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Snad každé čtvrtletí píšu o počasí. Když ono se to
v podstatě nabízí samo. Nemyslíte? Jistě se nemýlím, že nám
všem ty změny teplot dávají zabrat.
Zrovna když tento úvodník píšu, je venku krásně,
do oken svítí ranní slunce a slibuje hezký letní den. Skoro jako
bych zapomněla na zimu, která se nám pořád připomíná.
A tak bych všem ráda popřála co nejvíce takový ch dnů,
abychom si to volno všichni, nejen děti, náležitě užili!
Uvidíme, jestli bude to léto trvat nakonec tak dlouho,
jako letošní zima. Pak se ukáže, o jakém počasí budu moci psát
v dalším čísle, kdy nastoupí, soudě podle posledních 1000 let,
podzim.

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME – Mor. Prusy
VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME - Boškůvky
TJ SOKOL
SDH MORAVSKÉ PRUSY
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
UDÁLOSTI

Hezké prázdniny s teplotami nad 20°C!
Tereza Řezníková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Druhé zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 27. 03. 2013.
Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

technický bod - zahájení, schválení programu 15. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení
zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
rozpočtové opatření č. 2/2013;
inventarizace majetku obce za rok 2012;
závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2012.
účetní závěrka obce za r. 2012;
darovací smlouva Římskokatolické farnosti Moravské Prusy;
rozpočet Dobrovolného svazku Ivanovická brána na r. 2013.;
zplnomocnění zástupce obce na valnou hromadu VaK Vyškov,
a.s. a Respono, a.s.;
oznámení záměru „Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“;
diskuze, závěr;

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky,
nechal starosta obce o návrhu programu hlasovat;
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 2/2013
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o

54 600,- Kč
54 600,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 27. 03. 2013
Rozpočtové příjmy:
6 290 200,- Kč
Rozpočtové výdaje:
6 290 200,- Kč
Hlasování:
PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Bod č. 3
Inventarizace majetku obce za rok 2012
Starosta obce sdělil,že fyzická a dokladová inventura byla
provedena ke dni 31. 12. 2012. Provedenou inventarizací byl ověřen
skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.
Dále přečetl závěrečnou zprávu k inventarizaci majetku, kterou
rada obce schválila Usnesením č. 49/2013 dne 29. 01. 2013.
Hlavní inventarizační komise: Lubomír Šebesta, Vladimíra
Chujacová, Kateřina Burešová.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 4
Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce
za r. 2012
Starosta obce seznámil ZO se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření, která byla vypracována na základě zápisu z dílčího
přezkoumání ze dne 03. 12. 2012 a na výsledku konečného
přezkoumání, které se uskutečnilo dne 14. 02. 2013. Přezkoumání
proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
Chyby a nedostatky, zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání,
byly napraveny. Při konečném přezkoumání nebyly chyby a nedostatky
zjištěny, proto lze na hospodaření územního celku nahlížet tak, jakoby
v něm nebyly chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 5
Účetní závěrka obce za r. 2012.
Účetní obce, paní Burešová, podala informace k účetní závěrce
za rok 2012 a předložila k nahlédnutí výkazy za rok 2012. Zastupitelstvo
obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2012.
Hlasování:
PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1,
Bod č. 6
Darovací
smlouva
Římskokatolické
farnosti
Moravské Prusy
Starosta obce přečetl Darovací smlouvu k poskytnutí finančních
prostředků mezi obcí a Římskokatolickou farností Moravské Prusy
v celkové výši 30 000,- Kč, která bude použita na opravu střechy kostela
v Moravských Prusích. Smlouvu zastupitelstvo obce schválilo.

Hlasování:

PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

Bod č. 7
Rozpočet Dobrovolného svazku Ivanovická brána na r. 2013
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtem
DSO Ivanovická brána na rok 2013, které bylo projednáno a schváleno
na valné hromadě, dne 27. 03. 2013.
Tento návrh byl vyvěšen na úřední desce obce od 06. 03.
do 22. 03. 2013.
Návrh rozpočtu na rok 2013:
 příjmy
230 000 Kč
 výdaje
265 000 Kč
 Financování z minulých let
35 000 Kč
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2012
283 740,56 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 8
Zplnomocnění zástupce obce na valnou hromadu VaK
Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
Navržen: starosta obce Lubomír Šebesta.
Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Lubomíra Šebestu
na valnou hromadu VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s. Vyškov podle
ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích.
Hlasování:
PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 9
Oznámení záměru „Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“
Dne 19. 03. 2013 bylo doručeno na OÚ oznámení záměru
stavby výkrmny prasat na farmě v Mor. Prusích. Zveřejnění oznámení
tohoto záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
proběhlo vyvěšením od 19. 03. do 04. 04. 2013 v obci a na elektronické
úřední desce, hlášením v místním rozhlase a na webu obce byl umístěn
odkaz na elektronickou verzi oznámení záměru. Do papírové
dokumentace záměru bylo možné nahlížet i na OÚ v Moravských
Prusích.
Záměrem výstavby je postavení dvou stájí na místě prázdných
stávajících stájí, které jsou technologicky zastaralé. Kapacita každé stáje

je 1800 ks. V obou stájích, které jsou řešeny jako bezstelivové,
by se vykrmilo v průběhu roku průměrně 9000 ks prasat. Krmná směs
bude uskladněna v zásobnících. Dále by byla provedena výstavba
skladové jímky na 5000 m3, přečerpávací jímky na 113 m3, do které by
nová splašková kanalizace odváděla kejdu z podroštových prostorů
pod objekty stájí vakuovým systémem. Přibližná produkce kejdy za rok
je 7776 m3. Celkový roční provoz dopravní obsluhy (osobní, nákladní
a traktory) pro výkrm prasat je cca 2340 ks.
Zásobování vodou by bylo z vlastních zdrojů. Provoz stájí
zajistí 3 pracovníci.
Po přednášejícím, který v krátkosti sdělil obsah doručeného
oznámení, bylo předáno slovo k vyjádření přítomným ZO a občanům.
ZO a přítomní hosté, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou,
uváděli tyto důvody:
 stávající pásmo hygienické ochrany z roku 1988, které bylo
pro dřívější provoz a chov zvířat, ve středisku Mor. Prusy,
je nedostačující pro navrhovaný počet prasat;
 negativní intenzita zápachu na životní prostředí v obci;
 větší výskyt hlodavců v okolí farmy;
 zvýšení dopravy a prašnosti v obci a tím i poškození komunikací
už tak dost poničených, které jsou za hranicí životnosti;
 výstavba výkrmny prasat, by měla negativní vliv na rozhodování
občanů při řešení výstavby RD, bytové situace a odlivu občanů
z naší obce do jiných regionů.
Přítomní byli i občané, kteří souhlasili s výstavbou a uváděli tyto
důvody:
 areál by se dal částečně do pořádku a byly by využity stávající
prostory a pozemky v areálu farmy, které leží ladem a chátrají;
 zaměstnalo by se několik obyvatel z okolí;
 dodávky masa na tuzemský trh.
Po ukončené diskuzi, nechal starosta obce hlasovat o
navrhovaném záměru výstavby výkrmny prasat.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích, Švábenice č. p. 348, PSČ 683 23, vybudovat
na farmě v Moravských Prusích výkrmnu prasat.
Hlasování:
PRO – 0, PROTI – 12, ZDRŽEL SE – 0









