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ÚVODNÍK
Toto vydání našeho místního zpravodaje vypovídá o tom, co se dělo
na podzim a o tom, co se bude dít v zimě a na začátku jara. Tak o čem napsat něco
úvodem? Opravdu je těžké vymyslet něco překvapujícího, když v tuto chvíli mám
hlavu plnou Vánoc a všeho, co do nich chci stihnout. A předpokládám, že i Vy jste
na tom podobně… Proto si myslím, že nemá smysl to „lámat přes koleno“ a opět se
podělím o zlomek toho, co mě napadá, když se řeknou Vánoce.
Úplně jako včera si pamatuju, jak jsem loni psala o Vánocích v televizi,
na které filmy a pohádky se těším. Co dalšího mám s tímto, mnou tolik milovaným,
svátkem spojeno? Samozřejmě se jedná o rodinu, dárky, stromeček, výzdoba, úklid,
sníh, i když jsme ho roky na Štědrý den neviděli. Ale v posledních letech pro mě
k Vánocům patří také vánoční trhy a rozsvěcování stromů. V Brně je navštívím
několikrát během adventu. Někdy však vyrazíme na výlety i dál. Do Olomouce,
Slavkova u Brna, Prahy nebo až do Vídně, kde je trhů mnoho a všechny jsou také
nádherné. Ale tyto trhy mají také velmi příjemnou až přátelskou atmosféru. Možná je
to tím punčem, který pijete nebo tím, s kým jste na ně vyrazili a nejspíš za to můžou
obě věci dohromady.
Ale víte, kde se mi letos líbilo také moc? U nás v Prusích při Rozsvěcení
vánočního stromu. Možná není největší, nejnazdobenější a nemuselo se
na Vás mačkat dalších pět cizích lidí, jako třeba na „svoboďáku“, abyste měli pocit,
že nejste sami. A přesto, kde jinde máte pocit opravdové domácí a rodinné atmosféry
než tady? Nemá cenu to nějak dál rozebírat. Každý, kdo tam byl, určitě ví, co tím
myslím. A kdo nebyl, příští rok by se měl přijít podívat! Chci prostě říct, že je
bezpochyby hezké se potkat a jen tak si chvíli popovídat se známými a popřát si
poklidné a vydařené svátky ještě dřív, než začne ten předvánoční shon.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016!
Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
právě otevíráte poslední číslo letošního zpravodaje Občan, kterým Vám
chceme přinést informace o dění v naší obci.
Poslední čtvrtletí bylo především ve znamení prací na zateplení kulturního
domu a administrativy s tím spojené. V těchto dnech práce finišují, dojde k předání
stavby, vyhodnocení celé akce a vyplacení dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Celkové náklady vyčíslíme až po úhradě všech faktur, tedy v příštím čísle
Občana.
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace,
která je potřebná pro podání žádosti o dotace na kanalizaci, o které bude obec žádat.
V říjnu byl podepsán s Úřadem práce ve Vyškově dodatek k Dohodě
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Byla schválena a podepsána Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 66 o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem se svozovou firmou Respono, a.s. o navýšení
počtu kontejnerů na bioodpad.
Proběhlo pracovní zasedání zastupitelstva obce, kde jsme zpracovávali
rozpočet obce na rok 2016. Od 24. 11. 2015 byl vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok
2016 na fyzické i elektronické úřední desce (http://prusyboskuvky.imunis.cz/edeska/ ),
kde si ho občané mohli prohlédnout až do 15. 12. 2015.
Připravili jsme pro vás obecní kalendář s fotografiemi obce a také s termíny
akcí v roce 2016, které již známe předem. Kalendář je k zakoupení v kanceláři
obecního úřadu.
V současné době probíhají přípravné práce pro inventarizaci obce za rok
2015.

INFORMACE OBČANŮM
Evidence obyvatel
V průběhu posledního čtvrtletí došlo v naší obci k narození dvou miminek,
přihlášení 8 nových občanů, odhlášení jednoho občana a ke třem úmrtím.
K datu uzávěrky Občana měla naše obec celkem 648 občanů, z toho 66
v Boškůvkách a 582 v Moravských Prusích.
Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 27. listopadu proběhlo u školy slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku. Děti ze základní i mateřské školy se svými učitelkami měly připravené
pásmo básniček a písniček, kterým všechny přítomné naladily na adventní čas. Všem
za jejich krásné vystoupení děkujeme. Stejně tak děkujeme pracovníkům obce a panu
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elektrikáři za přemístění elektroinstalace a umístění stromečku, kuchařkám školy za
přípravu výborných koláčků a za zajištění teplých nápojů společně s pohostinstvím.
Svoz odpadu mezi svátky a v příštím roce
V úterý 22. 12. 2015 proběhne pravidelný svoz komunálního odpadu.
Z důvodu následujících svátků žádná změna není.
Upozorňujeme však občany, že letošní rok končí lichým týdnem č. 53 a rok
2016 začíná opět lichým číslem 1. Aby zůstal dodržen čtrnáctidenní interval, bude
svoz odpadu v roce 2016 probíhat nově vždy v LICHÉM týdnu! Místní poplatky za
svoz odpadu a psy budeme v kanceláři obecního úřadu vybírat od pondělí 22. února
2016 vždy v úředních dnech. Výše všech poplatků zůstává stejná jako v letošním
roce.
Celoroční sběr odpadů určených k recyklaci:
 veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru firmy Revenge, a.s., který stojí na parkovišti u kulturního
domu v Moravských Prusích
 sběr vršků od PET lahví na obecním úřadě nebo ve škole
 sběr použitých baterií do krabiček k tomu určených, které jsou umístěny na
obecním úřadě, ve škole nebo v obchodě p. Slezákové
 papír v garáži pod školou
 drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi)
 mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 09. 11. 2015
 Hody 2016 – paní Andrea Večerková, Tereza Řezníková a Anežka Svobodová
přednesly návrh na krojované Hody v naší obci, které by chtěly za podpory obce a
spolků realizovat v příštím roce. Jednalo by se o třídenní program, včetně
krojovaného průvodu a tancování Moravské besedy. ZO návrh projedná a
rozhodne se do jednání o rozpočtu na příští rok.
 Rozpočtové opatření 6/2015
 Navýšení příjmů: 100 000,- Kč
 Navýšení výdajů: 100 000,- Kč
 Upravený rozpočet ke dni 09. 11. 2015 - příjmy i výdaje ve výši: 7 467 200,- Kč.
 Rozšíření skupinového vodovodu Vyškov – II. etapa, větev Švábenická – ZO
schválilo návrh smlouvy o umístění a provedení části vodovodní sítě na pozemku
vlastníka pro k. ú. Boškůvky a návrh smlouvy o umístění a provedení části
vodovodní sítě na pozemku vlastníka pro k. ú. Moravské Prusy na připravovanou
stavbu „Rozšíření SV Vyškov – II. etapa, větev Švábenická“ mezi stavebníkem
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/14, 682 01 Vyškov,
zastoupená oprávněným zástupcem Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou a
Obcí Prusy-Boškůvky jako vlastníkem pozemků.
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 ZO schválilo prodej pozemků parc. č. 17/9, 17/10, 17/11 ost. pl. – jiná plocha a
část z parc. č. 17/1 ost. pl. – jiná plocha v k. ú. Moravské Prusy.
 ZO schválilo odkoupení pozemků parc. č. 25/5 a parc. č. 30 zahrady, parc. č. 913
ost. plocha – jiná plocha v k. ú. Boškůvky, aby bylo možné zpevnit cestu před
rodinnými domy a zajistit tak jejich majitelům lepší přístup.
