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Z OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
právě jste otevřeli první číslo letošního roku našeho
místního zpravodaje OBČAN. Ten prošel menšími změnami.
Obsah našeho čtvrtletníku zůstává při starém, pouze vizuální
podoba je pozměněna.
Hlavním důvodem této proměny je, že dále budu
zpracovávat „občánka“ já. A tak mi dovolte, abych se Vám
představila, ačkoli je možné, že mě mnozí znáte. Jmenuji se
Tereza Řezníková, jsem studentka vysoké školy. V Moravských
Prusích žiji od dětství. Z naší obce pochází prakticky celé mé
příbuzenstvo.
Zpracovávání zpravodaje přebírám po paní Soně
Urbanové, která se s rodinou odstěhovala mimo naší obec.
Tímto bych jí ráda poděkovala jak za vedení OBČANA,
tak za práci v zastupitelstvu obce a v místní knihovně. Doufáme,
že se jí bude nadále dařit i v novém bydlišti.
Vám přeji příjemné velikonoční svátky a hezké slunečné
jarní dny, na které jsme se všichni těšili.
Tereza Řezníková
Čtvrtletník Občan 1/2012 vydává 2.4.2012 Obec Prusy-Boškůvky,
IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94.
OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov
www.prusy-boskuvky.eu , prusy.boskuvky@iol.cz
Příjem příspěvků na adrese OÚ Moravské Prusy, tel: 517 361 125
Uzávěrka každého čísla 15 dní před ukončením čtvrtletí. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. Zpracoval OÚ Prusy-Boškůvky.
Odpovědná redaktorka: Tereza Řezníková,
reznikova.terez@seznam.cz

Letošní první veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo
16. února.
Nejdříve proběhl slib nových zastupitelů Mgr. Veroniky Vejmolové
a Stanislava Hudce (náhradníků z příslušné kandidátní listiny) na uvolněná
místa za dvě odstěhované zastupitelky obce - Hanu Panáčkovou a Soňu
Urbanovou.
Protože obě odstěhované zastupitelky obce byly členkami
finančního výboru, proběhla volba nových členů i předsedy. Za předsedu
finančního výboru byla zvolena dosavadní členka výboru Hana Večerková.
Novými členy byli zvoleni Veronika Vejmolová a Petr Večerka.
Dalším bodem bylo schválení rozpočtového opatření č. 8/2011, kde
byly upravené na straně příjmů a výdajů jen jednotlivé položky. Upravený
rozpočet zůstal k 31. 12. 2011 beze změn.
Další bod byl doplněn do programu zastupitelstva obce. Byla
projednána žádost TJ Sokol Moravské Prusy o finanční půjčku 700 000,- Kč
na dobu určitou k úhradě faktury dodavateli díla – Hřiště s umělým
povrchem. Schválená dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
by měla být převedena na účet organizace do konce května letošního roku.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na překlenutí současné finanční situace
TJ Sokol Moravské Prusy poskytnutím půjčky a zároveň pověřilo starostu
obce projednat s právníkem text smlouvy, podmínky splácení či vrácení
půjčky, aby mohla být smlouva na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
schválena.
V diskuzi byla projednána PETICE občanů Moravských
Prus, převážně z místní části Hatě, kde poukazují na velmi špatný stav
místní komunikace a chodníků. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce
a zúčastněné občany s orientačními cenami na provedení rekonstrukce
a s finanční situací obce. Sdělil, že ceny na rekonstrukci silnice se pohybují
podle druhu konstrukce vozovky v rozmezí 1200,- až 1500,- Kč na 1m2.
Při přibližné délce komunikace 300 m a šířce 5,50 m by cena byla od 2,3
miliónů Kč do 2,9 miliónů Kč s DPH. Provedení rekonstrukce chodníků
by se pohybovalo při přibližné částce 1000,- Kč + DPH za 1m2 v částce do
430 tisíc Kč. Není započítaná cena na projektovou dokumentaci, geodetický
průzkum, geometrické zaměření, vyřízení všech potřebných stavebních
povolení a ekologické zpracování stávající komunikace a na výběrové řízení

na dodavatele stavby. Celkovou rekonstrukci komunikace a chodníků není
možno provést bez získání dotací a půjčky od banky. Starosta obce má
získat další informace k výstavbě komunikace, aby mohl informovat
zastupitele, občany a členy petičního výboru.

do věrnostního programu firmy ELEKTROWIN - „RECYKLUJTE
S HASIČI“. SDH provedou sběr kompletních elektrozařízení po obci.
Termín bude včas oznámen plakáty a obecním rozhlasem.

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo 29. února.
Byla projednána a schválena Smlouva o půjčce mezi Obcí PrusyBoškůvky a TJ Sokol Moravské Prusy podle § 85 písm. j) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. a pověření starosty obce s uzavřením smlouvy o půjčce.
Druhým bodem programu bylo rozpočtové opatření č. 1/2012, kde
bylo navýšení na straně příjmů a výdajů celkem o 756 300,- Kč.

Vážení spoluobčané, s jarními slunečními paprsky rozkvétá příroda
kolem nás, a proto dovolme, ať vstoupí i do našich srdcí. Vím, že doba není
pro nikoho lehká a vždy není každému do smíchu. Proto než se na někoho
škaredě podíváte nebo vypustíte jedovaté slovíčko, zamyslete se, kdo
zrovna může za vaši špatnou náladu. Zkuste se přemoct a na tváři vyloudit
úsměv. Možná, že se nám bude o něco lépe žít.

DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM

Lubomír Šebesta

Jarní svoz odpadu

starosta obce

Velkoobjemový odpad – kontejnery budou přistaveny v pátek 30.
03. 2012 v Boškůvkách i Moravských Prusích na obvyklých místech.
Pracovníci firmy RESPONO odvezou kontejnery v pondělí v 02. 04. 2012.
Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ – pneumatiky, kovový
odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad a elektroodpad – si převezmou pracovníci
firmy RESPONO v sobotu 19. 05. 2012 od občanů Boškůvek v době
od 10,00 – 10,30 hodin u kapličky a v Moravských Prusích v době od 1100 –
1130 hodin na parkovišti u pohostinství.
Sběr papíru - provádí stále Základní škola v Moravských Prusích.
Sběr můžete ukládat u garáže pod školou (naproti pohostinství). Občané
Boškůvek můžou odložit papír svázaný v balíčkách nebo uložený
v krabicích na chodbě v Klubu občanů.
Sběr malých elektrických přístrojů a monočlánků – kontejnery
na tento druh odpadu jsou uloženy na chodbě za vstupními dveřmi základní
školy.
Sbor

dobrovolných

hasičů

Moravské

Prusy

je

zapojen

Pohlednice z počátku 20. století

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

SU AU paragraf položka Hodnota Popis paragrafu a položky
231 O010

1111

231 O010

1112

231 O010

1113

231 O010

1121

231 O010

1211

231 O010

1122

Celkem
za §

Částky jsou uváděny v tisících Kč

SU AU paragraf položka Hodnota Popis paragrafu a položky
231 O010

1037

231 O010

2212

55 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výděl. činn.

