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ÚVODNÍK
Nemám tušení, kolik z vás čte i můj úvodník. Jde o to,
že tentokrát chci navázat na ten minulý. Apelovala jsem
na osvětu zemědělství mezi dětmi na venkově.
Nevím, jestli jsem na to měla vliv, ale každopádně jsem
měla velkou radost, když jsem přicházela na naše hřiště,
při Rozloučení s prázdninami a hned u plotu jsem zahlédla
kozu! Pak i králíky, morčata, andulky a slepice! A pak ta fronta
dětí ale i rodičů! Všichni chtěli naživo vidět toto domácí
zvířectvo. Takže děkuji rodině Vlčkové, která zástupce svého
chovu vystavila a ochotně všem předvedla!
A aby nikdo neřekl, že
poučuju a přitom nevím,
o čem mluvím, tak jsem se
rozhodla zveřejnit, jak jsem
se starala o chlívek a kurník
u babičky já. Poctivě hlásím,
že všichni, včetně mě, přežili
bez úhony
a slepice
dál
snášely!

UDÁLOSTI
POZVÁNKA

Tereza Řezníková
občasná farmářka

DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 28. 07. 2014

ZO Prusy-Boškůvky ruší usnesení č. 156/2014 vydané dne
23. 06. 2014.

ZO Prusy-Boškůvky schválilo finanční kompenzaci nákladů,
vynaložených na započatou stavbu na par. č. 2832/4 v k. ú.
Moravské Prusy ve výši 153 300,- Kč a pověřilo starostu obce
a právního zástupce obce JUDr. Karla Střelce k sepsání
odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě a dalších
potřebných dokumentů.

ZO Prusy-Boškůvky schválilo záměr prodeje částí pozemku
parc. č. 24 o výměře144 m2 v k. ú. Boškůvky, dle vyznačené
situační mapy daného území – část „A“ a „B“.

Předsedající seznámil ZO se schváleným závěrečným účtem
Svazku obcí Ivanovická brána a zprávou auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření za r. 2013, který byl schválen na valné
hromadě Svazku obcí Ivanovické brány konané dne 26. 06. 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Nejdůležitější body diskuze:
 Zastupitelstvo obce podalo návrh, na zakoupení cedule na kraj
vesnice s názvem „VÍTÁ VÁS OBEC PRUSY BOŠKŮVKY,
MORAVSKÉ PRUSY“ jako mají ve Vážanech a v Moravských
Málkovicích.
 Upozornění na ceduli v Boškůvkách - omezení 10 t, jestli není
špatně umístěna.
 Nástěnka v Boškůvkách, výměna staré za novou.
 Nadzvednutý chodník v Boškůvkách od lípy u kapličky, roste
i do drátů elektrického vedení.
 RD Pavlasových u potoka na začátku obce – není zabezpečen
proti vniknutí, hrozí zřícením.

Volby
Volby do Zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 10. - 11. října
2014. Současně budou probíhat volby kandidáta do Senátu Parlamentu
ČR za Jihomoravský kraj. V pátek proběhnou volby v době od 14:00
do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod. Ve volebním
okrsku č. 1 Moravské Prusy v zasedací místnosti obecního úřadu
a volebním okrsku č. 2 Boškůvky v Klubu občanů.
V naší obci jsou zaregistrovány dvě kandidátky, které naleznete
na webu ČSÚ: www.volby.cz → zastupitelstva obcí 2014 → jmenné
seznamy a základní přehledy → všichni platní kandidáti dle poř. čísla →
Jihomoravský kraj → okres Vyškov → obec Prusy-Boškůvky.
Podzimní svozy odpadů
Svoz
velkoobjemového
odpadu:
kontejnery
budou
v Moravských Prusích i Boškůvkách přistaveny v pátek 25. října.
Do kontejnerů je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC,
polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výroby z PVC, hračky,
vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků
nebo v pytlích a další podobný materiál.
NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný odpad a staré
pneumatiky!!!
Svoz nebezpečného odpadu: provede firma Respono v sobotu
25. října. V Boškůvkách v době od 10:00 – 10:30 hod. a v Moravských
Prusích od 11:00 – 11:30 hod.
Pracovníkům je možné odevzdat: baterie všeho druhu,
akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, léky, nádoby
se zbytky chemikálií a další podobný materiál.
Sběr elektroodpadu: provede Sbor dobrovolných hasičů
Moravské Prusy v sobotu 25 října.
Sbírka použitého ošacení
Opět proběhne v naší obci sbírka použitého ošacení a domácích
potřeb pro Diakonii Broumov. Darovat můžete letní a zimní oblečení
(dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,

záclony, látky (min. 1m2 - nedávejte ořezky a zbytky), polštáře a deky,
nepoškozené domácí potřeby, skleničky, kompletní a nepoškozené
hračky, peří, péřové přikrývky a polštáře, nepoškozenou obuv. Věci
zabalte do krabic či pytlů, aby se nepoškodily transportem. Nenoste
nábytek, jízdní kola, kočárky, znečištěný a vlhký textil, elektroniku
a matrace - tyto věci nemůže Diakonie brát z ekologických důvodů nebo
z důvodu poškození při transportu.
Sbírka proběhne na faře v Moravských Prusích v těchto dnech:

čtvrtek 16. 10. 2014 v době od 17:00 – 18:00 hod.

sobota 18. 10. 2014 v době od 9:00 – 11:00 hod.
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 Mor. Prusích,

sběr vršků od PET lahví pro malého Lukáška Kameníčka
z Olomouce (www.lukaskamenicek.cz), 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).
Upozornění vlastníkům na ořez dřevin
Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme
vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstranění nebo ořez
dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
„Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50341
a ČSN EN 50423 do konce tohoto roku.

