do Boškůvek sjel nemalý počet závodníků.
Děkujeme našim příznivcům a omlouváme se všem, kterým během
našich akcí vznikly jakékoliv potíţe.
Děkujeme všem sponzorům, kterými byly společnosti Landenal s.r.o.,
Bio-Color s.r.o. a firma D-klima.
Ing. Martina Paráčková

AKCE PLÁNOVANÉ NA IV. čtvrtletí 2011:

Události
NAROZENÍ
Boškůvky
Matyáš Pintýř
Tobiáš Vítek

Moravské Prusy
Tereza Slouková
Abigail Špičáková

Rodičům blahopřejeme k narození miminka a přejeme, aby jim nový
človíček přinesl do rodiny hodně lásky a smíchu.
JUBILEUM
červenec 2011
Miroslav Grégr
František Adler
Boţena Pekarová Pavelková
Drahoslava Hledíková
srpen 2011
Milan Vlček
Zdeněk Svoboda
září 2011
Marie Konečná
Drahomíra Pospíšilová
Jaroslava Zimermanová
František Pořízek
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti
v ţivotě.
ÚMRTÍ
Jaroslav Kilián
Pavel Vejrosta

středa 5.10.2011 v 16.00 hod. Divadelní odpoledne v knihovně
čtvrtek 6.10.2011 v 16.00 hod. Beseda s Mgr. Musilovou v ZŠ
neděle 9.10.2011 v 15.00 hod. Drakiáda - pole u polní cesty do Boškůvek
neděle 16.10.2011 ve 14.00 hod. Vítání občánků - zasedací místnost
obecního úřadu
úterý 18.10.2011 v 17.00 hod. - zájezd do Mahenova divadla v Brně
říjen - datum bude upřesněno - zábavné odpoledne v MŠ
listopad - datum bude upřesněno - Halloween ve škole, lampionový průvod
pondělí 5.12.2011 v 16.00 hod. Dostaveníčko s Mikulášem a čertem - KD
Mor. Prusy
čtvrtek 8.12.2011 v 15.30 hod. Vánoční besídka ZŠ a MŠ - KD Mor. Prusy
pondělí 26.12.2011 v 8.00 hod. Vánoční turnaj ve stolním tenise - KD
Mor. Prusy
Svaťka Šebestová vás zve

kaţdou středu od 19.00 - 20.00 hod.
do místního kulturního domu na cvičení aerobicu.
První hodina se uskuteční ve středu 5. října.

Kdo si hrajd, ndzlobí
Jaká rostlina se skrývá v osmisměrce?
BLÍN
BRÁNA
BRÓM
KMÍN
KOLO
KRÁLÍK
KRÁVA
KÝL

LOPATA
LYRA
MELOUN
MLÝN
NORA
ROSTLINA (2x)
TOPIČ

