3/2012

Čtvrtletník Občan 3/2012 vydává 1.10.2012 Obec Prusy-Boškůvky,
IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94.
OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov
www.prusy-boskuvky.eu , prusy.boskuvky@iol.cz
Příjem příspěvků na adrese OÚ Moravské Prusy, tel: 517 361 125
Uzávěrka každého čísla 15 dní před ukončením čtvrtletí. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. Zpracoval OÚ Prusy-Boškůvky.
Odpovědná redaktorka: Tereza Řezníková, reznikova.terez@seznam.cz

10,- Kč

ÚVODNÍK

OBSAH

Dobrý den,
v tomto vydání najdete shrnutí prázdninových akcí, ale také

ÚVODNÍK
Z OBECNÍHO ÚŘADU

se dočtete, co nás v nejbližší době čeká. Začal nám školní rok, divadelní
či sportovní sezóna, ale i topná sezóna (které se někteří urputně brání),
brambory máme sklizené, připravujeme zahrádky k zazimování, za chvíli

MATEŘÍ DOUŠKA

přejdeme z letního času na zimní a uvědomíme si, že podzim je v plném

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN

proudu a Vánoce se neodvratně blíží.

KNIHOVNA
KNIHOMOL
FARNÍ LISTY
Z KRONIKY
VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
TJ SOKOL
SDH MORAVSKÉ PRUSY
UDÁLOSTI
INZERCE

Může se zdát, že nás čeká až příliš hektické období, ale věřím, že
si najdete hezké chvíle, ať už se vydáte na výlet, zajdete v deštivém počasí
do kina, nebo se budete radovat z bohaté úrody z vaší zahrádky.
Krásně barevný podzim a žádný stres!
Tereza Řezníková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do zastupitelstva kraje
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 12. a 13. října.
Hlasování začíná v pátek od 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. V sobotu
se začíná hlasování v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin. Hlasovací lístky
Vám budou dodány 3 dny před dnem voleb.
Volební okrsky máme č. 1 na Obecním úřadě v Moravských Prusích
a č. 2 v Klubu občanů v Boškůvkách. UPOZORNĚNÍ - voliči mají
povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.
Další informace:
V tyto podzimní dny dochází velmi často na zahradách našich obcí
k pálení rostlinného odpadu. Buďte k sobě ohleduplní a suchý rostlinný
materiál nepalte v neděli a státem uznaných svátků po celý den, jak to
stanovují podmínky v obecně závazné vyhlášce obce.
Ve stále větší míře se objevuje v okolí našich obcí ukládání
všemožného odpadu. Nikde není oficiálně na našem katastru uznaná
žádná veřejná skládka. Nevím, jestli je to pro někoho záliba, pohodlnost
nebo jak to nazvat, zbavit se prostě odpadu co nejdříve a nejlépe hned.
Pro někoho je to jednodušší vyvézt ho pod nějaký keř, do příkopu,
větrolamu, lesa, nebo do potoka a zbavit se tak nepohodlného odpadu
a nečekat až se dovezou při pravidelných jarních a podzimních svozech
kontejnery do obce k uložení velkoobjemového odpadu, nebezpečného nebo
elektroodpadu nebo ho odvézt přímo do sběrného dvora. Řekne si, obec
ať se stará má na to své pracovníky a vybírá poplatky. Poplatky, které obec
vybírá, ovšem nestačí, k pokrytí celkových nákladů za odpadové
hospodářství, ale to ho už nezajímá. Jen pro informovanost za rok 2011 byly
příjmy obce z poplatků za komunální odpad od občanů a chalupářů ve výši
306 tisíc Kč. Celkové náklady za odpadové hospodářství obce bylo 512 tisíc
Kč. Do těchto nákladů není započítána mzda pracovníků, na které jsme
dostávali dotace z úřadu práce.
Jen pro ty občany, kteří to zatím nevědí, připomínáme, že se drobný
elektroodpad a papír po celý rok odebírá u nás v základní škole. Ve škole
(přibližně je otevřena od 6,30 hodin do 16,00 hodin ve školní dny) je
za vchodovými dveřmi postavena červená popelnice, do které se ukládá

elektroodpad a malá nádoba do které se ukládají vybité baterie. Žáci naší
školy mají i malé nádoby pro vybité baterie po domluvě uloženy v obchodě
u paní Slezákové a na chodbě obecního úřadu. Papír, můžete položit
ke garáži naproti pohostinství. Ze vzdělávacího recyklačního projektu,
do kterého je škola zapojena, může za odměnu získat např. sešity, pastelky,
knížky, různé hry, míče nebo třeba CD přehrávače.
Sběr velkých elektrospotřebičů provedli členové dobrovolných
hasičů v jarních měsících a získali tak do své pokladny částku 4000,- Kč
od firmy EKO-KOM, která zajistila odvoz a následné proplacení.
Na podzimním svozu elektrozařízení a případně i železa se sbor
dobrovolných hasičů zatím nedomluvil! Nechávají vše na poslední chvíli.
Pokud se na svozu elektra nedomluví, odveze toto zařízení firma
RESPONO a náklady za odvoz a manipulaci zaplatí obec.
Dále bych chtěl upozornit ty občany, kteří nám sypou shnilé ovoce
do naší, už tak dost zdevastované veřejné kanalizace, že místem pro uložení
takového odpadu, jsou popelnice nebo sběrné dvory. Pracovníci firmy, kteří
prováděli opravu propadené kanalizace před domem č.p. 24 v Moravských
Prusích, nevěřili vlastním očím, když k nim tahle nadílka
při čištění propadené sutě připlavala z kanalizace, která vede z ulice
od hasičské zbrojnice. Není potřeba podporovat živočichy v těchto
zařízeních, aby se nám ještě víc napapali a rozmnožili. Prováděná deratizace
dvakrát ročně nám je potom k ničemu. Trochu se nad sebou zamyslete!
Nečekané výdaje obce na opravy:
 Výměna nefunkčního PC a monitoru, programy - starosta
- 24.000,-Kč.
 Vyčištění zanešené příkopy v délce asi osmdesáti metrů podél cesty,
kde nám vytéká kanalizace a podmáčí komunikaci z Moravských
Prus směrem k Boškůvkám. Odvezlo se osm plně naložených T 148
- 17.558,-Kč.
 Na požadavek vedení pošt byly provedeny zednické práce na poště,
kdy začala opadávat mokrá a plesnivá omítka na stěnách
od obecního úřadu, od hřbitova a z prostoru za čekárnou. V zimním
období se už provedl odvoz zeminy a sutě z kamenné příkopy
za obecním úřadem.
- 19.627,-Kč.
 Oprava propadené kanalizace a šachty u cesty k Vážanům a oprava
šachty kanalizace u hřiště