Mapový geoportál - Geosense
Na webové stránky obce byl umístěn odkaz na mapu obce geoportál Geosense, kde najdete katastrální mapy obce, současné
i historické a další informace o obci, včetně passportů, územního plánu,
inženýrských sítí apod. Věříme, že vám poskytne spoustu užitečných
nebo zajímavých informací. Nejlépe tento portál funguje v prohlížeči
Mozilla Firefox.
http://www.geosense.cz/geoportal/prusy-boskuvky/
Obecní kalendář
Po roční pauze jsme vyhověli četným žádostem občanů
a připravujeme stolní obecní kalendář na rok 2015. V kalendáři najdete
nejen fotografie z naší obce, ale hlavně většinu akcí, které jsou
plánovány v průběhu roku 2015. Kalendář bude k zakoupení v kanceláři
obecního úřadu v Moravských Prusích nebo v obchodě v průběhu
měsíce listopadu.
Akce plánované ve IV. čtvrtletí 2014:
4. 10. podzimní pochod sraz v 9:00 hod. u školy
5. 10. ve 14:00 hod. vítání občánků v zasedací místnosti OÚ
28. 11. od 17:00 hod. Rozsvěcení vánočního stromu
4. 12. od 16:00 hod. Mikulášská besídka v KD Moravské Prusy
Za obecní úřad
Kateřina Burešová

Vážení občané,
s koncem tohoto čtvrtletí končí také volební období současného
zastupitelstva, proto chci poděkovat všem členům, kteří docházeli
na pracovní i veřejná zasedání, pracovali ve výborech a dělali inventury,
věnovali tomu svůj volný čas po práci a snažili se po celé čtyři roky
v rámci možností řešit problémy obce a občanů.
Rekapitulace
nejdůležitějších
ve volebním období 2010 – 2014:
















akcí

zastupitelstva

rekonstrukce opěrné zdi kolem kostela,
oprava Zvoničky v Boškůvkách,
pořízení odpočívadla + nástěnky v Boškůvkách,
úklid černé skládky a rekultivace prostranství u sadu na Zákopčí,
opravy místních komunikací,
dořešení soudního sporu ohledně par. č. 2832/4 v k. ú. Moravské
Prusy,
digitalizace Moravských Prus,
opravy obecních studní,
pořízení dětského hřiště v Boškůvkách,
pořízení traktorku + příslušenství na odhrnování a zametání sněhu,
výměna veřejného osvětlení v Boškůvkách,
oprava propustku na Hatích,
nákup pružinových houpadel pro děti, laviček a odpadkových košů
do obou obcí,
opravy kanalizace v obou obcích,
nyní se zpracovává projektová dokumentace na chodník a zídku
na hřbitově.

Vzhledem k tomu, že je zpracovaná kompletní projektová
dokumentace včetně stavebního povolení na kanalizaci a ČOV, bylo
prioritou zastupitelstva hlavně šetřit finanční prostředky pro případ,
že by vyšla vhodná dotační výzva na stavbu kanalizace pro naši obec.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce nechtělo dělat žádné velké finančně
náročné akce. Nemá smysl např. předělávat chodníky, dělat nové silnice
a investovat do toho zbytečné finanční prostředky, když je v plánu
kanalizace, při které by se opět vše rozbilo. V současné době byly výzvy

na stavby čističek a kanalizací pouze v chráněných krajinných oblastech,
pro velká města nebo v oblastech se zdroji pitné vody. Naše obec
do kritérií dotací na kanalizaci prozatím nespadala, ale dle našich
informací se připravují další výzvy i pro menší obce, do kterých bychom
už žádost mohli podat. Pokud dotace budou a stavba kanalizace se
rozjede, obec si bude muset vzít úvěr na předfinancování.
Na zprostředkování úvěru bude nutné složit nejprve bance akontaci.
Samozřejmě, čím větší částka bude našetřena a k dispozici, tím menší
úvěr a nižší úroky bude obec splácet. Těm, kteří obecní rozpočet nikdy
neviděli, ale přesto roznášejí po obci nepravdivé informace,
že zastupitelstvo obce jen vyhazuje finanční prostředky, bych rád
vzkázal, že za naše čtyřleté volební období se podařilo ušetřit více než
4 miliony Kč, které jsou uloženy na obecním účtu právě pro případ výše
zmíněných dotací, tedy nutnosti úvěru a stavby kanalizace.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům, bývalým
i současným, kteří se snaží pracovat pro nás pro všechny, ať už v podobě
administrativy, úklidu, sečení trávy, drobných údržbářských prací,
půjčování knih, zaznamenávání důležitých údajů v kronice, při tvorbě
zpravodaje, webových stránek apod.
Velmi si také vážím spolupráce obecního úřadu s ředitelkami
základní i mateřské školy a jejich zaměstnanci, a dále se zástupci všech
neziskových organizací v obci při pořádání různých akcí pro širokou
veřejnost.
Děkuji i Vám, občanům, kteří se aktivně podílíte na životě
v obci, přinášíte náměty, co zlepšit, pomáháte s organizací nebo
se účastníte sportovních i společenských akcí.
S přáním krásného podzimu
Lubomír Šebesta
starosta obce

MATEŘÍ DOUŠKA
Prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Věřím ale,
že si všichni odpočinuli, a že v novém školním roce budou všichni,
rodiče i děti, chodit do školky jen s úsměvem. 1. září 2014 byl pro
některé děti dnem prvního seznámení s novým prostředím, novými
kamarády a ještě k tomu bez maminky. Jejich noví spolužáci, někdy
starší jen o pár měsíců, jim v začlenění do kolektivu ochotně
a sebevědomě z pozice zkušených školáčků pomáhali. První dny
proběhly bez pláče a zápolení při přetahování z náručí relativně
v poklidu s dostatečným množstvím hraček, písniček, pohádek a zážitků.
Pravdou je, že to tak nemusí být každý den.
Do mateřské školy je na letošní školní rok přijato 36 dětí
z Moravských Prus a Boškůvek. Starat se o ně bude stejný kolektiv, jako
v loňském roce: J. Měřínská, ředitelka MŠ, V. Kandorfová, učitelka
a N. Vymazalová učitelka. O úklid se postará paní A. Jarmarová. O to,
aby dětem chutnalo, se budou snažit paní kuchařky V. Klouparová,
D. Bubeníková a E. Jašíčková. Změna proběhla na postu vedoucí školní
jídelny – nyní paní L. Molitorisová. I nabídka činností bude podobná,
jako v loňském roce.

