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Probouzení zvířátek

10.- Kč

Dobrý den,
máme tu druhé číslo letošního roku, což také znamená, že máme
zdárně za sebou první pololetí. Nyní na nás čeká jedno z nejoblíbenějších
období, na které se všichni dlouho těšili. Doba prázdnin. Děti v pátek dostali
vysvědčení a konečně nastalo jejich vytoužené volno, na které se jistě těšili
i paní učitelky.
Pro někoho může být toto období naopak spíše hektické. Jiné už
teď děsí letní vedra, která jsme si už v posledních dnech vyzkoušeli.
Ať už tak nebo tak, všem chci popřát, co nejlépe strávený čas
prázdnin, odpočinku a získání nových sil do dalšího ročního období.
Tereza Řezníková

Letní omalovánky

Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) se konalo
dne 29. března v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
 ZO schválilo delegování členů zastupitelstva obce na valnou
hromadu VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s. Vyškov.
 ZO bere na vědomí inventarizaci majetku obce za rok 2011.
 ZO schválilo Dodatek ke Kupní smlouvě N 473/2009
na prodloužení lhůty kolaudace stavby garáží na Hatích.
 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací obce
MŠ a ZŠ za rok 2011 a zároveň bylo seznámeno s organizační
směrnicí ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání, která souvisí se změnou školského zákona.
 V diskuzi starosta sdělil informace k vyřízení povolení zákazu
vjezdu traktorů a nákladních automobilů v obci Moravské Prusy
na ulicích Veverská, Chaloupky, Hatě a Ke mlýnu s povolením
vjezdu zásobování a s přibližnou cenou za nejnutnější opravy
těchto komunikací, která se pohybuje okolo půl miliónu korun.
Byla přečtena Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za r. 2011 vyjádření Policie ČR.
Z důvodu špatného stavu možná dojde k odstranění chráněného
stromu u bývalého mlýna – čeká se na vyjádření životního prostředí
a Agentury ochrany životního prostředí (AOPK).
Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 21.
června v 18,00 hodin.
 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
123 600,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
123 600,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 21. 06. 2012
Rozpočtové příjmy:
6 299 500,- Kč
Rozpočtové výdaje:
6 299 500,- Kč
 Starosta obce seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu obce
a s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
Upravený rozpočet:
Skutečnost:
Příjmy celkem: 6 146 200,- Kč
6 454 430,12 Kč
Výdaje celkem: 9 544 600,- Kč
9 204 164,66 Kč

2 749 734,54 Kč
Saldo příjmy - výdaje:
ZO schválilo na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 provedenou dne 16. 04. 2012 odborem
kontrolním a právním Krajského úřadu JMK celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Prusy-Boškůvky za rok 2011 bez výhrad.
 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na období 2013 –
2014
Rozpočtový výhled:
rok 2013
rok 2014
Rozpočtové příjmy:
5 745 000,- Kč
6 160 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
5 745 000,- Kč
6 160 000,- Kč
 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace obce - MŠ
za rok 2011.
 ZO neschválilo darovací smlouvu na movitý majetek pro zajištění
internetového a síťového provozu v obci po ukončení projektu
„Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje
z důvodu zastaralého vybavení a neodpovídající zůstatkové
hodnoty, která činí 228 998,80 Kč s DPH.
 ZO schválilo Směnnou a darovací smlouvu č. N 141/2012.
DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU:
Naše obec se zapojila do sběru víček od PET lahví, které pomohou
rodičům nemocné Michalky Láníkové z Holešova nakoupit speciální
upravenou sedačku do auta a další pomůcky. Michalka onemocněla
metachromatickou leukodystrofií a je plně závislá na své mamince, která
ji musí neustále nosit na rukou. V kočárku dlouho nevydrží, takže přesuny
na kratší i větší vzdálenosti musí rodina řešit převozem v autě, ale k tomu
potřebují speciální sedačku a jiné pomůcky, které jsou finančně velmi
náročné. Proto rodina sbírá vršky od PET lahví, následně je odváží firmě,
která vršky odkoupí a dále zpracovává. Za získané finance rodina nakupuje
potřebné pomůcky pro malou Michalku.
Bližší informace najdete
na webových stránkách rodiny: www.michalka-lanikova.cz
Krabice na sběr víček najdete na obecním úřadě v Moravských
Prusích a v kiosku na hřišti.
V poslední době se vyskytují stále častěji krádeže na místním
hřbitově, kde dochází k odcizení květin a dalších věcí umístěných
na hrobech. Proto žádáme občany, aby si více všímali osob, které
se na hřbitově pohybují. Případné podezření hlaste na obecním úřadě
nebo přímo na Policii ČR na čísle 158. Děkujeme za pomoc.