231 O010

2221

80 Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou

231 O010

2310

7 Pitná voda

231 O010

2321

160 Odpadní vody

231 O010

3111

505 Mateřská škola Moravské Prusy

231 O010

3113

148 Neinvestiční náklady na žáky Vyškov

231 O010

3117

800 Základní škola Moravské Prusy

231 O010

3314

231 O010

3319

231 O010

3326

231 O010

3341

231 O010

3392

820 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

900 Daň z příjmů právnických osob
1900 Daň z přidané hodnoty
40 Daň z příjmu právnických osob za obce

231 O010

1337

231 O010

1341

20 Poplatek ze psů

231 O010

1343

12 Poplatek z místa

231 O010

1344

231 O010

1361

15 Správní poplatky

1511

550 Daň z nemovitostí

231 O010

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Částky jsou uváděny v tisících Kč.

312 Poplatek za svoz odpadu

1 Poplatek ze vstupného
4705

7 Myslivecký spolek Mor.Prusy-Málkovice

33,5
167

15 Kronika
100 Římskokatolická církev Moravské Prusy
7 Rozhlas
400 Kulturní domy

3399

90 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

3419

23 TJ Sokol Moravské Prusy

2112

1 Prodej pohlednic

231 O010

3421

10 Prušánek, o.s.

2111

1,2 Knihovna-příjmy

231 O010

3429

3341

2111

1 Rozhlas-příjmy

231 O010

3631

231 O010

3349

2111

6 Zpravodaj obce OBČAN

231 O010

3632

2111

7 Hřbitov-hrobová místa - služby

231 O010

3632

2131

231 O010

3722

2111

231 O010

6171

2111

231 O010

6310

2141

20 Příjmy z úroků na ZBÚ

231 O010

3639

3111

50 Prodej pozemků

231 O010

2141

231 O010

3314

231 O010

8 Hřbitov-hrobová místa - nájem pozemku
0,5 Popelnice na svoz odpadu-pronájem
1 OÚ-příjmy

231 O010

4112

231 O010

4121

90 Neinvest.dotace na žáky z obce Vážany

231 O010

4121

10 Neinvest.dotace z obce Vážany – hřbitov
35 Stočné

50

242,8 Neinvest.dotace ze státního rozpočtu

231 O010

2321

2111

231 O010

1012

2131

231 O010

3639

2131

231 O010

3392

2132

231 O010

3639

2132

11 Nájem kadeřnictví, mlékárny

231 O010

6171

2132

5,1 Nájem pošty

231 O010

3723

2324

15 Příspěvky a náhrady

PŘÍJMY CELKEM

49,7

342,8

157 Nájem pozemků
1 Nájem pozemků
48 Nájem kulturního domu, pohostinství, obchod

231 O010

3632

231 O010

3639

231 O010

3721

5420

662

1 Český svaz včelařů, o.s.

34

162 Veřejné osvětlení
63 Pohřebnictví
782,9 Komunální rozvoj a služby

1007,9

16 Sběr a likvidace nebezpečného odpadu

231 O010

3722

231 O010

3723

270 Sběr a svoz komunálního odpadu
60 Sběr a svoz ostatních odpadů

231 O010

3745

71 Péče o veřejnou zeleň

231 O010

4329

346
71

4 Ostatní sociální péče – pomoc dětem a mládeži

231 O010

4359

Ostatní sociální služby-příspěvek na obědy
25
důchodců

231 O010

5212

20 Ochrana obyvatelstva

231 O010

5512

77 Požární ochrana - JSDH

231 O010

6112

689 Zastupitelstvo obce
697,7 Činnost místní správy

4
25
20
77
689

231 O010

6171

231 O010

6310

11 Služby peněžních ústavů

11

231 O010

6399

40 Daň z příjm u právnických osob za obce

40

231 O010

6402

3,5 Vratka sčítání lidu

VÝDAJE CELKEM

272,1

1453

50 Knihovna Moravské Prusy

231 O010

2343

71

33,5 IDS JMK

231 O010

2119

7

71 Místní komunikace

4 Geologický průzkum k.ú.

231 O010

Celkem
za §

ÚHRN PŘÍJMŮ : 5 419.600,- Kč
ÚHRN VÝDAJŮ: 5 419.600,- Kč

697,7

3,5

5420

Schváleno zastupitelstvem
obce, dne 22.12.2011

MATEŘÍ DOUŠKA

pro děti hru pana Jana Forejtara na motivy evropských pohádek „ Kdo je
hloupější“. Klasické divadélko s maňásky se dětem moc líbilo.

V pátek 7. března bylo u nás ve znamení zábavy pro všechny, kteří
mají rádi klauny, soutěže i tančení. V dopoledních hodinách se v kulturním
domě uskutečnil další ročník Maškarního reje dětí ze základní i mateřské
školy. Děti se na tento den netrpělivě těšily a s rodiči vymýšlely, za co
se na ples převléknou. Také ve školce jsme si povídali o masopustu, o jeho
zvycích a tradicích. Vyráběli jsme různé papírové masky, přichystali
výzdobu školy, apod. Maškarní karneval začal slavnostním průvodem
princezen, motýlků, rytířů a mnoha jiných postaviček. Pokračoval veselým
skotačením, tancováním a soutěžemi, které pro ně připravili dva klauni Blik
a Klik. Všem se nám dopoledne v kulturním domě moc líbilo. A co děti? Ty
se už těší na další podobnou akci.

Chtěla bych touto cestou pozvat všechny rodiče i jejich děti,
do mateřské školy v úterý 3. dubna 2012 k zápisu do mateřské školy
na školní rok 2012/2013. Vezměte s sebou prosím rodný list dítěte.
Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole, nebo si ji stáhnout
z webových stránek. Těšíme se na Vás!