Bod č. 10
Diskuze, závěr
Starosta seznámil ZO s dalšími informacemi:
ÚP – nezaměstnanost na území obce;
informace s DSO Ivanovické brány;
starosta nechává zpracovat ocenění pozemku určené pro možný
prodej a odkup;
seznámení s umístěním značek u polních cest od Zouvalky
po větrolam, naproti ZOD a od ulice Na Hatích, u Čeperku po most
za novým rybníkem, vybudované v rámci pozemkových úprav
Pozemkovým úřadem;
žádost o souhlas s návrhem trati rychlostní zkoušky
na XXI. Vyškovskou Rally 2013;
žádost občanů na vybudování komunikace k RD a pozemkům –
Boškůvky.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM

Sběr vršků od PET lahví
Jak jsme již v minulém čísle Občana avizovali, pokračujeme
dále ve sbírání vršků od PET lahví. 30. dubna 2013 byla ukončena sbírka
pro šestiletou Michalku Láníkovou z Holešova. Rodiče Michalky
si přijeli pro vršky první týden v květnu a předávali jsme jim celkem
695 kg vršků. Z toho 385 kg bylo nasbíráno pouze v naší obci a všem
občanům za ně moc děkujeme! Zbylých 310 kg k nám na obecní úřad
přivezli z Kozlan, Topolan, MŠ Radslavice. Bikrosky Vyškov, České
pojišťovny Brno, Komořan a Hoštic-Heroltic. Dle informací z webových
stránek Michalky Láníkové bylo celkem nasbíráno neuvěřitelných
45 400 kg!
Nyní sbíráme vršky pro dvouletého Honzíka z Kyjova. Jeho
maminka nám napsala:
„Dobrý den, rádi bychom Vám představili Honzíčka Chmelíka.
Narodil se s neprůchodným tenkým střevem, na to se přišlo třetí
den po porodu. Ihned byl převezen na kliniku, kde mu provedli operaci
s tím, že měl vývod z bříška ven. Honzík byl umístěn do inkubátoru,
druhý den přestal sám dýchat a museli ho znovu inkubovat. Navíc dostal

velký zánět. Je to velký bojovník, zánět zvládl, ale celý měsíc se potýkal
s tím, že pytlíky na stomie mu na bříšku nedržely a nepřibýval na váze.
Lékaři přistoupili k další operaci a střívko mu zanořili zpátky do bříška.
Už na klinice zjistili, že na jedno očičko téměř nevidí. Když jsme
se asi po dvou měsících vrátili z nemocnice, těšili jsme se, že Honzík
už má vše nejhorší za sebou. Sledovali nás na klinice a tvrdili, že díky
těm operacím je opožděný ve vývoji. Po necelém roce lékaři oční kliniky
chtěli zjistit rozsah poškození očička. Proto mu udělali v celkové
narkóze vyšetření a konstatovali, že na jedno oko vidí dobře a na druhém
má 7 dioptrií. Týden po návratu z oční kliniky dostal první epileptické
záchvaty. Dnes mu jsou dva roky a půl, sám se neposadí, neleze
ani nechodí. Až v nedávné době nám teprve paní doktorka na neurologii
řekla celou pravdu - když Honzíček přestal dýchat po té první operaci,
bylo to moc dlouho a má nenávratně poškozený mozek.
Ano, Honzík je velký bojovník - denně dvakrát cvičíme,
jezdíme do lázní a potřebuje péči dvacet čtyři hodin denně. Naděje umírá
poslední, a tak doufáme, že jednou bude běhat…“
Po předchozí zkušenosti Vás chceme upozornit, že se sbírají
opravdu jen vršky z PET lahví od minerálních vod nebo PET lahví
od piva a vršky z krabic od mléka. Prosíme, NEVHAZUJTE do krabice
různé plastové vršky od laků na vlasy, šamponů, granulovaných čajů
apod. Tyto vršky mají jiný rozměr a firmy je nevykupují. Lidé potom
stráví spoustu času tím, že vršky v pytlích a krabicích musejí přebírat
a ty nevhodné vyhazovat.
Spalování suchých rostlinných materiálů
Připomínáme občanům, že za účelem ochrany vnějšího ovzduší
v obci, jsou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008 stanoveny podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů.
Spalovat, nelze v období celého roku v neděli a státem uznaných
svátcích.
Polní cesta k novému rybníku od ulice Hatě
V rámci bezpečnosti chodců, cyklistů a především dětí na této
dotčené účelové komunikaci přistoupila obec na omezení přístupu,
na dotčené komunikaci, osazením v obou směrech dopravním značením
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“.