Vážení spoluobčané, milá mládeži nastal čas dovolených
a prázdnin. Pro Vás žáky a studenty tomu předcházelo období ukončení
školního roku a tím i větších nároků ve škole a následné vyhodnocení
celoročních výsledků. Předpokládám, že to bylo radostné zjištění
s následnou pochvalou od rodičů. Stejně jako vy, zaslouží srdečné
poděkovaní Vaši učitelé a ostatní pracovníci školy za odvedenou práci,
se kterou se věnují výchově a vašemu vzdělávání. Dále bych chtěl popřát
všem spoluobčanům, abyste si prázdniny a dovolenou užili v klidu a podle
svých přání, měli hezké počasí, užili si dobré zábavy, potěšili se se svými
blízkými, získali další přátele a hlavně si odpočinuli a nabrali sil.
Se všemi se těší na shledanou po prázdninách starosta obce
Lubomír Šebesta

MATEŘÍ DOUŠKA
Blíží se konec školního roku a s ním i poslední zprávičky z naší školičky
Co se událo v posledních měsících školního roku?
V naší mateřské škole máme za sebou přijímání nových dětí,
většinu dětí a rodičů z naší obce jsme uspokojili a v září se budeme těšit
na nové drobečky.
V květnu jsme spolu se základní školou připravily besídku
ke Dni matek. Rodičům se naše vystoupení velmi líbilo.
DĚTSKÝ DEN U VOJÁKŮ
1.6.2012 jsme jeli oslavit svátek Dětí do kasáren za vojáky.
Ti si pro nás připravili báječné dopoledne plné her, soutěží i sladkostí.
Předvedli nám vojenskou techniku a děti si mohly „zastřílet“ (samozřejmě
bez nábojů), vyzkoušely si, jak se sedí na vojenské motorce, jak si vojáci
zvyšují svoji kondici, atd. Co ale nejvíce děti zaujalo, tak to byly přelety
vrtulníků a slaňování vojáků. Zážitkem byla také ukázka výcviku
služebních psů a koní. Domů jsme se vraceli unavení, ale s úžasnou náladou
a spoustou zážitků.

VÝLET NA HRAD VEVEŘÍ
Ve středu 30.5.2012 jsme se s dětmi vypravili na výlet na hrad
Veveří. Čekali nás tu 4 kamarádi - Vítr, Měsíc, Kometa a paní Noc.
U každého z těchto přátel Slunce, jsme plnili úkol a tím jsme získali
nápovědu a kousek verše, které Sluníčko vysvobodilo ze smutku. Celý
program se odehrával nejen venku, ale i ve vnitřních prostorách hradu.
Všechny děti byly odvážné a nebály se ani v komůrce u paní Noci. Všechny
úkoly jsme hravě splnili a tak se podařilo, že Sluníčko opět vystoupilo
na oblohu a za odměnu na nás krásně svítilo. Výlet se opravdu vydařil!

ATLETICKÉ ZÁVODY NA VYŠKOVSKÉM NÁMĚSTÍ
V pátek 16.6.2012 se naše děti zúčastnily atletických závodů
na vyškovském náměstí, které připravil oddíl lehké atletiky u příležitosti
Mistrovství ČR, které se letos konalo ve Vyškově. Děti si vyzkoušely
převážnou část atletických disciplin prostřednictvím bezpečného náčiní
Atletiky pro děti. Na památku si odnesly nejen vzpomínky, ale i diplomy
a drobné upomínkové předměty.
Do konce školního proběhlo ještě plno událostí: jeli jsme do kina,
kde nám byl promítnut soubor pohádek z Večerníčků, v ZOO koutku
v Babiččině domečku byl pro děti připraven program o naší Zemi,
ve čtvrtek 21.6.2012 jsme navštívíli muzeum hospodářské techniky
v Hošticích. Také jsme využili pozvání Sdružení Piafy na jejich program pro
děti „Párty se Šamšulou“. Školní rok byl ukončen zahradní slavností
26.6. 2012 v 15.30hod., na které jsme se rozloučili s dětmi, které odchází
do 1. třídy základní školy. Jsou to: Elenka Erika Crkalova, Eliška Račanská,
Adámek Rusnák, Martinek Kupčík, Eliška Hudcová, Natali Přibylíková,
Terezka Svobodníková, Eliška Svobodová, Kamilka Dostálková a Justýnka
Černochová.
A prázdniny můžou začit!
Provoz mateřské školy bude uzavřen od 16. 7. 2012.
Provoz šk. roku 2012/2013 bude zahájen 3. 9. 2012.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny a těšíme se v září nashledanou!
Učitelky MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
KINEMATOVLAK
V pondělí 28.5.2012 jsme využili pozvání a zajeli s dětmi
do Vyškova, kde byl na vlakovém nádraží připravený Kinematovlak. Tento
speciální vlak byl vypravený v rámci filmového festivalu ve Zlíně
a promítaly se v něm filmy a pohádky pro děti. Dětem se líbily nejen
pohádky z večerníčků, ale i vagón se skákacími matracemi a možností hry
s nejrůznějšími hračkami.

