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Čtvrtletník o dění v obci Prusy-Boškůvky

Indiánský den v MŠ
Cena 10,-Kč
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ÚVODNÍK
Motto:
„Tak
nám
zabili
Ferdinanda,“
řekla
posluhovačka panu Švejkovi.
„ Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?“, otázal
se Švejk…
Tak nám zvolili nové strany... Ţádný div, vţdyť se to tu pěkně mele
uţ nějaký ten pátek. Zkrátka, ţivot je změna.
Jednoho slunečného dne před pěti lety jsem se šla projít k rybníku a
dala jsem se tam do řeči s jedním prošedivělým pánem. Řeč plyne jako voda
a my mluvili o všem moţném. Mimo jiné také o dnešních cenách a drahých
bytech. A ten pán se mě zeptal: „No řekněte, stálo vám to cinkání klíčema za
to?“. Hlavou ni projely vzpomínky na listopad 89, na uvolněnou atmosféru
na „Svoboďáku“ těch dní. Vzpomínka na strach mé mámy, která tušila, ţe
tam budu. Na důleţitého milicionáře s flintou přes rameno, který se snaţil
nahánět strach, ale působil spíš groteskně. Na profesorku, která mi
vyhroţovala: „S takovou maturitu neuděláte“. Dovolila jsem si totiţ
s drzostí pubescentce vlastní, vyjádřit názor (uţ ani nevím na co). Na
tělocvikáře, který si v 68 roce také dovolil vyjádřit svůj názor a tak ho
vyhodili z vysoké školy, a na to, jak přišel do dílen s obrovským lodním
kufrem, hodil ho na ponk a řekl: „Děcka, to jsou všechny články z 68 roku,
co mám, kdo se chcete podívat...“. Tehdy jsme vlastně nevěděli, o čem
mluví. A na jednoho vzdělaného pána, který šel po roce 1971 přehazovat
výhybky... Má odpověď byla tedy jasná: „Ano, stálo to za to!“
Bylo by hezké pamatovat si jenom tu poklidnou atmosféru beze
změn a výkyvů. Rezonují mi s ní však další věci tušené pod povrchem.
Nešlo vţdy jen o ty velké věci. Byly to třeba maličkosti jako věty typu
„Hlavně to neříkej ve škole!“.
Dnes se mé děti ptají, proč vlastně byl ten Nohavica zakázaný a jak
je moţný, ţe ve všech obchodech měli stejné ceny. A já mám občas
problém jim to vysvětlit. Ale moţná je dobře, ţe nerozumějí.
Uţ ani nepočítám, kolikrát jsem tu větu slyšela „no nebylo za
komunistů líp?“. Řekla bych - jak komu. Stačí si jen trochu provětrat paměť.
Je nad slunce jasné, ţe demokracie u nás dostává dost „na zadnici“.
Je jasné, ţe ne kaţdý se má dobře. Je jasné, ţe demokracie není bezchybný
systém. Je to však dosud nejlepší moţnost, kterou máme. Máme moţnost
říct své ANO i své NE - čemukoliv.

My „Husákový děti“ ještě máme vlastní zkušenost, kterou nelze jen
tak vymazat. Vím, ţe mnozí z vás se mnou nebudou souhlasit. Ale v tom je
právě to kouzlo. Ţe můţete nesouhlasit. Robspiere prý komusi řekl:
„Naprosto nesouhlasí s tím co říkáš, ale do poslední kapky své krve budu
bojovat za tvé právo říci to.“

Soňa Urbanová

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Váţení občané,
druhé čtvrtletí letošního roku nás svým
nevlídným počasím příliš nepotěšilo, ale přesto se dařilo v obci
uspořádat spoustu kulturních, společenských i sportovních akcí, které
Vám alespoň v kostce přinášíme na stránkách nového čísla našeho
obecního zpravodaje.
Měsíc duben byl především ve znamení Hodů, Noci
s Andersenem v knihovně a sletu místních čarodějnic. Po několikaleté
pauze byla v Moravských Prusích i v Boškůvkách „omladinou“
postavena mája. Květen jiţ tradičně patřil svátku maminek a s ním
spojené besídce dětí z mateřské a základní školy. Ale také proběhly
rybářské závody nebo dětský den na ranči v Boškůvkách. Na
závěr května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. V červnu připravily knihovnice odpolední malování ke dni dětí,
mateřské centrum Prušánek zase šnečí rallye a TJ Sokol sportovní den
pro děti. Podrobnější informace o všech akcích najdete na dalších
stránkách zpravodaje. Fotografie z těchto akcí si můţete prohlédnout
na webových stránkách obce: www.prusy-boskuvky.eu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
První letošní zasedání se konalo 30.3.2010:
 Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2009
 Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o 14.400,Kč















Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o 14.400,Kč
 Upravený rozpočet ke dni: 31.12.2009
Rozpočtové příjmy: 6,368.800,- Kč
Financování:
+576.500,- Kč
Rozpočtové výdaje: 6,945.300,- Kč
Byl schválen rozpočtový výhled na období 2011-2012
 r. 2011 – rozpočtové příjmy 5,270.000,- Kč
- rozpočtové výdaje 5,270.000,- Kč
 r. 2012 – rozpočtové příjmy 5,530.000,- Kč
-rozpočtové výdaje 5,530.000,- Kč
Schváleno vyřazení projektové dokumentace firmy
PRESSKAN, s.r.o. z roku 2004 na tlakovou kanalizaci
z inventarizace.
Zastupitelstvo obce (ZO) bere na vědomí inventarizaci
majetku obce za rok 2009.
ZO delegovalo starostu obce na valnou hromadu VaK
Vyškov, a.s. a Respono Vyškov, a.s.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu svazku obcí Ivanovická
brána na rok 2010 a schválení valnou hromadou.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí
Ivanovická brána za rok 2009. Schvalovací proces
proběhne po provedeném auditu hospodaření.
ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací
obce MŠ a ZŠ za rok 2009.
ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o přezkoumání
obce za r. 2009, kde byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závaţnost nedostatků uvedených v § 10 odst.
3 písm. c) Zákona o přezkoumání hospodaření
ZO schválilo navrţení kandidátky na přísedící u Okresního
soudu ve Vyškově od roku 2010 paní Zdeňku Adlerovou.

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo 29.4.2010:
 Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2010
 Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
164.700,- Kč
 Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
164.700,- Kč










Upravený rozpočet ke dni: 29.4.2010
Rozpočtové příjmy: 5,603.500,- Kč
Financování:
+1,774.300,- Kč
Rozpočtové výdaje: 7,377.800,- Kč
ZO schválilo nápravné opatření na odstranění chyb
zjištěných při závěrečném přezkoumání obce za r. 2009 ze
dne 24.2.2010.
ZO schvaluje kandidátku na přísedící u Okresního soudu
ve Vyškově na období od r. 2010.
ZO schvaluje zrušení účtu cenných papírů u ČSOB.
ZO schvaluje pořádání automobilové soutěţe „Admiral
rally Vyškov 2010“ v naší obci v termínu 11.9.2010. Dle
předběţného harmonogramu začne první kolo ve 12.30
hod. a druhé kolo kolem 15.30 hod. Ukončení by mělo být
zhruba v 17.00 hod.
ZO schvaluje smlouvu na rekonstrukci školy s vybraným
uchazečem – stavební firma Josef Reška, Bučovice.

DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Rekonstrukce školy
V současné době probíhá rekonstrukce školy, na které se zatím
provedly tyto práce:
 zbourání přístavku
 poloţení nových odpadů z kuchyně a šaten, z bývalého
školního bytu a dešťových svodů
 úprava desky septiku ze školního bytu
 úprava zábradlí a poţárního schodiště
 vybourání příček ve školním bytě a částečně i dřevěných
podlah
 vybudování základů a základové desky pro přístavbu
kuchyně, skladů v přízemí a šaten v I. podlaţí
 výstavba obvodových zdí a stropů v přízemí a I. podlaţí
 odvětrání zdi od kotelny, která je pod úrovní terénu
I přesto, ţe nám venkovní práce komplikuje současné deštivé
počastí, všechny práce na vnitřních úpravách, vybavení a úklidu by

měly být hotové do konce prázdnin, aby 1. září začala výuka jiţ
v nových prostorách.
Poldry v Boškůvkách – reklamace
V těchto dnech probíhá oprava vrchní betonové desky na
vzdálenějším suchém poldru od Boškůvek. Beton se začal drolit a
rozpadat pravděpodobně v důsledku pozdní výstavby, která probíhala
před čtyřmi lety aţ v listopadu – tedy v době, kdy jiţ byly zejména
v noci teploty pod bodem mrazu. Vzhledem k tomu, ţe je stavba ještě
v záruce, byla podána reklamace na provádějící stavební firmu, která
zpočátku nárok na opravu nechtěla uznat. Ovšem po oznámení, ţe
zašleme vzorek betonu na prozkoumání kvality do zkušebny v Brně a
za pomoci Pozemkového úřadu ve Vyškově, firma změnila názor a
souhlasila s odstraněním vadné betonové desky a nahrazení novou. Při
předání opravené stavby budeme poţadovat čtyřletou záruku, jako
tomu bylo u původního předávacího protokolu.
Dětské hřiště Za kopci
V rámci reklamace byla provedena oprava podlahy herního
domečku. Jednalo se o vadu materiálu.
Zároveň byl opraven poškozený šindel na tomto domečku, který
někdo úmyslně potrhal, a proto nebyla oprava moţná v rámci
reklamace – obec ji musela uhradit. Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o
levnou záleţitost, ţádáme rodiče a návštěvníky hřiště, aby dávali
pozor na své děti, zabránili ničení majetku obce a také se seznámili
s provozním řádem dětského hřiště a tento řád dodrţovali! Hřiště je
určené i pro další generace a dodrţováním provozního řádu
prodlouţíte jeho ţivotnost. Také předejdete moţným úrazům dětí.
Kontejnery na drobné elektro a vybité baterie
Oznamujeme občanům, ţe v době letních prázdnin budou
kontejnery na drobné elektro a vybité baterie přestěhovány ze školy
na obecní úřad.
Dotace
I v letošním roce obec podávala ţádosti o dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj – dotace ve výši 55.232,- Kč
na sestavu – patro hrací hnízdo vestavba včetně schodiště a patro

hrací kouty – kadeřnictví, divadlo, wester. dvířka, obchod, kuchyňská
linka a sedací souprava.
Ministerstvo kultury – dotace ve výši 9.000,- Kč pro místní
knihovnu na realizaci VISK 3 – ARL – on-line katalog.
Jihomoravský kraj – program rozvoje venkova – dotace ve
výši 132.000,- na vybavení do nové třídy základní školy – tabule,
lavice, ţidle, nábytek….
Soutěţ
Naše škola se zapojila do soutěţe „Péčí o svůj domov
pomáhejte dětem“ , kde je hlavní cenou 500.000,- Kč na vybavení
školy. V soutěţi je nutné sbírat účtenky od výrobků značky Domestos
a Cif. V případě, kdy z lístku z pokladny není zřejmé, ţe se jedná o
tyto výrobky, nechte si vystavit paragon s názvy výrobků. Účtenky
můţete nosit do domečku, který je k dispozici ve škole hned za
vchodovými dveřmi. Tato soutěţ je (jako jedna z mála) spravedlivá a
mají šanci na úspěch i malé školy, protoţe se počet bodů za výrobky
bude dělit počtem ţáků. Takţe prosíme všechny občany, kteří kupují
uvedené výrobky, aby nám v soutěţi pomohli a nosili účtenky do
konce školního roku do školy, v období prázdnin bude domeček za
dveřmi obecního úřadu. Soutěţ trvá do 31.10.2010.
Volby do obecního zastupitelstva
Prezident republiky jiţ stanovil datum pro konání voleb do
obecních zastupitelstev. Proběhnou 15. a 16. října 2010.
Nabídka obědů pro občany v době letních prázdnich
Po dobu letních měsíců od 28.6. – 31.8.2010 se z důvodu
rekonstrukce jídelny nebude vařit ve školní jídelně v Moravských
Prusích. Obecní úřad po domluvě se ZOD Haná Švábenice nabízí
dovoz obědů z kuchyně z Hoštic do vlastních jídlonosičů. Obědy
budou rozváţet zaměstnanci ZOD Haná.
 cena za 1 oběd je 55,- Kč
 příspěvek obce pro seniory – důchodce činí 7,- Kč
 je nutné mít 2 ks jídlonosičů na výměnu, které budou čitelně
nadepsané jménem a adresou
 výdej obědů bude probíhat na zastávce u pošty – doba výdeje
bude upřesněna rozhlasem

 jídelníčky jsou sestaveny z polévky a jednoho aţ dvou
hlavních jídel (moţnost výběru)
 jídelníčky budou přiloţeny k nosičům na jídlo 1 den dopředu
na celý týden, kde označíte zakrouţkováním vybrané jídlo a
počet obědů na daný den. jídelníček čitelně podepíšete,
napíšete svoji adresu a další den odevzdáte spolu s nosičem
na jídlo
 platba obědů se provádí kaţdý týden v pátek
 odhlášení obědů probíhá na telefoním čísle 517 361 228 –
kuchyně Hoštice (paní Adámková nebo Dobešová)
Zájemci o dovoz obědů se mohou přihlásit u kuchařek ve školní
jídelně nebo na obecním úřadě.
Sběr papíru
V době letních prázdnin nebude moţné vozit sběr papíru do
garáţe pod školou. Do nové třídy, která vznikne na místě školního
bytu, je nutné během léta nakupovat nábytek, lavice, tabuli apod.,
který bude prozatím uskladněn v garáţi. Sběr papíru v garáţi bude
obnoven aţ v září.
Poplatky
Znovu připomínáme občanům, ţe je nutné zaplatit poplatek za
svoz odpadu na rok 2010, poplatek za psa a stočné za rok 2009.
Vzhledem k tomu, ţe se mnoţí počty neuhrazených poplatků a
vznikají dluhy, přistoupí obec v letošním roce k vymáhání nedoplatků
exekučně.
Dovolená na obecním úřadě
Ve dnech 15. – 23. července 2010 bude na obecním úřadě
z důvodu dovolené zavřeno.
Na závěr Vám všem přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva příjemné proţití léta
a dovolených, aby jste si
odpočinuli, načerpali nové síly a chuť do další práce.
Lubomír Šebesta
starosta obce