Žádáme proto všechny řidiče, aby dodržovali toto označení
a nevjížděli na danou účelovou komunikaci. Máme za to, že v zájmu
větší bezpečnosti provozu na této komunikaci a zatraktivnění lokality
u nového rybníka nikomu neublíží, když trasu k Zouvalce absolvuje
kolem větrolamu naproti zemědělského družstva. Co je pár minut
zdržení, proti ztrátě lidského zdraví nebo dokonce života?
Za obecní úřad
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
S blížícím se koncem školního roku byla pro děti v mateřské
škole připravena mnohá překvapení.
Jedním z nich byla „Cesta za pokladem“
Do hledání pokladu jsme se vrhli opravdu s velkým nadšením.
Děti hledaly červené a oranžové fáborky. Červené ukazovaly cestu,
oranžové označovaly úkol. Po splnění úkolů jsme došli až k rybníku,
kde víly, žáby ba dokonce i vodník hlídali poklad. Děti běhaly a hledaly
na všech místech, i na těch nejpodivnějších. Nakonec měšec
s čokoládovými dukáty a jinými dobrůtkami našly i když byl dobře
ukrytý ve větvích keře. Děti se s nadšením pustily do rozbalování
a konzumování jeho obsahu.
Výprava to byla dlouhá, ale všem se líbila, a tak si můžeme říct:
„Tak za rok zase!“. Je úžasné, že máme přírodu takhle na dosah
a můžeme v ní, když je vhodné počasí trávit stále více a více času.
V pondělí 17. 06. 2013 jsme navštívili divadlo v Brně, a to
představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Že to bude pohádka
veselá, známá, s krásnými loutkami a úžasnou dekorací, to jsme věděli.
Ale nevěděli jsme, jak silně budou děti děj prožívat a s jakým zaujetím
jej budou sledovat až do posledního okamžiku. Byl to moc pěkný
zážitek, na který budeme všichni dlouho vzpomínat.
Také návštěva filmového představení ve Vyškově se dětem
moc líbila.

Ve čtvrtek 20. 06. 2013 jsme s dětmi prostřednictvím
animované filmové komedie, podnikly cestu do pravěku. S rodinou,
která se jmenuje Grodsovi, jsme se dostaly na ohromující výlet
do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně
nebezpečných stvoření.
Děti, ať malé či větší, milují koně, ale bohužel ho většina z nich
nemůže mít doma, starat se o něj a vyjet si s ním do přírody. Právě proto
jsme využili nabídky paní J. Jíšové a navštívili v pátek 22. 6. 2013
s dětmi stáje v Boškůvkách. Děti, i my učitelky, jsme byly seznámeny
s prostředím stájí a pak i se samotnými koňmi. Pro některé z našich dětí
to byl první kontakt s živým koněm a jízda na něm pro ně znamenala
nepopsatelný zážitek, což šlo vyčíst z jejich, štěstím zářících, očí
a velkého úsměvu na tváři. Dětem tato akce přinesla hezký zážitek
ze světa koní a navíc je okouzlila i vycházka do krásné okolní přírody.

Je tu konec školního roku a ten nemine ani naši MŠ. Vždyť
už se všichni těší na letní prázdniny. A nám nezbývá než se rozloučit
s dvanácti předškoláčky, kteří v září usednou do školních lavic. Jsou to:
Filípek Račanský, Toníček Paveska, Radímek Mihal, Martinka
Nováková, Mireček Bugner, Ondrášek Marišler, Dominiček
Horváth, Honzíček Grégr, Nikolka Večerková, Lukášek Kilián,
Ondrášek Kilián a Martínek Vejrosta.

V novém školním roce, přeji "našim" školáčkům mnoho
úspěchů, plno krásných zážitků, nové kamarády a už se těšíme, až nám
přinesete ukázat první jedničky!
Přeji všem krásné prázdniny, hodně slunných dnů, žádné starosti
a úrazy, hodně smíchu a zábavy!
J. Měřínská
ředitelka MŠ
Odcházení
Jaroslav Seifert nám ve verši své básně připomíná každodenní
skutečnost: „Každého dne něco končí a každého dne něco začíná.“
Mateřská škola v Moravských Prusích byla pro mě druhým
domovem. A tak jsem si to přála i pro Vaše děti, vážení rodiče. Snažila
jsem se dětem vytvořit takové podmínky, aby se cítily „jako doma“. Na
každý den jsem se těšívala. Mívala jsem připravené pro ně takové
činnosti, aby se nenudily, ale hlavně, aby byly spokojené. Těch nápadů
bylo tolik, že jsem je nestihala ani za jediný rok uskutečnit. Pro práci mě
hlavně motivovaly Vaše děti, vážení rodiče. Díky Vaší důvěře jsem
mohla s dětmi pracovat a krůček po krůčku je připravovat na vstup do 1.
třídy ZŠ. Děti odcházely, ale vzpomínky zůstávaly. Když jsem je po
letech potkávala a byly z nich velké slečny anebo mladí muži, před
očima mně vždycky proběhly historky, jejich průpovídky a stávali se z
nich na chvíli opět malí školáci. Snad v nich něco pěkného z MŠ zůstalo.
Na této škole jsem si splnila tři velké sny a přání. Mít svůj
flétničkový soubor, taneční kroužek a účastnit se společně s dětmi na
akci Vítání občánků. Co to bylo krásných vystoupení a zážitků! Pro mě
to bylo vždycky pohlazení na duši.
Ve svém osobním a pracovním životě jsem si vždy vážila
upřímnosti, spolehlivosti, zdvořilosti, profesionality, píle a kolegiality.
Měla jsem ráda lidi se srdíčkem na dlani.
Říká se, že ten, kdo má peníze, je bohatý. Já jsem si své
bohatství po celých 19 let ukládala ve svém srdci a odvážím si ho s
sebou.
Alena Štěrbová
Učitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Kultura
Začátkem dubna navštívily děti 1. a 2. Ročníku, v Besedním
domě ve Vyškově, velmi pěkné maňáskové představení Anička
a loupežníci, na kterém se podílela i „naše“ paní učitelka
Vlasta Englová. Představení bylo plné napětí, písniček a samozřejmě
šťastného konce.
Děti 3. a 4. ročníku byly v té samé době taktéž ve Vyškově,
ale ty navštívily Knihovnu Karla Dvořáčka. Prošly si dětské oddělení,
byly seznámeny s řazením a ukládáním knih a čekaly je i hry
např. zkoušely poznávat úryvky z pohádek, luštily rýmované hádanky
a četly i delší pasáže z neznámých knih. Nakonec se všichni mohli
po knihovně rozběhnout a vybrat si knížku či časopis, který je zajímá.
V pondělí 17. 6. 2013 se naše děti společně s dětmi z MŠ vydaly
do brněnského divadla Radost na pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký.
V tom samém týdnu pak ještě navštívily animovanou komedii
Croodsovi, a to v Kině Sokolský dům.
Soutěže
Každý rok se účastníme Soutěže mladých cyklistů a Hlídek
mladých zdravotníků ani letos jsme tyto soutěže nevynechali. Na děti
jsme náležitě pyšné, protože ve velké konkurenci neobsadily poslední
místa, ale Hlídka mladých zdravotníků se umístila na krásném 4. místě
a naši cyklisté skončili na 6. místě zhruba v polovině soutěžního pole.
V polovině května obdrželo několik dětí z naší školy pozvánku
na hrad a zámek Staré Hrady nacházející se až u Jičína v Čechách.
Pozvánka byla pouze pro vyvolené - pro děti, které uspěly se svými
obrázky v celostátní soutěži "Namaluj draka". Z tisíce obrázků, které
byly do soutěže poslány z celé republiky, bylo vybráno 300 těch
nejlepších, a tak jsme byli rádi, že právě naše děti patřily k těm "nej".
Paní vychovatelka Bláhová a spolu s ní Anička Jašíčková, David
Kramoliš a Jirka Večerka si tuto slavnostní akci nenechali ujít a jednu
květnovou neděli se vydali na výlet. Nelitovali dlouhé cesty, program
byl bohatý a zábavný, a tak si odváželi nejen nějaké dárečky,