Závěr školního roku je pro žáčky i učitele vždy velmi náročný.
Ke splnění učebních plánů školního roku a důkladnému procvičení celého
učiva se přidávají akce, vázané na konec školního roku.
Mnoho času a úsilí vždy zabere příprava besídky ke Dni matek,
kterou jsme letos spojili s malým Školním jarmarkem. Děkujeme všem,
kteří zakoupením některého z výrobků dětí přispěli k pěknému „výdělku“
ve výši 4 180,- Kč. Za tyto penízky budou zakoupeny pomůcky a hry
do školní družiny.

Den dětí jsme letos opět oslavili společně s vyškovskými vojáky.
Děti si vyzkoušely činnosti, které nejsou tak obvyklé, např. hledání
kovových předmětů, přelézání po zavěšené síti, první pomoc s přenášením
raněného na nosítkách. Atrakcí dne bylo slaňování vojáků z helikoptéry,
která se vznášela nad našimi hlavami a ukázka výcviku policejních koní.
Den plný zážitků se vydařil a žáci na něj rádi vzpomínají.

K nejdůležitější a také nejnáročnější patří organizace přírodovlastivědného pobytu žáků. Letos jsme strávili týden od 11.5.do 15.5.
na Chatě Pod Tesákem. Okolí bylo pro naše naplánované aktivity jako
na zakázku. Všechny činnosti byly motivovány osídlováním ostrova, který
zničil výbuch sopky. Děti poznávaly svět neživé i živé přírody, plnily
náročné úkoly. Pohybových aktivit měli žáci od rána do večera také dost,
takže každý večer uléhali plni zážitků a zdravě unaveni. Stihli jsme pěší
túru na Sv.Hostýn, a jeli jsme na celodenní výlet do ZOO Lešná ve Zlíně.
V úterý 5.června jsme jeli do Manerova, kde probíhalo setkání
žáků mnoha škol s úřadující královnou velikonočních ostrovů Lili Pate.
Viděli jsme Rapa Nui sochu v životní velikosti a hlavně působivé tance
obyvatel ostrova v podání Lili Pate a tří mladých mužů. I přes nepřízeň
počasí se děti vracely spokojené a plné nevšedních dojmů.
I v posledním týdnu nás čekaly zajímavé chvíle. Jeli do Vyškova na
nový český film „Tady hlídám já“, byli jsme prozkoumávat naše okolí a
poznávat přírodu.
Vysvědčení jsme si rozdali v pátek 29.června a tak nám začaly
prázdninyy, na které jsme se všichni těšili.
Přejeme všem čtenářům klidné a hřejivé léto a mnoho podobně
zajímavých zážitků, jaké získali naši žáci.
Mgr.Olga Hillová a všichni zaměstnance ZŠ Moravské Prusy

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
do druhého čtvrtletí naše knihovna tentokrát vystartovala opravdu
raketově.
První dubnový víkend měly naše děti možnost nocovat v knihovně
při již 12.ročníku Noci s Andersenem. A účast byla opravdu rekordní. Akce
se zůčastnilo přes 30 dětí, které byly rozděleny do 4 pátracích týmů. Měly
totiž vystopovat informace o 4 českých autorech dětské literatury. Počasí
nám přálo a na jednotlivých stanovištích nejen tyto informace získávaly,
ale plnily i řadu úkolů. Vše pak vyvrcholilo v knihovně, kde každé družstvo
sestavilo o daném spisovateli knihu. Zlatým hřebem byla ale pro děti určitě
právě možnost přespat, tentokrát kvůli kapacitním možnostem ne
v knihovně, ale v sále kulturního domu. Jsme rády, že se akce dětem líbila
a těšíme se na ně zase za rok při dalším ročníku Noci s Andersenem.