Již v prvních dnech nového školního roku byly pro děti
připraveny zajímavé aktivity. Hned v pátek 5. září jsme využili pozvání
firmy Plast Mark na oslavu výročí jejího založení. Děti čekaly dva
skákací hrady, občerstvení a největší radost měly z nafukovacích
balónků, které dostaly na cestu. Děkujeme za pozvání!!! Bylo to krásně
prožité dopoledne! Hned v úterý 9. září přijel pan Sedlák s příběhem
o Večerníčkovi nazvaném Putování s muzikou. Program to to byl nejen
naučný, ale i veselý. Do konce září na děti ještě čeká návštěva
Dinoparku a loutkové představení.
Přeji všem našim dětem klidný a radostný nový školní rok,
našim prvňáčkům podařený vstup mezi školáky, všem pracovnicím
školy takovou školu, ve které je na co se těšit a rodičům, aby nový školní
rok jim přinesl jen chvíle příjemné!
Jitka Měřínská
Ředitelka MŠ Moravské Prusy

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
UŽ JE TU ZASE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny utekly jako voda a my se opět 1. 9. shledali
s našimi žáčky v naší škole.
Přibyli nám noví kamarádi –
žáci 1. ročníku, letos je jich
pouze 6 (5 dětí zůstalo
z důvodu odkladu v MŠ),
a tak se spojili spolu s žáky
3. ročníku. Třídní učitelkou
této
spojené
třídy
je
Mgr. Hana Bartíková. Další
dvě třídy jsou vyučovány
na hlavní
předměty
samostatně – 2. ročník, který
navštěvuje 12 žáků má
na starosti
Mgr. Svatava
Šebestová a ve 3. ročníku s 11

žáky je třídní učitelkou Mgr. Irena Černochová. Přivítali jsme v našem
kolektivu dvě staronové tváře – jednou z nich je paní vychovatelka
a paní učitelka na výchovy v jedné osobě, a to Mgr. Helena Adámková,
která zde zhruba před 6 lety začínala. Dále jsme po pár letech mezi námi
uvítali p. Ludmilu Molitorisovou, která zastává pozici vedoucí školního
stravování. Důvodem změn bylo, že se paní vychovatelka Bláhová
přestěhovala do Prahy a paní Ludmila Hasalová získala možnost celého
pracovního úvazku v jedné vyškovské firmě. Oběma jmenovaným, které
na naší škole své působení ukončily, ještě jednou děkujeme a přejeme
mnoho štěstí a úspěchů v novém působišti.
Pro nový školní rok jsme jakožto každý rok sestavily plán akcí,
který je vskutku bohatý a nejen děti se mají na co těšit. Z těch
nejbližších to je zajištění programu E.ON truck – který je poskytován
bezplatně, zapojení se do Olympijského víceboje, podzimní dílny,
návštěva divadla, lampionový průvod, zajištění mobilního planetária…
O všech zmiňovaných akcích Vás budeme informovat prostřednictvím
našich webových stránek www.zsprusy.cz , pozvánkami umístěnými
ve vitríně před školou či místním rozhlasem.
Prozatím jsme stihli navštívit dětské dopravní hřiště a využili
jsme pozvání pana Marka Vejmoly z Vážan, který u příležitosti oslav
výročí své firmy umožnil našim dětem doslova vyřádit se ve dvou
skákacích hradech. Pro děti dále připravil oplatky a pití v krabičkách.
Opět jsme využili příležitosti setkání s hercem Martinem Zounarem,
který se s námi velmi ochotně vyfotil a popovídal si.
Dále pokračujeme v projektech Ovoce do škol, při kterém každý
žák za celý školní rok získá zdarma navíc až 2,5kg různých druhů ovoce
a zeleniny. Recyklohraní je projekt, při kterém díky sběru drobného
elektroodpadu, vybitých baterií či od loňského roku vypotřebovaných
tonerů z tiskáren získáváme body, které pak směňujeme za odměny
či různý materiál pro děti. Nádoby na výše uvedený odpad jsou umístěny
hned za dveřmi naší budovy. Ta se nově z bezpečnostních důvodů
uzamyká, a to od 8,30 – 12,05 a od 13,00 – 14,30. Děkujeme za vaši
podporu při realizaci tohoto projektu!
Na závěr bych ráda poděkovala současnému zastupitelstvu Obce
v čele se starostou p.Lubošem Šebestou, a to za vstřícnou, pohodovou
a bezkonfliktní spolupráci při zabezpečování provozu naší školy.

Přeji i touto cestou všem dětem a zaměstnancům alespoň stejně
tak pohodový školní rok jako byl ten loňský a Vám všem krásně prožité
podzimní dny, i když třeba ne vždy budou prozářeny sluníčkem.
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka ZŠ Moravské Prusy

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
už je tady opět doba podzimních plískanic, ale než budeme
tímto ročním obdobím úplně pohlceni, tak si jistě nejen my rádi
zavzpomínáme na uplynulé období letních měsíců.
Naše knihovna se tradičně na začátku června přidává k oslavám
Dne dětí a nejinak tomu bylo i letos. U dalšího ročníku Malování
za knihovnou si děti mohly připomenout, co všechno jim v životě dělá
radost a některé z nápadů pak opět výtvarně ztvárnily na chodníku
za knihovnou ve velikém srdci. A protože i my jsme jim u příležitosti

jejich svátku chtěly udělat radost, čekala je sladká odměna a navíc se
mohly naučit vázat náramky z bavlnek. Což jim šlo opravdu dobře.
A protože byla před námi doba prázdnin, nabídly jsme dětem
možnost využití volného času i u nás v knihovně. Tentokrát na ně čekala
Velká prázdninová hra Po stopách rytířů a králů. Tak měly děti možnost
se každé úterý dozvědět mnoho zajímavostí z českých dějin a některé
dovednosti si i vyzkoušet. Mimo jiné si upekly placky z vlastní rukou
vymlácené a kameny rozdrcené pšenice, měly možnost naučit se psát
brkem a to i hlaholicí či gotickým písmem, vyrobit si napodobeninu
středověkého gombíku či vitráže. Během toho všeho děti sbíraly
„mince“, které v závěru mohly proměnit za pěkné odměny. Věříme,
že pro děti, které nebyly zrovna někde na dovolené a přišly k nám, byla
tato naše malá exkurze do středověku zajímavým zpestřením.
Tolik malé ohlédnutí za létem. Ale protože dobrou knihu je
vhodné mít po ruce v každém ročním období, tak vás opět zveme
do prostor naší knihovny. Věříme, že vás naše stále se rozšiřující
nabídka osloví a budete mít doma příjemného společníka podzimních
večerů.
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan
knihovnice