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 159/2 o výměře 264
m2 v k. ú. Boškůvky a pověřilo starostu obce k jeho vyvěšení na úřední desce.
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 3018/16, 3018/17,
3018/18, 3018/19 a část pozemku z parc. č. 3051 vytýčeného dle GP č. 48760/2015 vše v k. ú. Moravské Prusy a pověřilo starostu obce k jeho vyvěšení na
úřední desce.
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení pozemků parc. č. 3018/8, 3018/21,
3018/23, 3018/25, 3018/33, 3018/35, 3018/37, 3018/38, 3018/39, 3018/40 ost.
plochy – ost. komunikace, parc. č. 2699/2, 2699/4, 2698/3, 2698/4, 2697/2,
2697/3, 2697/4 – zahrady k. ú. Moravské Prusy a pověřuje starostu obce (případně
místostarostu), k písemnému oslovení jednotlivých vlastníků. Jedná se o narovnání
vlastnických vztahů v ulici Veverská.
 Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje obecních pozemků parc. č. 2650/1,
2650/2, 2651/1 a 2651/2 zahrady v k. ú. Moravské Prusy.
 ZO bylo seznámeno s činností rady obce.
Akce plánované v I. čtvrtletí 2016:
 15. 1. 2016 od 20.00 hod. Myslivecký ples
 6. 2. 2016 od 20.00 hod. Hasičský ples
 20. 2. 2016 od 15.00 hod. Dětský karneval
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom využili konec roku a poděkovali všem, kteří se
aktivně zapojují do dění v obci, organizují nebo pomáhají s organizací různých
akcí, ať už se jedná o zaměstnance obce, školy, zastupitele, členy jednotlivých
spolků v obci, sponzory nebo občany. Bez jejich pomoci a nadšení by nebylo
možné tolik akcí, kulturních či sportovních, v průběhu roku organizovat.
Jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců úřadu i jménem svým,
přejeme všem krásné Vánoce. Dětem přejeme, aby se jim pod stromečkem
splnila jejich tajná přání a Vám všem, abyste si užili svátky plné pohody, štěstí,
lásky a hlavně abyste je prožívali v kruhu svých nejbližších.
V novém roce 2016 přejeme všem zdraví a spoustu úspěchů v osobním i
pracovním životě.
„Kdo dostává to, co má rád, je úspěšný. Kdo má rád to, co dostává, je
šťastný.“ Martin Luther
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
OÚ Prusy-Boškůvky
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Na konci září čekalo na děti nejen z mateřské školy oblíbené Skřítkování.
Letos nás ovšem nenavštívil skřítek Korálek nýbrž jeho kamarád Podzimníček, který
měl pro děti připravené úkoly např. trefit se šiškou do zavěšeného kruhu, projít
pavučinou, aniž by zacinkaly rolničky apod. Děti si také společně s rodiči vyzkoušeli,
zda poznají některé ovoce či zeleninu
nejen podle vzhledu, ale i podle chuti,
a to se zavázanýma očima! Za každý
splněný úkol děti získávaly krepové
“pentličky”,
kterými
skřítka
Podzimníčka
průběžně
zdobily.
Jakmile
všichni
úkoly
zdárně
dokončili, rozběhli se po zahradě, aby
našli skrytý poklad – podařilo se, a tak
byly na závěr všechny děti odměněny
balíčky
s
drobnými
dárky
a sladkostmi.
Děkujeme ještě jednou touto cestou všem maminkám, které si udělaly čas
a napekly či vyrobily pro návštěvníky výborné pochutiny z darů podzimu.
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Začátkem října v rámci Týdne knihoven pozvala paní knihovnice Monika
Lauterbachová do místní knihovny děti ze třídy Motýlků a žáky 1. a 2. ročníku. Ti
menší se dozvěděli, co všechno je v knihovně za knihy, pro koho jsou určené a co
musí udělat proto, aby si je mohli vypůjčit. Poté následovalo povídání o podzimu
a o všem co je s ním spojené. Řeč padla i na zvířátka a hlavně na veverku, o které
měla paní knihovnice připravený krásný příběh Jak šla veverka do služby.
V návaznosti na něj si pak děti zahrály na veverky a sbíraly oříšky na zimu. Nakonec
si všechny děti vymalovaly obrázky s podzimní tématikou, které zůstaly vystavené
v knihovně.
Pro starší děti si paní knihovnice připravila krásný program o vzniku knih,
na jaký materiál se dříve psalo, k čemu by knihy neměly sloužit,... To nejlepší přišlo
na konec, děti si při týmové spolupráci ve skupinkách vyrobily svitek, na který měly
za úkol poskládat a nalepit, podle vzoru na tabuli, slova citátu, jež byla na
jednotlivých lístečcích. Výroba děti natolik nadchla, že si pak ještě ve školní družině
vyráběly další svitky s vlastní spisovatelskou tvorbou.

Povídání bylo poutavé, doplněné obrázkovým materiálem pro lepší
představivost. Oba programy děti bavily. Ještě jednou děkujeme paní Lauterbachové
za příjemně strávený čas v místní knihovně!
V polovině října jsme se s dětmi z MŠ i ZŠ vydali do divadla Polárka v Brně
na představení Kašpárek detektivem.
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I přes vytíženost některých dětí a rodičů se u nás ve škole ve čtvrtek 22. 10.
sešlo bez mála 40 účastníků na tradičním Podzimním tvoření. Vyrobili si různorodou
podzimní dekoraci, tradiční dýňové lampy, podzimní věnec na dveře z listí a plodů
podzimu, čarodějnici, sovičku, ježka z těsta a těstovin, krásný svícínek či
Podzimníčka. Bylo to příjemné podzimní odpoledne, na kterém byla radost sledovat
nejen všechny tvořící děti, ale i dospěláky. Děkujeme ještě jednou paní Martě
Řezníčkové za takřka již tradiční dodávku dýní.

11. 11. k nám opět po roce přijel na koni
svatý Martin, aby nám připomněl legendu o tomto
dobrotivém vojáku. I když to dopoledne vypadalo,
že budeme muset kvůli dešti tuto oblíbenou akci
odvolat, počasí nám nakonec přálo, bylo teplo,
nepršelo, nefoukal vítr, co víc si přát, a to vše
zřejmě také ovlivnilo návštěvnost lampionového
průvodu - letos se zúčastnilo více než 160 lidí, což
nás mile překvapilo. Odměnou pro ně na konci naší
podvečerní procházky bylo několik dobrot v podobě
výborných perníkových podkov, různých sladkostí
a také svatomartinského čaje - i když letos se díky
rekordním teplotám mohly klidně podávat chlazené nápoje.
Poděkování ještě jednou zasíláme panu Martinu Štěrbovi, který se opět
skvěle zhostil role svatého Martina a dále paní Slezákové za sponzorský dar v podobě
bonbonů.
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V úterý 16. listopadu jsme
pro žáky ZŠ a pár zájemců ze třídy
Motýlků připravily výlet do
Ekocentra Rozmarýnek v Brně.
Pro mladší děti byl připravený
program Ferda mravenec ve vodní
říši, při kterém formou hravých
aktivit děti poznávaly život
chrostíků
a dalších
vodních
živočichů a rostlin, sledovaly
putování kapky vody. Starší děti
absolvovaly program Čarodějné
býlí, při kterém poznávaly všemi
smysly vybrané druhy léčivých
bylin, a dokonce si vyzkoušely
vyrobit i bylinnou mast. Programy
byly velmi hezky připravené, zábavné a poučné zároveň, děti si navíc měly možnost
prohlédnout či dokonce pohladit několik zvířátek, které v Ekocentru chovají a prolézt
si i obří mraveniště. To vše přispělo k rozhodnutí, že v tomto Ekocentru rozhodně
nejsme naposledy.