Poslední předprázdninovou akcí je ve spolupráci s místní základní
školou pasování prvňáčků, kteří při této příležitosti obdrží většinou
své první čtenářské průkazy s roční platností zdarma.
Rádi bychom Vás, milí čtenáři, také touto formou upozornily
na chystané celoprázdninové akce. V rámci vypůjční doby naší knihovny
bude pro děti připraven program, a to jednak formou předčítání (každé
pondělí) a promítání krátkých příběhů (každou středu). Pro dospělé
pak chystáme Burzu knih ze zrušené knihovny v Boškůvkách. K dispozici
budou knihy různých žánrů, včetně dětské literatury, a to v ceně vskutku
symbolické: 5Kč/kus.
Věříme, že i v průběhu prázdninových podvečerů si najdete čas na
návštěvu naší knihovny. Budeme se na Vás těšit.
Monika Lauterbachová a Judita Špičáková

KNIHOMOL
Tentokrát jsem pro Vás připravila opět nabídku dvou knih, které
si můžete vypůjčit v naší knihovně.

Na své si děti přišly i během dalších měsíců, a to v květnu
při příležitosti svátku maminek a začátkem června na již tradiční akci
ke Dni dětí. Tvoření květin z papíru i petlahví se líbilo dětem i maminkám,
které jimi byly následně obdarovány a i když se Malování za knihovnou
tentokrát kvůli vydatným srážkám muselo přesunout do knihovny, tak jsme
si to společně užili.

CIZINKA
Diana Gabaldon
Chtěla bych Vás touto upoutávkou
upozornit na jednu z nových knih.
Jedná se o první díl prozatím sedmidílné
ságy, která nejen sbírá ocenění typu "nejchytřejší
historický sci-fi dobrodružný a romantický
příběh", ale také stále rozšiřuje čtenářskou
základnu.
Věřím, že se mezi její věrné čtenáře
zařadí i mnozí z nás, protože odvaha a
zbabělost, něha a krutost, láska a nenávist nás
provázejí v jakékoli době a proto je tento příběh
příběhem historickým a zároveň tak současným.
Zde je podrobná anotace:
Jsme v roce 1945 a armádní zdravotní sestra Claire Randallová
přijíždí se svým mužem Frankem na skotský venkov, aby tu prožili
své druhé líbánky. Po válečných hrůzách, kdy Claire pracovala v polní
nemocnici ve Francii a svého muže, jenž také sloužil v armádě, viděla

za celou dobu jen třikrát, se konečně oba radují ze společně strávených chvil
a plánují budoucnost.Poklidná skotská vesnice se jeví jako ideální místo
pro vzájemné sblížení a jaro láká k výletům do romantické a pověstmi
a mýty opředené krajiny. Frank, který miluje historii, tu navíc nachází stopy
po svém anglickém praprapředkovi, kapitánu Jonathanu Randallovi, jenž
byl velitelem anglické vojenské pevnosti Fort William v polovině
18. století.
Ve změti zvuků a neurčitých představ se přenese o dvě stě let
zpátky. Do časů kapitána Randalla, který bojoval se skotskými klany a krutě
hájil zájmy anglické koruny na Skotské Vysočině.
Claire je moderní racionální žena a zprvu nechápe, co se vlastně
stalo. Je zajata skupinou skotských mužů, odvezena na nedobytnou tvrz
a konfrontována se životem a primitivními způsoby tamějších obyvatel.
Spolu s ní prožíváme situace běžné i absurdní, hrůzné i humorné, kruté
i něžné.
Pro své lékařské znalosti je náčelníkem klanu MacKenziů
jmenována místní léčitelkou a získává si určitý respekt u zdejších obyvatel
i mladého skotského bojovníka Jamieho Frasera. Je otřesena a dojata jeho
výjimečným osudem a okouzlena hrdou a upřímnou povahou. Náklonnost
záhy přeroste v silný milostný vztah, jenž jim oběma pomáhá čelit
protivenství, intrikám a zvůli, které panovaly ve válkou zmítaném Skotsku
v 18. století.
PRO ÚSMĚV DÍTĚTE
Jenom jsem chránila svého syna
Gina French a Andrew Crofts
Jako druhou knihu jsem zvolila
opět knihu z výměnného fondu a zcela odlišného
žánru.
Jedná se o životní příběh mladé Filipínky,
která se z filipínských hor přes bary v Manile
dostala do zprvu krásného a vášnivého vztahu,
které se ale postupně změní v nekonečné utrpení.
Gina i s malým synkem je zcela vydána napospas
surovému manželovi a změní se v boj o přežití.
Pro Vás, kteří dáváte přednost skutečným
příběhům, je tato kniha tou správnou volbou.
připravila Monika Lauterbachová

