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Úvodník

Blátivé cesty kolem domu zdaleka nenaznačují, že je vlastně advent.
To jen hromada letáků s baňkami, vánočními hvězdami, zaplavující mou
schránku, všudypřítomný Santa Claus a to, že v Kauflandu neměli perníkové
koření, mě plesklo do čela, „no jó, dyť jsou ty vánoce!“ a všechny správné
hospodyňky pečou. To vše mi připomíná, že by si prodejci všemožných
vymožeností přáli, abych propadla vánočnímu šílenství. Jenže mně se
nechce. Nechce se mi už několik let podporovat tento business. A tak jsme
se letos rozhodli, že nám vánoční stromeček věnuje kamarád, jo, čtete dobře.
My totiž máme jednoho takového kamaráda, který se rozhodl, že nebude
propadat nejen vánočnímu šílenství, ale tomuhle komerčnímu kolotoči
vůbec, a tak koupil bývalý lom u Sloupu. Má tam maringotku a vlastní zdroj
vánočních stromků. Někdo by mohl říct - nějaký bezdomovec, ale to je
omyl, je to normální pracující člověk, který má ještě nějaké jiné domovy
někde jinde, ale prostě se rozhodl žít takto. Mimochodem, vlastně je to
milionář, když si uvědomím, jakou hodnotu ten lom dnes má. Trochu
extravagantní, ale milionář!
Vydali jsme se tedy za ním s mým mužem a kamarádkou autem. Na
uvítanou nás čekala slivovička okořeněná stvolem marijánky (pokud by si
někdo ze čtenářů myslel, že jde o majoránku, tak se opravdu plete). Měla
sice pěknou zelenou barvu, ale dávat mi takovou věc je jako házet perly
sviním, zkrátka nemám buňky na to, abych něco takového plně docenila.
Společně s naším přítelem, říkejme mu třeba Krokodýl Dundee tam
bydlí ještě jeden človíček, a tomu jsme, už ani nevím proč, začali říkat
Sandokan. Sandokan je chlapík už asi hodně přes padesát, ale těžko říct,
klidně by mu mohlo být i čtyřicet. Kdysi dávno prý načapal svou ženu
inflagranti, zbil jejího amanta a utekl do lesů. Dodnes neví, jestli je
rozvedený nebo ne a jestli amant přežil. Jeho úkolem je vařit Dundeemu,
starat se o pořádek v maringotce a taky stavět opěrné zídky z kamene,
kterého je tam všude habakuk. Těch zídek je tam postaveno už opravdu
hodně, a jsou velmi precizní a krásné. Je skoro neuvěřitelné, že něco
takového někdo vytvořil vlastníma rukama.
Rozhlíželi jsme se po lomu, klábosili o všem možném, o trablích
s úřady, které Dundee řeší, protože si kdosi brousí zuby na jím uklizený

(byla tam skládka) a spravený lom, který by se jistě dal využít i komerčně.
Dokonce jsem navštívila i zdejší zcela ekologickou kadibudku, která je
postavená s výhledem na západ slunce, takový komfort tedy doma nemám.
Sandokan se odporoučel už před hodnou chvílí do lesa s tím, že jde
pro stromky. Byl tam dost dlouho, a my už museli jet. Přemýšleli jsme, jestli
je šel teprve sázet a čeká, až povyrostou nebo jestli se mu něco nestalo.
Dundee řekl, že ho vždycky volá trubkou, kterou koupil v nějakém sekáči za
stovku, má totiž drobnou vadu - nemá náústek. Pochopitelně jsme mu na to
nenaletěli, už proto, že vydat nějaký tón z těch kovových střev byl nadlidský
výkon. Po prvním děsivém tónu jeho trubky se však zpoza nejbližšího
balvanu vynořil Sandokan s dvěma smrčky v rukou a pravil: „vyberte si, já
nevim, kerej je lepší“. Nejspíš toto dilema ho tolik zdrželo. Bylo to tak
nečekané, že jsme se v mžiku váleli smíchy. Kdyby to chtěl někdo
zrežírovat, dalo by to asi dost práce.
Cestou domů jsem si říkala, že sice nevím, jestli se nám ten smrček
vzhledem k projetému benzínu vyplatil, ale co se týká nabytého duchovního
bohatství, určitě to za to stálo. Ani letos se mi tedy nepodařilo propadnout
vánočnímu šílenství. HALELUJA!
Hezké svátky!
Soňa Urbanová