ale i spoustu zážitků. Děti byly např. pasovány na ochránce
starohradských pohádek.
V soutěži ve sběru papíru pod názvem „Soutěž s panem
Popelou“ se podle průběžných výsledků k 31. 5. 2013 naše škola
umístila na krásném 21. místě podle množství papíru v přepočtu
na jednoho žáka a na 36. místě podle celkového množství papíru, a to
z celkového počtu 119 aktivně zapojených škol. Za tento úspěch
vděčíme i vám, kteří nám v této soutěži pomáháte každým kilogramem
přineseného papíru ke školní garáži!
Akce školy
Pokud si ještě vzpomenete, tak začátkem dubna jsme se brodili
ve sněhu, a tak se letošní Probouzení zvířátek muselo o pár dnů, oproti
původnímu plánu, posunout. Udělali jsme dobře, ve středu 17. 4. 2013
nám počasí přálo, svítilo sluníčko a bylo takřka na krátký rukáv. Sešlo se
zhruba 45 dětí, rodičů, prarodičů, aby spolu s vílou Zimulínou
a Jarněnkou probudili zvířátka, která jsme na podzim uspali.
Při podvečerní procházce musely děti plnit několik úkolů - např.
kamarádkám berušky najít a přilepit černé puntíky na jejich krovky,
zazpívat veverce písničku na probuzení, vyjmenovat žabce roční období
a rozdělit podle nich získané obrázky, myškám zase pomohly
pojmenovat jarní kytičky a na závěr pomohly medvědovi nalézt jeho
ztracené zásoby, o které se s dětmi podělil, takže děti neodcházely
s prázdnou, za což patří dík zejména paní Slezákové a firmě Metelka
za sponzorské dary a v neposlední řadě i Nadaci Tři brány, v rámci
jejíhož dotačního programu akce proběhla.
V polovině května proběhla tradiční besídka ke Dni matek.
Letos jsme školní vystoupení pojali pohádkově - aerobicové vystoupení
odcvičila děvčata na písničky Dělaní a Hlupáku, najdu tě. Kroužek hry
na flétnu pod vedením paní Jarmily Voščekové secvičil mimo jiné také
pohádkové písničky. Hlavním vystoupením pak byla operetka od pana
Svěráka a Uhlíře "Červená Karkulka". Pohádkově pokračovaly děti
básničkou Perníková chaloupka a po ní na tanečním parketu předvedli
své vystoupení žáci navštěvující taneční kroužek. Na závěr si žáci
3. a 4. ročníku připravili show, ve které imitovali skupinu Kroky

Františka Janečka a jeho hlavní představitele - Michala Davida, Pavla
Horňáka, Pepu Melena a prostor měla i Poupata. Se stejným programem
jsme pak vystoupili i na Setkání seniorů koncem května. Jak pro
maminky, tak i pro seniory měly děti připravené drobné dárečky a přání.
Na konci května jsme do školy pozvaly Mgr. Petru Minářovou z
Muzea Vyškovska, která si pro nás připravila přednášku Rok v lidových
zvycích, a tak jsme měli možnost dozvědět se, co jsou to např. roráty,
přástky či Letnice.
Projekty
Od 10. – 14. 6. 2013 jsme se pak s 34 dětmi vydali na zážitkový
pobyt pod názvem „Cestujeme s Filipem“, a to v rámci našeho
celoročního projektu „5P pro prevenci“, na který se nám podařilo
z dotačního programu Jihomoravského kraje „Preventivní programy
realizované školami a školskými zařízeními“ získat dotaci ve výši
35 tisíc. Díky této dotaci měly děti nejen takřka z poloviny uhrazeno
ubytování a stravování, ale také zajištěno spoustu výtvarného a jiného
potřebného materiálu k zajištění všech potřebných aktivit.
Název pobytu byl inspirován publikací Filipova dobrodružství
od nakladatelství Advent-Orion. Jde o několik dílů, které jsou svým
obsahem zaměřeny na podporu týmové spolupráce, zodpovědnosti, úctě
k druhému, spolehlivosti, poctivosti, na prevenci šikany - pomoc
v nouzi, spolupráce, zastat se slabšího, vlastní obrana, na problematiku

užívání legálních drog – alkoholu, tabáku a dalších návykových látek…
A právě v rámci našeho pobytu jsme zařazovali tzv. programy s Filipem,
které byly zaměřeny na podporu příznivého školního klimatu a prevenci
sociálně patologických jevů.
Po 5 letech jsme se vrátili do areálu Hotelu Radějov, který
se nachází zhruba 7 km od Strážnice. Bydleli jsme v samostatné budově
ve 4 a 2 lůžkových pokojích. K dispozici jsme měli velkou společenskou
místnost, která byla pouze pro naše účely, což byla nesmírná výhoda.
Pár metrů od budovy bylo velké travnaté hřiště – ideální pro fotbalové
zápasy, les – na různé aktivity, sběr dřeva na táborák či na stezku
odvahy.

Týden před naším odjezdem byly na několika místech v naší
republice povodně a velmi chladno. Nám ale počasí nakonec přálo,
kromě jednoho propršeného dne nám svítilo stále sluníčko a bylo teplo.
Pobyt se, myslím, velmi vydařil, děti přijely soudě dle ohlasu spokojené,
s novými zážitky a my dospěláci s pocitem úlevy, že jsou všichni živí
a zdraví.

Navštívili jsme Strážní věž, Muzeum a Skanzen ve Strážnici,
dále pak Salaš a rozhlednu Travičná či absolvovali výukovou plavbu
na Baťově kanále. Na děti čekala řada soutěží jako Král pohádkových
testů, Král společenských her, soutěž v Minigolfu, sportovní olympiádě
či v úklidu. Takřka denně se hrály fotbalové zápasy, do kterých
se zapojili nejen hoši, ale i dívky. Nechyběla ani stezka odvahy a táborák
s opékáním špekáčků.