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR v obci Prusy-Boškůvky
konané ve dnech 28.-29.5.2010
Volební okrsek č. 1 - Moravké Prusy
Zapsaných voličů celkem: 448
K volbám přišlo: 262 voličů, coţ je 58,48 %
Počet platných hlasů: 259
Strany podle počtu získaných hlasů:
Česká strana sociálně demokratická 80 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 55 hlasů
Věci veřejné
26 hlasů
Občanská demokratická strana
25 hlasů
Top 09
21 hlasů
KDU – ČSL
16 hlasů
Strana práv občanů Zemanovci
12 hlasů
Suverenita - blok Jany Bobošíkové 10 hlasů
Strana zelených
5 hlasů
Moravané
4 hlasy
Dělnická strana
2 hlasy
Strana svobodných občanů
2 hlasy
Koruna česká
1 hlas
Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem: 56
K volbám přišlo: 32 voličů, coţ je 57,14 %
Počet platných hlasů: 32
Strany podle počtu získaných hlasů:
Komunistická strana Čech a Moravy 9 hlasů
Česká strana sociálně demokratická 5 hlasů
Suverenita - blok Jany Bobošíkové 4 hlasy
KDU – ČSL
4 hlasy
Dělnická strana
3 hlasy
Moravané
2 hlasy

Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Strana práv občanů Zemanovci
Strana zelených
Volte pravý blok

1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

MATEŘÍ DOUŠKA
V naší mateřské škole se snaţíme dětem
nabízet po celý rok stále nové a netradiční
činnosti. Ovšem konec roku je těmito aktivitami
plný. Den dětí je jiţ tradičně spojen s návštěvou
u vojáků ve Vyškově na Kozině.
Tato akce byla letos organizována ve spolupráci s Policií
České republiky z Brna a Vyškova. Kromě tradičních vojenských
ukázek a soutěţí tak byl program obohacen o ukázky výcviku
policejních psů, zásahové jednotky, daktyloskopie, ukázky techniky
dopravní policie. Děti měly moţnost poznat tank a další bojovou
techniku
i
zevnitř.
Pomyslnou
třešinkou na
dortu
byla
prohlídka haly
pro
výcvik
vzdušných sil,
kde
zaujal
zejména
bitevní
vrtulník.
Oslava
svátku
dětí
měla
velký
úspěch !

V úterý 15.6.2010 jsme rádi přijali pozvání MŠ Váţany na
divadelní představení „Psí princezna“. Tentokrát měly děti moţnost
seznámit se s jiným typem loutek a to marionetami. Děti se aktivně do
pohádky zapojily. Své záţitky ve školce hned ztvárňovaly
modelováním pohádkových postaviček. Pro děti bylo hezkým
záţitkem i moţnost posvačit v jiném prostředí a ovocný nápoj, který
byl pro nás připraven, všem chutnal. S dobrou náladou cestu zpět,
zvládly i nejmladší děti.
V pátek čekalo děti „Putování za pokladem“. Byl to krásný
slunný den a malá skupinka dětí s paní učitelkou se vydávají s
předstihem označit cestu, rozdat úkoly, ukrýt Hejkala a hlavně
pořádně zamaskovat poklad. Kaţdý chlapec a holčička měli na zádech
malý batůţek s vlastním pitím a nějakým pamlskem. Tak začínala
cesta za pokladem.
Hned od školy byly vidět, navázané červené fáborky. Děti se
vydávaly od jednoho k druhému a na stanovištích plnily úkoly, na
kterých si prověřovaly své znalosti. Pro děti to nebyl ţádný problém.
A tu najednou slyší: „Hledej Hejkala“, „ Kdo první najde Hejkala?“.
Všechny děti ztichly, některé se úplně na cestě zastavily a jen
naslouchaly Hejkalovu volání. Brzy však odváţlivci Hejkala objevili.
Moc se jim líbil, společně se všichni vyfotili a vydali se splnit
poslední úkol – najít poklad. I tento úkol zdárně děti dokončily a
následovalo hodování na dekách ve stínu stromů. Cestou zpět si děti
sdělovaly záţitky, osvěţily se zralou třešní a zbytek svých zásob z
batůţků spořádaly pod altánem na školní zahradě.
V dalších dnech čeká děti mimo jiné - překvapení. Vyuţili
jsme nabídky projektu určeného dětem MŠ - „Poznej svého psa“. Se
svým psem přijede do MŠ pracovnice výcvikového střediska
canisterapie. Setkání nám všem jistě pomůţe chápat a uvědomit si
správné chování při setkání se psem.
Ve středu 23.6.2010 nás zve paní Řezníčková, jménem
zemědělského druţstva Švábenice, na prohlídku historické zem.
techniky. Velmi rádi její pozvání vţdy přijímáme a děkujeme za
umoţnění této zajímavé prohlídky!

Uţ tradičně se v červnu loučíme s předškoláky, kteří po
prázdninách odchází do lavic ZŠ. Termín letošního rozloučení je
čtvrtek 24.6.2010. Vyvrcholením slavnostního odpoledne bude nástup
oslavenců: Klárky Večerkové, Kubíčka Koláře, Terezky Račanské,
Jasmínky Černochové, Jiříčka Večerky, Elišky Majtánové a Jiříčka
Horvátha, při kterém dostanou dárky na památku.
Tak Ahoj školko!
Učitelky mateřské školy přejí všem hezké proţití letních
měsíců a dovolených.
Jitka Měřínská
ředitelka mateřské školy

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
RECYKLOHRANÍ
Naše škola se v tomto školním roce jiţ
druhým
rokem
zapojila
do
projektu
Recyklohraní, výukového programu pro ţáky základních škol. Tento
rok měl podtitul „EKO ABECEDA aneb Kaţdý ví, co dělat s
elektroodpadem“. Vytvořila ho nezisková společnost ASEKOL, která
se zabývá organizací sběru a recyklací vyslouţilých elektrospotřebičů.
Autoři si předsevzali nejen vzdělávání ţáků, ale i rodičů. Proto děti
nosily domů pracovní listy jako „domácí úkol pro rodiče“. Správné
odpovědi byly vyvěšeny na nástěnce. Tam jsme průběţně vyvěšovali i
splněné dílčí úkoly.
Tento výukový program byl rozdělen do čtyř scénářů, součástí
bylo doprovodné video na DVD, vzdělávací plakáty a pomůcky. Se
třeťáky a čtvrťáky jsme navštívili Sběrný dvůr ve Vyškově a
zúčastnili se Ekologického dopoledne na vyškovském náměstí.
Kromě plnění scénářů jsme v průběhu školního roku průběţně
dostávali další úkoly na www. recyklohrani.cz. Hledání správných
odpovědí bylo velmi poučné, někdy ale i časově náročné. Touto
cestou bych chtěla poděkovat některým rodičům ţáků 3. a 4. třídy,
kteří se zapojili do řešení těchto testů a pomohli mi vyhledávat
odpovědi.
Jednotlivé scénáře, testy a další úkoly byly bodovány. Po
splnění určitého počtu bodů jsme si mohli vybrat odměnu, nabídka

věci je uvedena na www.recyklohrani.cz. Za naši práci jsme si
vybrali kvalitní míče, CD přehrávač SONY a některé další uţitečné
věci, které bychom jinak museli koupit z rozpočtu školy, tedy obce.
Minulý týden jsme organizátory akce byli odměněni
ZLATÝM DIPLOMEM za aktivitu v projektu.
V závěru bych ještě jednou chtěla poděkovat všem rodičům,
kteří poctivě plnili domácí úkoly. Věřím, ţe jsme se všichni při plnění
úkolů něco nového dověděli, zvýšili si ekologické povědomí a
budeme se lépe chovat k ţivotnímu prostředí. Přeji vám všem pěkné
léto na naší krásné Zemi.
Mgr. Lenka
Kalová
Krásný
zcela letní týden od
7. do 11.června
proţili ţáci základní
školy
v
Horní
Bečvě. Týden byl
plný her, soutěţí a
výtvarného tvoření.
Navštívili
jsme
Skanzen v Roţnově
a vydali jsme se na
Pustevny
a
k
Radegastu.
Všechny okouzlila
překrásná
beskydská krajina a
pohostinnost
místních lidí.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