- 177.120,-Kč.
 Výměna čerpadla a oprava vnitřního vodovodu v Klubu občanů
v Boškůvkách a na obecním úřadě
- 9.625,-Kč.
 Vydání pasportu a ocenění zatrubněného potoka na pozemku
Za kopci a přes Návdanky (od bývalého koupaliště po stavbu
nového rodinného domu za vodárnou), který se dělal v rámci akce
„Z“ v sedmdesátých letech a nedal se do majetku obce. Bylo
použito pro vydání povolení stavebníkům na připojení
inženýrských sítí
- 10.000,-Kč.
Celkové náklady:

257.930,-Kč.

Cesta na Zouvalku
Začátkem září začaly práce na polní cestě, která vede z Hatí
na Zouvalku. Ohledně realizace této stavby se množí dotazy od občanů
a také stížnosti, proč obec neinvestuje lépe finanční prostředky např. do cest
uvnitř obce, proto zde uvedeme pár základních informací. Celou stavbu
realizuje a s pomocí dotace také financuje Pozemkový úřad v rámci
Komplexních pozemkových úprav. Naše obec se na stavbě nijak finančně
nepodílí. Tato stavba probíhá na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
Prusy-Boškůvky již ze dne 22.5.2001, kdy tehdejší zastupitelstvo schválilo
návrh společných zařízení v k.ú. Moravské Prusy v rámci Komplexních
pozemkových úprav. Oznámení o realizaci stavby bylo také vyvěšeno
na úřední desce obecního úřadu a kdokoliv z občanů se mohl ke stavbě
vyjádřit (této možnosti nikdo nevyužil). Výběrové řízení na dodavatele
stavby nyní vyhrála firma EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast
Morava. Práce by měly být hotové zhruba v půli měsíce listopadu.
Podzimní svoz odpadů
Velkoobjemový odpad
Kontejnery budou přistaveny v Moravských Prusích i Boškůvkách
od středy 10. října. Při každém svozu odpadu je především v Moravských
Prusích kontejner brzy naplněn a hromadí se odpad na zemi vedle
kontejneru. Proto bude první kontejner přistaven již ve středu a pokud

se naplní, bude v pátek odvezen a přistaven nový. Z tohoto důvodu žádáme
občany, aby nenechávali svoz odpadu až na víkendové dny. Do kontejneru
můžete odložit: nábytek, koberce, linolea, podlahoviny z PVC , starý textil
v pytlích, umyvadla, záchodové mísy a další podobný materiál.
Neodkládejte pneumatiky, elektroodpad a železo!!!
Elektroodpad a nebezpečný odpad
Firma Respono, a.s. provede svoz elektroodpadu a nebezpečného
odpadu v sobotu 20. října:
 v Boškůvkách na návsi v 10.00 - 10.30 hod.
 v Moravských Prusích na parkovišti u kulturního domu v 11.00 11.30 hod.
Pracovníkům firmy můžete odevzdat všechny druhy olejů,
zaolejované a mastné hadry, barvy, ředidla, nádoby od chemikálií a barev,
lepidla, postřiky, staré léky, baterie z automobilů, výbojky, zářivky
a všechny druhy elektrického odpadu. Pracovníci Respona nepřevezmou
pneumatiky a železný odpad!!!
Sbírka použitého ošacení
Zhruba poslední týden v říjnu proběhne opět sbírka použitého
ošacení
pro
Občanské
sdružení
Diakonie
Broumov
(http://www.diakoniebroumov.org/). Jedná se o letní a zimní oblečení,
veškerou nepoškozenou obuv, peří, péřové a vatové přikrývky, deky
a polštáře, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, záclony, ale také nepoškozené
domácí potřeby. Sbírka bude probíhat na faře v Moravských Prusích.
O přesném datu Vás budeme informovat prostřednictvím letáků
na vývěskách OÚ, webových stránkách a také místním rozhlasem.
Sbírka PET vršků
V minulém čísle jsme informovali občany, že se naše obec zapojila
do sběru víček od PET lahví, které pomohou rodičům nemocné Michalky
Láníkové z Holešova nakoupit speciální pomůcky, které jí usnadní život.
Rodina nyní bydlí v Holešově, ale maminka pochází ze Švábenic a také
v naší obci má rodinu. Michalka onemocněla metachromatickou
leukodystrofií, což je velmi vzácná nemoc. V ČR touto nemocí trpí „pouze“
3 děti a Michalka je jedním z nich. Péče o takto nemocné dítě je nejen
fyzicky, ale i finančně velmi náročné, proto rodina sbírá vršky od PET lahví,
prodává je firmě na zpracovávání plastů a za získané finance potom