Z Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi trochu shrnout vše, co se projednávalo v poslední dekádě roku na
veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 09. 2011
 Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o zajištění financování systému
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen „IDS
JMK“), kde se mění v některých bodech znění původní smlouvy z roku
2008. Celková částka, kterou bude obec poskytovat ze svého rozpočtu do
rozpočtu JMK na standart dopravní obslužnosti IDS JMK je u dodatku
č. 1 určena jako násobek částky 50,- Kč na jednoho obyvatele a
celkového počtu obyvatel obce dle statistických údajů ČSÚ ke dni 01. 01.
předcházejícího kalendářního roku a je stále stejná

 Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtového
opatření:
Rozpočtové opatření č. 5/2011:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů o
268 100,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů: o
268 100,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 27. 09. 20101
Rozpočtové příjmy:
6 138 900,- Kč
Rozpočtové výdaje:
6 138 900,- Kč
 Posledním bodem bylo schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora pro-rodinné
politiky na úrovni obcí“ pro rok 2011 s názvem projektu „V Boškůvkách
si děti také chtějí hrát“ a poskytnutou finanční podporu v celkové výši
5 950 Kč,- na tento projekt.
Předpokládané výdaje projektu na pořízení herních prvků z dětského
hřiště – skluzavka, houpačka a pískoviště s plachtou činí 69 000,- Kč. Do
konce roku se pořídí houpačka a zbývající herní prvky se dokoupí v roce
2012 s rozpočtu obce s případnou žádostí o dotace z aktuálních dotačních
programů.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 10. 2011
 Rozpočtové opatření č. 6/2011
Financování
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 27. 10. 2011
Rozpočtové příjmy:
Financování
Rozpočtové výdaje:

455 500,- Kč
455 500,- Kč
6 138 900,- Kč
+ 455 500,- Kč
6 594 400,- Kč

 Dalším bodem byl prodej pozemku parc. č. 4363/2 – zahrada, o výměře
1489 m2 v k.ú. Moravské Prusy označeného dle geometrického plánu č.
314-15/2005 – lokalita Milíř pro výstavbu rodinného domu.
Ze dvou došlých nabídek, zastupitelstvo obce vybralo nabídku od
manželů Michala a Kristýny Jarmarových.
 Seznámení a schválení výroční zprávy za školní rok 2010/2011 základní
školy v Moravských Prusích, kterou zpracovala Mgr. Olga Hillová,
zástupce statutárního orgánu.

 Schválení žádosti ředitelky mateřské školy v Moravských Prusích na
doplacení finančního příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů
na prodloužení provozu MŠ a za období letních prázdnin v celkové výši
27 434,- Kč.
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek
22. 12. 2011, kde bude hlavním bodem schválení rozpočtu obce na rok 2012.
***
A je to zase tady. Vánoce. Silvestr. Další rok za námi. Vánoční
výzdoba už probleskuje okny domů a výzdoba v obchodních domech nás
upozorňuje na blížící se vánoční svátky už několik týdnů dopředu. Většina z
nás se už těší na blížící prázdniny a volný sváteční čas s kamarády, s rodinou
nebo prostě s našimi blízkými. Ať se Vám tedy Vánoce všem vydaří ve
spokojené a přívětivé atmosféře.
Chtěl bych poděkovat všem občanům a organizacím, kteří se
jakýmkoli způsobem podílí na veřejném životě v obci. Zároveň bych chtěl
vyslovit co se nejsrdečnější přání, aby se Vám i v roce nadcházejícím dařilo
alespoň tak dobře, jak v tom letošním, popřál všem s láskou prožité krásné a
příjemné vánoční svátky, hodně zdraví, osobního i rodinného štěstí a pohody
pro nadcházející rok.
S úctou Lubomír Šebesta, starosta obce

napečením výborných buchet, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Počasí
nám přálo a odpoledne se opravdu vydařilo!