PRUŠÁNEK
ŠNEČÍ RALLYE
Kdyby měly všechny stroje, na kterých
děti přijely v neděli 13.června na hriště motory,
připadali byste si, jako na motorkářských závodech evropského
formátu. Ale i kdyţ ani jedno z odráţedel, kol, trojkolek a koloběţek
nefungovalo na jiný neţ vlastní pohon, úroveň výkonů na letošní
šnečí rallye byla srovnatelná. Na třicet ostřílených závodníků se za
podpory rodičů a kamarádů postupně vystřídalo na startovací pozici a
předvedli se v disciplínách rychlostní jízda, slalom a slalom s
kočárkem.

Děti podávaly kvalitní výkony, některé svou jízdu pojaly jako
exhibici pro diváky. Odpoledne zakončily exkluzivní výstupy jezdů
z kategorie seniorů - tatínků - s kočárky. Maminky vyjely na trať
sotva dvě, věnovaly se spíše podpoře svých stájových jezdců. Všichni
soutěţící byli nakonec řádně odměněni a navíc byl pro ně jako bonus
připraven táborák, na němţ se opékaly špekáčky.
Organizátoři děkují všem, kteří nám pomohli s přípravou a
průběhem akce a štědrým sponzorům. Všechny fotky z akce naleznete
na webu naší obce.
Maminky z Prušánku

KNIHOVNA
V uplynulém období připravila místní
knihovna pro své malé čtenáře 2 akce.
První z nich byla jiţ tradiční Noc
s Andersenem, které se tentokrát zúčastnilo 14 nocleţníků od 6 do 14
let. Hned na začátku jsme byli šamanem Inanukiwinem zasvěceni do
tajemného příběhu dvou indiánských dětí, kterým jsme pomáhali
usmířit znepřátelené kmeny. Během celého večera jsme postupně
získávali pírka zručnosti, odvahy a vědění, díky nimţ jsme rozkrývali
tajemné zaklínadlo, jeţ nám pomohlo vzbudit ducha velikého Para-ocomy. Ten nám pomohl oba kmeny smířit.
Co se však odehrálo skutečně za tímto tajemným příběhem?
To uţ vám nikdo přesně nepoví. Jisté je jen to, ţe děti si vyrobily
vlastní sádrové masky, indiánské čelenky, vyřešily spoustu sloţitých
rébusů a překonaly hranice vlastní odvahy dlouhou poutí mimo
lidskou civilizaci. Do říše snů je doprovázel příběh statečného
Vinnetoua a jeho bílého bratra Old Shaterhanda. A ráno si je znavené,
ale spokojené odváděli jejich rodiče.
PS: indiáni, nezapomeňte si co nejdříve přijít pro masky, než je zub
času pošle do věčných lovišť!
Další akcí bylo Pohádkové malování za knihovnou, které
jsme pro děti připravili 1. 6. při příleţitosti mezinárodního dne dětí.
Bohuţel počasí nám nedovolilo malovat na chodník kolem knihovny,
ale my jsme se nenechali odradit a uţili jsme si malování na zem
přímo v knihovně. Děti dostali za úkol vybrat si jakoukoliv pohádku
či písničku a zkusit ji namalovat. Ostatní se potom pokoušeli
uhodnout, o jaký příběh jde.
Akce se zúčastnilo 10 dětí s doprovodem 3 rodičů a myslím,
ţe jsme si to i tentokrát uţili. Kromě zmíněného malování jsme
oslavili den dětí také nanukovým dortem a spoustou veselých her, u
kterých se vyřádili jak děti, tak dospělí.
Fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii na webových
stránkách obce.

ON-LINE KATALOG
Rádi bychom naše čtenáře upozornili, ţe na našem obecním
webu www.prusy-boskuvky.eu pod odkazem knihovny nově
naleznou také on-line katalog, který zobrazuje všechny knihy, kterými
disponuje naše knihovna. Najdete zde rovněţ on-line katalog
vyškovské knihovny, ze kterého lze také objednávat knihy dle
postupu uvedeného na stránkách.
Knihovna bude i nadále otevřena v obvyklou dobu, tedy :
pondělí 16:00 - 18:00
středa 17:00 - 19:00
Případné změny budou včas vyhlášeny místním rozhlasem a
oznámeny na www.prusy-boskuvky.eu
Pro zájemce především z řad seniorů připomínáme moţnost
donášky knih do domu. Informace na Obecním úřadě nebo na tel.:
739 353 862 nebo 776 706 947.
Pro nadcházející léto přejeme svým čtenářům hodně pohody,
sluníčka a zaslouţeného odpočinku a zveme do knihovny pro nově
zakoupené knihy.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

KNIHOMOL
Paulo Coelho
Ďábel a slečna Chantal
Do zapadlé horské vesničky Viscosu, stranou všeho dění,
přijíţdí tajuplný cizinec, který se zde ubytuje pod smyšleným
jménem. Svým vypravěčským uměním a rozporuplnými historkami
dokáţe postupně upoutat celou vesnici. Cíl jeho návštěvy je však
veskrze ďábelský. V okolních lesích ukryje značně velký zlatý poklad
a prostřednictvím mladé servírky Chantal Prymové jej nabízí vesnici
pod podmínkou, ţe její obyvatelé poruší přikázání Nezabiješ a do

sedmi dnů se v tomto poklidném místě objeví mrtvola. Svojí nabídku
odůvodňuje hledáním odpovědi na otázku, zda je lidská přirozenost
dobrá nebo zlá.
Kdyţ se do týdne ve vesnici objeví nějaká mrtvola, usoudí, ţe
člověk je zlý, a pak je všechno lidské snaţení na zemi na nic, jelikoţ
Ráj je člověku vzdálen tak, ţe na něho nemůţe dosáhnout. Poté také
peníze připadnou vsi. Pokud se ale ţádná vraţda během týdne ve
vesnici nestane, ale pokud Chantal ukradne jednu ze zlatých cihel, tak
cizinec usoudí, ţe člověk je dobrý i zlý. A kdyţ se v průběhu týdne
nestane nic, ţádné přikázání nebude porušeno, cizinec usoudí, ţe
člověk je dobrý, coţ by pro něj bylo nejhorší.
Připravila - Irena Černochová