nakupuje potřebné pomůcky pro malou Michalku. Bližší informace najdete
na webových stránkách rodiny: www.michalka-lanikova.cz
Chceme tímto moc poděkovat všem občanům, kteří se velmi
aktivně zapojili. Za pouhé tři měsíce od vyhlášení sbírky máme na obecním
úřadě již 6 opravdu velkých krabic plných víček. Ve škole a také ve školce
jsme navíc vyhlásili pro děti soutěž. Děti mohou nosit vršky svým
učitelkám, které je vždy zváží, zapíší do tabulky a začátkem dubna
proběhne vyhodnocení. Kdo z dětí nasbírá největší množství vršků, čeká
ho zasloužená odměna.
Krabice na sběr víček najdete na obecním úřadě v Moravských
Prusích a v době provozu kiosku na hřišti i tam. Sběr bude probíhat
až do dubna 2013.
Sbírka jízdních kol
Oddíl Skautů ze Švábenic pořádá sbírku jízdních kol pro děti
v Africe. Pro Africké děti jsou obtížně dostupné školy. Buď do školy vůbec
nechodí nebo musí chodit několik kilometrů pěšky. Kolo je pro ně jediným
možným dopravním prostředkem, ale rodiče většinou na pořízení kola
nemají peníze. Proto vznikla v Ostravě obecně prospěšná společnost, která
sbírá kola z celé republiky (http://www.kolaproafriku.cz/) a skauti
ze Švábenic se do této sbírky také zapojili. Darovat můžete i nekompletní
jízdní kola, rámy, náhradní díly nebo nářadí. Sbírka ve Švábenicích probíhá
každou sobotu od 15.00 do 16.30 hod. v klubovně skautů - jedná se o starou
školku č.p. 228. Obecní úřad Prusy-Boškůvky nabízí občanům možnost,
že svá kola mohou odevzdat po předchozí domluvě se starostou nebo účetní
obce na úřadě. Pracovníci naší obce je později hromadně odvezou
do Švábenic. Předem děkujeme za pomoc.
Upozornění k podomním prodejcům
Firma Vodovody a kanalizace Vyškov nás upozornila, že
se v současné době na území našeho okresu pohybují podomní prodejci
úpraven vod. Jedná se o finančně nákladné zařízení, proto VaK Vyškov
upozorňuje občany, že voda, která je rozváděna vodovodem v naší obci, tuto
úpravu v žádném případě nepotřebuje. Tato voda splňuje všechny aspekty
pitné vody a její kvalita je zákonem garantována (probíhají pravidelné
kontroly). Nenechte se přesvědčit těmito podomními prodejci
a nepodepisujte žádné smlouvy, aby jste zbytečně nevynaložili značné
finanční prostředky...

Upozornění na ořez dřevin
Firma „Lesy Morava“ bude v měsíci září v naší obci provádět
údržbu ochranného pásma venkovního vedení nízkého napětí pro firmu
EON ořezy dřevin, které zasahují do ochranného pásma vodičů. Budou
prováděny vždy v sobotu z důvodu dohody s majitelem dřevin. Vzniklý
klest bude dle požadavku majitele dřeviny uklizen. Veškeré dotazy zodpoví
pan Švec na tel. 602 768 297.
Lubomír Šebesta, Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
„Po prázdninách kluci holky, spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost.“
Tak a je to zase tady. Prázdniny už jsou minulostí. V právě
začínajícím školním roce 2012/2013 máme v MŠ celkem 37 dětí, což je
plná kapacita. Nově bylo přijato 11 dětí. Předškolních dětí je 13.
Velkou změnou je složení tříd, kde převládají chlapci. Ve třídě
Berušek je jen 5 děvčátek a ve třídě Motýlků jsou z celkového počtu 20dětí
dokonce jen 3 děvčata ! Co se ale nezměnilo je personální složení. Stále se
o děti budou starat paní řed. J. Měřínská, paní uč. Alena Štěrbová a paní
uč. Věra Kandorfová. Nezmění se také nabídka činností. Děti budou mít
možnost navštěvovat taneční kroužek, seznámí se s flétničkou, angličtinou
a také jim bude věnovaná logopedické péče. V měsíci září si děti zvykají
na nové prostředí třídy, školní zahrady, vznikají nová dětská přátelství, děti
se učí zvládat sebeobsluhu, oblékání, obouvání, stolování. Seznamují se
s pravidly soužití v dětském kolektivu. Také nás již v tomto měsíci čeká
např. návštěva Dinoparku ve Vyškově, nebo koncert v kulturním domě „
Procházka hudbou“.
Do nového školního roku přejeme dětem hodně radosti, pohodu
ve školce a všem rodičům hlavně pevné zdraví a spokojenost s prací naší
školy.
Přejeme všem úspěšný školní rok 2012/2013.
Jitka Měřínská

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Nový školní rok v základní škole
V pondělí 3.září 2012 zasedlo kromě 31„ostřílených“ školáků i 13
prvňáčků, které přivítali ve škole i starostové Moravských Prus a Vážan.
Základní škola tak vstoupila do školního roku 2012/2013 se 44 žáky.