Mateří douška
SKŘÍTKOVÁNÍ
Ve středu 19. října se konal v naší mateřské škole v odpoledních
hodinách již druhý ročník „Skřítkování". Děti i rodiče čekaly hry a soutěže,
na kterých si všichni procvičili své znalosti a dovednosti. Např. při plnění
úkolu u "lístečkové víly", kdy děti přidělávaly tečky na kloboučky
muchomůrkám, si procvičily své matematické znalosti. S dalším úkolem na
ně čekala „víla Evelýna"- ta dětem zavázala oči, ony překonávaly cestu s
překážkami podél lana a poznávaly hmatem různé předměty zavěšené na
laně. Na tomto stanovišti děti také nakrmily veverku oříšky (házely oříšky
veverce do košíčku). Další úkol je čekal u "Slunečnicové víly", kde
prokazovaly své znalosti o přírodě. Na tomtéž stanovišti musely prokázat i
maminky, že jejich smysly (a to zvláště chuť) při ochutnávání různých
skřítkovských
nápojů,
jsou
dokonalé.
Za
každý
takto
splněný
úkol
dostaly
děti
jeden
díl
skládačky. Na
maminky ještě
čekal
úkol
rozluštit rébus,
za které dětem
přibyl
opět
další díl do
skládačky. Děti
ještě
zvládly
několik podobných zábavných úkolů a po splnění všech, si společně s rodiči
složily obrázek, za který byly na závěr odměněny. "Skřítek podzimníček" i
sladká odměna se jim moc líbila. O občerstvení se postaraly maminky

ŠKOLKA PLNÁ ČERTÍKŮ
„My se čerta nebojíme“ - tak jsme nazvali téma týdne, který
předcházel příchodu sv. Mikuláše do naší MŠ. Celý týden jsme si ve školičce
povídali, kdo byl sv. Mikuláš a proč vlastně rozdával dětem dárečky, četli
čertovské pohádky, vyráběli andílky i čertíky. Vypadalo to u nás jako v

opravdovém peklíčku, i s malými nezbednými čertíky. Nastalo pondělí
5. prosince, den příchodu Mikuláše s opravdovým čertem a děti se těšily i
obávaly, jestli si mikulášskou nadílku opravdu zasloužily. Ale když do třídy
vstoupil krásný anděl, obavy se rozplynuly. Ten děti uklidnil, pohladil,
povzbudil a společně s Milulášem předal sladký balíček. Všichni jsme si
nakonec oddechli, protože všechny děti se odměny dočkaly a nikdo
neskončil v čertovském pytli. Pak Mikulášovi a čertovi zazpívaly mikulášské
písničky a zarecitovaly čertovské básně, aby měli oba na ně pěknou
vzpomínku a za rok opět přišli do MŠ.
Děkujeme družstvu Švábenice za sponzorský dar!

Hned 8. prosince jsme s přípravami na vánoce pokračovali a rodičům
v kulturním domě na Vánoční besídce předvedli, co jsme si pro ně připravili.
Děti se proměnily v živé dárečky a jistě svým vystoupením potěšily a tak
daly krásný dárek všem přítomným!
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou výzdoby sálu i těm, kteří
své perníkové výtvory věnovali do tomboly a přispěli tím ke krásné
atmosféře tohoto vánočního odpoledne!
Vánoční přání
Přejeme Vám krásné, šťastné a pohodové Vánoce a vše dobré v
novém roce.
Děti a zaměstnanci MŠ Moravské Prusy