FARNÍ LISTY
Drazí občané Moravských Prus, a
Boškůvek, chci vás pozdravit a popřát vám pokoj
a radost.
Blíţí se doba dovolených – poznáte do které skupiny patříte?
Představme si skupinu výletníků v horách, kteří vyrazili, aby
vystoupili na nějaký obtíţné přístupný vrchol a podívejme se na tuto
skupinu několik hodin po začátku výstupu. V této fázi výstupu je
moţno lidi rozdělit do tří rozdílných skupin. Jedni litují, ţe opustili
chatu. Zdá se jim, ţe únava a nebezpečí se nedají srovnat s významem
úspěchu. Rozhodují se, ţe se vrátí. Jiní se nezlobí, ţe vyrazili. Slunce
stoupá po obloze a je krásný výhled. Proč však stoupat ještě výš?
Není lépe vychutnávat hory tam, kde se člověk nachází? Na louce či v
lese? A lehnou si na trávník, nebo se toulají po okolí v očekávání
pikniku. Jiní však, ti opravdoví horolezci, neodvracejí své oči od
vrcholů, jeţ si odpřísáhli dosáhnout. Vydávají se na cestu znova.
Unavení - poţitkáři - nadšenci. Tři lidské typy, které nosíme v sobě
samém - a na něţ se lidstvo kolem nás odjakţiva dělí.
Končí školní rok, blíţí se prázdniny – čas zaslouţené
dovolené. Děti se určitě těší na volno a záţitky společných výletů. Pro
rodiče je to zřejmě těţká doba, ale také velká šance ještě více přiblíţit

se ke svým dětem. Ve které asi z těch 3 skupin by vás chtěli mít vaše
děti? Společně strávený čas je ta nejlepší příleţitost pro prohloubení
rodinných vztahů. Na tom nešetřeme!
Také naše farní rodina chce vyuţít prázdniny pro sblíţení a
sţití se. V minulých týdnech jsme proţili dvě velké slavnosti, kdy 4
děti přistoupily k I. svatému přijímání a také svátek nemocných.
Pomalu se blíţí období dovolených a odpočinku a my pro naše
děti připravujeme prázdninové tábory:
 7.7.-11.7. tábor pro ministranty na myslivecké chatě
 10.7.
II. setkání ministrantů veteránů v 16.00 h. na
myslivecké chatě
 8.7.-14.7. tábor pro děti z naší farnosti v Hovězí
Kromě táborů pro děti, máme také nabídky pro dospělé:
 5.7. Pouť na Velehrad ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Mladí
farníci tam půjdou pěšky. Odchod z Prus v sobotu 3.7.
V 7.00 hod. bude mše svatá, pak vyrazíme od kostela. Rádi
uvítáme všechny ochotné k pěší pouti na Velehrad.
V předvečer pouti tj. v neděli 4.7. od 19.30 hod. bude na
Velehradě krásný „Koncert lidí dobré vůle“. V pondělí v 10.30
hod. na nádvoří basiliky bude slavnostní mše sv. - dopravu si
zajišťuje kaţdý sám.
 Rodiny z naši farnosti mají svou pouť za obnovu rodin a nová
kněţská povolání 17.7. v Olomouci.
 7.8. pojedeme na pouť do Křtin – pojedeme autobusy
 Koncem srpna bude tradiční pouť matek s dětmi na sv.
Hostyn.
 5.9. Poděkujeme Pánu Bohu za úrodu /doţínky/
Letos pokračujeme v opravách vitráţí našeho krásného kostelíčka.
S pomocí obecních úřadů Prus a Váţan jsme uţ vloni opravili 2 okna,
letos bude opraveno okno s Pannou Marií Hostýnskou. Pokračujeme
také s výměnou krytiny na kostele. Rádi uvítáme jakoukoli finanční
pomoc.
O prázdninách vám přeji trošku více světla nejen ve Vašich
duších, ale také na obloze.
P. Boguslaw, farář

TROCHA FILOSOFIE NIKOHO
NEZABIJE
VYBRANÉ SPISY T.G.M.
Člověk od přírody je slabý, ale není
z gruntu zlý. Proto v součinnosti všech můţeme pokračovat.
Láska pravá spočívá na naději. V naději na ţivot věčný.
Taková láska je teprve láskou, protoţe věčné věčnému nemůţe být
lhostejno. Věčnost - věčnost nenastává teprve po smrti, věčnost jest
jiţ teď, v tomto, v kaţdém okamţiku. A proto neodkládat ničeho pro
nějakou věčnost vzdálenou.
Upíraje zrak k věčnosti, neopovrhuj hmotou, tělem, ţe duch je
vyšší. Není hmota, není tělo bez hodnoty. Není hmota a tělo zřídlem
zla, ale duch! Nečistota netkví ve hmotě, v těle, ale pochodí z ducha.
Neleň, ale nerozčiluj se, neboť jsi věčný. Odměřuj všecko
správně; co neuděláš ty, dodělají jiní. Moderní člověk nemá státní,
nemá klidu. Co neuděláš dnes, uděláš zítra, co neuděláš ty, udělá
druhý, a kdyţ to vůbec neuděláš a kdyţ to nikdo neudělá, toţ si řekni,
ţe se také pán bůh stará o to, co stvořil.
Naděje v ţivot věčný je tedy základem naší víry ţivotní. Víry,
pravím, protoţe na víře ţivot a práce je zaloţena. Skepse,
pochybování, je k práci neschopna. Ale víra naše jiţ nemůţe být
slepá, nýbrţ zdůvodněná; můţeme mít jen víru, která prošla ohněm
kritiky, tedy, přesvědčení.
To je asi suma toho, co bych si utvořil z různých soustav
ethických. Není to nic nového. Nesmíme očekávat, chceme-li si
tajemství a úkoly ţivota doopravdy rozluštit, bůhvíjakých nových
zjevení. Vzpomínám na bohatého mladíka v evangeliu. Od své
mladosti ostříhá všech přikázání desatera a chce mít ţivot věčný.
Kristus mu radí, chce-li být dokonalým, aby prodal, co má, a
následoval jej. „Uslyšev pak mládenec tu řeč, odešel smuten, nebo
měl statků mnoho.“ Vţdycky jsem o tom přemýšlel: odešel smuten
jenom proto, ţe měl prodat co měl? Patrně byl to docela dobrý hoch,
mladík vzdělaný, ţijící podle oficíální morálky a oficiálního
náboţenství, ale cítil jeho nedostatečnost. Šel tedy k mistrovi za tím
účelem, aby slyšel něco hodně nového, velikého. Ale mistr nedává
jiné rady neţ: měj lidi rád!