FARNÍ LISTY
V OBCHODĚ
Jednomu chlapci se zdálo, že 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 všichní měli k sobě
blíž 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?
Drazí občané Moravských Prus a Boškůvek, chci vás pozdravit
a popřát vám pokoj a radost.
Končí školní rok, blíží se prázdniny – čas zasloužené dovolené.
Letos 15 dětí ZŠ v Mor. Prusích absolvovalo výuku náboženství. Děkujeme
paní učitelce Jitce Cibulkové z Vyškova.
Děti se určitě těší na volno a na zážitky ze společných výletů.
Pro rodiče je to zřejmě těžká doba, ale také velká šance prohloubit vztahy
v rodinách. Společně strávený čas je ta nejlepší příležitost pro utužení
rodinných vztahů. Konečně je čas pomyslet také na duchovní stránku svého
života. Kéž v době zrání a žní na polích, dozrává také naše lidskost.
Při dožínkách opět poděkujeme za letošní úrodu a přeji sobě i vám,
abychom k tomu mohli doložit také naši osobní zralost, vyspělost, dobré
zkušenosti, nová přátelství anebo alespoň obnovené vztahy. Vybízím
vás všechny, aby jste také pomysleli na svůj osobní vztah se svým
nebeským Otcem. Na tom nešetřeme!
Také naše farní rodina chce využít prázdniny pro sblížení a sžití se.


Pro děti jsme nachystali 2 tábory:
- Děvčata pojedou do Hovězí 22.-28.7.
- Ministranti mají tábor na hájovně ve Švábenicích 29.6.-6.7.

V neděli 5.7. se koná Národní pouť na Velehradě, hlavní
bohoslužba se koná v 10:30 hod. Mladí farníci tam půjdou pěšky. Odchod
z Prus je plánován na středu 4.7. v 7:30 hod. Začneme mší svatou, pak
vyrazíme od kostela. Rádi uvítáme všechny ochotné k pěší pouti
na Velehrad.

Naše každoroční pouť do Křtin připadá na první srpnovou
sobotu tj. 4.8. Pojedeme autobusy, odjezd autobusu bude z Vážan ve 14.00
hod. Přihlásit se můžete v kostele od 15.7.

Koncem srpna bude tradiční pouť maminek s dětmi na
sv. Hostýn.

Doporučuji všem rodinnou pouť na Svatý Hostýn
k příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém
Hostýnu. Každý den jsou tam dopoledne slouženy mše svaté a je také
příležitost k svátosti smíření. Kostel Panny Marie je po celou dobu otevřen.
Hlavní slavnosti jubilea budou probíhat 15. srpna v den slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie.
O prázdninách plánujeme začít výměnu střešní krytiny na kostele.
Děkujeme za finanční pomoc v této akci oběma obecním úřadům.
Všem pracujícím na roli přejeme příhodné počasí ke žním. Dožínky
budou v našem kostele tradičně první zářijovou neděli.
Přeji vám všem krásné zážitky z prázdninových dni, kéž vás
na cestách střeží vaši andělé strážní, abyste si v pohodě odpočinuli
a s novými silami se vrátili ke svým každodenním povinnostem.
K tomu vám žehná váš farář
P. Boguslaw Jonczyk

Z KRONIKY
ROK 1942
Tohoto roku je dlouhá a krutá zima; jarní polní práce začínají až 10.
dubna; žně jsou začátkem srpna; úroda je průměrná; řepy špatné; rok je více
suchý jest jen 396 mm srážek.
Ve dnech 5.-14. ledna je jak již uvedeno sbírka zimních potřeb;