Zajímavosti
Jelikož se učíme mnoho písniček od pana Svěráka a Uhlíře,
rozhodli jsme se s žáky 3. a 4. ročníku zmíněným pánům napsat a zaslat
jim několik obrázků. Zároveň jsme pány poprosili o autogramy
na zbývající obrázky a zaslání zpět. Akce se vydařila, a tak se dětem
vrátily obrázky s podpisy a někomu i s krátkou zprávičkou – jako např.
Honzovi Svobodníkovi, který vytvořil portrét pana Svěráka s černými
vlasy a vousy a ten na to vtipně reagoval slovy: „SOUHLASÍM!“

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Cílem
projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk
ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
V letošním školním roce nám bylo ZDARMA v rámci tohoto projektu
dodáno celkem 115 kg ovoce (jablka, nektarinky, pomeranče, blumy,…)
a 15 kg zeleniny (paprika, ředkvičky, rajčata). Dále jsme pak obdrželi
5 ks 250 ml ovocných nápojů na 1 žáka.
Dalším významným projektem je Recyklohraní - školní
recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Do tohoto projektu je zapojena i řada z vás,
když odkládáte drobné elektrozařízení a baterie do nádob tomu určených
v naší škole či v případě baterií i na OÚ či v obchodě u paní Slezákové.
Za tento odpad získává naše školy body, které pak můžeme proměnit
za potřebné věci do školy – letos jsme tak mohli pořídit DVD, na které
každoročně dětem vypalujeme fotografie z našich akcí, 10 kreslicích
kartonů po 200 ks výkresů do výtvarné výchovy, koš na třídění plastů
a v neposlední řadě i několik odměn pro děti za různé soutěže.

Za děti a celý náš kolektiv vám přeji příjemně strávenou dobu
dovolených, spousty slunných dnů, ať už se sluncem na obloze či bez.
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
máme za sebou další čtvrtletí tohoto roku a před námi období
volna, prázdnin a dovolených.
V uplynulém období si naše knihovna připravila několik akcí
pro naše malé čtenáře.
Duben odstartovala, jak je již tradicí, celorepubliková akce Noc
s Andrsenem a ani my jsme nebyli výjimkou. Tentokrát se celá akce
nesla v pirátském duchu. Děti po splnění různých úkolů, které je dovedly
k iniciálám, vyráběly svůj ostrov, vlajku a trička. Jsme moc rádi, že má
nocování v knihovně stále své příznivce a věříme, že to tak zůstane
i nadále.

V květnu jsme nezapomněli na maminky a svolali jsme děti,
aby je u příležitosti Dne matek mohly potěšit vlastnoručně vyrobeným
dárečkem. Paní Lucie Zehnalová, naše, teď už bývalá, knihovnice, nás
všechny naučila vyrábět krásné cedulky, které jistě obdarované
maminky potěšily.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti samotné a ke Dni dětí
jsme pro ně opět připravily Malování za knihovnou. I když nám počasí
ani letos nepřálo, malování a plnění dalších úkolů si děti užili
i v prostorách knihovny. Nechyběla ani sladká odměna.
Věříme, že se dětem akce líbily a že budou i nadále takto hojně
navštěvované. Těšíme se i na nové malé čtenáře, naše prvňáčky, kteří
byli 25. 6. 2013 pasováni na nové čtenáře naší knihovny a mají tak
možnost roční registrace zdarma.
Také následující období prázdnin chceme zaměřit na naše děti,
a proto je zveme 1. 7. 2013 na Promítání v knihovně a také
na celoprázdninový Turnaj v pexesu, vždy v pondělky ve výpůjční době.
Jediné, co budete kromě dobré nálady potřebovat, je kamarád (zhruba
stejného věku) s kterým si můžete změřit váš postřeh. Celý turnaj
pak vyvrcholí po prázdninách finálovými koly.
Jsme moc rádi, že naše knihovna je stále navštěvovaná
a doufáme, že pro mnohé z vás je kniha důležitým a příjemným
společníkem. Žel se občas stane, že si někteří knížky půjčí,
ale zapomenou je v patřičném termínu vrátit. Proto bychom vás
zapomnětlivější chtěli ještě i touto formou požádat o navrácení
zapůjčených knih, abychom je mohli nabídnout ostatním čtenářům
a měli z nich užitek všichni. Tímto chceme oznámit prodloužení
Amnestie nevrácených knih a věříme, že naše dobrá vůle bude mít
patřičnou odezvu.
Chceme vám také oznámit některé změny. Jednak jsme
se rozloučili s knihovnicí paní Lucií Zehnalovou, kterou zastoupila opět
paní Monika Lauterbachová. Další, dočasnou změnou, je omezení
provozu knihovny v období prázdnin. Výpůjční doba bude pouze
v pondělí od 16 do 18 hodin. Ve středy tedy bude knihovna uzavřena.
S přáním krásných letních dní
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan
Knihovnice

KNIHOMOL
Tentokrát bych Vás chtěla seznámit s několikasvazkovým dílem
spisovatelky Gabaldon. Naše knihovna disponuje již čtyřmi díly
osmidílné historické ságy, která nepostrádá napětí, vtip ani romantiku.
Zde je anotace k prvnímu dílu. Doufám, že po jeho přečtení
neodoláte ani těm dalším.
Cizinka
Diana Gabaldon
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.
Poklidný skotský venkov však skrývá nečekaná tajemství a překvapení v
podobě mýtů a pověr. Jedním z podivných míst je kopec Craigh na Dun,
na němž při jedné ze svých botanických expedic objeví Claire
megalitickou stavbu. Je to kamenný kruh podobný proslulému
Stonehenge v Jižní Anglii. Dotkne se jednoho z menhirů a pak se to
stane. 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 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. Odvaha
a zbabělost, něha a krutost, láska a nenávist nás provázejí příběhem
historickým a zároveň tak současným.
Další díly, které jsou v naší knihovně k dispozici:
VÁŽKA V JANTARU, MOŘEPLAVEC, BUBNY PODZIMU
Věřím, že navzdory či právě proto, že se jedná o velmi obsáhlé
knihy, si na ně mnozí z vás najdou prostor právě v čase dovolených.
Monika Lauterbachová