a v prosinci v místním kulturním domě Vánoční besídku žáků ZŠ a MŠ.
Přesné termíny budou vždy s předstihem uvedeny na plakátech, našich
webových stránkách a vyhlášeny místním rozhlasem.
Tak jako v minulých letech budeme i letos vést své žáky k ochraně
životního prostředí prostřednictvím sběru druhotných surovin – papíru
a v rámci „Recyklohraní“ i elektroodpadu. Opět se k nám můžete přidat
i vy.
Ke zdravému stravování vedeme děti již čtvrtým rokem zapojením
školy do projektu „Ovoce do škol“. Každý týden tak žáci dostávají zdarma
nejen ovoce, ale i zeleninu nebo ovocné nápoje.
Letos nás čekalo i nemilé překvapení, když v rámci úspor byla
celorepublikově zrušena finanční podpora vybavení prvňáčků. A tak
v mnoha českých školách musí rodiče učebnice a pomůcky pro nové
školáčky hradit sami. Naši rodiče jsou na tom lépe. Vybavení ve výši 700Kč
na jednoho prvňáčka bylo uhrazeno z rozpočtu školy. Toto „ulehčení“
pro občany je možné jen díky rozumné rozpočtové politice obce.
Všichni zaměstnanci školy věří, že letošní školní rok proběhne
v pohodě a k plné spokojenosti žáků i jejich rodičů.
Mgr.Olga Hillová

PRUŠÁNEK
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Dokončili jsme úpravu prostoru
před školou. Byl zbourán starý nefunkční plot a byl nahrazen opěrnou
zídkou. V jedné třídě byla instalována nová tabule.
Netrpělivě jsme čekali, jak dopadne naše žádost u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o zapojení do programu „EU peníze
do škol“ ve výši téměř 350 tisíc Kč. Tato dotace není zaměřena na investice,
ale na podporu modernizace výuky. Potěšilo nás, když jsme dostali zprávu,
že žádost byla přijata. Nyní čekáme, kdy bude poskytnuta první část financí,
abychom mohli začít program uskutečňovat.
Úspěšní jsme byli i při žádosti u vyškovské nadace Tři brány. Tato
nadace podpoří v rámci projektu „Rok na vsi aneb pojďte s námi obnovit
tradice našich předků“ částkou 9 tisíc Kč naše odpolední akce určené nejen
dětem, ale i široké veřejnosti. V polovině října budete moci navštívit
Podzimní dílny, na přelomu října a listopadu pak lampionový průvod
pod názvem Uspávání zvířátek, koncem listopadu tradiční Adventní dílny

ŠNEČÍ RALLYE 2012
Počasí v neděli 26.srpna se dalo popsat všelijak, jenom ne jako
příjemné. Naštěstí se ke čtvrté odpoledne se umoudřilo a tak prostor kolem
hřiště zaplnilo na čtyřicet dětí s rodiči, vedouce kola, odrážedla
či koloběžky. Nachystat děti na startu, domluvit se s časomírou a už vyrazili
první účastníci, nejprve v disciplínách rychlost, pak slalom. Urputné
zápolení doprovázel radostný výskot vítězů, ale i slzičky či povzdech méně
úspěšných závodníků. Také rodiče prožívali s dětmi jejich boje. Třešničkou
na dortu byl závod kočárků, jeho se letos zúčastnili pouze tatínci. Jejich
nasazení bralo všem dech.

Výsledková listina – pouze první místa v disciplínách:
rychlost:
Denny Zehnal
Lukáš Brázdil
Dominik Horváth
Samuel Lauterbach
Dalibor Holub

slalom:
Radim Toman
Jáchym Černoch
Martin Vejrosta
Jolana Vejrostová
Veronika Vlčková

s dětmi v Prušánku se koná každé pondělí od 9 hodin v prostorách
obecního úřadu. Jste zváni k písničkám, říkankám či hraní s ostatními.
Za MC Prušánek Judita Špičáková

Mateřské centrum Prušánek
zve děti a jejich rodiče

na
DRAKIÁDU
konanou v neděli 7.10.2012 v 16:00 hod
na kopci podél polní cesty do Boškůvek
Excelentní výkon v krkolomné disciplíně jízda s kočárkem: tatínek
Leoš Zehnal
Kromě vítězů byly odměněny všechny děti a to v podobě
vydovádění se na skákacím hradu. Veselé odpoledne jsme zakočili
opékáním špekáčků.
Děkuji všem rodičům, kteří pomáhali s organizací akce –
bez vašeho zapojení by to nešlo a Luboši Šebestovi, že jako starosta obce
podporuje akce konané pro děti.
Ještě připomínám, že setkání maminek (tatínků, babiček, dědečků)

Účastníci se předvedou v disciplínách:
1. o nejoriginálnějšího doma vyrobeného draka
2. o nejrychleji vzlétnuvšího draka
3. o draka, který vyletí nejvýše
V případě nepřízně počasí se akce nekoná. Náhradní termín bude
vyhlášen místním rozhlasem.

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
doba prázdnin a dovolených je za námi a věříme, že jsme si všichni
odpočinuli a užili krásných slunečných dní.
I naše knihovna měla během tohoto období tak trochu „prázdniny“,
vzhledem k tomu, že většina čtenářů si užívala léta. Ale je tady opět podzim
a s ním i chladnější počasí a delší večery a věříme, že je mnohým
z Vás zpříjemní třeba hezká knížka.
Tak se na vás opět těšíme, i když v trochu pozměněné sestavě, jak
už mnozí během návštěv knihovny zaznamenali. Paní Judita Špičáková
Vás už jako knihovnice neobslouží a její místo zaujala nová tvář, jmenovitě
paní Lucie Zehnalová.
A protože se blíží říjen, který je vnímán jako měsíc knihoven, chtěli
bychom Vás upozornit na několik zajímavých nabídek.
Na měsíc říjen bude vyhlášena AMNESTIE nevrácených knih,
takže je zde příležitost pro mnohé z Vás, kterým doma už nějaký ten měsíc
či rok leží doma kniha z naší knihovny. Byly bychom moc rády, kdyby jste
využili této nabídky a knihy přinesli vrátit, za což vám budou odpuštěny
veškeré upomínkové poplatky a sankce.
Další, věříme, že lákavou nabídkou, bude možnost REGISTRACE
ZDARMA pro nové čtenáře během celého měsíce října.
Rády bychom také pokračovali v burze vyřazených knih, která
probíhá v naší knihovně už od začátku července a to nejen v knihovně,
kde jsou vám tyto knihy neustále k dispozici, ale také v případě příznivého
počasí opět i venku. Termín prodeje bude upřesněn místním rozhlasem.
Těšíme se také na naše školáky, které v rámci naučných programů
seznámíme s chodem knihovny a snad i nadchneme pro svět knih. Doufáme,
že i loňští prvňáčci využijí nabídky stát se novými registrovanými čtenáři
bez poplatku, stačí jen přinést vyplněné čtenářské průkazy, které obdrželi
v rámci pasování na čtenáře na konci minulého školního roku.
Na setkání s Vámi se těší