19. ledna je ustanovena nová vláda s předsedou Dr. J. Krejčím; také tímto
dnem je zrušen vyjímečný stav v Protektorátě; zřizuje se také úřad práce.
Jsou nařízeny občanské legitimace a policejní přihlášky; každý musím
okamžitě hlásit změnu pobytu; 25. února byli znenadání zatčeni a sebráni
gestapem: Šebesta František čís. 9, Žilka Vladimír čís. 8, Hladký Rudolf
čís. 46 a Pěnčík Konrád čís. 10; týž osud stihnul dne 3. března Bušina Josef
čís. 44 a Frgál František čís. 76; odsouzeni byli do Brna a uvězněni
v Kounicových kolejích; za vinu jim bylo kladeno pol. pozadí; (vyvěšení
letáku); asi během měsíce se všichni vrátili a o svých zážitcích nechtěli
z určitých důvodů tehdejší doby ničeho říci jen to, že co viděli do smrti
nezapomenou; dnes když už víme na čem jsme by jistě stálo za to, aby své
zážitky, které by byli jistě zajímavé, sepsali a takto spracovaný materiál byl
jako zvláštní příloha v této knize přiložen; snad budou mít všichni tolik
dobré vůle a učiní to.
Výnosem ze dne 5. března jest snížena spotřební dávka mléka půl l
na den a osobu; másla 70 gr. na týden; 15. březen oslavujeme v provolání,
že osud říše jest i našem osudem; také E. Moravec na to poukazuje; je také
nařízeny, aby říšské prapory a vlajky byly důstojně zdraveny; nařízeno
úplné zatemění; jsou vydávány osobní průkazky; stanoveny jsou přísné
tresty na zatajování zásob a potravin; větší hrůza a rána nás čekala, když
na tehdejšího říšského protektora Rienharda Heydricha byl dne 27. května
spáchán atentát; jakým vládcem není možno vypsat ale jeho smrt byla jen
malou odplatou za to co vykonal na českém národu; jako trest za tento čin,
měl býti každý 10. občan v Protektorátě zastřelen; na zmírnění trestu
a hněvu vůdce musel každý svým podpisem přiznat věrnost k říši; odnesly
to ale jak je jistě každému známo Lidice a Ležáky; je také vydáno vládní
provolání: „Český národ vidí dnes jasně, co by ho čekalo, kdyby naslouchal
Benešovi a jeho dobrodruhům; věřte nám atd. je to čin britských agentů
panem Benešem odchovaných“; na místo zavražděného nastoupil nový
protektor Daluege, který byl původcem těchto masakrů.
Opravdový Čech není sobě jist životem; na vypátrání útočníků
je vypsána odměna od vlády 10 mil. A od říše 10 mil.; 31. května jsou náhlé
a přísné prohlídky vojskem dům od domu; u koho se našly neohlášené
zbraně nebo kdo nebyl policejne hlášen, propadnul smrti; v den, kdy byl
spáchán atentát měla býti vyhlášena mobilisace čechů proti ruské armádě;
od 18/5 – 30/6 je sbírka na něm. čer. kříž; nastává totální válka; při pohřbu
Heydricha píší české listy: „Praha se loučí s hrdinou“ v prohlášení vlády
ze dne 30. května se také praví: „Kdo jde s Anglijí a jejími spojenci
je veřejným nepřítelem českého národa a tak s ním také bude naloženo; jest

to bolestný a trpký rok našich dějin, kdy se bráníme německé kultuře;
a v této těžké době jsoudne 12. července udělovány ceny národním českým
umělcům; dne 24. srpna byl za svůj ostrý výrok proti něm. vojákovi ze dne
28.července sebrán při nádenické práci v Podivicích gestapem Pavlík Petr
čís. 117, odvezen do Vratislavi a odsouzen v Brně na 3 měsíce do vězení;
trest nastoupil 24. ledna 1943 a vrátil se 24. dubna.
Dne 16. října shořel domek Žarovského Františka čís. 142; oheň
vznikl tím, že si děti hráli s ohníčkem.
*11/6 zjišťuje četnictvo, kdo zná věci pachatelů

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
SLET ČARODĚJNIC
Letošní - již pátý ročník - sletu čarodějnic v pondělí 30. dubna
se nám opravdu vydařil především zásluhou krásného počasí a hojnou účastí
místních i přespolních čarodějnic. Po úvodním přivítání a zopakování
čarodějnického desatera proběhla lekce čaroaerobicu, při kterém všechny
čarodějnice protáhly své staré kosti a rozhýbaly se před plněním
čarodějnických úkolů. Jakmile se všichni po úvodní „rozcvičce“ vydýchali,
vyzvedli si karty a začali s plněním prvních úkolů na čarodějné dráze (hod
koštětem do dálky, skákání v čarodějném pytli atd.). Následoval slalom
na koštěti, kde se měřil čas a nejrychlejší čarodějnice ve všech věkových
kategoriích byly po zásluze odměněny. Člence výkonného výboru naší
čarodějné asociace Silmajdě Hrozivé se začátkem letošního roku narodila
dcera Janička, kterou jsme s kolegyněmi slavnostně pokřtily a přijaly
do našich čarodějných řad jako nejmladší členku. Na důkaz toho dostala
malá Janička slavnostní glejt a drobný dárek. V průběhu odpoledne
probíhalo mezi přítomnou lidskou cháskou hlasování o nejkrásnější
čarodějnici a na základě jejich hlasování byla vyhlášena MISS všech
věkových kategorií. Letos také nově proběhla soutěž o nejlepší dopravní
prostředek - koště. Potom následovalo velmi oblíbené lovení havěti
z odporného slizu, za něž vítězné družstvo dostalo sladkou odměnu.
Do další soutěže se zapojili i rodiče malých čarodějnic - deseti zástupcům
lidské chásky služebně starší čarodějky zavázaly oči, aby neviděli, co
je čeká a jejich ratolesti je potom krmily pochutinou plnou myší, hadů
a červů, kterou následně zapíjeli čarodějnickým lektvarem - vše samozřejmě
na čas, takže si dovedete představit, jak ta člověčí banda po krmení