Ze školních škamen
Součástí základního vzdělání našich dětí je také kulturní rozvoj jejich
osobnosti. Přestože vstupné na tyto akce nebývá nijak levné, rodiče našich
žáků si potřebu rozvoje estetického cítění svých dětí uvědomují a účast na
představeních jim umožňují.
A tak žáci od začátku školního roku měli možnost shlédnout loutkové
představení "Krtek a princezna" nebo výchovný koncert "Ztracená písnička".
Nejsilnějším zážitkem byla jistě návštěva Mahenova divadla v Brně.
Překrásně kostýmovaná pohádka "Popelka" v nádherném klacisistním
prostoru brněnské činoherní scény se jistě hluboce vtiskne do paměti žáků.
Jakýmsi poděkováním rodičům za tyto možnosti by se mohla stát
Vánoční besídka ze čtvrtka 8.prosince v Kulturním domě. Děti si
nacvičovaly čísla jak ve vyučování, tak v kroužcích.
Účast byla tradičně silná. V přestávce mezi vystoupením dětí z
mateřské školy a vystoupením našich žáků proběhla tombola perníčků, které
zhotovily maminky a babičky. Utržená částka 4 626Kč bude opět věnována
nákupu hraček a pomůcek.
Tak jako jsme na závěr besídky všem přítomným popřáli krásné
Vánoce, přejí žáci i zaměstnanci základní školy všem čtenářům Občana
klidné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2012.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

Prušánek
DRAKIÁDA
Na letošní ročník drakiády
budou pamětníci vzpomínat jako na
velice vydařený. Kolem třetí
hodiny odpoledne se devátého října
sešel na polní cestě do Boškůvek
výkvět pruských pouštěčů draků se
svými létavci. Vítr vál o stošest draci malých rozměrů i ti se
sebemenší chybičkou v konstrukci
neměli šanci – za to ti ostatní létali
tak vysoko, že člověka bolelo za
krkem, když je pozoroval. Nejvýše
vyletěl drak Anežky Svobodové, za
vlastnoručně vyrobeného draka byl
oceněn Jakub Kolář a nejrychleji se do vzduchu podařilo dostat draka
Adama Trunečka.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD „USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK“
Ani v letošním roce nebyla přerušena tradice uspávání zvířátek, na
které jsme ve spolupráci se Základní školou navázali dne 1.11.2011.
V hojném počtu dětí i
rodičů,
za
světel
lampionů i rozzářených
dětských tvářiček jsme
uložili
zvířátka
k zimnímu spánku a dali
tak najevo paní Zimě, že
je čas na trochu toho
sněhu.
Děkujeme všem
„zvířátkům“
za

zprostředkování
krásného zážitku a
rovněž děkujeme
sponzorům - paní
Jitce Slezákové firma
Smíšené
zboží
Jitka
Slezáková a panu
Palíškovi - firma
Palíšek kovovýroba
za sponzorské dary.
Ještě
si
dovolím upozornit,
že jsme se (maminky a děti) v Prušánku začaly scházet v pondělí a ve čtvrtek
od půl deváté do desíti.
Judita Špičáková

Knihovna
Vážení čtenáři,
v rámci Týdne knihoven jsme nejen pro naše čtenáře ve spolupráci
s Prušánkem a Základní školou připravili: Besedu s psycholožkou Mgr.
Renatou Musilovou z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve
Vyškově, která se uskutečnila dne 6. října ve velké třídě základní školy.
Beseda byla na téma radosti a starosti moderního rodiče. V průběhu diskuse
se paní magistra zaměřila úžeji na problematiku dětí a internetu. Všichni
zúčastnění si jistě odnesli cenné poznatky nebo jiný náhled na své vlastní
starosti týkající se dětí.
V naší knihovně rovněž proběhlo Divadelní odpoledne - hraní s
pohádkou, na kterém si děti zahrály improvizovanou pohádku a měly tak
možnost vyzkoušet si, jaké to je být hercem.
Naše knihovna je nyní obohacena o další přírůstky knih, které byly
součástí Boškůvské knihovny, a které vám nyní můžeme nabídnout, stejně

tak jako nový výměnný fond z Knihovny Karla Dvořáčka, rovněž každého
čtvrt roku vám nabízíme nově zakoupené knihy z různých žánrů.
Do nového roku, který je před námi, vám přejeme hodně štěstí,
zdraví, ale také hodně krásných a hodnotných knih, které vás svým obsahem
obohatí. Jednu z takových knih, si vám dovolujeme představit v další rubrice
Knihomol. Příjemné čtení.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