Poslední
akcí
před
uzávěrkou tohoto čísla Občana
bylo
tradiční
Rozsvěcení
vánočního stromu. Připravili jsme
si s dětmi krátké kulturní
vystoupení, za které jsme
od početného publika sklidili
řádný potlesk. Poté bylo pro
návštěvníky připraveno výborné
občerstvení v podobě „luxusních“
koláčků, jak se vyjádřila jedna
z návštěvnic, a různých druhů
teplých nápojů.
Dovolte
mi,
abych
využila této příležitosti a ještě
jednou poděkovala Obci Prusy –
Boškůvky za výbornou spolupráci
na několika z výše uvedených
akcích, dále pak našim paním kuchařkám za zajištění ať už občerstvení pro
návštěvníky akcí, tak i za upečení svatomartinských podkov pro dětské návštěvníky
lampionového průvodu. Dík zasílám samozřejmě i svým kolegyním, které ochotně
pomáhají a podílí se na spoluorganizaci všech aktivit nejen pro děti, ale i pro vás
spoluobčany.
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Za celý náš kolektiv Vám přeji krásný vánoční čas protkaný pohodou
a radostí, do nového roku Vám pak přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
jistě budete se mnou souhlasit, že máme za sebou krásný podzim. A musím
podotknout, že se nevydařil jen, co se počasí týče. Také v naší knihovně byl podzim
„úrodný“. Jak jste byli informováni už v minulém čísle, v říjnu každoročně startuje
knihovnická sezona.
Hned první říjnový týden probíhá v knihovnách Týden knihoven, a nejinak
tomu bylo i v naší malé knihovně. 5. října proběhla díky příznivému počasí před
budovou Základní školy tradiční Burza knih. Mnozí z Vás využili této příležitosti
a obohatili svou domácí knihovničku o nějakou tu knížku navíc. V úterý 6. 10.
v 17 hod bylo připraveno první zahajovací setkání Dámského klubu s hostem, paní
Zdeňkou Adlerovou, která nám udělala malou ochutnávku trénování našeho mozku.
Kromě příjemného setkání nás tedy každé první úterý v měsíci čekaly Hrátky
s pamětí, kde jsme mohli ten náš nejdůležitější orgán trochu potrápit a možná
i nastartovat. Dámský klub tedy funguje dál, i když se nás neschází mnoho. Zveme
proto znovu všechny ženy na příjemné setkání v prostorách naší knihovny u kávy či
čaje, a to vždy v úterý od 17 do 19 hod.
Nezapomněli jsme však ani na naše nejmenší čtenáře! V Týdnu knihoven byl
připraven také program pro MŠ a ZŠ, kde ti nejmenší mohli zjistit, co všechno se děje
venku během podzimu a pomohli zapomnětlivé veverce nasbírat zásobu oříšků
na zimu. Školáci objevovali svět knih tentokrát úplně od základu. Čekala je exkurze
do minulosti, dověděli se nejen, na co a jak se v minulosti psaly knihy, ale vyrobily si
také svůj vlastní svitek. A pro ty, kteří se rádi věnují knížkám i ve volném čase, začal
opět fungovat kroužek Knihomol junior. S dětmi opět objevujeme zábavnou formou
dětské spisovatele. Podzimem nás provázel spisovatel a básník František Hrubín. Děti
si mimo jiné vyzkoušeli sami napsat básničku nebo společně vyráběli časopis.
Oblíbená je také Čtecí dílna a tak mám radost, že i v dnešní době, kdy knihy mají
nemalou konkurenci, se ještě najdou děti, které rády čtou. Doufám, že i náš kroužek je
v této jejich zálibě podpoří.
A tak Vám všem, malým i velkým čtenářům, chci poděkovat za Vaši přízeň
a do dalšího roku popřát vše nej a pokud Vám nikdo nenadělil hezkou knížku, přijďte
si vypůjčit nějakou u nás, určitě si vyberete.
Monika Lauterbachová
knihovnice
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KNIHOMOL
Tentokrát vybírám z nabídky knížek jednu pro děti ze zasněženého podhůří
Alp a také jednu z nových knih i pro dospělé čtenáře. Věřím, že obě knihy budou
pohlazením pro duši.
POKLADY POD SNĚHEM
Patricia St.John
Je možné změnit minulost a odpustit druhým?
Mohou se z nepřátel stát blízcí kamarádi? Půvabný příběh
Patricie St. John vás zavede do krásné alpské krajiny, kde
se setkáte s vánoční hvězdou, kotětem Vločkou i záhadným
starcem z hor. Dozvíte se, proč Annette tolik nenávidí
spolužáka Luciena a proč se mu chce za každou cenu
pomstít. Čeká vás cesta nebezpečným horským průsmykem
i radost z nečekaných setkání. Především ale porozumíte
nebezpečí hořkosti a zloby a tomu, jak důležité je
odpuštění.
V MITFORDU JE NEJLÍP
Jan Karonová
Pravda, ten poznávací zájezd do země Timových
předků se moc nevydařil. Kde jinde se tedy zotavit a nabrat
síly než ve známém prostředí domova – v bezpečném
Mitfordu, kde už na Tima a Cynthii čeká nejen pes
Barnabáš a kočka Violeta, ale i všichni staří přátelé a
známí. Není však všechno tak poklidné a růžové, jak by se
mohlo zdát. Hned po návratu Tima čeká nemilá zpráva:
jeho dlouholetý přítel a rodinný lékař Hoppy Harper se
rozhodl odejít za prací do Jižního Súdánu. Timův adoptivní
syn Dooley řeší závažné dilema, zda dát přednost vztahu s
krásnou a nadanou Lace Turnerovou, nebo svému snu stát
se uznávaným veterinářem. Ani sympatická majitelka knihkupectví Hope Murphyová
nemá na růžích ustláno, určité napětí panuje i mezi Dooleyho sourozenci a jejich
matkou.
Přesto se čtenáři jistě rádi vrátí do onoho vlídného městečka, po němž se jim
už nepochybně stýskalo. Nyní se mohou těšit, že prožijí s našimi hrdiny i s často
komickými vedlejšími postavičkami nejednu šťastnou chvíli.
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PRUŠÁNEK
Drakiáda
S příchodem podzimu uspořádaly maminky z Prušánku již tradiční drakiádu.
Druhou říjnovou neděli se odvážlivci vydali na kopec podél polní cesty do Boškůvek.
V zimních bundách a čepicích se pokoušely nejen děti, ale i rodiče, své draky vypustit
do oblak. Silný vítr nám však tuto podívanou neumožnil a odnesl je do okolních
zahrad nebo jim vůbec nedovolil vzlétnout. Proto byla tato akce přesunuta na 27.10.
V krásné podzimní odpoledne se sešli rodiče, prarodiče i tetičky a strýčkové
s dětmi, aby vyvětrali své draky.
Kategorii Nejoriginálněji doma vyrobeného draka vyhrála rodina Jarmarova,
která neměla konkurenci. Cenu za nejdéle létajícího draka si odnesli Špičákovi
a nejrychlejší ve vzduchu byl drak dětí Palíškových.