že odcestuje na Krétu, do vesničky
jménem Plaka, kde její matka vyrůstala.
Tam vyhledá matčinu dávnou přítelkyni,
které má předat dopis, a jejím
prostřednictvím se postupně seznamuje
s tragickým příběhem své rodiny. Osud
Alexiny prababičky a babičky je
neoddělitelně spjat s ostrovem Spinalonga,
který se nachází v bezprostřední blízkosti
Plaky, ostrovem, na nějž krétští obyvatelé
vykazovali příbuzné, kteří onemocněli
leprou.
Alexis v průběhu vyprávění staré
ženy pochopí, proč matka odmítala mluvit
o minulosti, a zároveň si uvědomí, že odkrytím dávných tajemství může
změnit přítomnost i budoucnost.
A nový přírůstek v naší knihovně a český bestseller v oblasti
populárně naučné literatury:
Doba jedová
Anna Strunecká, Jiří Patočka

KNIHOMOL
V naší malé rubrice knižních tipů Vám tentokrát nabídneme
jeden román z prosluněné Kréty a také něco pro zvídavé čtenáře,
kteří se nebojí podívat „pod pokličku“.
Ostrov
Viktoria Hislopová
Hlavní postavou románu Ostrov, jehož děj se odehrává
především na krétském ostrově Spinalonga, je mladá žena Alexis
Fieldingová. Tu trápí, že nezná historii matčiny větve rodiny, a odmítá
se smířit s tím, že to tak možná zůstane navždy. Rozhodne se tedy,

Kniha nabízí poutavé čtení
o škodlivých látkách v potravinách,
nápojích,
kosmetice,
lécích
a potravinových doplňcích a životním
prostředí vůbec, které jsou reklamou,
sdělovacími prostředky a mnohdy
i medicínou doporučovány jako zdraví
prospěšné. Značná pozornost je věnována
možným rizikům očkování, jež v současné
době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti.
Autoři Anna Strunecká a Jiří Patočka,
vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní
odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými

zkušenostmi v publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou
a srozumitelnou formou. Každá kapitola je doplněna odkazy
na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům se tak nabízí zcela
ojedinělá příručka pro každodenní orientaci v nepřehledné oblasti
ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit před mnoha
zdravotními riziky a rádoby vědecky podloženými radami.
V případě Vašeho zájmu vás čekají v naší knihovně ještě další
dva díly: Doba jedová 2 a Doba jedová 3.

PRUŠÁNEK
Rozloučení s prázdninami
Na poslední prázdninovou sobotu 29. 8. připravily maminky
z MC Prušánek pro děti zábavné odpoledne na hřišti v Moravských
Prusích, aby dětem trošku
zpříjemnily
loučení
s letními
prázdninami.
Na programu byly různé hry
a soutěže, děti stavěly
kostky, skládaly puzzle,
navlékaly korálky a házely
na cíl, projely si slalom
na odrážedle či na kole,
proběhly opičí dráhou,
hledaly správnou cestu
bludištěm, trénovaly svoji
paměť nebo poznávaly
různé dobroty jen podle
chuti,
se
zavázanýma
očima. V jedné soutěži se
zapojili i rodiče nebo jiní
příbuzní, kde se nechali
od svých ratolestí krmit
sladkým
mazancem.
Děkujeme, že máme v naší

obci dospěláky, kteří se nebojí zapojit a jsou pro každou srandu!
V průběhu odpoledne vystoupili šermíři ze skupiny Armet, kteří
si pro děti připravili loupežnické vystoupení, aby jim přiblížili dobu, kdy
lesy byly plné loupežníků a ti přepadávali kolemjdoucí. Dle reakcí se
dětem vystoupení líbilo a bavili se určitě i dospělí.
Během celého odpoledne si také děti mohly nechat namalovat
krásný obrázek na obličej nebo mohly malovat křídami na chodník, či
pastelkami vymalovat omalovánky. Na dalším stanovišti děti pletly
oblíbené barevné gumičkové náramky. Také byla k dispozici menší
výstava drobného zvířectva a tímto děkujeme pánům J. Vlčkovi a
M. Bugnerovi, že přivedli dětem k pohlazení živou kozu a přinesli
ukázat slepice, králíky, morčata nebo andulky.
Asi největší úspěch u dětí sklidila novinová bitva, kdy dvě
družstva proti sobě bojovaly novinovými kuličkami. Odměnu si
zasloužily všechny děti, protože po sobě noviny do poslední kuličky
perfektně uklidily.
K večeru jsme již byli všichni unavení, takže jsme si nad ohněm
opekli špekáčky, v klidu se najedli, odpočívali a všichni jsme s napětím
čekali na zlatý hřeb sobotního dne – ohňovou show skupiny Prometheus.
Po setmění se sešla na hřišti spousta dětí i dospělých, kteří krátce před
devátou hodinou shlédli představení „O kráse“, jež mělo ukázat, že není
důležitá fyzická krása, nýbrž ta vnitřní krása každého člověk a přitom
jsme obdivovali umění práce s ohněm.
Počasí bylo po celou dobu nádherné, takže si všechny děti
zábavné odpoledne určitě užily. Velký dík patří všem rodičům, starším
dětem, hasičům i sokolům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili
a pomáhali nám s organizací, a přispěli tak k hladkému průběhu celého
odpoledne. Těšíme se na další společnou akci!
Za sponzorské dary děkujeme:
Obci Prusy-Boškůvky
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
Manželům Kubíkovým – Pohostinství Moravské Prusy
Manželům Palíškovým - Palíšek s.r.o., Vyškov
A děti touto cestou rovnou zvu na Mikulášskou besídku, kterou
MC Prušánek naplánovalo na čtvrtek 4. 12. 2014 od 16.00 hod. v sále

kulturního domu v Moravských Prusích. Šáša Viktor již pro Vás chystá
zábavné odpoledne a k hodným dětem přijde i Mikuláš s nadílkou.
Za Prušánek
Kateřina Burešová