vypadala.... Na závěr proběhlo již tradiční pasování do čarodějnických řádů,
které pomalu ukončilo hlavní program.
V průběhu celého odpoledne se samozřejmě také tancovalo, řádilo
a bavilo, na závěr sletu byla zapálena hranice, upáleny vyrobené čarodějnice
a následovalo opékání špekáčků a odlet domů...
Věříme, že i v příštím roce se sejdeme v tak hojném počtu :-).
Vošatka Netopýrů, v.r.
generální tajemnice výkonného výboru

STAVĚNÍ MÁJE

Před třemi lety se v naší obci obnovila tradice stavění máje a i v
tomto roce se podařilo v ní pokračovat. Jak je zvykem, tato událost proběhla
odpoledne posledního dubna.
Letos se podařilo úspěšně máj uhlídat celý měsíc.
Zde se můžete podívat na fotografie z průběhu příprav.

PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK
K jarním dnům patřila mimoškolní akce PROBOUZENÍ
ZVÍŘÁTEK, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. dubna. Víla Zimulína
se nehodlala jen tak vzdát své vlády, a tak děti během podvečerní procházky
čekalo plnění několika úkolů. Zhruba 50 účastníků samozřejmě nejvíce
z řad dětí, ale také jejich rodičů či prarodičů, plnilo úspěšně všechny zadané
úkoly, a tak nezbylo Zimulíně než své sestře Jarněnce povolit probuzení
zvířátek na jednotlivých stanovištích.

HANÁCKÁ BESEDA

Další plánované akce:

Děti z naší mateřské a základní školy od začátku roku nacvičovaly
s paní učitelkou Alenkou Štěrbovou Hanáckou besedu, se kterou v pátek 18.
května vystoupily ve Vyškově na náměstí. Tam probíhal v rámci „ Dnů
s vyškovskou radnicí “ pokus o překonání rekordu v počtu krojovaných
osob tančících Hanáckou besedu na jednom místě. Také zásluhou našich
dětí byl rekord překonán! Na vyškovském náměstí tančilo ve stejném
okamžiku Hanáckou besedu neuvěřitelných 384 tanečníků v krojích.
Děkujeme paní učitelce Štěrbové za přípravu a nácvik s dětmi,
které jistě ocenily možnost zúčastnit se tak ojedinělé akce a zároveň
děkujeme za reprezentaci naší školy a celé obce.
OÚ Prusy-Boškůvky

Sobota 7.7.

Uliční turnaj v nohejbalu o pohár starosty obce

9:00

Sobota 28.7.

Memoriál Jiřího Špičáka v nohejbalu

8:30

Sobota 11.8.

Kopaná svobodní - ženatí

17:00

Neděle 26.8.

Volejbalové odpoledne

15:00

Po dobu
prázdnin

Rekreační turnaj v tenise - čtyřhra

Bude
upřesněno

Všechny uvedené akce proběhnou na místním hřišti a předem
budou vyhlášeny obecním rozhlasem.
Za TJ Sokol Mor. Prusy
Jan Hladký

SDH MORAVSKÉ PRUSY

TJ SOKOL
Pozvánka na letní sportovní akce na hřišti:
V průběhu prázdnin proběhne rekreační turnaj čtyřher v tenise,
informace - na kiosku nebo p. Molitoris.