Všichni účastníci dostali odměnu a výherci jednotlivých kategorií balíček
plný překvapení. Děti si pochutnaly na čaji, dospělí se zahřáli svářeným vínem
a občerstvení doplnila vynikající buchta.
Se západem slunce jsme se rozloučili a popřáli si krásné podzimní prázdniny.
Maminky z Prušánku děkují všem za účast!
Připomínáme také všem maminkám, že naše setkávání probíhá každé pondělí
od 9 hodin v prostorách obecního úřadu, kam jste všechny srdečně zvány!
Mgr. Hana Kyprová
za maminky z Prušánku
Mikulášská besídka
V neděli 6. prosince čekalo na děti
v sále kulturního domu oblíbené duo Tetiny,
které si pro ně připravilo Mikulášskou besídku
plnou zábavy. Tetiny dětem během hudebního
programu připomněly, jak má vypadat správná
zima, takže se koulovalo a jezdilo na saních.
Pak si společně s dětmi zazpívaly a nakonec
pekly cukroví. Při tom se však z trouby začal
linout nepříjemný kouř, ale Tetiny brzy zjistily
příčinu. Komín ucpali čerti! Naštěstí z komína
vylezli a cukroví tak bylo zachráněno. Za čerty
potom přišel i Mikuláš a společně všem dětem
předal Mikulášskou nadílku.
Kateřina Burešová
za Prušánek
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FARNÍ LISTY
Vánoční hra
Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do páté třídy, protože dvakrát propadl.
Byl to takový velký, pomalý dobrák, ale mezi dětmi byl oblíbený. Vždycky byl milý,
ochotný a měl ustavičně dobrou náladu. Jaksi samo sebou se stal ochráncem
nejmenších dětí. Největší událostí školního roku bylo, jako vždy, vánoční představení.
Karel toužil hrát pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli - měl
hrát hostinského. Karel se tak nebude muset učit mnoho textu a svým vzhledem určitě
dodá odmítnutí noclehu Josefovi s Marií na síle.
Před představením se sál zaplnil rodiči a příbuznými do posledního místečka.
Nikdo však neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel. Když přišla jeho chvíle, Josef
zvolna kráčel jevištěm a podpíral přitom Marii. Josef zabušil na dřevěné dveře
připevněné do papírových kulis. Právě na to Karel v roli hostinského čekal. „Co
chcete?“, zeptal se zhurta, jakmile je uviděl. „Hledáme nocleh.“
„Tak ho hledejte jinde. Hostinec je plný až po střechu.“ I když Karel stál
možná příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně.
„Pane, hledali jsme už všude, ale marně. Máme za sebou dlouhou cestu
a jsme k smrti unavení.“
„V hostinci pro vás místo nemám,“ namítl Karel zamračeně.
„Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie čeká dítě
a potřebuje si někde odpočinout. Určitě pro ni nějaké místo najdete. Už nemůže dál.“
V ten okamžik hostinský poprvé jako by roztál a pohlédl na Marii.
Následovalo dlouhé ticho. Dost dlouhé na to, aby v publiku vyvolalo údiv.
„Ne! Jděte pryč!“ šeptala nápověda za kulisami. „Ne,“ opakoval Karel
automaticky. „Jděte pryč.“
Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu nešťastně položila hlavu na
rameno, a odcházeli ze scény. Místo toho, aby hostinský Karel zabouchl dveře, zůstal
stát na prahu a díval se za odcházejícím párem – s otevřenou pusou, tváří
zachmuřenou starostmi a se slzami v očích.
Z ničeho nic se představení zamotalo. „Josefe, nikam nechoď!“ zavolal
Karel. „Vrať se i s Marií ke mně!“ a s širokým úsměvem navrhl: „Můžete přespat
v mém pokoji.“
Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vánoční hru zkazil. Ale pro
jiné, a byla jich většina, tohle vánoční představení bylo nejkrásnější ze všech, které
v životě viděli.
Nejkrásnější a nejdojemnější jsou hry, které jsou podle skutečnosti. Víme
pouze to, že Svatí manželé hledali v Betlémě nocleh, ale nenašli ho, zbytek dodělala
lidská tvořivost.
Tehdy Josef s Marií chtěli jen přespat v cizím kraji, do kterého je nikdo
nezval, ale donutilo je sem přijít císařovo nařízení. Nebyli zváni, nebyli vítáni
a nebyli přijati.
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Přiznávám, že vždycky jsem odsuzoval jakéhosi hospodského z Betléma
za tvrdost jeho srdce a v kázáních jsem o něm mluvil jako o špatném, bezcitném
člověku s kamenným srdcem. Jedinou jeho omluvou bylo, že nevěděl, koho odmítl.
Ten příběh ze života Svaté rodiny se nám vrací každým rokem o Vánocích,
ale letos se na toho hospodského z Betléma budu dívat jiným pohledem. V souvislosti
s dnešním děním kolem uprchlické vlny do Evropy asi budu hledat na tom
hospodském více okolností k omluvě jeho jednání, protože se to tak letos jaksi stalo,
že se sám cítím takovým dnešním hospodským a nevím si s tím rady. Nevím, jestli
mě mé nové zkušenosti nedonutí, abych ho začal hájit a v kázáních už od této chvíle
říkal, že udělal dobře. Pomozte mi, prosím!
Vždyť opravdu nevěděl, kdo jsou ti, kteří klepou na jeho dveře. Nevěděl,
s jakým úmyslem přicházejí, viděl, že jsou chudí a paní čeká dítě. Rodící maminka
a její dítě budou potřebovat mimořádnou pomoc, a nadělají zbytečný nepořádek.
Vždyť právě zachránil své rodině a svým vzácným hostům domácí klid. Stačí to
tak?… Mají kazatelé od teď kázat, že hospodský měl plné právo odmítnout a poslat
pryč Marii a Josefa?…
Pane Bože, Ty nás ale zkoušíš! Nedej, prosím, aby i dnes lidé takto začali
myslet.
Věřím, že Vánoce nejsou pouhou tradicí a vzpomínkou na události z doby
před 2000 let, ale že Bůh k nám přichází každým rokem, a letošní Vánoce jsou
v tomto ohledu až moc živé!
Ať to všechno dopadlo jakkoliv, potěšující je, že se Bůh tímto neurazil, ani
na toho hostinského, dokonce ani na Heroda, který ho chtěl zabít, ale jak sám řekl: „Já
jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř
položí svůj život za ovce.“ /J 10,10-11/ A položil ho i za toho hostinského
i za Heroda!
Dobrá zpráva letošních Vánoc je ta, že k nám přichází Někdo, kdo tomu
všemu, co se kolem děje, rozumí a zvládá. On zná naše obavy, rozumí našim
pochybnostem a pomůže nám zvládat naše problémy, vždyť se jmenuje Emmanuel,
což znamená Bůh s námi. On je milosrdným darem Boha také pro dnešní svět.
Je dobré, že čím dál víc lidí chápe, že žádné ploty, zdi, zbraně ani předpisy
nás neochrání lépe, než lidská solidarita zakotvena v Boží lásce, přinášející pokoj,
který tak dobře známe z Vánočních svátků. Je potěšující, že stále více lidí už nebere
milosrdenství jako lidskou slabost oproti síle spravedlnosti, ale že je pro ně
milosrdenství stejně hodnotné a silné jako spravedlnost.
V mládí jsem zpíval písničku: nikdo z nás nemá to, co máme všichni
dohromady… Proto je dobré slavit Vánoce ve společenství a navzájem se obdarovávat
tímto Božím pokojem a radostí.