V pondělí 12. března navštívily děti ze třídy Motýlků divadelní
představení ve Vyškově v Besedním domě. Divadélko Sokolík připravilo

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Konec ledna je tradičně spojen s předáváním pololetního
vysvědčení, na které se těší zejména prvňáčci, pro které je to první velké
hodnocení jejich práce. Letos jsme tento den pojali opravdu slavnostně
a zajistili pro děti malý dárek v podobě veselého divadelního představení.
1. a 2.2. proběhl na naší škole „Zápis do 1. ročníku“, do kterého
se aktivně zapojili i žáci 3. a 4. ročníku, kteří si oblékli krásné kostýmy
a provázeli své budoucí spolužáky na různých stanovištích. Zapsáno bylo
celkem 12 dětí.
V polovině února jsme úspěšně zakončili plaveckou výuku,
na kterou jsme dojížděli do vyškovského Aquaparku již od listopadu.
Za poslední tři měsíce jsme získali také několik ocenění
za výtvarné soutěže:
 V soutěži, které se účastníme každý rok, "Poznej kvalitu, vyhrej
kvalitu" zabodovala Adéla HRACHOVINOVÁ, která za krásný
obrázek získala kalkulačku zn SHARP.
 Jasmínka ČERNOCHOVÁ, Klárka VEČERKOVÁ a Dituška
ŠEBESTOVÁ získaly pěkné ceny v soutěži "O nejhezčí vánoční
stromeček“
 Pražská komorní filharmonie vyhlásila soutěž "Nakresli sovu" úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a v neděli 12.2. si Dita
ŠEBESTOVÁ v doprovodu paní učitelky Bláhové, která děti
na výtvarné soutěže připravuje, jela do Dvořákovy síně Rudolfina
v Praze vyzvednout ceny za 3. místo. Programem provázela
Martina Kociánová a součástí byl také mimořádný koncert pro děti
"Pohádkový koncert II. aneb Večerníček na koncertě. Dita si prošla

i nejznámější místa našeho hlavního města.
 Koncem února pak proběhlo školní kolo recitační soutěže, kde si
vítězství odnášeli:
za 1. roč. Daniela VEJMOLOVÁ
za 2. roč. Anna ŠEBESTOVÁ, Daniela ÖRIOVÁ
za 3. roč. Kateřina GREGUŠOVÁ
za 4. roč. Jakub VOŠČEK
Vítězové z 2.-4. roč. nás poté reprezentovali začátkem března
v okresním kole recitační soutěže (1. roč. v tomto kole nesoutěží). Ačkoliv
se jim nepodařilo uspět na medailových pozicích, je nutno pochválit jejich
výkony. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se, což je dle našeho
názoru pro děti velmi cenná zkušenost a deviza do jejich života.
V březnu pak proběhl tradiční školní karneval a velikonoční
výtvarné odpoledne.
Pokud vás zajímají novinky z naší školy, informace o soutěžích
či se chcete podívat na fotky z různých akcí, pak navštivte naše webové
stránky: www. zsprusy.cz.
Přejeme krásné jarní dny!

na nafukovací hudební nástroje či vytvořili mašinku. Za splnění úkolu pak
získali malou pozornost. Odměny se též dostalo deseti maskám, které porota
musela prohlásit za nejlepší. Věřte, že vybrat nejpodařenější kousek bylo
obzvlášť náročné. S prázdnou však neodešel nikdo – při závěrečném tahání
čísel z klobouku si každý mohl vybrat nějakou hračku či maličkost.
Poslední tanec, uklidit a domů. Celkem se tento rok zúčastnilo karnevalu
sedmdesát osm masek.
Za podporu této akce děkujeme sponzorům:


Obec Prusy-Boškůvky



paní Eva Pavlíková



Profinnace servis - p. David Gottvald



Výroba nábytku - p. Vladimír Foret



ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích



Smíšené zboží - p. Jitka Slezáková



pan Marian Hlaváč



Pedikůra - p. Karla Špičáková



Kovovýroba - p. Jaroslav Palíšek a p. Vladimíra

učitelky ZŠ

PRUŠÁNEK
KARNEVAL
Kdo zmeškal letošní karneval, přišel o hodně. Na tak hezké
odpoledne se bude dlouho vzpomínat! Barevně vyzdobený sál místního
kulturního domu zaplnily odpoledne jedenáctého března děti s rodiči. Děti
byste ovšem jen tak nepoznali – v převlecích a maskách představovaly
nejrůznější bytosti z nejrůznějších světů. A pro ně byl připraven zábavný
program vedený duem Tetiny plný veselých písniček a soutěží. Pokud tedy
mladší ročníky neskotačily, nehopkaly, netančily s balónky i bez nich, tak
vybraní dobrovolníci pili výživné nápoje na rychlost nebo hráli

Chujacová


Damarus, s.r.o. - p. Darina Rusnáková



paní Milena Šebestová



Pohostinství Ondřej Kubík



Plast Mark - p. Marek Vejmola.

Díky nim jsme mohli s dětmi prožít krásné odpoledne. Poděkování
směřuji také všem rodičům i prarodičům, kteří pomáhali s přípravou
karnevalu, chystáním a úklidem sálu.
Za maminky z Prušánku Judita Špičáková
PS: Po přečtení jedné zajímavosti na internetu (viz níže) jsem si
říkala, zda nezavést karneval i pro dospělé...

V oblasti Alsaska a Württemberska byl karneval ceněn hlavně
ženami. Těm patřila po celý jeden den vláda nad městem, zatímco muži
poslušně čekali doma. Ženy se sešly na radnici, kde je členové rady museli
hostit pivem a párky. To vedlo k nočním hádkám s manželi, neboť většinou
domů nepřicházely střízlivé. (http://www.italia.wz.cz/realie.php)

Během prvního čtvrtletí mohly děti shlédnout loutkové představení
Sněhová královna na motivy stejnojmenné pohádky H. Ch. Andersena
a pro dospělé byla s nastupujícím jarem připravena přednáška pana Pavla
Bára na téma bylinek a jejich využití při léčbě více či méně všedních
onemocnění.
Závěr měsíce března patřil již tradičně Noci s Andersenem. Jsme
velmi rády, že se tato akce dětem líbí, a že i my se můžeme zařadit mezi
stovky jiných nocujících knihoven a škol v naší republice.
A protože chceme i nadále podpořit naše čtenáře, vyhlásila naše knihovna
v rámci měsíce března, jakožto měsíce knih a knihoven, soutěž o Čtenáře
roku.
Podrobnosti o soutěži či připravovaných akcích se můžete dočíst
z obecních nástěnek či se informovat přímo v naší knihovně.
Výpůjční doba zůstává nadále nezměněna, tj. v pondělí 16-18 hod
a ve středu 17-19 hod.
Monika Lauterbachová a Judita Špičáková

KNIHOMOL

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
v první čtvrtině roku se udály v naší knihovně nemalé změny, a to
především personální. Naše dosavadní zkušené knihovnice p. Irena
Černochová a p. Soňa Urbanová předaly pomyslnou štafetu dále a role
knihovnic se ujaly nové tváře, jmenovitě p. Judita Špičáková a p. Monika
Lauterbachová. Tímto bychom se Vám chtěly oficiálně představit a pozvat
Vás k dalšímu objevování pestrého světa knih.
Přestože je to pro nás obě nová zkušenost, budeme se snažit, aby
i nadále naše knihovna dostála své pověsti kulturně vzdělávacího centra.
Naším cílem je dále rozšiřovat nabídku knihovny o atraktivní tituly
a nabídnout dětem i dospělým různé kulturní programy.