Nehledejme nějakých tajeplných, nadmíru hlubokých a
nových formulí a posledních slív pro všecky hádanky ţivota. Hádanky
jsou staré a odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou
dobré a správné. Ale tobě budou správnými, kdyţ je pochopíš sám a
v okolnostech svých, jen sobě vlastních. Pak mnohé, co jsme dávno
slyšeli, dostává pro nás nového smyslu. A tak pokračujeme, ţe to, co
jiţ známe, postřehujeme v novém osvětlení, ţe se nám na starém
zjevují nové stránky. V tom se jeví hloubka myšlení a pochopení, ţe
dovedeme postřehnout něco v tom, co dávno je známo, co denně
slyšíme, k čemu jsme byli vedeni a o čem jsme byli přesvědčeni, ţe
tomu jiţ zcela dobře rozumíme.
Vybrané spisy T.G.M. - Ideály humanitní
Tomáš Garyk Masaryk napsal roku 1901

RANČ BOŠKŮVKY
DĚTSKÝ DEN
Po dlouhé a krušné zimě nastalo chladné
a deštivé jaro. Ale stejně jako vloni, se i tentokrát jezdci z ranče
rozhodli uspořádat ukázky jezdeckého sportu v rámci oslavy svátku
Dne dětí. Ráno 29.5., se na obloze rozzářilo slunce, takţe nic
nebránilo tomu, aby se akce uskutečnila. Návštěvníci měli moţnost
shlédnout nástup s vlajkami, okouzlující čtverylku, napínavý souboj
ve westernové disciplíně Barrel Race či lehce upravenou disciplinu
zvanou Steer Wrestling, kdy nám místo telete poslouţil poník.
Třešničkou na celém dni byl návrat o pár set let zpět, a to do doby
rytířské, s ohromující ukázkou poslušnosti koně, který byl obklopen
děsivými plameny. Na závěr se děti povozily na koních a zahrály si na
telátka, která byla chytána do lasa. Celý úspěšný den ukončil fotbálek.
Fotografie z dětského dne najdete na webových stránkách
ranče: www.ranchboskuvky.websnadno.cz

Organizátoři Dne dětí děkují za
hojnou účast a těší se na Vás při
konání dalších akcí, které plánují na
ranči během letních měsíců, a to:
31.7.2010 hobby parkury
14.8.2010 drezurní závody
Za ranč v Boškůvkách
Veronika Veselá

MLADÍ HASIČI
V dubnu se uskutečnil sběr ţeleza a po
dlouhé zimě ho bylo dost, čímţ jsme pomohli
občanům a občané nám.
Děti ZŠ v Moravských Prusích se úspěšně
zúčastnily PO očima dětí.
Mezi nominovanými byli:
Na 1. místě
Jakub Voštěch
Radka Gregušová
Na 3. místě
Zuzana Hudcová
Simona Račanská
Ale věříme, ţe i ostatní nakreslili krásné obrázky.
Od 10. 4. 2010 se naše mládeţ zúčastnila celkem 5 závodů, přičemţ
se umístili takto:
Pístovice
mladší 20. místo
starší 13. místo
Ivanovice
starší 14. místo
Krouţek
starší 7. místo
Ivanovice
starší 7. místo
Draţovice
starší 6. místo

I kdyţ jim sezona končí trénovat se nepřestává.
K dosaţení lepších výsledků chybí snad uţ jen lepší zázemí a
kvalitnější vybavení.
Marie Jeţková
vedoucí mládeţe

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
SLET ČARODĚJNIC
V pátek 30. dubna proběhl na místním
hřišti za krásného jarního počasí jiţ třetí ročník sletu místních
čarodějnic. Po úvodním přivítání, připomenutí Čarodějnického
desatera a Obecně závazné vyhlášky o létání na koštěti plnily krásné
čarodějky různé úkoly – skákaly v čarodějných pytlích, házely
koštětem do dálky, musely projít čarodějnou dráhou nebo trefit
koštětem míč do brány. V mezičase si kaţdý zájemce mohl vyrobit
svoji vlastní čarodějnici z klacíků, provázků, slámy a hadříků.
Následoval čarodějný tanec, při kterém zástupci lidské chásky vybrali
Miss čarodějnice I., II. a III. kategorie. Proběhlo slavnostní vyhlášení
a ocenění největších krasavic a hned následoval slalom na koštěti
mezi kuţely. Vzhledem k tomu, ţe se létalo na čas, některé z nás stál
tento výkon spoustu sil . Ocenily jsme vítězné kolegyně a uţ přišel
na řadu velmi oblíbený lov havěti z odporného slizu. Mladší
čarodějky byly šikovné a vylovily všechny hady, pavouky, brouky a
červy. Mezitím čarodějnice nejstarší kategorie odpočívaly a sbíraly
síly na nadcházející zápas v čaroflorbalu. Zpočátku starší čarodějky
vybraly dva týmy, které nastoupily proti sobě, ale během chvilky uţ
nebylo poznat, kdo s kým hraje a proti komu. Košťata létala všude,
pekelně se prášilo a nakonec ani ten balon nevydrţel a praskl... Góly
nějaké padly, ale bylo těţké určit, které to druţstvo vlastně zvítězilo,
takţe výborný dort plný červů a různé havěti ochutnaly všechny
zúčastněné. Abychom se všechny vydýchaly a uklidnily po tom
urputném boji, přišlo na řadu pasování do I., II. nebo III řádu
čarodějného cechu v Moravských Prusích (podle toho, kolikrát se jiţ

daná čarodějka sletu zúčastnila). Na důkaz toho dostala kaţdá glejt a
čarodějky, které v letošním roce dovršily desátý rok, dostaly i řidičák
na koště (mladší mohou zatím létat pouze na trenaţeru). Na závěr
jsme vytvořily kruh kolem vlastnoručně vyrobených čarodějnic a
čarodějným pokřikem a následným tancem jsme se s nimi rozloučily.
Poté byla zapálena hranice a naše čarodějky byly symbolicky upáleny.
Následně se mladší čarodějky odebraly na kutě a ty starší tancovaly a
rejdily celou filipojakubskou noc….
Toţ zase za rok drahé kolegyně, zdraví Vás
Vošatka Netopýrů, v.r.
generální tajemnice výkonného výboru
Poznámka: hřiště bylo plné lidí a nás těší hojná účast. Škoda jen, ţe
většina z nich byla v civilu a ţe mezi námi není více maminek či
babiček, které by přišly v kostýmu podpořit své malé čarodějky a
ukázaly jim, ţe se také umí pobavit a udělat si ze sebe srandu….

STAVĚNÍ MÁJI
V letošním roce se podařilo, po kratší přestávce, navázat na
tradici stavění máje. Uspořádání této události se chopila místní
mládeţ, především chlapci ve věku 15 aţ 20 let. Veškeré starosti se
stavěním spojené padly na jejich bedra. Celou přípravu si zajišťovali
sami, od shánění stromu přes kopání jámy aţ po způsob samotného
stavění. Bohuţel museli ustoupit od tradičního stavění bez pouţití
moderní techniky, a tak nakonec vyuţili jeřábu, který jim pomohl více
neţ dvacetimetrový strom usadit na klasické místo před kulturním
domem.
Nadšení a dobrý pocit z času stráveného zařizováním a
zajišťováním všeho potřebného, však vydrţel pouze týden. V sobotu
následujícího týdne byla máj pokácena. Snad to do příštích let chlapce
neodradí a máj se v Prusích bude tyčit kaţdý rok.
Tereza Řezníková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Po dnech očekávání a příprav na letošní jiţ pátý ročník
rybářských závodů jsme se 15. května 2010 tedy dočkali.
Ráno nás velmi mile překvapilo počasí. Byla projasněná
obloha, dokonce svítilo sluníčko. Na rozdíl od loňska, kdy se díky
dešti zúčastnilo pouze třináct závodníků. Letošní ročník navštívilo 36
rybářů. Mezi nimi jsme poznávali staré tváře, přibylo ale i nových
závodníků.
Po zápisu rybářů a výběru stanoviště začalo v 8 hodin první
kolo chytání ryb.