Knihomol
SKAFANDR A MOTÝL
Jean-Dominique Bauby
„Žiju, myslím - nikdo nemá právo mi
tyto dvě skutečnosti upřít.“ Jean-Dominique
Bauby byl dynamický a úspěšný čtyřicetiletý
muž, který měl krásnou manželku, ještě hezčí
milenku, dvě malé děti a prestižní zaměstnání
jako šéfredaktor magazínu Elle. Jednoho dne
nevstal z místa řidiče svého luxusního
kabrioletu a nevrátil se zpátky do svého života. Vlivem mozkové příhody
kompletně ochrnul a oněměl, postihl ho tzv. Locked- in syndrom - syndrom
uzamčení. Jediné, co spojovalo jeho nezasaženou mysl s okolním světem,
bylo levé oko. Díky terapeutce a rafinovanému systému dorozumívání, který
pro něj vytvořila, Jean-Dominique doslova „namrkal“ svou knihu,
neobyčejně silné a dojemné poselství o triumfu lidské duše nad smrtelným
tělem. Kniha vyšla ve Francii 7. března 1997. Jean-Dominique Bauby zemřel
na srdeční zástavu o dva dny později ve věku 44 let. Podle knihy natočil v
roce 2007 stejnojmenný film uznávaný režisér Julian Schnabel. Sugestivní
filmové dílo Skafandr a motýl bylo uvedeno na filmovém festivalu v Cannes
2007 a Julian Schnabel za ně obdržel cenu za nejlepší režii. Přestože smrt
Jeana Dominiqua Baubyho přišla předčasně, autor se alespoň dožil vydání
své knihy a byl tak svědkem zrodu celosvětového knižního fenoménu. V den
vydání Skafandru a motýla se ve Francii prodalo neuvěřitelných 25 000 kusů
a během prvního týdne se počet prodaných knih vyšplhal na neuvěřitelných

150 000. Kniha se okamžitě po vydání stala bestsellerem nejenom v zemi
svého vzniku, ale byla přeložena do 23 jazyků a do současnosti se jí prodalo
pozoruhodných 1,2 milionů výtisků.
Úryvek z knihy:
KOUPEL
O půl deváté přichází fyzioterapeutka. Brigitte se svou sportovní postavou a
profilem jako z římské mince přichází, aby vrátila funkčnost nehybným
pažím a nohám. Říkají tomu „rehabilitace“ nebo „mobilizace“ a tato
vojenská terminologie je směšná, když vidíme vyhublost vojska: třicet kilo
dole za dvacet týdnů. Takový výsledek jsem opravdu nečekal, když jsem
osm dní před nehodou začínal s dietou. Při příchodu Brigitte ověřuje, zda
nějaký malý záchvěv nevykazuje zlepšení. “Zkuste mi stisknout dlaň,“ žádá.
Protože mám často dojem, že pohnu prsty, soustředím svou energii na to,
abych jí rozdrtil dlaň, ale nic se nepohne a ona položí mou ruku zpět na
pěnový čtverec. Ve skutečnosti se jediné změny týkají mé hlavy. Odteď ji
mohu otočit o 90° a moje zorné pole sahá od břidlicové střechy sousední
budovy po zvláštního Mickeyho s visícím jazykem, kterého nakreslil můj
syn Théophile, když jsem nemohl pootevřít ústa. Během cvičení jsme se
dostali do stadia, kdy se tam vejde lízátko. Jak říká neurolog: „Je třeba hodně
trpělivosti.“ Setkání s fyzioterapeutkou končí masáží obličeje. Brigitte mi
svými vlhkými prsty prohmatává celý obličej, sterilní území, které má
konzistenci pergamenu, a inervovanou část, na níž mohu ještě svraštit obočí.
Demarkační linie prochází přes ústa a já se mohu pousmát jen napůl, což
odpovídá mé proměnlivé náladě. I taková drobná příhoda, jako je mytí, ve
mně může vyvolat rozmanité pocity.
Někdy mi přijde legrační, že jsem ve čtyřiačtyřiceti letech umyt, obrácen,
osušen a zavinut jako kojenec. Z toho návratu do dětství mám dokonce
radost. Nazítří se mi to všechno zdá patetické a slza stéká do pěny na holení,
kterou ošetřovatel roztírá po mých tvářích. Pokud jde o týdenní koupel,
nořím se zároveň do sklíčenosti i blaha. V tom blaženém okamžiku, kdy se
ponořím do vany, přichází rychle nostalgie po dlouhém čvachtání, které
v mém prvním životě bývalo přepychem, jejž jsem si dopřával. Vybaven
šálkem čaje nebo whisky, dobrou knihou nebo hromadou novin jsem býval
dlouho naložený ve vodě a kohoutky jsem ovládal prsty u nohou. Je málo
okamžiků, kdy tak krutě pociťuji svůj stav jako při vzpomínkách na tyto
radosti. Naštěstí nemám čas upadnout do letargie. Už mě celého třesoucího
znovu přenášejí na speciální kladce pohodlné asi jako fakírské prkno. Musím