Dnes jsme pro Vás připravily nabídku
dvou knih, které si v naší knihovně můžete
vypůjčit. Věříme, že Vás zaujmou.
POSLEDNÍ EXTÁZE
Simona Monyová
Jméno tragicky zesnulé brněnské
spisovatelky není třeba představovat. Její knihy
se těší velké oblibě a získávají si stále nové
čtenáře. Proto jsmerozšířily nabídku z díla této
autorky o další titul. Zde je anotace k její knize:
Váš zadek není dávno tak pevný jako ve
dvaceti, vlastní děti k Vám promlouvají svahilsky
a manžel s Vámi nehovoří pro změnu už vůbec? Nevěšte hlavu, nejste v tom

samy. I hrdinky Poslední extáze prožívají krizi středního věku, a snaží se
zpomalit ujíždějící vlak bláhovými skutky. Román Poslední extáze se týká
mnohých z nás, což potvrzuje i zcela rozebrané první vydání.
BORN TO RUN ZROZENI
K BĚHU
Zapomenutý národ a tajemství
nejlepších a nejšťastnějších běžců světa
Christopher McDougall
Pro další knihu jsme sáhly do regálu
výměnného fondu…Odrazuje vás název knihy,
protože nepatříte mezi vyznavače dispciplín,
při nichž z vás teče pot? Počkejte. Je to jedna
z nejlepších knížek, kterou jsem četla. Radost
při pohybu vlastního těla totiž může prožívat
každý bez ohledu na věk a i určité zdravotní
potíže. To vám dá ochutnat autor v příběhu,
který začal otázkou, jež položil svému
doktorovi: „Jak to, že mě bolí noha?“
Úryvek z knihy
...Emil Zátopek na olympiádě v Helsinkách 1952
Brzy se ukázala jeho nezkušenost. Byl horký den, takže se Angličan
Jim Peters, tehdejší držitel světového rekordu, rozhodl vedro využít,
aby Zátopka setřásl. Na značce deseti mil se dostal už na deset minut
pod svůj vlastní světový rekord a vzdaloval se poli ostatních závodníků.
Zátopek si nebyl jistý, jestli takové tempo může někdo vydržet.
„Promiňte,“ doběhl vedle Peterse, „tohle je můj první maraton.
Neběžíme moc rychle?“
„Ne,“ odsekl Peters, „moc pomalu.“ Jestli byl Zátopek tak hloupý,
aby položil podobnou otážku, jinou odpověď si nezasloužil.
Zátopka to překvapilo. „Říkáte pomalu?“ ověřil si raději. „Jste si
jistý, že máme pomalé tempo?“
„Ano,“ přitakal Peters. Vzápětí zůstal jako opařený.
„Dobrá. Díky.“ Zátopek vzal Peterse za slovo a vyrazil.
Když vyběhl z tunelu na stadion, přivítal ho ohlušující jásot.

Nejenom od fanoušků, ale od sportovců všech národů lemujících trať,
aby ho pozdravili. Zátopek protrhl cílovou pásku ve svém třetím
olympijském rekordu, jeho týmoví kolegové však s gratulacemi dorazili
pozdě. Jamajští sprinteři ho už drželi na ramenou a běželi s ním čestné
kolečko. „Žijme tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřebního ústavu,“
říkával Mark Twain. Zátopek objevil způsob, jak běhat, aby když vyhraje,
měly z toho radost i s ostatní týmy.
Připravily Monika Lauterbachová a Judita Špičáková

FARNÍ LISTY
Milí občané,
jsem rád, že vás mohu pozdravit prostřednictvím zpravodaje.
Před námi jsou Velikonoce, pak 50 dnů velikonoční doby, které končí
slavností Seslaní Ducha Svatého.
Připravujeme se na jubileum křesťanství na Moravě, kdy sem
před 1150 lety přišli naši věrozvěsti Cyril a Metoděj. Vloni jsme začali
přípravu na toto jubileum obnovou křtu v kostele. Letos je tématem svátost
biřmování. Díky ní se každý z nás spojil s Ježíšem osobně a je proto velmi
důležitá pro každého křesťana.
Podle historických pramenů Ježíš po svém zmrtvýchvstání byl 40
dní se svými učedníky a pak vstoupil na nebesa. 10 dni poté jim poslal
svého Svatého Ducha a to byl počátek misií církve. S moci Ducha Svatého
Ježíšovi učedníci začali svědčit o tom, co viděli a slyšeli, a tak
se křesťanství ukázalo světu. 300 let byli křesťané krutě pronásledováni
jak Židy tak Římany až do roku 313, kdy císař Konstantin tzv. milánským
ediktem dovolil svobodně vyznávat křesťanství. Po krvavých začátcích se
mohli křesťané konečně nadechnout svobody. Církev takto vyrostla na krvi
mučedníků prvních století. Ale jako první svou krev pro nás proléval sám
Ježíš Kristus a z Jeho laskavé oběti vyrostla víra prvních křesťanů
a také naše. Takový má dopad biřmování – seslání Ducha Svatého
pro dnešní církev. Jaký má dopad svátost biřmování, kterou jsme osobně
přijali v našem životě?
Konat dobro je svým způsobem sázka do loterie, ale jenom ten, kdo
sází, vyhrává. Tak to také určitě prožíval i Bůh, když nabídl lidem spásu.