FARNÍ LISTY
Drazí přátelé,
končí prázdniny, končí léto, doba dovolených je pryč a zase
se musíme dostat do nějakého řádu. Tento řád si musíme vytvořit
sami pro sebe a pro své děti. Snad začneme každý sám se sebou.
Otec arcibiskup nám k začátku školního roku píše:
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou
děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to
úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Ovšem,
při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či
bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád
a spravedlnost, sociální návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit
a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu
pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí
znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné
přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se
nám to nejdůležitější. Proto rodiče zajistí náboženskou výuku svých dětí,
která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky náboženství
dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech
ročnících základní i střední školy. K formaci patří i zapojení
do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti
smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování tak, aby
mladí se pro ni mohli rozhodnout svobodně sami.“
Drazí rodiče, vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím
se za vás a stejně tak prosím o modlitbu vás všechny, kteří
nevychovávají své vlastní děti. Z vaší dobré výchovy dětí bude mít
užitek celá společnost, i my. Proto vás rádi podpoříme.

Tak do toho! Také i naše farnost se musí dostat do řádu nového
školního roku. Pěkně zvu všechny pokřtěné i nepokřtěné děti na hodiny
náboženství. Děti I. - V. třídy budou mít výuku ve škole s p. katechetkou
Jitkou Cibulkovou. Během školního roku se budeme pravidelně scházet
na dětských mších svatých každý čtvrtek v 18.00 hod. V adventu budou
zase roráty pro děti.
Letos, když prožíváme „Rok rodiny“ o to více prosím rodiče,
aby projevili alespoň trochu zájmu nejen o to jak, ale i co se děti naučí
a zažijí v náboženství a při dětských bohoslužbách. Když rodiče budou
zvědaví, děti se také budou chtít dozvědět více. A to prospěje celé
rodině. Přeji proto všem rodičům a dětem hezký, povedený a hlavně
zajímavý nový školní rok.
Kalendář významných události ve farnosti do konce tohoto roku:
14. 9. – jsme si připomínali smutné 100. výročí vypuknuti Velké světové
války a u pomníku padlých jsme vzpomínali nejen na občany,
kteří padli na bojištích celé Evropy, ale i na jejich osiřené
rodiny.
4 .- 5. 10. – pojedeme na pouť do Mariazell. Chceme tak prožit,
co prožívali naši předci, když každoročně po žních, chodili na
pěší pouť do Mariazell /300km/. My pojedeme autobusem, ale
kdyby někdo chtěl se k nám připojit alespoň v neděli 5. 10.,
tak může do Mariazell přijet autem, a pak s námi prožit hezké
chvíle u Madonny, alpské Královny, užit si plavby parníkem
po Dunaji a podívat se na skvosty barokní architektury
horního Rakouska. V neděli půjdeme na poutní mši svatou
u milostného oltáře v 9:00 hod., pak bude následovat další
program.
4. 11. – ve Švábenicích se bude konat „myslivecká pouť“ - začátek
v 9:10 hod. halali trubačů u kostela. Zveme i naše myslivce
k účasti.
1. 11. – v sobotu v 15:00 hod. budeme uctívat vše svaté a pak se
půjdeme modlit na hřbitov /dušičky/.
1. 12. – bude prvním dnem adventních rorátů pro děti. Budou vždy
v úterý a čtvrtek v 17.30.
25. 12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.

Kromě těchto mimořádných událostí chceme upozornit
na pravidelný život naší farnosti. Mše svaté se v pruském kostele konají
každou neděli v 11:00 hod a ve čtvrtek v 18:00 hod.
Pravidelné pobožnosti:








III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství,
každý čtvrtek od 17:30 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti,
každý čtvrtek v 18:00 hod. – dětská mše svatá,
advent (prosinec) úterý a čtvrtek. - roráty pro děti v 17.30 hod.,
říjen – společná modlitba svatého růžence v kostele – úterý,
čtvrtek v 17:30 hod.,
květen – májová pobožnost – úterý a čtvrtek po mši svaté,
postní doba – křížová cesta – každý čtvrtek po mši svaté.
Udělování svátosti:







křest – pouze v neděli v 11:00 hod po domluvě s místním
duchovním správcem. Dítě je třeba přihlásit minimálně 2 týdny
před křtem,
svaté přijímání příští rok bude 24. května v 11:00 hod.,
svátost smíření – každý čtvrtek 17:30-18:00 hod.,
pomazání nemocných při mši svaté 18. června anebo po domluvě
v domě nemocného. Návštěva kněze u nemocných v jejich
domech je každý 1. čtvrtek v měsíci,
manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. 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.

Všichni jste zvaní k účasti na životě pruské farnosti v oblasti,
která by vás zajímala. Přidejte se k nám se svým nadáním
a schopnostmi, které máte od Boha, abyste je rozvíjeli. Kéž se farnost
v Mor. Prusích stane místem setkání pro lidi, kteří se chtějí podílet
na poli charitní služby, výchovy dětí, či různých kulturních akcí.
Kontaktovat s farností se můžete:
Telefon: 511110560
Mobil: 731402180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz
www.farnost-svabenice.cz/mp2.htm
Farnost, jako samostatná jednotka ke dnešnímu dni 25. 9. 2014
nemá žádné pravidelné příjmy a nevlastní žádné majetky, žije pouze
z darů věřících a různých sponzorů. Proto budeme vděčni za každý
sponzorský dar pro farnost. 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.
Děkujeme obci Moravské Prusy za příspěvek 30 tis. Kč
na opravu bočního vchodu do kostela. Konečně jsme také ukončili
splácení opravy střechy kostela, která stála 511 tis. Kč
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny akce, které
chystáme v nejbližším období a přeji vám, abyste našli svou životní
cestu ke štěstí v tom řádu, který si sami zvolíte. Přijměte nabídku
konečně anebo znova vstoupit na cestu Evangelia, kterou se snaží jít
naše farní společenství, a tak postoupit k lidské dokonalosti a svátosti.
V tom ať nám pomáhá dobrý Bůh.
P. Boguslaw

Ve farnosti funguji také následující společenství:




ministranti – pro chlapce – naplň: služba u oltáře a společné hry
a zábavná setkání,
schóla – naplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky podle
domluvy,
universita III. věku – společenství pro seniory se setkává v úterý
na faře, náplní setkání je společná modlitba a vzdělávání.