Z KRONIKY
Rok 1946
Počasí plné rozmarů; zima celkem mírná, nejvíce -12°, celkem
rok více suchý; mimo zemáky a řepu hospodářsky špatný; neboť není
jetele ani slámy; jarní práce začínají 15. března a žně 8.července; podzim
je dosti příznivý.
Leden; z místních lesů se sváží do Boškůvek dřevo; 10. je
severní záře ráno v 7 hod. asi 20 min; jest zastaven odběr dobytka;
odevzdávají se přebytečné koně z čís. 52 a 7; 18. je dle usnesení
rozvržena dodávka vajec a sice z 1 ha 120 vajec; 13. přijelo 13 ruských
vojínů ze dvěma vozy vykopávat padlé Rusy; jsou dáváni do rakví
a odvážení do Brna do společného hrobu; Němci jsou přihlašování
ku evidenci; jsou zase konány valné hromady jak spolku tak i pol.stran,
které změnou poměrů nezanikly.
Únor; je úprava dodávky obilí; 28. je kontrola na krmné obilí
a chleboviny; je mnoho plesů.
Březen; 1. nastupují k vojenské službě roč. 1916 – 1919; 2. je
pořádána veřejná schůze M.N.V.; je také schůze bratří přátel SSSR;
6. předvečer oslavy narozenin T.G.Masaryka; pořádá hasičský sbor,
přítomno i hodně občanů; přiděluje se 30m dřeva z Račicka; 12. začíná
lidový soud ve Vyškově; 18. jsou vyloženy voličské seznamy; na obec je

nakoupeno 219 ovocných stromků – 105 jabloní, 80 švestek a 34 ořechy;
opravuje se střecha na místní váze.
Duben; sází se obec.stromky; 3,4 a 5 jsou velmi teplé dny +20°;
je v proudu stěhování do pohraničí; do něm. ostrůvku v Hlubočanech
se stěhují: Loubal Bohumil z čís. 110, Toman Jaroslav čís. 127, Pecka
z čís. 30, Vachtl Jan z čís. 25, Vystavěl Ludvík z čís. 50, Klvač Sylvestr
z čís. 53, Herodek z čís. 157, Štarka z čís. 130, Měřínský Jan z čís. 40,
Vincourek Ant. z čís. 120, Šubrt z čís. 50, Trávníček Jiří z čís. 186,
Matějek Václav z čís. 92.
Do Boršova okr. Mor.Třebová se stěhovali: Trávníček Rudolf
z čís. 189, Kudlička Jan z čís. 65, Sázel z čís. 48, Kučera z čís. 148
Do Pacova: Vágner z čís. 12, Pavlík Petr z čís. 117, Klvač
Jaroslav z čís. 137
24. zemřel ve zdejším kostele Veselý Alois z Boškůvek; 29. je
oslava osvobození naší farnosti; v 9 hod v kostele a o 5 hod
v Sokolovně; promluva a státní hymny.
Květen; 1. svátek práce; pol.strany se súčastnily manifestačních
projevů ve Vyškově; jsou vyvěšeny prapory; od 5. jsou vyvěšeny
prapory až do 9.; je státní svátek sázení jubilejních líp; průvod obcí
na místo oslavy; jsou básně, projevy, sázení líp a pak zakončení
v Sokolovně . 19. Místní N.V. se súčastnil slavnosti hasičů a odevzdává
jim novou motorovou stříkačku; blížícími se volbami projevuje
se volební horečka; je plno volebních plakátů; 26. jsou volby a obdrželi
hlasů: Komunisté 240, Lidovci 185, Národní socialisté 46, Sociální
demokraté 28; bývalé strany republikánská a živnostenská zanikly.
Červen; 2. občan.spolky a korporace se súčastnily od halení
pamětní desky Vojtkovi Františkovi, který položil život na Pražských
barikádách; 9. se súčastnilo občanstvo svěcení stříkačky ve Vážanech;
válí se okresní silnice Mor.Prusy-Boškůvky, Vážany Topolany. Je
po sklizni prvních jetelů, jsou velmi špatné; olejniny nejsou žádné a mák
nezešel; jsou velká parna 38-40°; 16.-18. je zde pracovní brigáda
na opravu strojů; 19. je volba p. presidenta; jsou vyvěšeny prapory;
30. je ustanovení Národního výboru; zastupující za čís.1 Sedláček,
Vincourek, Pavlas, Pěnčík, Krátký, Matějek a Cigánek, za čís. 2 Vlček,
Pavéska, Kroupa, Černý, Martinek a Babák, za čís. 3 Malý a za čís.
4 Vojtek; 29. je sbírka národní pomoci.

Červenec; 6. jsou Husovy oslavy; pálení hranice; 7.je ustavující
schůze nového NV; před. Vlček, místop. Vojtek, čl. rady Malý, Pavlas
a Krátký
14. jede přes Vyškov p. president; zdejší občanstvo se hojně
súčastnilo; pěstuje se hojně sport, kopaná; blíží se žně a okopaniny
zůstávají nedodělány; není pracovních sil; nákupní síla zem. lidu klesá;
21. přijelo vojsko na žňové práce; jest zrušena četnická stanice.
Srpen; komisionální řízení na poště na přestavění úřadovny; 10.11. jsou velká parna; v zemácích a řepách je mnoho plevele ohnice;
opravuje se na Ličku most. Nápadně se zvedá motorová doprava,
motocykly, auta osobní i nákladní.
Září; je pěkná úroda okurek, zeleniny a bramboru; jest úředně
stanovena pracovní povinnost roč. 1927+1928. Jsou žádány náhrady
za poškození válkou v obnose 14 ½ mil.Kčs; také se jedná v zřízení
vodovodu.
Říjen; opravuje se kostel a staví nová věž nákladem asi 310 tisíc
Kč; 1. nastupuje 9 branců pres.voj. službu. 28. říjen oslaven důstojně;
oslava zahájena v předvečer promítáním filmu; slavené Bohoslužby;
oslava školní mládeže; v ½ 10 hod slavnostní průvod; oslavy
v Sokolovně; projevy, složení slibu a zapění státní hymny, obec je
vyzdobena prapory; podávají se přihlášky z majetku; je zde úřední
komise, od 29. října do 6. listopadu úřadují v radnici.
Listopad; jednota Sokola zakoupila loutkové divadlo za 32 tisíc
Kč; jedná se o zřízení měšťanské školy; 7. obec je vyzdobena prapory
na oslavu Sov.svazu; 8. je schůze občanů za účelem zřízení vodovodu;
10.jsou hospodářské výkazy; 17. jsou studentské slavnosti, obec
vyzdobena prapory.
Prosinec; 2. je kolový hon; jsou hosp.výkazy; 12. začíná
mrznout; 16. hosp.výkazy; 31. je výkaz veškerých hosp.zvířat.
Dodatek: dne 4. dubna jsou branci ročníku 1924 u odvodu; je
jich 10; jsou všichni spůsobilí; p.předsada NV Sedláček oceňuje jejich
vzorné chování a jménem NV jim děkuje.
Také v tomto roce bylo v měsíci květnu zbouráno a odklizeno
staré hasičské skladiště u domku čís. 84; jest také opraven dům čís. 20.