Nevěděl, jak bude přijat. Nabízí se každému z nás a čeká, zda nabídku
přijmeme a odvděčíme se. Velikonoce jsou právě tím časem Boží nabídky
úplně pro všechny. Nikdo není vyloučen. Tak jste všichni zváni k setkání
s Bohem. Proč nezačít letos? Kdo sází, vyhrává.
Jednoho dne navštívili rabbiho Mendel di Kozka velmi vzdělaní
mužové. Rabbi je udivil svou otázkou, s kterou se k nim obrátil: "Kde
přebývá Bůh?"
Vysmáli se mu: "Co tě to napadlo? Cožpak svět není plný
jeho slávy?"
Rabbi sám však měl tuto odpověď: "Bůh přebývá tam, kam
ho nechají vstoupit."
Co je tedy nejdůležitější? Nechat Boha vstoupit. Ale nechat
ho vstoupit doopravdy, nechat oživit svou víru, aby se můj život proměnil.
"Stojím u dveří a tluču," říká Bůh v Písmu. Otevřeš mu dnes
své dveře?
Chci vás pozvat k setkání s Bohem v našem farním společenství,
ve kterém budeme prožívat s Kristem Jeho cestu k zmrtvýchvstání. Kristus
umíral o samotě, ale zanechal po sobě církev jako společenství, aby již
nikdy nikdo netrpěl jako On.
Naše slavení Velikonoc se inspiruje skutečnými událostmi, které prožívali
apoštolové se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Chtěl bych vás seznámit s tím,
co nás čeká v příštích dnech:
 Ve čtvrtek 29.3. od 17.00 hod. bude předsváteční sv. zpověď.
Přijede děkan z Vyškova
 V neděli 1.4. bude květná-pašijová neděle se svěcením ratolestí
 Na zelený čtvrtek v 17.00 hod. si připomeneme poslední večeří
Krista se svými učedníky
 Velký pátek - v 17.00 hod. sejdeme se pod křížem zavrhnutého
Krista
 Bílá sobota - od 8.30-17.00 hod. bude adorace u Božího hrobu
 V neděli v noci budeme slavit slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Slavnostní bohoslužba se bude konat před východem slunce
v 4.30 hod., pak budeme mít na faře společnou Velikonoční snídani
 Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 11.00 hod.

Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které ve farnosti
plánujeme:
 Na 24.4. připadá památka sv. Jiří, mučedníka ze III. století – našeho
patrona. Slavné Hody k Jeho cti oslavíme v neděli 29. dubna
při mši svaté v 9.30 hod. v našem farním kostele. Letošním
hodovým kazatelem bude P. Jiří Zámečník, vyškovský kaplan.
Všichni jste srdečně zváni.
 40 dni po velikonocích, letos to bude 17. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši sv. v 17.30 hod, 10 dnů poté – tj.
27. května oslavíme Seslání Ducha Svatého s obnovou biřmování.
 Od 25.-27.5. se bude konat v naši farnosti duchovní obnova v roce
biřmování. Přijede otec misionář Jiří Šindelář – redemptorista
a pomůže nám připravit se na obnovu svátosti biřmování. Setkání
budou v kostele v pátek v 17.00 hod., v sobotu ve 10.00 hod.
a v neděli při mši sv. v 11.00 hod.
 10.6. pojedeme na průvod Božího Těla do Švábenic
 v červnu plánujeme výpravu na dětskou pouť na Svatý Hostýn
 13.6. plánujeme farní den nemocných. V 18.00 hod. bude sloužena
mše sv. za dar zdraví pro všechny nemocné občany s udělováním
svátosti pomazání nemocných, pak bude na farní záhradě společné
posezení. Prosím všechny rodiny, aby pomohli dopravit
své nemocné do kostela.
Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.
Díky finanční pomoci od obecních úřadů, za kterou velmi
děkujeme, letos plánujeme konečně novou střechu na kostele. Ovšem,
oprava závisí na statní dotaci, protože rozpočet je na 560 tis. Kč. Vloni jsme
s dotaci neuspěli. Děkuji všem dárcům našeho kostela za finanční
a modlitební podporu a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel
můžete zaslat přímo na účet farnosti 1560167399/0800 anebo složit
v kostele. Je možné vystavit potvrzení o přijetí daru pro FÚ.
Všem občanům přeji požehnané a milostiplné svátky velikonoční.
P. Boguslaw, farář

Z KRONIKY
Rok 1941
Pro neúplnost hosp. záznamu bude zpráva tohoto jakož i let příštích
kusá; hosp. byl tento rok průměrný, jetele a žito dobré, srážek bylo 495mm.
Jaro příznivé polní práce začínají 17.března; je málo osiva,
zmenšením samozásobitelských dávek 13kg obilí na osobu a měsíc a
snížením dávek krmných se obilí uschovává a zakopává a tím podléhá skáze
a ničí; jsou samé hosp. výkazy u všech zemědělců, kteří obhospodařují
0,50ha půdy a výše; vedou se také tzv. závodové dotazníky a je přesná
kontrola slepic a tudíž žalováno, že úkony tyto vykonávají čeští lidé
úředníci i četnictvo, kteří byli včera dobrými Čechy vlastenci a dnes dělají
německé náhončí a jistě mnohý vzpomene a dosvědčí, kam se jednáním
takových činitelů dostal; a je ku podivu, jak bude v dalším ze skromné
paměti uvedeno a ze zápisu zřejmo, že tento člověk ať na venkově nebo ve
městě na nějž doléhala tíha života ze dvou stran, obstál v těchto
hospodářských i národních zkouškách; vždyť kolik lidí zaplatilo životem, že
při vší opatrnosti byli náhlou prohlídkou usvědčeni z tehdejších
protistátních činů do nichž také patřilo nedovolené uchovávání zbraní; a tak
v tomto dusivém a strachuplném napětí co zase zítřek donese, utíká den za
dnem.
Dne 12. dubna je vyhlášena kapitulace Jugoslávie čímž jsme
zřejmě dojati a máme oslavovat; touto dobou do nás také mluví Vídeňský
rozhlas s heslem „pravda vítězí“ a zakončením doufáme, že jste všichni
dobře slyšeli; ano slyšeli jsme dobře, ale jak se posluchači vyjadřovali nedá
se vůbec zaznamenat; od 16.-24. června je sbírka kovů nerezových, za
účelem zaměstnanosti našeho dělnictva? sbírá se: olovo, nikl, bronz, měď,
cín, mosaz aj.
Následkem stěhování horských obcí Rychtářova, stěhuje se k nám
jak už v minulém roce uvedeno četnictvo z Rychtářova; také se k nám
přistěhoval B. Luska do čís.19 a p. Sochor t.č. říd. uč. v.v.
22.června napadlo Německo Rusko a jeho národ na frontě od
ledového až k černému moři a zdá se nám, že hákový kříž už není dosti
symbolický na úspěchy německého tažení a proto se všude objevuje
písmeno V tj. Viktorie, písmeno toto se objevuje všude na domech, výkl.
skříních, autech, plotech, silnicích aj.; nacisté omámení úspěchy hlásají,