být oblečený od hlavy k patě na půl jedenáctou, abych mohl jít do
rehabilitačního sálu. Odmítl jsem nosit odporné tepláky, jak mi radili mí
blízcí, raději dávám přednost oblečení věčného studenta. Moje bývalé hadry
by mohly probudit bolestné dráhy v mé paměti stejně jako koupel. Vidím
v tom spíš symbol pokračujícího života. A důkaz, že chci být ještě sám
sebou. Když už mám trpět a slintat, tak ať je to v kašmíru.
Připravila Soňa Urbanová

Farní listy
VELKÁ SÍLA MALÉHO DÍTĚTE
Už ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská srdce.
I lidé bez vyhraněné víry, pro které betlémský příběh nemá hlubší obsah,
slaví vánoční svátky a uvažují, kam by mohli vyslat nějaký paprsek radosti.
Jakoby navzdory chladné roční době o Vánocích procházel celou zemí teplý
proud lásky. Svátky lásky a radosti. To je přes všechnu profanaci reklam
hvězda, za kterou se lidé snaží jít.
O vánocích se totiž narodila ta největší Láska, která nikdy nehledala
sebe, která dávala sebe až k smrti. To právě ten maličký Ježíšek v jeslích je
ta Láska, po které všichni lidé bez rozdílu touží.
Toto malé dítě se zdá být tak bezmocné a přece je nejmocnější na
světě, zdá se být tak chudé a je přece nejbohatší na světě, když drží ve své
ruce celý svět. Ovšem jeho silou je hlavně ta něžná, krásná láska.
Tuto silu má každé dítě, vždyť nevíme, co z něho bude. Nevíme co s sebou
na zemi přineslo. Toto tajemství, které skrývá v sobě každé dítě, je zároveň
jeho silou.
Evropa dnes sténá pod tíhou krize také proto, že má tak málo naděje
do budoucna, že má tak málo dětí. Samozřejmě nejde o to, závodit
s muslimy, kdo má víc dětí. Jde také o to, že potřebujeme do budoucna
kvalitní profesory, inženýry, umělce, lékaře atd. Ještě nikdy nebyly v Evropě
tak dobré podmínky k přijetí dětí, jako dnes. Nikdy se nedozvíme, jak
mnoho osobností ztratil svět, kvůli naší sebelásce.
Mám rád každý nový život, protože věřím, že žádný člověk není na
světě náhodou. Všichni jak tu jsme, máme zde své vlastní, tak potřebné