V naší farnosti to prožíváme vždy velmi slavnostně, a proto bych chtěl mezi
nás pozvat všechny, kteří se cítíte odstrčeni, osamoceni, smutni, plní nejistoty
do budoucna. Pojďte s námi do Betléma, do našeho pruského chrámu sv. Jiří poklonit
se a uvítat Ježíše, protože On neodmítá nikoho.
OBČAN 4/2015

16

U Jeho jesliček člověk se lépe vnímá, že všichni jsme na této zemi pouze
přistěhovalci, kterým je uděleno pohoštění na nějakou dobu, a pak se máme vrátit
domů, k svému milovanému Otci. To On je ten opravdový Hostinský, který nikoho
klepajícího na jeho dveře nepošle pryč. Kéž nám to pomůže pochopit Svatý Rok
Milosrdenství, který jsme adventem zahájili.
Chtěl bych všechny srdečně pozvat k setkání u Betléma v našem kostele.
Na Betlém se budete moci podívat vždy při mši svaté a zvláště zvu:
 24. 12. na Půlnoční ve 22.00 hod.
 25. 12. na vánoční bohoslužbu v 11.00 hod. a na vánoční besídku ve 14.30 hod.
 26. 12. o druhém vánočním svátku v 11.00 hod.
 27. 12. na svátek rodin v den Svaté rodiny v 11.00 hod.
 1. 2016 na novoroční bohoslužbu v 11.00 hod.
Dále vás chci také seznámit s kalendářem akcí v naší farnosti během
roku 2016. Srdečně zveme:
 7. 1. - Tříkrálová bohoslužba v 18.00 hod.
 9. 1. - Tříkrálová sbírka pro Charitu Česká republika
 2. 2. - bohoslužba Hromnic v 18.00 hod.
 18. 2. - bohoslužba na popeleční středu v 17.00 hod. Zahájíme tak postní dobu.
 6. - 13. 3. - prožijeme po 10 letech farní misie, které povedou otcové Mariáni
z Brumova.
 20. 3. - Květná neděle. Proběhne průvod s ratolestmi a bohoslužbou v 11.00 hod.
 26. 3. - Velikonoční vigilie.
 27. 3. - oslava Velikonočních svátků při bohoslužbě v 11.00 hod.
 5. 4. - bohoslužba o slavnosti Zvěstování Páně v 18.00 hod.
 23. 4. - žehnání motorkářům v nové sezóně ve 12.30 hod u kostela ve Švábenicích.
 24. 4. - farní hody ke cti sv. Jiří. Hodová mše svatá bude sloužena v 9.30 hod.
 15. 5. - První svaté přijímání v 11.00 hod.
 28. 5. - národní pouť v Roku Milosrdenství do Krakova.
 29.5. - průvod Božího Těla obcí v 8.30 hod. do Švábenic.
Děkuji všem dobrodincům a sponzorům našeho kostela a prosím o další
podporu při údržbě této krásné místní památky. Dary na údržbu a opravy kostela
můžete posílat přímo na účet farnosti: 1560167399/0800. Můžete také získat
potvrzení o přijetí daru pro úlevu na daních. Zároveň děkuji těm, kteří jsou vždy
ochotni pomoci při jakýchkoliv opravách, výzdobě či úklidu kostela.
Všem občanům Prus i Boškůvek přeji Vánoční svátky plné pokoje, nové
naděje a radosti.
Do nového roku 2016 vyprošuji u oltáře našeho pruského chrámu všem Boží
požehnání.
P. Boguslaw
farář
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Z KRONIKY
Rok 1956
Zima bez podstatné změny minulých let; příroda plna rozmarů; rok převážně
suchý; srážek 383.2mm, nejméně v zíří 37mm, nejvíce v říjnu 61mm, leden teplý
beze sněhu, v únoru pak krutě mrzne 19. je -26°C, 20. je -20°C; ořechy a meruňky
pomrzly; jaro mokré, květen suchý; jarní polní práce začínají 4.dubna; žně
20.července a výmlaty končí 17.srpna; celý listopad mrzne; polní práce hlavně sklizeň
a odvoz řepy se protahuje; zimní orba až přes vánoce.
Úrody u pšenice průměrné 26q až dobré 35q u ječmene a žita průměrné, u
ovsa podprůměr; u řepy a zemáků špatné; jetele první obstojné, druhé a třetí špatné;
málo jetelových semen; špatné také semeno řepy; cukrovka napadena mšicí makovou;
mák se v dosti případech ani nesklízel; velká úroda byla u jablek a to jak v zahradách
tak i v sadech; švestek bylo málo nebo žádné.
Předepsané dodávky obilí byly splněny u ječmenů, za výhodných podmínek
překročeny.
Leden: během roku obvyklé hosp. výkazy; každý měsíc prodejna textilu; 12.
klasifikace koní; výkon provádí s. inženýrka; konány jsou přípravy na vydávání
nových občanských legitimací; 20. jsou očkováni psi; 21. myslivecký ples; 23. film
myslivecké společnosti; 30. v č.p.14 loutkové divadlo; 31. pietní vzpomínky Mozarta,
zemřel v r. 1791 ve věku 35 let.
Únor: 4. ples rodičovského sdružení; 5. je v Sokolovně estráda umělců z
Líšně; pro silné mrazy zamrzají vodovody; 10. v č.p. 1 mohutný požár; 11. vichřice
shodila u č.p. 178 kříž; tvoří se závěje; s mlékem jedou na Rybníček; 13. ostatková
maškaráda; 25. a 26. hraje TJ Sokol divadlo; 29. hraje v č.p. 14 Slatina-kino.
Březen: nový rybník se napouští vodou; 9. v č.p. 14 film „Pyšná princezna“;
10. zábavné vystoupení komiků z Prahy (v Sokolovně); 11. oslava mezinárodního dne
žen, v Sokolovně divadlo školy „Perníková chaloupka“; 19. lovecká společnost daruje
honebné místní škole; 25. koná místní Jednota v Sokolovně jarní trh; MNV koná v
č.p. 14 vřejnou schůzi; v tomto měsíci konány sbírky na opravu věžových hodin; tato
oprava stála, mimo práce, které byly vykonány zdarma, 18.000Kčs; byly také nově
natřeny kostelní lavice nákladem 1.600Kčs.
Duben: 1. + 14. hraje TJ Sokol divadlo; konají se přípravné práce
na odvodňování luk v Kačincích a na Rybníkách až pod Břesty; odvodňování začíná v
dubnu a končí v září; po odvodnění se tyto pozemky rozorávají a osévají; 10. se zabil
náš občan z čís.p.65 Kudlička Jan t.č. osídlenec v Borošově u Mor. Příbora; 17. je
první bouře.
Květen: odstraňuje se zeď kolem hřbitova; opravuje se budova MNV (stará
škola) během tohoto roku je mnoho oprav na domech i zvyšování o 1. patro;
zvyšovali: č.p. 178, 191, 166, 185, opravy 7, 67, 22, 25, 38, 40, 43, 55, 88, 103, 104,
109, 128, 146, 121; za celý květen jen 18mm srážek.
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Červen: 2. TJ Sokol hraje divadlo, 10. estráda armády z Bohdalic; 24. školáci
pořádají v Sokolovně spartakiádu; 17. zájezd do Blatnice; 27. zdravotní přednáška;
30. zájezd do Blatnice a do Strážnice.
Červenec: 1. na Kozině slavnosť svazu přátel; 1. spotřební jednotka koná na
Sokolském hřišti slavnosť; 15.-17. voj. cvičení v lese; žně probíhají hladce; seče se
většinou samovazy a něco kombajnem; mlátí se na vrchním a dolním Oujezdě.