Z KRONIKY
U příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války jsem
vybrala následující úryvky z místní kroniky, které zachycují
tehdejší dění. V dalším čísle budeme opět pokračovat rokem 1951.

1914
Ve dnech 27. – 29. června pořádán byl slet Sokolstva v Brně, při
němž Němci a zejména buršáci počínali si s takovou zhovadilostí, že
i slušnější Němci počínání jich s hnusem odsoudili. Tito takzvaní
„nositelé kultury“ zákeřně přepadali menší hloučky Sokolů a českých
lidí, ano i dámy, a surově je ztýrali. Dík ukázněnosti Sokolstva
a veškerých účastníků sletu, již jenom mimobrněnských bylo
na 100 000, nedošlo k srážkám. Všichni účastníci jenom útrpně se
usmívali „obhájcům německého Brna“, neboť jasně poznali, že Brno jest
vlastně naše a naším také úplně bude v nedaleké době. Což neoddálí
sebevětší zuřivost a běsnění Němců. Slet ukončen předčasně dne
28. června odpoledne rozšířila se totiž hrozná zvěst o zavraždění
následníka trůnu J. V. arcivévody františka Ferdinanda a jeho chotí
Žofie, vévodkyně Hohenbergové v Sarajevě, kde meškali po skončených
bosenských manévrech, když jeli na radnici, hozena byla na jejich
automobil puma, kterou však arcivévoda rukou odrazil, tak že jim
neuškodila poranila pouze některé osoby z jejich průvodu
v následujících automobilech. Na radnici, kde vznešené manžely
očekávalo městské zastupitelstvo s hodnostáři oslovil arcivévoda
starostu sarajevského ironicky: „přišel jsem k Vám na návštěvu a Vy
mne vítáte pumami.“ Po skončení slyšení prosili všichni arcivévodu, aby
od další jízdy městem upustil anebo aby dovolil vyklidit ulice, k čemuž
však arcivévoda ano na prosby své choti nesvolil a nařídil jeti
k nemocnici, kde byli ranění při pumovém atentátu. Při zatáčce, kdy
automobil arcivévodský musel jeti pomaleji, třeskli pojednou 2 rány
z revolveru, které vypálil student Gavrilo Princip, jimiž zasaženi oba
vznešení manželé, arcivévoda na krku, jeho choť na spodní části těla.
Zprvu nikdo nezpozoroval hrozného účinku tohoto atentátu neboť jak
arcivévoda, tak i jeho choť zůstali sedět vzpřímení, teprve když na rtech
arcivévodových objevila se krev, nařízeno rychle jeti do konachu, avšak
všechna lidská pomoc byla již marná: krátce po přenesení do konachu
zemřeli. Poslední slova arcivévodova prý byla: „Žofie, žij pro naěe
pro naše děti.“
Útočníci byli ihned zatčeni. Jsou to fanatičtí anrachisti a svedení
nerozvážlivci, kteří jsou s životem hotovi a kteří neuvědomili si
následky svého zločinu. Některé listy přímo obviňují srbskou vládu,
že zločin tento zosnovala. Bůh to suď.

Dne 23. července podalo Rakousko Srbsku Nótu, ve formě
ultimáta, kterou mělo Srbsko zodpovědět do 25. července do 6 hod.
odpoledne. Jelikož odpověď Srbska rakouskou vládu neuspokojila,
přerušilo Rakousko se Srbskem diplomatické styky a nařídilo částečnou
mobilisaci. První odtud povoláni: františek Trávníček a Josef Malý.
Dne 28. července vypovědělo Rakousko formálně Srbsku válku a J. V.
vydal manifest národům. Rusko zprvu se snažilo, aby spor mezi
Rakouskem a Srbskem byl vyrovnán nekrvavě a několikrát proto
zakročilo u vlády rakouské. Poněvadž však Rakousko od svých
požadavků vůči Srbsku nechtělo nikterak upustiti, nařídilo Rusko
mobilisaci. Následkem toho podalo Německo nótu Rusku a Francii,
když pak tato byla zodpovězena vyhýbavě, vypovědělo Německo Rusku
válku, Francie pak, jako spojenec Ruska, vypověděla válku Německu.
Německo chtělo dopravii svoje vojsko proti Francii přes Belgii, což však
tato jako stát dosud neutrální, nechtěla dovoliti, čímž taky mezi Belgií
a Německem nastal stav válečný. Také Anglie po porušení neutrality
Belgie vypověděla Německu válku.
Dne 1. srpna nařízena v Rakousku – Uhersku všeobecná
mobilisace. Odpoledne téhož dne asi 34 záložníků a domobranců odsud
nastoupilo ku svým plukům. Loučení bylo srdcervoucí. Zejména když
děti počali křičeti a nechtěli se svých otců pustiti. Svědkové tohoto
výjevu jistě si nepřejí více v životě. Vojenskou povinnost konající
mužové z Mor. Prus:
Dne 1. srpna 1914 narukovali z I. výzvy:
Josef Pavlík, sloužil 3 roky u jízdy, Metoděj Šedý, sloužil 3
roky u dělostřelectva, Ɨ Jaroslav Novotný, sloužil 1 rok u myslivců, padl
hned v roce 1914, Ladislav Kroutilík, sloužil 2 roky u polního telegrafu,
Ɨ Františk Kozák, sloužil u 8. Pluku, padl, Jiří Obořil, Ɨ František Obořil,
praporčík, padl, Ɨ Josef Dostálek, zemřel doma, Ɨ František Janoušek,
nezvěstný, Ɨ Pavel Kočí, zemřel v nemocnici, František Klvač, František
Kroutilík, učitel, Jan Kudlička, Matěj Kusala, František Kutálek,
Jaroslav Kutálek, Vladimír Lahoda, hosp. příručí, Jan Malý, Ɨ Josef
Malý, padl, Jan Obořil, Jan Pavések, Josef Pavések, Antonín Pavlík,
Cyril Poledník, Josef Poledník, Ɨ Antonín Pospíšil, padl, Jan Račanský,
Jiří Račanský, Silvestr Rolek, zajat, Jan Sedláček, zajat, František
Skácel, Jan Svobodník, Antonín Surák, Ɨ Josef Svobodník, Jan Školař,