že za šest týdnů porazí Rusko; E Moravec t.č. min. školství už měří cestu
na Bagdad a do Asie a hlásá Jsme Evropané, příslušníci říše a rodem češi
a dodává: Německo vítězí na všech frontách Evropy; a český národ trpí
tisíce našich bratří hynou a umírají smrtí nejhroznější v žalářích
a koncentračních táborech v Terezíně, Dachau. Osvědčimi, Mauhaussenu,
Svatobořice aj. a dny strachu se vlekou dále; dne 28. července začínají žně
a končí až koncem září; 5.září slavíme 100 leté narozeniny
AntonínaDvořáka; 28. září SS Obergruppenführer Heyndrich se ujímá
vedení záležitosti říšského protektora v Čechách a na Moravě, zároveň je
vyhlášen vyjímečný stav v Protektorátě, dosavadní protektor von Neurath
odchází; po obci jsou vyvěšovány vyhlášky o rozsudku stanných soudů
v Praze a velkým písmenem označeno, že pro velezradu byli zastřeleni:
armádní generál m.sl. Josef Bílý a divisní generál v.v. Hugo Vojta a mnoho
jiných mezi nimi také K. Pospíšil z Drnovic; celkem 49 osob a 256
postoupeno tajné státní policii; a další a další rozsudky smrti; dnem 6. října
je ve Vyškově zavedena jednosměrná doprava; podzim je dosti příznivý.
11. prosince jsme potěšeni zprávou, že se Německo dostává do války
s Amerikou; 26. je zahájena sbírka zimních potřeb rpro frontu s každým
protokolárně zapsáno kolik kusů a čeho dal

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME...
Tříkrálové koledování
V pátek 6. ledna si pro nás p. uč. Alena Štěrbová společně s dětmi
připravila Tříkrálové koledování - pásmo z koled zpívaných i zahraných
na flétnu. Koledováním, které proběhlo před základní školou, se všichni
rozloučili s časem vánočním. Na závěr přišli Tři králové a školáci
i předškoláčkové svým menším kamarádům i všem obyvatelům
Moravských Prus povinšovali štěstí a zdraví za zpěvu písně „My tři králové
jdeme k vám“…. Děkujeme za krásné vystoupení.

Vítání občánků
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka
pro Charitu ČR. Celkem bylo vybráno 16.492,-Kč, z toho: Moravské Prusy
14.751,- Kč a Boškůvky 1.741,- Kč. Všem, kteří do kasiček koledníků
přispěli, děkujeme!!! Zároveň děkujeme i všem koledníkům - dětem
a dospělým, kteří sobotní dopoledne chodili v obou obcích.
Vítání občánků
V neděli 18. března proběhlo letošní první vítání nových občánků,
kteří se v naší obci narodili koncem minulého roku. Jedná se o Evičku
Odehnalovou a Lukáška Oprchala. Oběma zpívaly a přednášely děti
z mateřské a základní školy pod vedením paní učitelky Aleny Štěrbové
a také děti zpívaly ukolébavky za hudebního doprovodu paní Jarmily
Voščekové. Všem děkujeme za jejich krásná vystoupení a našim novým
občánkům do života přejeme především hodně zdraví, štěstí a lásky.

TJ SOKOL

HODOVÁ ZÁBAVA
TJ Sokol Mor. Prusy zve všechny na tradiční Hodovou
zábavu, která se letos koná 28. dubna ve 20:00 v sále
Kulturního domu v Moravských Prusích.
K tanci a poslechu hraje skupina Classic z Kroměříže.
Srdečně zvou pořadatalé

SDH Moravské Prusy

RANČ BOŠKŮVKY

V lednu, přesně 21.1.2012 proběhla VVH SDH Moravské Prusy ,
v pohostinství Ondřej Kubík v Moravských Prusích ,kde jsme zhodnotili
naší práci a hlavně práci mladých hasičů. Letos nás čeká velká oslava 120
let založení sboru, takže příprava probíhá v plném proudu. Tento rok nás
čeká ještě hodně práce, včetně sběru železa.

Jarní změny ve Stáji v Boškůvkách.
S novým rokem přišel i nový název a to nejen stáje,
ale i jezdeckého sdružení. Aby se to všechno lépe pamatovalo, máme jeden
název a to Stáj Boškůvky. Jarní počasí znova láká na koňské hřbety, a tak
začínáme s jarní výukou ježdění.
Také Vás chceme pozvat na akce, které v letošním roce plánujeme:

Dne 11.2.2012 proběhl tradiční hasičský bál v sále kulturního domu
v Moravských Prusích, kde nám k tanci hrála skupina CRISTAL music trio
a zatancovaly nám country děvčata z Ivanovic na Hané. Chtěla bych touto
cestou ještě jednou všem poděkovat za pomoc a podporu při organizaci
plesu.

19.5. Hobby závody
2.6. Dětský den
14.7. Drezurní závody

Dne 12.3.2012 proběhla beseda v MŠ Vážany, 19.3.2012 v MŠ
a ZŠ Moravské Prusy k malování požární ochrany očima dětí za
přispění Marie Ježkové a mladých hasičů. Po ukázce uzlování a besedě
byly děti seznámeny u hasičské zbrojnice s vybavením našeho sboru. Již se
těšíme na pěkné výkresy a držíme palce při umístění.
Helena Rudolfová
starostka SDH
Tak jako každý rok nám začínají závody, a to už 14. dubna
v Pistovicích, braným závodem. Tam se děti utkají nejen dovednostech
uvazování uzlů, ale i v lezení po laně, poznávání technických značek,
zdravovědě a hlavně ve střelbě ze vzduchové pistole - tato disciplína baví
děti ze všeho nejvíc. Plán na tento rok je jako vždy zúčasnit se co nejvíce
závodů v požárním sportu mladých hasičů a tím tak reprezentovat naši
vesnici v okrese Vyškov a dosáhnout co nejlepších výsledků. Také bychom
byli rádi kdyby se naše řady rozrostly o další děti a měly tento druh sportu
rády a věnovaly se mu třeba i s rodiči. Jednou z kategorií je i přípravka,
ve které jsou děti od 3-6 let a byli bychom rádi kdybychom i touto kategorií
mohli zviditelnit naši obec. Schůzky se konají každé úterý v 18.00 hod.
v naší klubovně. Pokud máte zájem, rádi Vás uvítáme v našich řadách.
Sportu Zdar !
Marie Ježková
vedoucí mládeže SDH

Ing. Martina Paráčková

UDÁLOSTI
Narozené děti:

Bára Štěpánová

Odstěhovali se:

Panáčková Hana
Panáčková Kristýna
Urbanová Soňa
Urban Ondřej
Sideras Michal
Foltisová Veronika
Pavlíková Dana
Hasala Radek
Hasalová Ludmila
Hasala Dominik

Z EVIDENCE OBYVATEL

Hasala Marek
Hasala Vojtěch
Přistěhovali se:

Brázdilová Lucie

Po roce Vám opět předkládám několik zajímavých čísel z naší
evidence obyvatel.