Srpen: 28.-29. zájezd do Příbram, Lokte, Prahy atd.; následkem sucha
vyhynul veškerý podsev jetelů; vede se opatření proti mandelince a myším.
Září: přes farskou zahradu se zřizuje nová cesta; 16. je ve Vyškově
hosp.výstava a prodej domácích potřeb; milovníci koní jedou do Pardubic a
Tlumačova na závody a přehlídku koní; v novém rybníku se utopil 14-ti letý chlapec
Surý z Rybníčka; 19. je zájezd do Brna na výstavu strojírenství.
Říjen: 1. klasifikace koní; 7. oslava dne armády; od Topolan k Vážanům se
válí okresní silnice; 25. je povstání v Maďarsku; vylovuje se nový rybník.
Listopad: koná se sbírka pro Maďarsko; ku konci roku je v celém státě 50
mil. Kčs; 13. Je v Sokolovně estráda.
Prosinec: je provedeno 6-té snížení cen; se zájmem posloucháme 16-té
olympijské hry z Austrálie v Melbourne. Přesto, že je kupní síla uspokojivá a životní
standart se stále zlepšuje projevuje se nadbytek masa; zima polevila a celý měsíc se
oře; během roku jsou zřizovány nové studny a vodovody.
9.září nám byl za 15 roků nejblíže náš soused sluneční soustavy „Mars“ 56
mil. Km a nejdále 600 mil. km.
Několik poznámek k JZD
Kolem hosp. objektů se staví nové elek. vedení a měnič; 12.2. se svádí do
nového kravína hovězí dobytek; 14.2. se vyplácí doplatky na p.j.; 5.4. vodní komise
za účelem odvodňování, a také 20.5.; během roku jsou zájezdy; u hov. dobytka,
hlavně březích krav se objevilo nakažlivé změtání, které působí značné škody;
odstoupeno bylo část pozemku z Nového Dvora JZD Boškůvkám; přesto, že snížením
výnosů v zemědělské i živočišné výrobě klesl plánovaný důchod, jsou výsledky
hospodaření uspokojivé.
Ku konci: přes veškeré shody i neshody, pohody i nepohody, dobra i zla,
radosť i zármutek jde čas i život a také i vývoj nezadržitelně a neúprosně dopředu,
bez ohledu na to, jestli se to komu líbí nebo ne; čas je nekonečný a nikdo jej nezastaví
jen ve vzpomínkách, všechno to co je za námi se víc nevrátí a zůstane jen ve
vzpomínkách, které oživí dobrá paměť a někde snad ten řádek, který upracovaná ruka
a neučený prostý rozum čas od času obyčejným venkovským slovem a rukopisem
příštím generacím ku poznání minulosti vepsala.
Kronikář František Trávníček z Mor. Prus č.p. 35 končí práci s kronikou,
kterou po dlouhý čas konal. Přebírám tuto, abych v paměti dění dnešní příštím
generacím uchoval.
Drahomír Dostalý, učitel
bytem v Mor.Prusích
OBČAN 4/2015

19

SOKOL
Fotbal Moravské Prusy
Podzimní část sezony již skončila a naši fotbalisté si v ní vedli víc než skvěle.
„Áčko“ vybojovalo v okresním kole ve své skupině prozatím 2. místo díky devíti
výhrám, jedné remíze a pouze jediné prohře s celkovým počtem 28 bodů. Na vedoucí
Vyškov A našim hráčům schází 5 bodů. Svým druhým místem na okrese ukázali
všem, kdo u nás v obci zpočátku fotbalu nevěřil, že to má smysl. Druhé místo je
velkou odměnou hráčů za hodiny dřiny na trénincích a také je to velký úspěch nejen
pro samotné hráče, ale i pro trenéry, kteří dětem věnují svůj volný čas.
„Béčko“ patří k nejmladším fotbalistům a ve své skupině se drží v tabulce

na 10. místě. Hráči se zde teprve učí a sbírají zkušenosti. Poslední nejsou a desáté
místo se šesti body je pro ně také úspěch. V dalších letech se budou určitě postupně
zlepšovat, stejně jako „áčko“.
Sezona sice skončila, ale hráči ani trenéři nezahálejí. Všechny tři týmy (nově
už trénují i nejmenší děti – ročníky 2010 a 2011 jako tým C) chodí pravidelně
trénovat do tělocvičny ve Vážanech, do sálu Kulturního domu v Moravských Prusích
a také jezdí posilovat do Medlovic pod vedením Nikoly Vymazalové.
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„Áčko“ i „béčko“ svoji zimní přípravu využívá při různých jednodenních
halových turnajích a „áčko“ také při zápasech zimní halové ligy 2015-2016 v Brně,
kam je přihlášené. Ve zmíněné halové lize první hrací den naši hráči porazili týmy
Tuřany Brno (4:0), Obřany Brno (3:1), Lokomotiva Brno – dívky (3:2), Lokomotiva
Brno (6:0) a remízovali se Soběšicemi (3:3). Díky těmto úžasným výsledkům
zůstávají prozatím v tabulce na 3. místě se 13. body (celkem z 16 mužstev). Věříme,
že se jim bude stejně dobře dařit i v dalších kolech.
V sobotu 7. listopadu vyrazilo „béčko“ na miniturnaj do Vyškova, kde mezi
týmy Brankovic, Hoštic, Vyškova 07, Vyškova 08 a Vyškova 08 B, skončili
na předposledním, pátém místě s 5 body (skóre 7:16).
V neděli 8. listopadu se „áčko“ zúčastnilo turnaje pro ročníky 2007
v Nezamyslicích. Zde v silné konkurenci mnohem větších klubů skončili naši
fotbalisté na 4. místě se 6 body (skóre 8:11) z celkového počtu šesti týmů.
Hned o týden později, 15. listopadu, vyrazilo béčko také na turnaj
do Nezamyslic, tentokrát pro ročníky 2009. Naši hráči skončili na pátém místě
se šesti body (skóre 4:17) z celkového počtu sedmi týmů.
V sobotu 21. listopadu vyrazili naši nejmladší, tedy „céčko“, na přátelské
utkání do Bohdalic. Jedná se o nejmladší děti, které se teprve učí systém, takže
výsledek hry vůbec nebyl důležitý. Všichni, především diváci (rodiče), se dobře
bavili, děti si zahrály a to je důležité.
Jak je vidět, naši fotbalisté a jejich trenéři nezahálejí ani v zimě a poctivě
pracují, aby se udrželi v dobré kondici pro jarní část sezony. Přejeme všem hodně
štěstí v dalších zápasech halové ligy i při turnajích, které je ještě čekají.
Kateřina Burešová
za fotbal v Moravských Prusích
Plánované akce
 26. 12 memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
Jako každý rok pořádáme tradiční vánoční turnaj na Štěpána. Očekáváme opět
hojnou účast hráčů nejen z našich týmů, ale z celého okolí.
 31. 12 Silvestrovský Fotbálek
Na Silvestra proběhne fotbalové utkání po vzoru pražských S, kde nejde
o výsledek ale o dobrou zábavu. Letos poprvé po zápase posedíme na místním kiosku,
na kterém jsme vyměnili už nevyhovující vrata a posezení bylo doplněno i kamny.
 2. 1. 2016 Turnaj ve stolním tenise Amatérů
Jedná se o turnaj pro všechny neregistrované hráče/ky, kteří si chtějí zahrát ping
pong a pobavit se.
Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Mor. Prusy
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SDH MORAVSKÉ PRUSY
Přichází zima, a tak se také blíží plesová sezona. I do budoucího roku 2016
připravujeme Tradiční hasičský ples. Proto mi dovolte jménem našeho dobrovolného
hasičského sboru Vás srdečně pozvat! Ples se bude konat v sobotu 6. února
od 20.00 hod jako vždy v sále Kulturního domu v Moravských Prusích. I tentokrát se
můžete těšit na osvědčenou hudební skupinu CRISTAL MUSIC TRIO, která zahraje
k tanci i poslechu. Opět před samotným plesem očekávejte pozvánky ve Vašich
schránkách, a tak si i budete moci zakoupit vstupenky předem. Věříme, že se potkáme
v hojném počtu a ples se vydaří ke spokojenosti nás všech.
Jiří Řezník
člen SDH Moravské Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Podzimní pochod
V sobotu 10. října se vydala zhruba třicetičlenná skupina dětí a dospělých
na podzimní pochod, který organizoval obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol.
Vycházelo se v 9.00 hod od obecního úřadu a naše první kroky mířily do Boškůvek,
kde si děti prohlédly koně. Poté jsme pokračovali hájkem nahoru na Lámanou,
po horizontu přešli do lesa a lesem jsme došli až na Orlov. Kolem orlovického kostela
jsme se vydali lesem k Žešovu, kde jsme si opekli špekáčky, najedli se, odpočinuli si
a pomalu jsme lesem pokračovali ke třem habrům, k boudě a zhruba v 16.30 hod.
jsme vycházeli ze sadu v Moravských Prusích na Zákopčí. Přestože foukal silný vítr,
všichni účastníci zvládli pochod bez větší újmy na zdraví a velkou pochvalu si
zaslouží především všechny děti.
Zájezd na Děti ráje
V sobotu 24. října jsme se společně s občany Vážan vydali na zájezd do Brna
na muzikál Děti ráje. Parta maturantů na konci 80. let tráví svůj volný čas
po diskotékách. Jen romantik Michal, který píše básničky a skládá písničky, se
kolektivu vymyká a je terčem jejich posměchu. Michalovu lásku ke spolužačce Evě
překazí intriky její kamarádky Kájiny. Po dvaceti letech se Eva znovu setkává se svou
první velkou láskou Michalem a nekonečný milostný příběh se vrací v podobě
sblížení její dcery Báry a Michalova syna Mickeyho. V hlavní roli jsme obdivovali
výkon Sagvana Tofiho, Lukáše Vaculíka, Františka Pytlouna, Michaely Horké
a dalších. V představení se objevovaly hity Michala Davida, které všichni dobře
známe, takže jsme si mohli zpívat s herci a muzikál jsme si opravdu užili.
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Sbírka Klokánek
V letošním roce opět probíhala v průběhu měsíce listopadu po celé republice
akce s názvem Vánoce patří dětem, kterou zorganizovaly „tety“ pracující
v Klokáncích. Jedná se o zařízení Fondu ohrožených dětí, ve kterých se umísťují
týrané a zneužívané děti, které byly odebrány rodičům. Naše obec se znovu stala
sběrným místem pro dárky dětem z Klokánku v Brně-Líšni. Vzhledem k tomu, že
většina peněz Klokánku padne na provoz organizace a nezbývají jim finanční
prostředky na další věci, má tato akce zajistit dětem v Klokánku dárečky a krásné
Vánoce, což se určitě, stejně jako loni, podařilo. Letošní novinkou byl cílený seznam
– přáníčka konkrétních dětí, takže lidé nemuseli dárky vymýšlet a mohli využít právě
cíleného seznamu a koupit konkrétní dárek. Mimo tento cílený seznam se na obecním
úřadě sešla další hromada výtvarných a školních potřeb, kosmetiky, oblečení, bot,
knížek, sladkostí na Mikuláše apod. Spousta občanů také přinesla použité věci
po svých dětech, které v Klokánku využijí.
V pátek 4. 12. jsme dárečky odvezli do brněnského Klokánku, kde z nich
tamní pracovnice měly obrovskou radost. Tety nás velmi mile přivítaly a pozvaly nás
na den otevřených dveří, který proběhne ve středu 16. 11.
Velmi nás těší, že se mezi námi stále najde spousta lidí, kteří jsou ochotni
pomoci a pořídili pro děti dárečky pod vánoční stromeček. Proto touto cestou moc
děkujeme všem občanům, kteří pořídili dárek z cíleného seznamu, sami připravili
balíček, koupili jakýkoliv dáreček v podobě kosmetiky, sladkostí na Mikuláše ad.
nebo darovali použité oblečení. Věřte, že v Klokánku udělala naše/vaše nadílka
opravdu velkou radost a tety z Klokánku všem moc děkují!
Kateřina Burešová
za obecní úřad

JAK JEL ONDRA DO PRAHY (na Stardance)
Asi si říkáte, co může být zajímavého na tom, že nějaký Ondra jede
do Prahy? Máte pravdu, kdekdo jezdí do Prahy či jiných měst, ale pro našeho Ondru
to byl výlet, na který jen tak nezapomene, jelikož byl spojen s vítězstvím v jedné
výtvarné soutěži – za což jsme na něj jako rodiče náležitě pyšní. Ale pěkně
popořádku. V předposledním říjnovém týdnu jsem, tuším v úterý, poslala do soutěže
naskenovaný jeho obrázek a ve čtvrtek večer přišel e-mail (vybrány pouze první
věty):
Gratulujeme Ondro!
Stal ses jedním z výherců pozvánky 1+1 na generální zkoušku
soutěže StarDance, která se koná tuto sobotu (24. října). Pozvánka platí pro tebe
a tvůj doprovod starší 18 let.
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Ani nevíte, jakou jsem měla radost! Protože Ondra už spal, nechala jsem
sdělení této radostné noviny až na ráno. Rozespalý Ondra dle mých instrukcí zasedl
k počítači, četl e-mail a… NIC. Tak jsem mu to přečetla ještě jednou já s náležitou
intonací, to jste měli vidět to nadšení a výskot, rázem byl zcela probuzený! Matýsek
byl smutný, že nic nevyhrál a že také nemůže jet, tak jsem mu vysvětlila, že on vyhrál
zase ve sportovních soutěžích v létě, každý je na něco dobrý… tak to naštěstí
pochopil.
Na výlet jsme vyrazili vlakem brzy ráno z Vyškova, původně jsme chtěli
vyzkoušet cestování Pendolinem, ale bohužel díky zpoždění se nám to nepodařilo,
pak už jsme jen doufali, že do Prahy dorazíme včas, což se nakonec povedlo.
K Barrandovským studiím jsme dorazili chvilku po 12h, vstupenky jsme si měli
vyzvednout ve 13h, takže jsme měli dost času. Hledali jsme tedy patřičné studio, lidi
nikde nepostávali, tak jsme šli tam, kde jsme viděli stát Marka Ebena s Petrem
Čadkem a opodál celý orchestr – Ondra byl v sedmém nebi: „Mami, já jsem viděl
naživo Ebenáče!“ Pak šel kolem Radek Banga a Tereza Bufková. Jedny paní se s nimi
fotily, tak jsem tam „přitáhla“ Ondru, ten teda zrovna moc zájem neměl, ale dal to –
Radek sice začal: „Hele kámo a uděláme nějaký raperský postoj.“, ale Ondra nasadil
odmítavý výraz, tak ho netrápil. On i Terezka byli velmi příjemní!