KNIHOMOL
Tentokrát vybíráme z nabídky naší knihovny něco pro dámy
i pro pány.
GEJŠA
Arthur Golden
První knihou je životopisný román
z exotického prostředí Japonska. Život slavných
japonských společnic provázelo vždy tajemství, které
tato kniha poodhaluje. Více napoví následující anotace.
Příběh dívenky Čijo, která se má stát slavnou
gejšou Sajuri, začíná v chudé japonské rybářské
vesnici, když ji jako devítiletou prodají do Gionu,
kjótské čtvrti gejš. Malá Čijo tak rázem přijde o rodiče
i starší sestru, a díky svému půvabu a nezvyklým šedomodrým očím se
nestane obyčejnou prostitutkou, ale nastupuje nelehkou cestu k postavení
gejši. Pro osamělé děvčátko je předválečné Kjóto s nádhernými čajovnami a
divadly, úzkými postarnními uličkami, zdobnými chrámy a příbytky umělců
světem plným nástrah a nebezpečí. Zatímco se učí umění gejš - tanci a
zpěvu, nošení kimona, složité úpravě líčení a účesu či svůdnému nalévání
saké - podstupuje zároveň nelítostný souboj se žárlivou starší gejšou
Hacumono, která ji zuřivě nenávidí. Čijo zvolna proniká do urputného
soupeření o přízeň mužů a peníze, které z ní plynou - boje, který se nezastaví
ani před podlostí a intrikami. Když však Čijo překoná všechny překážky a
stane se z ní gejša Sajuri, zradí ji vlastní srdce...Navzdory tomu, že v životě
gejši není místo pro opravdový milostný cit, je Sajuri rozhodnutá vzdát se
všeho, aby získala jediného muže, po němž kdy v životě
zatoužila...
Další kniha, tentokrát spíše pro pány, ale nejen
pro ně, je z výměnného fondu.
AMBLEROVA VÝSTRAHA

Monika Lauterbachová a Lucie Zehnalová

Robert Ludlum
Další z knih známého autora je opět plná napětí
a nečekaných zvratů.

Na nepřístupném ostrově u amerického pobřeží stojí utajená
psychiatrická klinika. Skryti před zraky veřejnosti se tam léčí bývalí agenti
s narušenou duší, kteří se stali nebezpečnou hrozbou pro zemi, jíž kdysi
sloužili. Jeden z nich se jmenuje Harrison Ambler. Je držen v silné izolaci
a dostává silné otupující léky. Mezi ním a ostatními pacienty je však zásadní
rozdíl: Ambler není blázen.
S pomocí zdravotní sestry vysadí Ambler léky, vyčistí si hlavu
a za dramatických okolností prchne z ostrova. Na svobodě chce především
vypátrat, kdo a proč ho zavřel do blázince. Vrací se v šak do zcela
neznámého světa. Přátelé a dlouholetí kolegové si na něho nevzpomínají.
Jméno Harrison Ambler není v žádných oficiálních záznamech. A když
poprvé spatří v zrcadle svou tvář, dívá se na něj zcela jiný člověk.
S nepřítelem těsně v patách a bez možnosti požádat o pomoc
se Ambler snaží zjistit, kým vlastně byl. Jedině tak může přijít na to, proč je
pro někoho tak nebezpečný, že ho nechal nejprve zavřít do blázince a teď
ho chce zabít...
Monika Lauterbachová

FARNÍ LISTY
Drazí přátelé,
skončily prázdniny, končí léto, doba dovolených je pryč a zase
se musíme dostat do nějakého řádu. Tento řád si musíme vytvořit sami pro
sebe i pro své děti. Jak to udělat, aby se to povedlo?
Jenom, aby to nebylo tak, jak u jedné ženy, která přivedla svého
malého synka ke Gándhímu a požádala ho: „Řekni mu, ať nejí sladkosti,
tebe poslechne“. „Buď tak hodná a vrať se za tři dny“, odpověděl Gándhí.
Tři dny poté matka s dítětem přišla znovu a Gándhí chlapci řekl: „Přestaň
jíst sladkosti.“ Žena se divila: „Proč jsme museli čekat tři dny jenom
na tohle?“ Gándhí odpověděl: „Protože před třemi dny jsem ještě sladkosti
jedl taky.“
Kdyby se všichni, kdo rozkazují, kážou, vyhrožují, křičí, vyžadují
a nabádají, rozhodli, že budou sami dělat to, co chtějí od ostatních, svět by
se stal rájem.
Také i naše farnost se musí dostat do řádu nového školního roku.
Připomínám všem rodičům, kteří nechali pokřtít své děti, jejich povinnost
dbát o výuku náboženství. Stejně jako v minulém roce děti budou mít výuku

ve škole každý čtvrtek.
Letos začíná příprava k biřmování. Přihlásit se k ní mohou všichni
od 15-100 let, kteří ještě tuto svátost nepřijali. Biřmování bude udělovat
otec biskup příští rok.




