Po hodině a půl byla přestávka. Kaţdý se mohl občerstvit,
rybáři i diváci. Soutěţící měli občerstvení zaplaceno v ceně
startovného. Z udírny se kouřilo, zavonělo cigárko, komu byla zima,
dal si čaj, grog, kdo mohl, dal si pivo. Pro mladší účastníky byl
připraven také oplatek a limonáda.
O půl jedenácté bylo zahájeno druhé kolo chytání ryb. Ve 12
hodin závod skončil.
Během losování tomboly naplno pracovali pořadatelé a
vyhodnocovali pořadí nejlepších.

Výsledky mladších účastníků do 15- ti let:
Největší rybu – kapra 49 cm - chytil Zdeněk Koutný.
V kategorii největší počet ryb zvítězil Jiří Mrnuštík, chytil 43
kousků, dále se snaţili Matěj Plencner - 22 ks, Zdeněk
Koutný, Michal Julínek a Matěj Toman.
Mladší účastníci do 15- ti let byli odměněni všichni.
Výsledky dospělých rybářů:
Dospělí rybáři si vedli také dobře. Největší rybou závodů byl
pěkný kapr 72 cm, kterého ulovil David Gregor. Po převzetí ceny,
gratulacích a vyfocení byl kapr vrácen zpět do vody.
Pořadí dalších závodníků:
Tomáš Neděla - amur 62 cm, Michal Kouřil - kapr 55 cm, Jan
Plencner - kapr 49 cm.
V kategorii o největší počet ulovených ryb zvítězil Jaroslav
Břoušek - nachytal 94 ks.
Karel Pavézka 61 ks, Vítězslav Bradáč 58 ks, Imrich Szeif 43
ks, Zdeněk Kudlička 40 ks, Jiří Pešek 33 ks, Jiří Mrnuštík 21 ks.
Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.
Poděkování patří všem, kteří svou prací i fyzickou účastí
přispěli ke zdárnému zabezpečení letošního ročníku rybářských
závodů.
Jaroslav Pavézka

TJ SOKOL MORAVSKÉ PRUSY
V měsíci dubnu proběhla naše tradiční
kulturní akce - hodová zábava. Účast hostů byla
jako tradičně výborná a nezbývá neţ dodatečně
poděkovat sponzorům za ceny do tomboly,
členům TJ za organizaci a to hlavně u bufetu. Výtěţek, jak jiţ bylo
řečeno bude pouţit na budování kurtu z umělým povrchem.

Seznámím Vás z nedokončenou myšlenkou minulého vydání
občana - v roce 2011 bude slavit čtyřicáté výročí činnosti oddíl
stolního tenisu a jak jsem informoval "A" muţstvo skončilo v soutěţi
KP I třídy na 3 místě - přesto postoupilo o třídu výš a to do - d i v i z e
- ke kulatému jubileu bude hrát "A" tým TJ Sokol Mor. Prusy nejvyší
soutěţ v historii klubu. Blahopřejeme!
A nyní termíny letních sportovních akcí r. 2010 :
26.6. sobota - Dětský sportovní den - zahájení v 15,00 hod
4.7. neděle - Místní uliční turnaj v nohejbalu trojic o pohár
starosty obce - zahájení 8,00 hod.
24.7. sobota - otevřený turnaj trojic v nohejbalu - Memoriál J.
Špičáka - zahájení 8,00 hod.
7.8. sobota - tradiční fotbalové utkání - Svobodní x ženatí - zahájení
16,00 hod.
21.8. sobota - Volejbalové odpoledne - zahájení 16,00 hod.
Všechny sportovní akce probíhají na hřišti TJ Sokol Mor.
Prusy a budou ještě zveřejněny místním rozhlasem. O výsledcích
budeme informovat v příštím vydání čtvrtletníku.
Se střídavými úspěchy pro naše dvě muţstva probíhá letošní
okresní soutěţ nohejbalistů. Muţstvo "A" obhajuje 2 místo z r.2009.
za TJ Sokol M. Prusy Jan Hladký

PERLIČKY Z HISTORIE
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1934
...počátkem dubna počala se vegetace
probouzet, do 27. dubna byly všechny stromy odkvetlé a se krásně
zelenaly...
Co spravil duben to kazí květen, neprší velké sucho a suché
větry, všechno schne a vadne...
... stromy počínají schnout...
... úrody ve špatných a kopcovitých půdách jsou lepší neţli na půdách
dobrých... Vody stále ubývá.

...úrody je o polovinu méně a špatné jakosti, prázdné komory, prázdné
hůry i mlaty, řepa schne a zemáků nebude, vody čim dál méně (peníze
ţádné).
Veškeré potřeby platí venkov o 30-50% dráţe neţ za svoje
produkty dostává. Aby zabráněno dalšímu odstupňování a
znemoţněna byla další hra a spekulace s udáváním tónu a cen na
jednotlivých bursách (Praha, Brno, Olomouc a j.) zřízen tzv. obilní
monopol a stanoveny výkupní ceny obilí ... a to od 1.srpna19341června 1935. Výkupní komisi
pro okres Vyškovský jest
Hospodářské druţstvo ve Vyškově a V. Grimbergr v Třebíči, jenţ
jest obilním komisionářem ve 12 okresech. (Oba)mají svoje nákupčí.
Proti tomuto zřízení staví se a konají schůze protestní společenstva
mlynářů z celé republiky.
Také uvaţováno a podniknuty přípravné kroky ku zřízení
„monopolu ţivočišného“, ve snaze udrţení eksistence venkova, leč i
tato snaha má mnoho odpůrců, a to hlavně z řad řezníků.
Jelikoţ poměry hospodářské jsou horší roku minulého a
mnoho pohledávek jest vymáháno cestou soudní t.j. nucenou draţbou,
vydáno jest zákonné ustanovení jenţ omezuje veškeré draţby výjma
nezaplacených úroků, ustanovením tímto viklá se morálka i u těch,
kteří jsou schopni platit a neplatí také.
Jelikoţ i sociální poměry drobného venkovského člověka se
nikterak nezlepšily a tím ţe ať uţ řemeslník nebo dělník jsou bez
práce a tudíţ bez výdělku, vydáno jest i v tomto směru zákonné
ustanovení tzv. podpora v nezaměstnanosti čili „stravovací akce, jest
proto k tomuto účelu zřízeno zvláštní komité jak v okrese tak i
v obci, aby po uváţení a potřebě těm, kteří mají zákonitý nárok
přidělovalo stravovací listky... Úkol ten byl pro zřízené komité velmi
nevděčný a vyvolal mezi občany mnoho zlé krve. V naší obci bylo
v tomto roce přiděleno této podporu za 12.240,- Kč a pobíralo ji 20
občanů. Ti kdoţ pobírali tuto podporu, také mohli býti přivráni ku
vykonávání obecních prací za příplatek, který obnášel v naší obci 5,Kč jeden lístek a den.