Brázdil Lukáš
Vejrostová Leontýna
Martina Nováková

Přehled událostí v evidenci obyvatel v obci Prusy-Boškůvky v roce
2011:
Narození – 9

Jubileum:

leden 2012

Úmrtí – 6

Alena Pavézková

Sňatek – 6

Helena Rudolfová

Rozvod – 0
Přistěhovaní – 12

únor 2012
Jiřina Marišlerová
Žofie Vymazalová
Anežka Kadlecová

Odstěhovaní – 4
Stěhování uvnitř naší obce - 1
Celkový počet obyvatel obce Prusy-Boškůvky ke dni 31.12.2011: 679
z toho:

Oldřich Rosmarin
Růžena Urbánková
Marie Letošová

březen 2012

z toho:

muži

352

ženy

292

muži

314

Počet obyvatel v části Boškůvky ke dni 31.12.2011: 73
z toho:

Marie Matějková
Františka Lozová

327

Počet obyvatel v části Moravské Prusy ke dni 31.12.2011: 606

Jana Šebestová
Jaroslav Pavézka

ženy

ženy

34

muži

39

Průměrný věk obyvatel obce Prusy-Boškůvky ke dni 31.12.2011: 40,2
z toho:

ženy

42,2

muži

38,1

Průměrný věk obyvatel v části obce Moravské Prusy ke dni 31.12.2011:
39,5
z toho:

ženy

41,3

muži

37,9

jsme každoročně jezdit na týdenní „školy v přírodě“, pořádat výtvarná
odpoledne, lampionový průvod…
Snažila jsem se i po dobu mé nepřítomnosti zajistit za sebe kvalitní
zástup, což se mi zejména v případě p.uč. Hillové opravdu povedlo a i touto
cestou ji moc děkuji, protože bohužel někteří lidé si neuvědomují, že najít
dobrého managera a pedagoga v jedné osobě je věru nelehká záležitost.

Průměrný věk obyvatel v části obce Boškůvky ke dni 31.12.2011: 46,0
z toho:

ženy

49,6

muži

42,8
Připravila Kateřina Burešová

OHLASY
Zlé jazyky jsou horší než pistole
(Alexandr Sergejevič Gribojedov)
Když jsem se jako dítě rozhodovala, čím bych v životě chtěla být,
byla to pro mne v podstatě jednoznačná volba – UČITELKA. Po studiu
na vysoké škole jsem učila 5 let na velkých městských školách(z toho 4
roky v Benešově u Prahy). Po přestěhování zpět na Moravu jsem získala
místo nejprve jako vychovatelka, posléze jako učitelka a následně ředitelka
na místní škole.
Proč tohle všechno zmiňuji? Koho to zajímá? Zejména proto,
že chci zdůraznit, že mohu porovnat učení na velké městské a malé vesnické
škole a také zdůraznit, že naše škola je mojí srdeční záležitostí a pokud
se ke mně dostane, že „jedna paní povídala“ něco špatného, co může
ovlivnit rodiče našich dalších žáků, tak je mi z toho právě z tohoto důvodu
smutno.
Když jsem zde začínala, chodilo do naší školy zhruba 16 dětí a jen
díky podpoře našeho zřizovatele Obce Prusy-Boškůvky, se tehdy škola
nezavřela. Dnes je v ní dětí 41 a už to samotné dokazuje, že naše práce má
smysl a že jsme si vybudovali nějaké jméno.
Snažíme se spolu s kolegyněmi nejen děti naučit – to považujeme
opravdu za standardní náplň své práce, ale i nabídnout mnohé navíc – začali

Vraťme se ale k nemilým výrokům „jedna paní povídala“:
„…děti se v naší škole nic nenaučí, vždyť jsou dva ročníky v jedné
třídě…“
Jak jsem již uvedla, „mám srovnání“, a můžu vám zcela upřímně
říct, že se na té naší malé školičce nadřeme víc než ve škole městské,
kde má učitel byť možná více dětí ve třídě, ale jen jeden ročník. Jak se říká,
„kdo nezažil, nepochopí“, proto vždy doporučuju každému – než předpojatě
odsoudí systém malotřídek – aby se přišel do takové třídy podívat, a bude,
pevně věřím, překvapen. Hodina je založena většinou na střídání činností
pro dva ročníky, tzn. pokud je zaměstnán samostatnou prací jeden ročník,
může se učitel věnovat druhému ročníku s jinou aktivitou, to vše je nutné
časově skloubit, v jednom či více úsecích hodiny se dva ročníky „sejdou“
a pracují společně – tomu říkám umění a zkouška kvalit pedagoga. Děti
se učí samostatnosti, během hodiny se vícekrát prostřídají v procvičování
učiva…
Je smutné, že když jsem učila ve městě, nemusela jsem nikomu
dokazovat své kvality či to, zda jsem schopna děti naučit potřebné učivo.
S příchodem na vesnici tohle musím dělat daleko častěji. Jako by bylo
někde zakódováno, že učitel ve městě naučí víc než učitel na vesnici.
Ovšem když se nad tím zamyslíte, proč by učitel na vesnici měl důvod
naučit děti méně než děti ve městě? Naopak, musíme se snažit, aby děti byly
co nejlépe připravené na přechod do velké školy, tudíž si tak pro svou školu
udělat co nejlepší reklamu i z toho důvodu, aby rodiče nedávali děti
do městské školy již od 1. ročníku. Učitel na vesnici se musí navíc podílet
v podstatě na všech aktivitách školy, kdežto ve městě vzhledem k počtu
kantorů to pravidlo nebývá atd.
Když se nad tím zamyslíte a vyjdete navíc i ze svých zkušeností,
tak dojdete k závěru, že je to o kantorovi – pokud vaše dítě narazí
na kantora, který je do své práce zapálený a snaží se dětem předat maximum
a ještě k tomu všemožnými formami a metodami, pak si gratulujte, protože