učitel, František Trávníček, František Vlček, zajat v Itálii, Jan Vlček,
Josef Vincourek, František Vojtek, Antonín Zalešák, propuštěn, Metoděj
Zbořil, Jan Zouhar, Ɨ Josef Zouhar, padl.
V září narukovali při 2. výzvě:
Antonín Blažek, Jan Gajdoš, zajat v Rusku, Antonín Holzer,
Adolf Charous, Ɨ František Janoušek, nezvěstný, Josef Klouda, hosp.
příručí, zajat, Alois Kusala, invalida, František Lisák, Josef Martinek,
Václav Matějek ,propuštěn, Vincent Mazel, František Mrňka, Jan
Obořil, číslo 52, Antonín Pírek, František Škroblík, Hubert Trávníček,
František Zalešák, František Hřebíček, František Sedláček, číslo 119, Jan
Janoušek, narukoval 15. 1. 1915 a Ɨ Josef Obořil, zemřel v nemocnici,
Antonín Šedý, narukoval 1915 a Ɨ František Vymazal, zajat v Rusku a
zemřel, Josef Řezníček, narukoval 15. 2. 1915, zajat v Rusku, Josef
Trávníček, narukoval 15. 2. 1915.
Narukovali 15. 3. 1915:
Václav Pěnčík, Josef Račanský, nezvěstný, Antonín Pavések,
nezvěstný, Antonín Brzobohatý, hosp. příručí, Július Kudlička, František
Sedláček, číslo 87, Ɨ Josef Trávníček, kand. Učitelství, padl na frontě
italské, Jiří Pavlík, František Račanský, rolník, číslo 33, Josef Dobeš, Jan
Klvač, Josef Račanský z čísla 30, Ɨ Fabián Kudr, padl.
21. 6. 1915 narukovali:
Jan Kozák, student medicíny, František Řičánek, invalida, Jan
Vojtek, z čísla 101, Jan Kudr, Vratislav Klvač, Ondřej Cupák, narukoval
19. 7. 1915, Július Pavlík, František Račanksý, František Černý,
František Obořil, z čísla 31, Konstantin Kotouč, Antonín Židlák, dělník
u velkostatkáře, Ɨ Petr Lósa, padl, František Zlámal, Štěpán Tomášek,
Jan Tomášek, Tomáš Kroutilík, Jan Zalešák, František Račanský, z čísla
102, Štěpán Černý, František Černý, Vilém Trávníček, Jan Kroupa,
pans. kolář, Josef Hajzel, Josef Krešl, František Žaroský, narukoval 21.
2. 1916, František Kusala (Zouvalka), Konrád Pěnčík, starosta, Josef
Kroupa, I. radní, Jan Trávníček, II. radní.

Dne 27. Července 1915 odvedeni a 15. Října narukovali:
Petr Pavlík, Ɨ Václav Kadlec, padl na ital. Frontě, Antonín
Sedláček, Jan Tomášek, Jan Pěnčík, František Kroupa, Jan Trávníček,
Josef Račanský z čísla 39, Alois Kroutilík, abitur. Gymnázia, narukoval
18. 8. 1916, František Trávníček z čísla 35.
Plná 4 léta vraždily ústřední mocnosti: Německo a Rakousko –
Uhersko lidstvo. Po lidské námaze státy „Dohody“: Amerika, Anglie,
Francie, Itálie, Rumunsko porazili na hlavu Německo. Dnem 28. října
1918 se Rakousko, říše Habsburků, rozpadlo a Německo bylo donuceno
podepsati mír ve Versailles dne 28. června 1919, který pokořil
německou pýchu.
Národní výbor československý: Dr. Fr. Soukup, Jiří Stříbrný,
Antonín Švehla, Dr. Vávro Šrobár. Dr. Alois Rašín ujal se v Praze
zatímně vlády v celém území československého státu a tím odvěký sen
národa československého stal se dne 28. Října 1918 skutkem.
1915
Školní dítky sbírali na podzim ostružinové listí pro vojíny
v poli, které upraveno bylo k vaření čaje. Mimo to dívky hotovily
pro vojíny teplé části oděvů. Tak shotovily 10 kuklí, 15 párů nátepniček,
1 balík cupaniny, 725 párů papírových podešev a 105 párů ponožek
z Bellrotova papíru.
1916
Celý rok hrozná světová válka otřásala Evropou. V zimě a z jara
hrozné boje v Karpatech, v květnu průlom u Gorlice, boje v Haliči
a v ruském Polsku. Dne 23. května vypovídá Itálie válku Rakousku –
Uhersku. Opanování Bělehradu a zničení a spustošení celého Srbska
a Černé hory. Domobranecké přehlídky, odchod nových a nových
branců. Odvod koní, rekvisice obilí, válečné půjčky, rekvírování
měděných kotlů, mosazných svícnů, klik, kování, zvonů atd. se neustále
střídaly. To vše poví dějiny.
Dne 21. listopadu uprostřed válečné vřavy zemřel původce
hrozné války stařec František Josef I., císař rakouský. Dne 30. listopadu
byl pohřben ve Vídni. Hned nastoupil na trůn jeho prasynovec Karel I.

1918
28. října 1918 byla prohlášena samostatnost českého národa.
Vojáci z největší části vrátili se do svých domovů. Rok uplynul
v drahotě a nedostatku.

SOKOL
Akce TJ Sokol Mor.Prusy za poslední čtvrtletí
Tak jako každý rok i letos to na našem hřišti žilo ve znamení
sportu a zábavy celé léto. Musím podotknout, že počasí nám přálo,
akce se vydařily a účast byla hojná. Pojďme si tedy shrnout
jednotlivé dění.