Kalendář významných události ve farnosti do konce tohoto
roku:
7.10. – zahájení „Roku víry“ 11.00 hod.
2.11. – „dušičky“ - po mši sv. v 17.00 hod. se půjdeme modlit
za zemřelé na hřbitov
24.12. – půlnoční mše sv. 22.00 hod.
25.12. – Hod Boží vánoční 11.00 hod. Odpoledne bude vánoční
besídka dětí v kostele.
Kromě těchto mimořádných událostí opět chceme upozornit
na pravidelný život naší farnosti:
Mše sv. se konají:
neděle – 11.00 hod; v úterý, čtvrtek – 18.00 hod.
Pobožnosti:
I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství
každý čtvrtek v 17.30 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti
říjen – společná modlitba sv. růžence před mši svatou v kostele
v. post – křížová cesta – každý čtvrtek v 17.30 hod.
Udělování svátosti:
křest – pouze v neděli v 11.00 hod po domluvě s místním
duchovním správcem. Křest je třeba nahlásit minimálně 2 týdny
před vybraným terminem
biřmování – příští rok 2013. Datum bude upřesněno později.
svátost smíření – každý I. čtvrtek v měsíci 17.30-18.00 hod a také
vždy před mší svatou kromě neděle
Návštěva kněze u nemocných v jejich domech je každý I. pátek
v měsíci od 9.00-12.00 hod.
manželství se uděluje po domluvě s místním duchovním správcem.
Snoubenci by se měli ohlásit minimálně 3 měsíce před svatbou.
Je potřeba u sebe mít občanský průkaz a výpis z křestní matriky –
ten získáte ve farnosti, kde jste byli pokřtění.
kněžství – za nová povolání se modlíme při mši svaté každé
I. pondělí v měsíci

Ve farnost funguji také následující společenství:
 ministranti – pro chlapce – náplň: služba u oltáře a společné hry
a zábavná setkání
 schóla – náplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají v sobotu
odpoledne
 universita III. věku – společenství pro seniory se schází v úterý
na faře, náplní setkání je společná modlitba a náboženské
vzdělávání
Jste všichni zvaní k účasti na životě naši farnosti v oblasti, která
by vás zajímala. Přidejte se k nám se svým nadáním a schopnostmi, které
máte od Boha, abyste je rozmnožovali. Kéž se farnost v Moravských
Prusích stane místem setkání pro lidi, kteří chtějí něco dělat na poli charitní
služby, výchovy dětí, či různých kulturních akcí. K dispozici máme kostel
a faru.
Kontaktovat s farností se můžete:
tel. 511110560
mob. 731402180
e-mail: famoravskeprusy@ado.cz
www.http://farnost-svabenice.cz/farnosti.htm
Farnost nemá žádné pravidelné příjmy a žije pouze z darů věřících
a různých sponzorů. Proto budeme vděční za každý sponzorský dar
pro kostel. Můžete ho vložit v kostele do sbírky anebo do pokladničky,
poslat na účet farnosti 1560167399/800 anebo složit na faře, kde obdržíte
potvrzení k daňovému přiznání.
Jelikož stav krytiny střechy pruského kostela je v dezolátním stavu
museli jsme přistoupit k renovaci střechy. Naše malé farní společenství není
schopné samo finančně udržovat tak velkou historickou památku a čelit tak
náročným opravám, které tentokrát stoji 560 tis. Kč. Proto děkujeme
obecním úřadům v Moravských Prusích a ve Vážanech za příspěvky na tuto
akci. Letos uděláme alespoň část střechy podle finančních možnosti.
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny akce, které chystáme
v nejbližším období a přeji vám, aby jste našli svou životní cestu ke štěstí
v tom řádu, který si sami zvolíte. Přijměte nabídku vstoupit na cestu
Evangelia, kterou se snaží jít naše farní společenství, a tak postoupit
k lidské dokonalosti a svatosti. V tom ať nám pomáhá dobrý Bůh.
P. Boguslaw, administrátor farnosti

Z KRONIKY
Rok 1943
Hospodářsky jest tento rok průměrný; srážek celkem 466mm;
červenec jest velmi mokrý; napadlo 1848mm vody; jaro s brzy probouzí;
17.února se již vyjíždí na pole; práce však se táhnou pro špatné počasí,
mrazy až do konce dubna; žně začínají 25.července; vlekou se však pomalu;
není pracovních sil a které jsou těm není co dát k jídlu a dle toho to také tak
jde.
Jsou také na žňové práce posílány síly z měst; někteří jsou dobrými
pracovníky, jiní zase dobrými hosty.
Dne 3.února je zase hosp.prohlídka za vedení pánů:Ing. Popov,
Sysel, Hévr a Prášil; jsou v čís. 1, 6, 24, 25, 30, 43, 46, 52, 87, 125, 147;
sebralo se 401kg obilí; do válečné výroby jsou zapojeny i všechna místní
řemesla hlavně krejčí, koláři a kováři; veškeré životní potřeby jsou na
lístky; jeví se velký nedostatek omastku; pilně se poslouchá rozhlas
z Londýna, přes to, že každý jest sobě vědom těžkých následků při
prozrazení; vždyť je to jediné co nám v této době dodává odvahy a naději
v lepší zítřek; vidíme, že zpupnost Německa pomalu ale jistě dostává na
všech frontách drtivé rány; Stalingrad byl posledním místem postupu a
prvním odstupu; v každém domě visí mapa Evropy a je středem pozornosti
každý den; a zase jsou předpisovány a podepisovány dodávky
zemědˇ.plodin; 8.června jest vzat do zajištění Sedláček Alois z čís. 19 t.č.
úředník berní správy ve Vyškově; jest stále volání na pracovní úřad.
Místní mlékárna jest pro výrobu zavřena a jako sběrna dodává
mléko do Kozlan později však do Hoštic; jsou žně, ale není chleba; jsou
vydávány monopolní knížky; pořádána schůze tzv. bitva o zrno.
Dne 26.února je veřejný projev jednoho státníka:Bože požehnej
německým zbraním a nám dej sílu abychom čestně dostáli svým
povinnostem; věřte nám jako my věříme Vám; ať žije náš vůdce A.H. Ať
žijí na věčné časy říše i naše otčina; následuje projev K.H.Frank, který
nazývá presidenta E.Beneše bankrotářem, který úplně ztroskotal; 15.tý
březen jest slaven s heslem „Český národ pevně po boku říše; také se zavádí
nový daňový systém podle vzoru říše; daň ze mzdy aj.; všechny školy slaví
dne 20.dubna 54 narozeniny vůdce; je také vydána reprodukce busty vůdce
s heslem „Čas pracuje pro říši“; jsou odstraňovány krátké vlny z přijímačů;
jest hlášení a zabavení měděných kotlů; zahájen a je sbírka na druhé dílo
sociální pomoci.