V roce 2012 uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Moravských Prusích. K této příležitosti se místní hasiči sešli v
sobotu 23. června odpoledne na hřišti.
Na hřiště si dovezli svou dostupnou hasičskou techniku starou
koňskou stříkačkou počínaje a současnou avií konče. Nejmladší hasiči
předvedli hasičský útok, starší kluci se k nim přidali. Ukázali, že i stará
koňská stříkačka je funkční a všichni se na závěr slunečného odpoledne
řádně zkropili.
Celý den pak byl zakončen první letní nocí na kiosku.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Letos se rybářské závody uskutečnily 19.května.
Závody si již získaly svoje jméno, mají mezi rybáři dobrou pověst,
což je samozřejmě zásluhou pořadatelů, kteří zajišťují akci po stránce
materiální i organizační. Zásluhu na pěkném průběhu akce má i počasí,
které se letos vydařilo. Foukal sice vítr, ale svítilo sluníčko a bylo teplo.
Ti, kdo se závodů zúčastnili v předchozích letech, se již dopředu
dotazovali na letošní termín. První závodníci začali přijíždět už po šesté
hodině. Kromě pořadatelů je přivítal krásně upravený rybník, posečená
tráva, uklizeno, což je zásluha pana starosty, který se opravdu stará.
Do osmi hodin se přihlásilo 67 závodníků, z toho 14 patnáctiletých
a mladších. Každý si vybral stanoviště a v osm hodin to vypuklo. Soutěžilo
se jako vždy dvoukolově, mezi oběma koly byla přestávka na doplnění sil
uzeninou přímo z udírny, kávou, pivem, limonádou, oplatkem. Závodníci
mají občerstvení v ceně startovného.
Konec soutěže byl ve 13 hodin. Začalo se vyhodnocovat, počítat
úlovky a sestavovat pořadí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – největší ryba
a nejvíce ulovených ryb.
Toto jsou výsledky:
Největší ryba
1.
Marian Potěšil – kapr 76 cm
2.
Jan Adamec – kapr 55 cm
3.
Milan Kouřil – kapr 50 cm
4.
Dominik Závodný – kapr 49 cm
5.
Zdeněk Hudec – kapr 45 cm
Největší počet ulovených ryb
1.
Zdeněk Kudlička – 84 ks
2.
Libor Bednář – 75 ks
3-4.
Pavel Bednář – 55 ks
3-4.
Karel Pavézka – 55 ks
5.
Petr Knichal – 45 ks
Soutěžící do patnácti let
1.
Vladimír Giblo – 79 ks
2.
Tobias Koláčný – 43 ks

3.
4-5.
4-5.

UDÁLOSTI

Andrea Ryšánková – 38 ks
Michal Hanáček – 24 ks
Jiří Mrnuštík – 24 ks

Třináctiletý Zdeněk Hudec chytil kapra 45 cm a umístil se tím
i mezi dospělými.
Závěrečné vyhodnocení bylo jako vždy příjemným zakončením
soutěže. Ocenění si sami vybrali ceny, děti byly odměněny všechny. Někteří
k tomu vyhráli ještě v tombole, kde hlavní cenou byla mikrovlnná trouba.
Nakonec byli spokojeni všichni, soutěžící, pořadatelé i publikum.
Přispěla k tomu dobrá organizace, dobré počasí i dobrá nálada
a v neposlední řadě sponzoři, kteří naši akci podpořili.
Těšíme se na rybářské závody 2013!
Rybářský kroužek
Moravské Prusy

Narodili se:

Matěj Brázdil

Přistěhovali se:

MVDr. Marie Ševčíková
Ing. Stanislav Ševčík

Odstěhovali se:

Vlasta Pallová
Michal Pospíšil
Marta Hladká
Lukáš Oprchal

Úmrtí:

Jan Zbořil, MP 25

Jubileum:

duben 2012
Marie Cigánková
Luděk Navrátil

POJĎ SE HÝBAT

Miroslav Suchomel

Od podzimu až do konce června jste mohli v místním KD
navštěvovat hodiny aerobicu. Jak už to tak bývá, tak ze začátku jsme
se do sálu nemohli pomalu ani vměstnat – chodilo nás průměrně 25, kolem
Vánoc přišel malý odliv, a na konci června nás zbyla zhruba 10 „věrných“
nadšenců. Děkuji všem, kteří chodili cvičit, protože není větší radosti,
než když vidíte, že vynaložené úsilí má svůj smysl a přináší tak potěšení
nejen vám, ale i druhým.
Od září bych ráda opět ve svém snažení pokračovala – přesné
informace o čase budou upřesněny prostřednictvím místního rozhlasu
a webových stránek naší Obce. Máte-li chuť se hýbat, zrelaxovat a mít
dobrý pocit, že jste pro sebe něco udělali, pak neváhejte a přijďte!
Svaťka Šebestová

Miloš Zouhar
Božena Plawetzová
Jiřina Daňková
květen 2012
v květnu nikdo významné
jubileum neslavil
červen 2012
Helena Grégrová
Hana Pallová
Lubomír Šebesta