místo. Žádné dítě proto není nevhod. Vždyť možná ono bude zachráncem
světa. Proto chraňme každý nový život. „Kdo zachránil jednoho člověka,
jako by zachránil celý svět“ (Talmud).
Pro křesťana vede hvězda dál než k rozsvícenému stromečku a
bohatému stolu. Vede až k jeslím s dítětem, které přináší pokoj. Pokoj s
Bohem, pokoj mezi lidmi, pokoj se sebou samým v sobě samém. A takový
pokoj vám všem upřímně přeji.
Dnešní doba volá po naději, také čekáme co bude v příštím roce?
Advent a Vánoce nejsou planá naděje. Také do Nového roku vám přeji
mnoho úspěchů a požehnání s novou nadějí na každý nový den.
Dovoluji si vás pozvat na setkání s Bohem, který k nám přichází
v tomto malém Děťátku. Každoroční Vánoce nám připomínají příchod Ježíše
na zem, ale On k nám přichází každý den. O těchto svátcích si to chceme
opět uvědomit. Jak to budeme prožívat ve farnosti?
Adventní a Vánoční doba:
 24.12. – půlnoční mše sv. v 22.00 hod.
 25.12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 11.00 hod.
Odpoledne vánoční pásmo.
 26.12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 11.00 hod.
 29.12. – Svátek Boží Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů
v 17.00 hod.
 1.1.2012 –novoroční bohoslužba v 11.00 hod.
 7.1.2012 – nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou o příspěvek
do charitní sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je prosím
vstřícně a laskavě. Za každý příspěvek na činnost katolické Charity
vám srdečně již nyní děkuji.
Postní doba, Velikonoce:
 22.2.2012 popeleční středou vstoupíme do postní doby – mše sv.
s obřadem popelce v 17.00 hod.
 Blíží se jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
V tomto roce jsme si připomínali náš křest, v příštím chceme v sobě
oživit svátost biřmování. Proto je příležitost přijmout svátost
biřmování pro ty dospělé, kteří to ještě neučinili. Zahájení přípravy
začneme od popeleční středy. Zájemci, ať se přihlásí osobně.
 pobožnost křížové cesty se bude konat každý čtvrtek po mši sv.
 8.4.2012 - oslavíme Velikonoce
 29.4.2012 – budou naše farní hody ke cti sv. Jiří, patrona kostela

 Duchovní obnova před svatodušní svátky
máme také nabídku pro děti a mládež:
 Po celý rok se mohou děti zapojit do malých společenství:
ministrantů (pro chlapce), pěveckého sboru (pro děvčata)
Chci poděkovat všem, kdo se podílí na péči o náš pruský kostel sv.
Jiří. Letos jsme nemohli provést plánovanou opravu střechy kostela a to
kvůli zamítnutým státním dotacím. Nová střešní krytina kostela má stát
přes 500 tis. Kč, proto bez státní pomoci, jako farnost nejsme schopni
zajistit kostelu novou střechu. Děkuji obecnímu zastupitelstvu za
vstřícnost a nabídnutý příspěvek, ale letos jsme ho nemohli využit kvůli
těmto velkým finančním problémům. Příští rok chceme opět žádat o
pomoc v nutné opravě střechy kostela, proto budeme vděční za každý
finanční příspěvek na opravy pruského chrámu. Dary můžete také posílat
přímo na účet farnosti: 1560167399/0800. Na faře můžete získat
potvrzení o přijetí daru pro osvobození od daní.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotní pomoct při jakékoliv opravě,
výzdobě či úklidu kostela.
Chtěl bych srdečně pozvat každého z vás k prožití vánoční radosti do našeho
farního společenství.
K vánočním svátkům přeji všem občanům pokoj a radost v rodinném kruhu a
hodně Božího požehnání při setkání s nově narozeným Kristem.
Od oltáře pruského chrámu všem občanům žehná
P. Boguslaw

Trocha filosofie nikoho nezabije
FI LO ZO FOVÉ V B Ř Í Š KU
( a uto r ne z ná mý)
V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo:
„Věříš v život po porodu?“
„Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto,
abychom se připravili na to, co bude pak.“
„Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?“