Celý venkov jest zaplavován spoustou různých sbírek
v mnohých případech přímo nařízených a to jak v obci, kostele i ve
škole.
Po domech chodí spousta různých agentů, kteří nabízením
různých věcí a svou uměleckou výmluveností neošidí tam, kde
nemohou.
Chodí celé řády cizinců a různých dobrodruhů, kteří ţebrotou
domáhají se podpory a mnohý z těchto zneuţívá vyţebraných peněz a
dárků leckde za pultem v alkoholu; činí to dojem, jako bychom byli
národem samých, někdy i drzých ţebráků.
Na začátku školního roku 1934-1935 bylo obsazeno místo
řídícího učitele... a místo definitivního učitele...
Jelikoţ zdejší školní obec jest následkem vyvolaných sporů
s p. Jedličkou v různých pověstech a tím také populární, jest zřejma u
obou těchto učitelů obava z nového působiště. Doufejme, ţe přesvědčí
jich pravý opak, ţe budou spokojeni, ţe budou se vidět doma...
Zajímavý jest také vývin politických událostí a to v Německu,
Rakousku a v Jugoslávii zavraţděním krále Aleksandra ve Francici ve
městě Marselii, kdeţ jel návštěvou. Celý svět jest naplněn nejistotou
míru a obavou před moţnou válkou. Doufejme, ţe nepřijde
k nejhoršímu.

UDÁLOSTI
PŘISTĚHOVANÍ

Petr Vymazal
Vladimir Svoboda
Petra Pinkavová
Štěpán Michalík
Miroslav Kloupar
Jiří Bednář
Zdeněk Bednář

Boškůvky 34
Boškůvky 35
Boškůvky 43
Boškůvky 43
Moravské Prusy 45
Moravské Prusy 45
Moravské Prusy 45

Jitka Slezáková
Kateřina Slezáková
ODSTĚHOVALI SE
Zbyněk Pecka

Moravské Prusy 184
Moravské Prusy 184
Moravské Prusy 171

NAROZENÍ
Jakub Bugner
Kateřina Kiliánová

Moravské Prusy 206
Moravské Prusy 125

ÚMRTÍ
Boţena Nešpůrková
Ludmila Křetínská

Boškůvky 11
Moravské Prusy 19

SŇATEK UZAVŘELI
Kateřina Solavová a Tomáš Holčík
JUBILEUM
Duben 2010
Květoslava Váňová
Jaroslav Dokoupil
Terézia Kušmiderová
Miloslav Michele
Antonie Pořízková
Jiří Večerka
Karel Novotný
Jiří Svobodník

Moravské Prusy 218
Moravské Prusy 99
Moravské Prusy 41
Moravské Prusy 187
Moravské Prusy 76
Moravské Prusy 141
Moravské Prusy 52
Moravské Prusy 86

Květen 2010
Marie Obořilová
Jan Večerka
Naděţda Rücklová

Moravské Prusy 52
Moravské Prusy 23
Moravské Prusy 58

Červen 2010
Drahuše Zbořilová
Anděla Machová
Jaroslav Michalík
Jana Pospíšilová

Moravské Prusy 79
Moravské Prusy 185
Boškůvky 18
Moravské Prusy 43

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní
spokojenosti a ţivotní pohody.

„ROZHLASOVÉ“ RECEPTY
V minulém čísle jsme zveřejnili recepty
uvedené v rozhlasovém cyklu „Moravská rodina“,
kterého se také naše obec zúčastnila. Nyní vám
předkládáme 2. část receptů na dobroty, které
nám naše hospodyňky věnovaly. Přejeme dobrou chuť!
ZÁHORÁCKÝ ZÁVITEK od p. Blanky Štemberkové
Suroviny: vepřová plec s kostí, česnek, sůl, slanina bez kůţe,
cibule, zelí kysané, kmín, pepř mletý, cukr, tuk, mouka hladká, voda.
Náplň: slaninu nakrájíme na nudličky, částečně ji rozškvaříme
a na ní osmahneme cibuli, přidáme zelí, okořeníme, podusíme a pak
vychladíme.
Postup: opláchnutý, kostí a kůţe zbavený díl masa nakrájíme
na plátky (1 ks na porci). Plátky masa mírně naklepeme, potřeme
česnekem, naplníme vychládlou směsí z podušeného zelí a ostatních
surovin, pečlivě zavineme a převáţeme reţnou nití nebo upevníme
párátkem. Závitky na povrchu osolíme, poprášíme moukou a
naskládáme do vymaštěného kastrolu. Závitky zprudka zapečeme
v troubě, pak je mírně podlijeme vodou a za stálého přelévání
upečeme do měkka. Měkké závitky vyjmeme, odstraníme z nich nitě
nebo párátka, přírodní šťávu dosolíme, přecedíme zpět na závitky a
společně podusíme.
Jako přílohu můţeme zvolit cokoliv.
KRÁLÍK VE VAJÍČKU od p. Blanky Štemberkové
Králíka rozporcujeme, mírně osolíme, vloţíme do misky.
Přidáme bobkový list, nové koření, celý pepř, zalejeme olejem, dáme
odloţit do ledničky na 24 hod. (stačí jen od večera do druhého dne).
Potom rozporcovaného králíka rozloţíme s kořením i olejem do
pekáče, dáme péct do zlatova – pečeme pomalu, dle stáří králíka do
měkka. Můţeme trochu podlít vodou. Dle chuti je moţno mírně
posypat grilovacím kořením. Po upečení vyndáme z trouby.

Asi 1/2 hodiny před podáváním králíka trochu výpeku slejeme
na polití přílohy. Připravíme si asi 8 ks celých vajec, která rozšleháme
se špetkou soli a dvěmi hrstmi strouhanky. Rovnoměrně zalejeme
králíka a dáme zapéct ještě asi na 20-30 minut do trouby.
Vejce zapékáním zakryjí maso, natáhnou šťávu a zrůţoví jako
piškot.
Podáváme s bramborem či rýţí a zeleninovou oblohou.

INZERCE

HLEDÁME starý nábytek a předměty z počátku minulého
století aţ 50-tá léta. V případě, ţe máte někde na půdě
skryté „poklady“, prosím, volejte: 776 706 947
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

EXPLOZE
Natáhněte
zápalnou
šňůru
z bodu A do bodu
B po cestách tak,
abyste
spojili
všechny
dynamitové náloţe.
Kaţdá cesta můţe
být pouţita jen
jednou.

ŠPATNÉ UBYTOVÁNÍ
Pět z těchto deseti
zvířat neţije v dutinách
stromů. Poznáš, která to
jsou?

HLADOMORNA
Pod jedním z políček se skrývají padací dveře. To znamená, ţe
pokud na dveře někdo stoupne, otevřou se a dotyčný spadne přímo do
uzavřené hradní hladomorny.
Políčko s padacími dveřmi najdeš takto:
Do kaţdého z políček vepíšeš číslo, které získáš, kdyţ vynásobíš
hodnoty odpovídající danému políčku na vodorovné a svislé ose
(např. 15 vepíšeš do políčka, kterému na vodorovné ose odpovídá
číslo 5 a na svislé ose číslo 3). Aţ budeš mít všechna políčka
vyplněná, budeš hledat ta čísla, která se vyskytují třikrát.
Kdyţ hodnoty těchto čísel sečteš, bude výsledek označovat pořadí
políčka s padacími dveřmi (počítáno zleva doprava směrem dolů).

Výlet MŠ do ZOO Olomouc