16. 8. 2014 jsme si zahráli fotbal družstev SVOBODNÍ proti
ŽENATÝM, kdy zvítězili ženatí 6:1. Za ženaté skórovali: Lubomír
Šebesta (2 góly), Jaroslav Vejmola (2 góly), Milan „Ufák“ Dostálek ml.
(1 gól), Dušan Panáček (1 gól).
Za svobodné zabodoval Pavel Tkáč 1 gólem. Ženatí tak vyhráli
tradiční odměnu ve formě piva.
23. 8. 2014 proběhl turnaj trojic v nohejbale Memoriál Jiřího
Špičáka, zúčastnilo se 8 týmů.
výsledky:
1. místo Očip
2. místo Rozvíz
3. místo Aripekanikola

28. 6. 2014 proběhlo Dětské sportovní odpoledne. Naši malí
sokolíci si mohli vyzkoušet své sportovní dovednosti v různých
disciplínách, jako hod granátem, slalom, skok do dálky, běh, střelba ze
vzduchovky, přetahování lanem aj. Dále nás navštívili dálniční policisté,
se kterými se děti projely v jejich služebním voze. Také místní sbor
dobrovolných hasičů dětem předvedl ukázku hasičského útoku, který si
děti mohly vyzkoušet a nakonec se vozily v jejich avii. V závěru dne si
všichni opekli buřty, a kdo chtěl, tak přespal ve stanu.
5. 7. 2014 se uskutečnil tradiční Uliční turnaj v nohejbale O
pohár starosty obce, kterého se zúčastnilo 6 týmů.
výsledky:
1. Chaloupky (Chujac J., Chujac D., Rückl P. ml.)
2. Návdanky (Pacák R., Dostálek M. ml., Grégr I.)
3. U křížku (Vejmola J. ml. Palla J. st., Palla J. ml.)
4. U mléna (Vlček J., Pekařík Z. ml., Letoš B.)
5. Chmelének (Račanský J. st., Račanský J. ml., Pospíšil O.)
6. Veverská (Molitoris J., Vlčková V., Bugner M.)
Akce byla úspěšná. O občerstvení se postarali naši členové
Milan Dostálek ml. a Miroslav Pacák ml. K zakoupení tak byly
zabíjačkové speciality – ovar, koleno nebo polévka.

Turnaj byl na vysoké úrovni, jelikož se účastnili také ligoví
a extraligoví hráči. Všem děkujeme za účast!
Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy

SDH MORAVSKÉ PRUSY

POZDRAV Z PRAHY

Během prázdnin jsme svou účastí podpořili Dětské sportovní
odpoledne. Názorně jsme předvedli hasičský útok, který jsme za naší
asistence nechali děti vyzkoušet. Také jsme jim umožnily jízdu v naší
hasičské avii.

U příležitosti výročního koncertu hudební skupiny Kabát, nás do
hlavního města Prahy vyrazila reprezentovat delegace z Prus (tzv. pruská
ocel). Kromě vydařeného koncertu navštívili i významné české památky
a poslali nám důkaz místo slibů! V případě zájmu o bližší podrobnosti,
kontaktujte přímo účastníky zájezdu.
Děkujeme Dušanu Panáčkovi, Jiřímu Vlčkovi, Josefu
Molitorisovi, Milanu Dostálkovi ml., Milanu Teplému a Michalu
Panáčkovi za krásný pozdrav!

Na konci prázdnin jsme pak dohlíželi na ohňovou show skupiny
Prometheus v rámci Rozloučení s prázdninami.
Momentálně bychom rádi informovali občany, že 25. října opět
proběhne sběr elektroodpadu, který zajišťujeme.
Dále nás na podzim čeká zazimování hasičské techniky
a zbrojnice.
Jiří Řezník
SDH Moravské Prusy

UDÁLOSTI
Narodila se:
Emily Štěpánová, Boškůvky
Jubileum:
červenec 2014

srpen 2014

září 2014
Odstěhovali se:

Přistěhovali se:
Úmrtí:

POZVÁNKA

Jan Pavlík
Božena Zmeškalová
Josef Večerka
Ing. Evžen Brázdil
Miroslav Daněk
Drahomír Křetinský
Jan Vlček
Ludmila Křetinská
Vladislav Račanský
Jiřina Řezníková
Jitka Pavesková
Josef Řezníček
Marie Kadlecová
Marie Mazlová
Marie Vojtková
Božena Zmeškalová
Lucie Cupáková
Michaela Cupáková
Veronika Cupáková
Marie Babáková
Petr Urban
Jitka Stloukalová
Daniel Putera
Jana Kalinová
MVDr. Michaela Gabrielová
Radka Horalíková
Jan Zbořil
Marie Večerková

Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního učení zve
seniory v důchodovém věku k účasti na počítačovém kurzu v rámci
projektu „Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem
manželů Livie a Václava Klausových.

NEBOJTE SE
POČÍTAČE!
BEZPLATNÝ PC KURZ
PRO SENIORY
21. 10. – 24. 10.
PRUSY-BOŠKŮVKY
Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si třeba vyhledat
autobusové spojení? Je to mnohem snazší, než by se mohlo na první
pohled zdát!
VÝUKA BUDE PROBÍHAT PŘÍMO V PRUSÍCHBOŠKŮVKÁCH V TERMÍNU OD 21. DO 24. ŘÍJNA, každý den
4 hodiny dopoledne volným tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi v oblasti
vzdělávání dospělých. Výuka je orientovaná čistě prakticky, její
náročnost se průběžně přizpůsobuje potřebám i možnostem účastníků –
seniory tedy rozhodně nečekají např. dlouhé a nudné přednášky o
nepodstatných rozdílech mezi výrobci počítačů, ale výklad úplných
základů jako zapnutí a vypnutí počítače, práce s myší, psaní
jednoduchého textu, ODESLÁNÍ e-mailu a vyhledávání informací na
internetu. Na začátku kurzu obdržíte studijní materiály zdarma.
PŘIHLÁŠKY: Přihlásit se můžete na Obecním úřadě Prusy-Boškůvky
do pátku 17. 10. 2014.
POZOR!
Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků!