to je dle mého názoru to, oč tu běží.
„… oproti Vyškovu jsou tu děcka pozadu…“
Každá škola má dnes svůj vlastní školní vzdělávací plán nebo-li
osnovy, u kterých je ale jasně dán standard, který je pro všechny školy
závazný. Musí se tak dodržet, co se má dítě za daný ročník naučit – náš plán
je sestaven tak, aby na konci 4. ročníku bylo probráno to samé učivo jako
u dětí na ZŠ Nádražní, což se nám dle pravidelné zpětné vazby daří. Právě
díky různým plánům, jiným učebnicím každé školy – tedy i postupu
osvojování učiva není dobré srovnávat v průběhu roku děti z různých škol.
Navíc každé dítě je jiné, byť ve stejném ročníku – pokud by však rodiče
přesto chtěli srovnávat a být objektivní, pak je nejlepší cesta vidět své dítě
při práci v některé z vyučovacích hodin.
Pro dokreslení uvádím jeden příklad ze své praxe – jednomu
ambicióznímu tatínkovi se nezdál prospěch jeho synka, tak jsem
mu nabídla, ať se přijde podívat do samotné hodiny, aby viděl, jak syn
pracuje, jak pracují ostatní děti, zkrátka, jak probíhá moje výuka. Po dvou
hodinách (ve dvou dnech) za mnou tatínek přišel a omlouval se mi
za pochybnosti, které měl, jelikož rázem viděl, že jeho představy o synkově
aktivitě a znalostech se ne úplně slučovaly se skutečností. Byl překvapen,
že syn nereagoval tak, jak by si představoval, že ostatní děti dané učivo
zvládaly, na rozdíl od něj, bez problémů… Důvěra je nejen ve vztahu kantor
– dítě, ale i kantor - rodič vskutku důležitá.
„…no jo, tady má jedničky, ale až přejde do Vyškova, to bude hrůza!“
Dotazníky (viz výsledky níže) nám jasně odpověděly – většina dětí
měla v podstatě stejné vysvědčení. Neumíme samozřejmě zázraky, nemáme
na naší škole jen děti se samými jedničkami – to by opravdu bylo podezřelé,
ale podstatné pro nás je, že ať už děti s výborným, tak horším prospěchem
mají na další škole v podstatě ten samý prospěch, a to i přesto, že oproti
městským dětem se musí sžívat s mnoha změnami - novým učitelem a jeho
způsobem výuky, hodnocením, s novým kolektivem dětí, s neznámým
prostředím školy… O to pyšnější jsme na naše žáky, že to tak skvěle
zvládají!
Chtěla bych vyřídit „jakékoliv paní, co povídala“, aby si vzala
k srdci přísloví: „Pomluva je jako uhel: když nespálí, alespoň zašpiní.“
Určitě se shodneme na tom, že nikdo z nás špínu nemá rád. Já o to víc, když

vím, kolik práce a úsilí věnujeme – v současné době především
mé kolegyně a díky jim za to – dětem a všem činnostem kolem nich.
Rozhodně neříkám, že je naše škola bez chyb a mráčků, také jsme jen lidé,
ale stojím si za tím, že se snažíme o maximum a je našim cílem děti dobře
vybavit na přechod do škol ve Vyškově, což se nám prozatím daří. Kromě
poděkování kolegyním, posílám i velký dík všem rodičům, kteří se školou
spolupracují, dohlíží na domácí přípravu dětí, bez které by to naše snažení
nebylo takto úspěšné.
I přes velmi častou komunikaci s vedením ZŠ Nádražní, kde nás
prozatím vždy ujistili, že děti z naší školy jsou opravdu dobře připravené
a v učení nemají problém, jsme v rámci sebehodnocení naší školy zaslali
rodičům asi 28 žáků, kteří od nás za posledních 5 let odešli, dotazník
týkající se zvládnutí přechodu na jinou školu. Vrátilo se nám nazpět 17
vyplněných dotazníků. Výsledky nás potěšily, ale abych pravdu řekla,
nepřekvapily – pokud ovšem překvapí „jednu paní, co povídala“ budu jen
ráda 
A zde jsou jejich výsledky:
1. Naše dítě přecházelo do vyššího ročníku na školu:
ZŠ Nádražní 15x
Letní Pole 2x
(Tyršova, Purkyňova, jiná škola – 0x)
2. Přecházelo do:
5.roč. 15x
4.roč. 1x
2.roč. 1x
(důvodem u přechodu do 4. a 2. roč. bylo sportovní zaměření dětí, a
tudíž přechod do sportovní třídy)
3. Přechod dítěte na tuto školu byl zpětně z vašeho pohledu:
bezproblematický 16x
spíše bezproblematický 1x
odpovědi: nedokážeme posoudit; spíše problematický; rozhodně
problematický – 0x!

4. První vysvědčení (klasifikace v pololetí) oproti poslednímu
vysvědčení z naší školy bylo:
lepší 3x v podstatě stejné 12x
o něco horší 2x
odpovědi: nepamatujeme se; výrazně horší 0x!
5. Pokud byste měli znovu volit či případně doporučit ostatním
rodičům, na základě vašich zkušeností s přechodem vašeho dítěte
do jiné školy, zda dát dítě do naší školy, vaše volba či rada by byla:
rozhodně ano 11x
spíše ano 6x
Odpovědi:nevím, spíše ne a rozhodně ne 0!
Děkujeme rodičům i za poznámky typu:
- škola je rodinného typu, děti ji navštěvují rády, umí pracovat samostatně,
velké + je také AJ od 1.tř.
- pro malé děti je lepší malá „rodinná“ škola bez dojíždění, individuální
přístup
- po všech stránkách naprosto vyhovující
- docházka do školy je v místě, bezproblematické dojíždění do ZŠ,
dostačující informovanost ze strany vyučujících, vědomosti na stejné
úrovni jako jinde na školách
- výuka zábavnou formou, spousta aktivit (mimoškolních i v rámci výuky),
výborný přístup učitelů, dobrá komunikace a informovanost rodičů,
hodně kroužků
- větší možnost individuálního přístupu k dětem vzhledem k počtu dětí
ve třídě, rodinná škola, dobrá vazba škola – rodiče
Přeji vám krásné jaro a na některé ze školních akcí se těším
na viděnou 
Mgr. Svatava ŠEBESTOVÁ
ředitelka školy v současné době na RD

Slet místních čarodějnic 30. dubna v 16:00 hod. na hřišti