TJ SOKOL
Dětský den
Stejně jako v minulých letech si mohly děti přijít zasoutěžit,
nebo si jen tak hrát na dětský den, který se jako vždy konal první sobotu
letních prázdnin – 29. 6. 2013. Na místním hřišti pro ně byla nachystána
různá stanoviště, kde si mohli mj. vyzkoušet chůzi na chůdách, hod do

Rádi bychom vás pozvali na další připravované akce, které jsou
nedílnou součástí léta na hřišti v Moravských Prusích:
Sobota 6.7.

Uliční turnaj v nohejbalu o pohár starosty obce

8:30

Sobota 27.7.

Memoriál Jiřího Špičáka v nohejbalu

8:00

Sobota 10.8.

Kopaná svobodní - ženatí

16:30

Neděle 25.8.

Volejbalové odpoledne

16:00

Po dobu
prázdnin

Rekreační turnaj v tenise - čtyřhra

Již probíhá

Na všech akcích bude zajištěno občerstvení!
Sportu zdar!
Jaroslav Vejmola ml.
Starosta TJ Sokol Mor. Prusy

SDH MORAVSKÉ PRUSY
dálky, skok z místa, běh na 60 m nebo střelbu ze vzduchovky.
Po rozdělení výher a diplomů se děti projeli v hasičském voze,
která pro velký zájem objela hřiště více než desetkrát. Následně hasiči
předvedli útok, který je také oblíbenou součástí, zejména když je teplé
počasí, které nakonec přece jen bylo.
Odpoledne si děti i samotní pořadatelé opekli špekáčky, a pak se
začaly stavět stany. Tím však dětský den nekončil!
Děti byly vyslány vyzkoušet si stezku odvahy, kterou všechny
zdárně prošly až do konce.

Závody
Ve středu 8. 5. 2013 jsme se stali pořadateli okrskových
hasičských závodů. Účastnily se čtyři družstva. Dvě družstva přijeli
z Topolan, jedno z Hoštic-Heroltic a jedno z Moravských Prus.

První místo obsadilo družstvo Topolany A.
Tímto děkujeme soutěžícím a těšíme se, že se příští rok opět
sejdeme.
Sběr elektroodpadu
V sobotu 18. 5. 2013 se v obcích Moravské Prusy, Boškůvky
a Vážany konal sběr elektroodpadu.
Velký dík patří všem občanům, kteří nám přinesli své staré
spotřebiče!
Za SDH Moravské Prusy
Jirka Řezník

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 18. 5. 2013 se v Moravských Prusích na novém
rybníku uskutečnil další ročník rybářských závodů.
Letošní účast poznamenalo počasí, protože předpovědi byly
nejisté a počasí ráno hodně zachmuřené. Mnozí rybáři proto nepřijeli,
ovšem ke své škodě. Ti, kteří se zúčastnili, tak jistě vůbec nelitovali.
Sluníčko nakonec svítilo a podpořilo dobrou náladu soutěžících
i pořadatelů.

Všechno bylo jako vždy velmi dobře připraveno, za což patří
poděkování Obecnímu úřadu Prusy - Boškůvky, pořadatelům
a sponzorům. Hlavními sponzory byli letos stejně jako v minulých letech
Rybářské potřeby p. Kotíka z Vyškova, Ing. Josef Konkol z Ivanovic
na Hané, ZOD Haná Švábenice a samozřejmě členové rybářského
kroužku.
Do osmi hodin se přihlásilo 33 závodníků, z toho bylo
8 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 či oplatkem. Závodníci měli opět občerstvení v ceně
startovného (150 Kč, resp. 100 Kč mladí).
Konec soutěže byl ve 12:30 hod. Začalo se vyhodnocovat,
počítat úlovky a sestavovat pořadí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích –
největší ryba a nejvíce ulovených ryb. Tady jsou výsledky:
Největší ryba
1. Katka Potěšilová – kapr 56 cm
2. Zdeněk Kudlička – amur 52 cm
3. Marek Chalabala – kapr 50 cm
4. Jaroslav Chalabala – kapr 46 cm
5. Marie Kudličková – kapr 45 cm
Největší počet ulovených ryb
1. Marek Chalabala – 43 ks
2. Zdeněk Kudlička – 35 ks
3. Marie Kudličková – 25 ks
4. Petr Knichal – 18 ks
5. Jiří Pešek – 18 ks
6. Katka Potěšilová – 14 ks
7. Jiří Mrnuštík – 13 ks
8. Ondřej Řepka – 13 ks
Soutěžící do patnácti let
1. Vladimír Giblo – 32 ks
2. Petr Majtan - 26 ks
3. Jiří Mrnuštík – 21 ks

4.
5.
6.
7.
8.

Marek Sedláček – 17 ks
Filip Kubát – 15 ks
Michal Hanáček – 8ks
Jakub Potěšil – 7 ks
Michaela Kouřilová – 6 ks