13.srpna jest pěkné zatmění měsíce; kominické práce doposud měl
p.Zmrzlík z Ivanovic, od tohoto měsíce je má zadány p.Korec z Vyškova;
domácí roťáky odstředivky a máselnice jsou zabezpečeny; z nedostatku jsou
používány papírové pytle šatstvo. Jest nařízen povinný osev olejnin; samé
výkazy dobytka a drůbeže pod osobní odpovědnosti. Jsou zavedeny tzv.
Lidové školy zemědělské s povinnou návštěvou mladých hochů a dívek;
napřed chodí do Vyškova později do Dědic. 30.září se dává ode žní první
povolení na mletí; v obci řádí obrna a červenka vepřů; musí se také odebírat
a ovšem zaplatit jed na krysy a myši (zaplatíme a zahodíme). 12.října jsou
zase odvody koní; schopný materiál se hned odevzdává; na horách již jest
vystěhováno 23 obcí; k nám se nastěhovali: p. Ambroz do čís. 31, p. Vplček
a pí Pavlíková do čís. 37 ze Studnic, p. Rozsypal z Raclavic do čís. 1, p.
Pružný z Březiny do čís. 36, p. Kratochvíl z Roztání do čís.42 a p. Ambrož
z Roztání do čís. 164; 24. je sbírka na Červený kříž.
Církevní svátky jsou jako pracovní dny; 2. listopadu je slyšet
bombardování Vídně; 3. zase musíme brát jed na potkany (120 K) pro jednu
domácnost, 5. je prohlídka bramboru po sklepích; 10. je soupis a potřeba
železa; 11. úřední hosp. na brambory; jsou v čís. 11, 26, 30 a 35; 12. vezeme
a dodáváme slámu do Hoštic na dráhu; výkupním komisařem je provazník
z Topolan v zastoupení p. Boémem, který byl tké jako dobrý přisluhovač
němců a nejednomu z občanů také nahnal husí kůži na těle; 12. se vykazuje
sklizeň bramborů; uvádí se v platnost daň z majetku a žádáme o její
prodloužení; 15. je schůze o dodávce bramborů a přehlídka pomocných
knížek; 20. je úřední prohlídka na obilí, olejniny a brambory; jsou v číslech
11, 46, 99, 113 a 155; 22. je prohlídka hovězího dobytka na návsi pro
dodávkové účely; 23. je schůze o výživě národa a pánové z úřadu nám
vzkazují ústy místních činitelů, že kolem obce je ještě dosti vrb; 25. je zase
sbírka na Červený kříž a proto, že se málo vybralo je 28. ještě jednou; jsou
zavedeny přespolové akce na dodávku vepřů; jde opravdu hlava kolem, a do
toho nařízena oslava 5letého zvolení presidenta dr. Emila Háchy.
3.12. zase obvyklý hospodářský výkaz; 6. je snížena spotřební
dávka bramborů na zásobení v 26 kg na osobu a na sázení o 200 kg na ha;
pro naši obec to činí 200 q; 8. zase soupis hospodářského zvířectva; 14.
výkaz osevu ozim; místním četnictvem jsou vybírány pokuty za špatné
zatemnění; 17. se odevzdává povinná drůbež do Topolan, 28. je schůze za
účelem odvodnění luk obecních; referuje Ing. Miller od min. zemědělství a
lesnictví; zároveň je vydána vyhláška, že dodávka bramborů může býti
splněna krmným obilím; 30. zase v obci hosp. prohlídka.
Jest sbírka knih pro české dělnictvo v říši; také jest založeno

tzv. kuratorium mládeže; ustaveno jest i v naší obci, má svoje předsednické
vedení a také svoje hřiště na obec pozemku tzv. Pastvisko; jelikož pozemky
na nichž hřiště mělo býti zřízeno byly pronajmutí; držitelé těchto pozemků
na žádost činitelů kuratoria je těmto odstoupili; po převzetí se však k tomu
nikdo nechce hlásit a bylo by dobře jména tyto zjistit, zapsat, abychom
viděli jaké jsme mezi sebou měli vlastence a na jakých místech dnes stojí.