Protože lidi stále nikde a 13. hodina se blížila, tak jsme šli s Ondrou dovnitř,
že si zajdeme na WC… No, až později jsem zjistila, že to nebyly dveře
pro návštěvníky, ale pro účinkující. Ovšem ještě že tak, seděli jsme na chodbě a šel
kolem Honza Onder s Petrem Čadkem, tak jsem ho „chytla“ očima a jestli by byl tak
hodný a vyfotil se s Ondrou. Odpověď hned zněla: „Jasně!“
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Tak jsem mu říkala, jak Ondrula rád sleduje jeho pořád na Déčku, a že by se
ještě moc rád vyfotil s jeho taneční partnerkou Lucií, a tak že ji pošle… Za chvíli šla
kolem, že si jde ještě něco zařídit, ale za chvilku přijde, a tak se Ondrovi splnil jeho
sen – vyfotil se s Lucií Hunčárovou, které nejvíc fandí a tu také i nakreslil. Také byla
velmi příjemná, a že nám ještě doběhne i pro fotku a podepíše se Ondrovi na obrázek,
to nakonec nestihla, ale doufali jsme, že ji potkáme vevnitř.

Na toaletách jsme potkali herečku Jitku Čvančarovou, kolem procházela DJ
Lucca (jedna z letošních vypadnuvších soutěžících), na konci chodby jsme viděli
herečku a účastnici letošního Star Dance Jitku Schneiderovou v županu, znovu Marka
Ebena, který celou soutěž moderuje, při vstupu do studia jsme se míjeli s Maruškou
Doležalovou, která také letos v pořadu tančí.
Záhada rozluštěna - chodba pro VIP a návštěvníky byla oddělena paravánem,
možná proto, aby neotravovali… Copak jsem to mohla vědět? Bylo to za rohem,
navíc venku byly cedulky ještě na jiný pořad, tak jsem si celou dobu myslela, že tam
je hluk z tohoto důvodu. Pravda, bylo mi divné, že jsme na chodbě jen my, ještě pár
lidí (většinou označených cedulkami) a známé osobnosti, ale nikdo nic neříkal,
ochranka chodila kolem nás, tak jsem si říkala, že je to asi v pořádku.
Nastala hodin a „H“ a my šli do sálu. Největším překvapením pro nás byla
jeho velikost – délka maximálně 15 m šířka 9 m! To jsme byli v šoku, vždyť
v televizi to vypadá tak veliké! Bylo tam opravdu velké teplo, v předcházejícím díle
říkala Leona Machálková, že se na to nechce vymlouvat, ale že v tom vedru být
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až poslední jí nepřidalo. Člověk by nevěřil, ale bylo tomu opravdu tak, dobrých 27°C
– všichni jsme pak vycházeli „červení jak raci“.
Paní uvaděčka nás usadila na stranu, kam se soutěžící chodili uklánět. Jak
jsme tady seděli a pozorovali ostatní diváky, tak jsem si uvědomila, jaké jsme měli
opravdu štěstí, že Ondra vyhrál, protože vstupenky na tuto generálku jen tak
neseženete – ten je známý toho, ten zas onoho, o přímém přenosu nemluvě…
Série fotek – bohužel horší kvalita a hlava jedné paní, ale slouží jako důkaz:
 Marek Eben příjemný, usměvavý.
 Tereza Kostková byla příjemná, oba moderátoři pohotoví a vtipní.
 My jsme seděli na té straně, kam se chodili tanečníci uklonit.
 „Vedle nás“ bylo schodiště nahoru k Tereze Kostkové – tak jen pro představu, kde
stojí kamera…
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 Na fotkách můžete vidět, že porota přichází opravdu až večer, na zkoušce bývají
náhradníci kvůli kamerovým zkouškám a měření času.
Samotná zkouška má s živým přenosem společného hlavně to, že už jsou
tanečníci oblečení v daných róbách, hraje živě orchestr, odzpívají se všechny
písničky, tanečníci si vyzkouší, do které kamery mají přesně koukat, moderátoři si
projdou text ALE např. Marek Eben neříká všechno – průpovídky ke každému
tanečnímu páru či povídání než dojdou na balkon k Tereze Kostkové si tzv. „mrmlá“
pod vousy. Omlouval se za to, ale je to z toho důvodu, aby i účinkující byli
překvapeni a ten výraz, kdy na to spontánně zareagují je jen jednou, a to když to slyší
poprvé. Kdyby už věděli, co je čeká, nebylo by to přirozené. Takže to bylo pro nás
diváky generální zkoušky takové hluché místo, stejně tak se nepouštějí medailonky
k jednotlivým tanečním párům, místo toho tam běží dokola pořád jeden spot (sestřih
ze všech tréninkových klipů) kvůli času, takže pro nás diváky opět nudná pasáž.
Tereza Kostková s nimi komunikuje, ale večer se zpravidla baví o něčem jiném –
reaguje na to, jak hodnotila porota, někdy využije téma, o kterém si povídali
na generálce, u jiného páru mluví na jiné téma. Byl to rozhodně zážitek, vidět
všechny ty účinkující naživo a zjistit, že „voni jsou to normální lidi, si představte,
kdybyste je potkali na ulici, tak si jich možná ani nevšimnete!“ Zkrátka chci říct –
zážitek to rozhodně byl, ale nikdo nemusí litovat, sestříhaný živý přenos, který vidíme
večer v televizi je lepší – je to kompletní a jsou ukázány pohledy z různých stran,
zatímco v sále to vidíte pouze z jedné pozice.
Bonusem naší výhry byl termín, jelikož teprve od tohoto dílu měl vypadnout
jeden z párů - tzn. viděli jsme všechny účinkující v těchto kostýmech (foto staženo z
webových stránek pořadu Star Dance).
Naše další poznatky… Lukáš Pavlásek je fakt komik, ten si z toho hlavu
opravdu nedělá. Boxer Rostislav Osička se uklání jak v ringu, i tak vypadají všechny
jeho kroky – ale je milý, usměvavý, klobouk dolů, že do toho šel!! Panuje tam
opravdu velmi příjemná atmosféra, všichni jsou moc příjemní.
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Po skončení jsme ještě rychle odchytli na sále Lucii Hunčárovou, aby se
Ondrovi podepsala, tak to už bylo pro něj úplné naplnění snu – má podepsaný jak
obrázek, který namaloval do soutěže, tak i obrázek, který si namaloval do svého
deníčku. Odcházel s blaženým úsměvem a deníčkem položeným na srdci. Lucka si
uvědomila, že mu nedonesla tu fotku, tak se omlouvala, ale uklidnila jsem ji, že to
nevadí, a jestli si o ni můžeme třeba napsat. To prý není problém, ať jí do televize
pošleme e-mail. Nikdo jiný ze soutěžících už pak v sále nebyl, a i kdyby, Ondra se
s nikým už fotit nechtěl, tak jsme se oblékli a spěchali na vlak, stihli jsme to snad
v poměrně rekordním čase. Ve 20.10 hod už jsme seděli doma v obýváku a dívali se
na přímý přenos a komentovali, kde jsme taky tleskali, jestli taky tohle řekli nebo
neřekli, kde jsme seděli a popisovali naše zážitky.
Svaťka Šebestová
maminka Ondry
1.
2.

Na stránkách pořadu jsme ještě objevili nástěnku, kde visí i Ondráškův
obrázek, viz šipka.
No a tohle jsou favorité našeho Ondry, kterým fandí.

1.
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