Při závěrečném vyhodnocení bylo tentokrát oceněno více
závodníků, neboť cen bylo díky sponzorům hodně a soutěžících málo.
Ocenění si sami vybrali ceny, děti byly odměněny všechny. Někteří
navíc vyhráli ještě v tombole, kde hlavní cenou byli letos největší
ulovení kapři.
Závěrečné posezení bylo důkazem, že soutěžící, pořadatelé
i publikum se schází rádo a všichni už se těší na rybářské závody
v roce 2014.
Rybářský kroužek Moravské Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Moravské Prusy
Slet čarodějnic
V úterý 30. dubna proběhl již VI. ročník sletu místních
čarodějnic, který každoročně pořádá Asociace čarodějného cechu
v Moravských Prusích. Po úvodním přistání a seznámení s programem,
se čarodějky vrhly do plnění úkolů. Nejprve musely ukázat svoje
pohybové dovednosti při skákání v čarodějném pytli a poté šikovnost při
přenášení oka na lžíci, pletení pavouka či hodu koštětem do dálky.
Následoval oblíbený slalom na koštěti, lovení havěti ze slizu, krmení
lidské chásky nebo tradiční volba MISS. Letošní novinkou byla soutěž
„čarodějky, hejbejte se“, kde musely všechny čarodějnice prokázat svoji
mrštnost a rychlost. Na závěr proběhla zkouška čarodějnického desatera
a čarodějnice, které znaly správné odpovědi, byly pasovány do dalšího
řádu naší asociace.
Asociace čarodějného cechu děkuje Pohostinství manželů
Kubíkových za sponzorský dar :-).
Setkání pro seniory
V sobotu 25. května uspořádal Obecní úřad Prusy-Boškůvky
v sále kulturního domu „Posezení pro seniory“, kterých se sešlo zhruba
padesát. Ve tři hodiny zahájily program děti ze základní školy
s kroužkem hry na flétnu, tanečním kroužkem a děvčata se svojí
sestavou aerobicu. Po nich následovalo vystoupení dětí z mateřské školy
se cvičením „Hrály si barvičky na honěnou“, tanečkem „Modrají
se pomněnečky“ a cvičením s názvem „Lentilky“. Poté vystoupili opět
školáci, kteří skvěle zahráli a zazpívali operetku Červená Karkulka
od pánů Svěráka a Uhlíře. Na závěr svého vystupování zařadily děti
koncert legendární skupiny Kroky Františka Janečka, kde napodobovaly
nejznámější členy kapely a jejich hity.
Spousta seniorů měla mezi dětmi svá vnoučata, a tak věříme,
že je vystoupení dětí potěšilo a zahřálo u srdíčka. Zbytek odpoledne
vyplnila dechová hudba Kozlovka, která hrála seniorům k tanci či jen
pro radost z poslechu. Celé odpoledne se neslo v duchu pohody

a příjemné atmosféry a doufáme, že našim seniorům alespoň trochu
zpestřilo letošní deštivé a chladné jaro.
Na závěr děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
občerstvení i programu.

Zbytek vstupenky hradila obec, autobus byl hrazen z dotace JMK.
Věříme, že se představení všem líbilo.
Za obecní úřad
Kateřina Burešová
Stavění Máje
Posledního dubna byla již po čtvrté za sebou v Moravských
Prusích vztyčena máj. Jako obvykle bylo zvoleno místo mezi kulturním
domem a obecním úřadem.
Vše proběhlo hladce, jen kvůli vytíženosti jeřábníka se tentokrát
stavělo za tmy. Což nebylo na škodu, protože se tu sešly i čarodějnice,
které měly namířeno z hřiště domů.
Chlapci si máj uhlídali, a tak přišlo na její kácení tak, jak to má
být – posledního května.
V příštím roce se bude máj stavět po páté v řadě. Stále neupouší
od plánu ji stavět tradičním způsobem – ručně za pomocí hůlek.
Doufejme, že se to tentokrát podaří a v tom případě se zapojí mnoho
místních občanů, především pánové.
Tereza Řezníková

Sportovní den Ivanovické brány
V pátek 14. června proběhl sportovní den Ivanovické brány.
Naplánována byla cyklotrasa dlouhá cca 35 km přes Ivanovice na Hané Švábenice - Dětkovice - Koválovice - Morkovice - Nezamyslice Ivanovice na Hané - Rybníček a cíl byl na hřišti v Moravských Prusích,
kde všechny účastníky čekalo občerstvení. Akce se zúčastnilo zhruba 30
představitelů z různých obcí Ivanovické brány. Děkujeme pracovníkům
obce a kiosku za připravené občerstvení.
Zájezd do divadla
Ve čtvrtek 20. června organizoval obecní úřad Prusy-Boškůvky
ve spolupráci s OÚ Vážany zájezd do Mahenova divadla v Brně
na nejslavnější hru o lásce Romeo a Julie od Williama Shakespeara.
Romea a Julii všichni dobře znáte, takže ji nemusíme blíže představovat.
Z naší obce se zúčastnilo 23 občanů, kteří si hradili jen část vstupenky.

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Boškůvky
Stavění máje a pálení čarodějnice v Boškůvkách
Trvalo spoustu let, než se v naší malé obci obnovila tradice
stavění máje. Ale podařilo se a my jsme již po čtvrté mohli být aktéry
této krásné a svým způsobem i kouzelné akce.
I když je naše vesnice malá, téměř každý občan se podílí.
Všichni tu mají své nepostradatelné postavení a každý ví, kam přiložit
ruku k dílu tak, abychom tvořili sehraný tým

Každý rok se
stane něco zvláštního a
nečekaného.
Jsem
zvědavá, co přinese ten
příští!
Třeba k nám
zavítá opravdový slet
čarodějnic
a
my
nebudeme jen svědkem
jejího upálení, ale i reje,
který mu předchází.
Uvidíme, necháme se
překvapit…
Všem, kteří se
podíleli na stavění máje a
pálení čarodějnice, moc a
moc děkuji, obzvláště
Marianovi, který tuto
akci vždycky vyburcuje a
doufám, že se příští rok
ve zdraví sejdeme ve
stejně hojném počtu jako
letos!
Na příštím, již půl kulatém, stavění máje a snad i sletu se těší a
srdečně Vás všechny zve
Malá čarodějnice

UDÁLOSTI
Odstěhovali se:

Marek Buček
Simona Sedláčková
Ondřej Rumler
Valérie Rumlerová
Eva Rumlerová
Lenka Rumlerová

Kristián Pekar
Karel Samek
Přistěhovali se:
Miroslava Pavesková
Jana Jandová
Kryštof Janda
Ing. Květoslav Zlámal
Sňatek uzavřeli:
Magdalena Michalíková a Jaroslav Vítek
Jubileum:
duben 2013

Františka Bučková

květen2013

Miloš Dvořák
Zdeňka Adlerová

červen 2013

Anna Vejmolová

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro
všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová
instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou
ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť
s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a
veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i
telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.


Služby Centra vzdělávání všem
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK




Kariérní poradenství
Zprostředkování studijních a profesních stáží

Centrum
vzdělávání
všem
provozuje
portál
www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích
kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi
nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě
přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti
víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co
vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme
veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v
databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví
zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační
specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní
poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli
nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se
mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž
i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní
specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je
zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci.
Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o
podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti
podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení
všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Zdeněk Svěrák
Autor: Honzík Svobodník