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 22. července
proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu vítání nových
občánků. Vítali jsme Barunku
Štěpánovou z Boškůvek
a Matýska Brázdila
z Moravských Prus.
Pro všechny přítomné si děti
z mateřské školy pod vedením
p. učitelky Aleny Štěrbové
připravily krátké vystoupení
a také zpívaly děti
za hudebního doprovodu paní
Jarmily Voščekové.
Všem zúčastněným děkujeme
za krásná vystoupení. Našim
novým občánkům přejeme
především zdravíčko, hodně
štěstí a lásky a také ať jsou
v životě šťastní a spokojení.

TJ SOKOL
Výsledky prázdninových utkání a turnajů:
FOTBALOVÝ ZÁPAS

Ženatí

Svobodní

12

4

Střelci branek ženatí: Vejmola J. - 5 x ; Panáček D. - 2 x ; Kolář
M. - 4 x ; Šebesta L. - 1 x

5

Návdanky

Pacák, Dostálek, Grégr

6

Poseidon

Vejrosta P., Vejrosta D., Pořízek

7

Kopýtkový bál

Večerka J., Kilián, Pacák

8

GP Náplavy

Kubík, Ženčák, Rosenberg

9

Hatě

Večerka D., Tkáč, Krátký L.

10

Prušandy

Grégrová, Cigošová, Molitorisová

11

Dornych

Filipi, Řezník, Přibylík

UDÁLOSTI

Střelci branek svobodní: Zbořil M. - 2 x ; Tkáč P. - 1 x ;
Klíč T. - 1 x
MEMORIÁL JIŘÍHO ŠPIČÁKA (28.7.2012)
1

Moravské Prusy

Vejmola , Pacák, Zemánek

2

Rozvíz „B“

Gürtler, Radoš, Indra

3

Rybníček „B“

Kramář, Judas, Palásek

4

Dědice

Šišma R., Šišma V., Jakubík

5

Pacienti

Müller, Deutsch, Šamalík

6

Rybníček „A“

Sedláček, Kreutzer, Šmetka

7

Rozvíz „A“

Vaculík, Trnka, Deutsch

8

Vyškov

Zabloudil, Špidlík, Zeman

9

UPP

Pořízek, Chujac J., Dostálek

10

Ježci

Ježek, Chujac D., Molitoris

Narodili se:

Adina Hlaváčová

Přistěhovali se:

Lenka Němcová
Marek Němec
Jana Šamanová
Lenka Šamanová
Vlastimil Šaman
Jiří Šaman
Petr Paveska
Vítězslav Večerka

Odstěhovali se:

Josef Hledík
Drahoslava Hledíková
Jiří Kusala
Lubomír Vrábel
Věra Vrábelová
Nikola Vrábelová
Eliška Vrábelová
Václav Vrábel
Miroslav Plhal
Radim Plhal
Karolína Svobodníková
Lenka Svobodníková

Úmrtí:

Mária Hájková

O POHÁR STAROSTY OBCE (7.7.2012)
1

Honky

Vejmola, Palla st., Palla ml.

2

Zákopčí

Molitoris, Kolář, Pekařík

3

Chaloupky

Rückl, Chujac st., Chujac ml.

4

Chmelének

Hladký, Račanský st., Račanský ml.

Jubileum:

červenec 2012
Marie Vejmolová
Marcela Lacková
Miroslav Holka
srpen 2012
Irena Pavlíková
Vladimír Klíč
září 2012
Marie Diasová
Miroslav Pacák
Zdenek Pospíšil
František Vozdecký

Sňatek uzavřeli:

Martin Pavézka a Dana Klíčová

INZERCE
TJ Sokol Bohdalice pořádá nábor dětí do fotbalu pro ročníky
narození 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 každé pondělí a středu vždy v době
od 16.30 do 18.00 hod. na hřišti v Bohdalicích (za školou). Děti jsou
rozděleny dle věku do mladší nebo starší přípravky a mladších nebo starších
žáků. Tréninky probíhají 2x týdně + většinou každou sobotu v sezoně
hrajeme zápas okresní soutěže. V zimním období se účastníme různých
halových turnajů na území kraje. Snažíme se dětem náročné tréninky také
zpestřit např. žáci se v loňském roce účastnili turnaje až v Dánsku, což byl
velký zážitek, přípravka letos absolvovala soustředění v příjemném
prostředí Jeseníků. Do výbavy dětí je nutné pořídit pouze kopačky
a chrániče, dresy na zápasy zajišťuje TJ Sokol. Dále vybíráme roční
příspěvek, ze kterého se platí turnaje apod., rodiče zajišťují dopravu dětí
na tréninky a zápasy. O mládež se zde starají tři trenéři, kteří Vám v případě
zájmu rádi podají další informace přímo na hřišti.
Jaroslav Palíšek,
vedoucí mládeže TJ Sokol Bohdalice
(tel. 608 551 861)

Jubilantů přejeme hodně štěstí, zdraví a dobrou náladu.
Novomanželům do jejich společného života přejeme hodně štěstí,
lásky a vzájemné tolerance.

Ovexim, renomovaná firma v oblasti výkupu ovoce pro průmyslové
zpracování hledá sezonního výkupce ovoce. Nabízí pracovní poměr formou
dohody o provedení práce a odměnu v % z nakoupeného zboží. Práce je
vhodná i pro důchodce. Výplata probíhá v hotovosti po skončení sezony.
Peníze na výkup dává firma formou záloh.
Bližší informace získáte na tel. čísle 606 769 900.

Svaťka Šebestová
vás zve
každé pondělí a středu od 19 – 20h ¨
do místního kulturního domu
na AEROBIC.

Vážení občané, připravili jsme pro Vás týdenní stolní kalendář na
rok 2013 z fotografií naší obce. Kalendář je k prodeji na obecním úřadě
nebo v obchodě u p. Slezákové.
Cena kalendáře je 110,- Kč.