„To přesně nevím, ale určitě tam bude více světla než tady. Třeba
budeme běhat po svých a jíst pusou.“
„No to je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou, to je úplně
směšné! Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu. Život po porodu je
vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.“
„Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme
tady zvyklí.“
„ Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě
život končí. A vůbec, život není než vleklá stísněnost v temnotě.“
„ No já přesně nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale
každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.“
„ Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být?“
„ No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom
vůbec nebyli.“
„Tomu nevěřím! Žádnou mámu jsme nikdy neviděli, takže je jasné,
že žádná není.“
„ Ale někdy když jsme zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá nebo
cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká
až potom…“

Perličky z historie
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1940
Leden
Pěkná a tuhá zima kolem 15 až 20-25°C, jsou vichřice a
chumelenice; zima se stává mocným a zlým pánem, nadělala mnoho škod,
všechno pomrzlo, tak i ve zvířectvu (katary), silnice jsou zaváté a musí se
prohazovat.
Únor
Mrzne a mrzne, jeví se nedostatek krmiv, jsou dány do oběhu jedno
až pětikorunové bankovky, je málo drobných peněz, neboť je lidé

uschovávají, ceny veškerých surovin a hospodářských potřeb jsou na
vzestupu.
Březen
Mrzne, je velká obleva, vody dělají značné škody; na velikonoce se
práší sníh, je zavedena povinná dodávka vajec, prodávají se na váhu, 1 kg
čisté 14.20 K a nečisté 12.70K, sběratelem je pan Pavlík Antonín Mor. Prusy
109 a pí. Rosmarinová z Boškůvek; hlavní sběrna je v Kozlanech
v mlékárně; od 1. dubna je ve staré škole zřízena četnická stanice.
Duben
...všechny ozimy a jetele vymrzly a zaorávají se; je velká sháňka a
poptávka po jarní pšenici; 13. dubna je 14ti stupňový mráz; 22 je velká bouře
a snad průtrž mračen; je obava z nedostatku a bídy. Dne 3. dubna se
nešťastně zabil Dostálek Josef 24 letý instalater z Mor. Prus čís. 126, cestou
do práce do Vyškova, kdy byl nákladním autem sražen na zem a na místě
usmrcen; náhlá smrť tohoto dobrého mladíka vyvolala soustrastné vzrušení;
v této době byla také převázána pamětní kniha nákladem 60 Kč, také je tento
měsíc přestěhována radnice do staré školy, jsou odvody koní ve Vyškově,
Pustiměři a Švábenicích, naše obec je volána do Švábenic 24. dubna.
Květen
...v obci je obrna vepřů, zavádí se do obce telefon nákladem obce
600 Kč.
Červen
...od 1. tohoto měsíce je zvýšena mzda za dělnické práce o 50h; 10
července vstupuje Itálie do války po boku Německa; 22 je příměří Francie
s německém v Compiegue; po pádu Francie jsou nařízeny oslavy; musíme
užívati rudých praporů s hákovým křížem; neuposlechnutí je přísně trestáno;
český člověk a národ a snad i ta naše země se v duchu vzpírá, ale musí mlčet
neboť německý drak je na stráži; nesmí se také dělat na polích ohně; také je
zakázáno brzy ráno a na večer zvonit, jest také zákaz divadelních her
v přírodě; všechna města a vesnice mají pro úřední styk německé
pojmenování, kterého se musí užívati; s napětím a hrůzou sledujeme co bude
dál; je také zákaz cizího poslechu; a tu se ze zahraničí ozvalo: zničte úrodu, a
tu jsme museli pod osobní odpovědnosti, která hrozila provazem, hlídat jak
na poli tak i v obci, jsou samé hospodářské výkazy.

Červenec
Není pěkného a slunného dne, žně začínají 29, tedy hodně pozdě;
počasí nepřeje, prší a prší, polní práce jdou velmi pomalu; nasazením
dělníků do říše ubývá sil potřebných pro polní práce.
Srpen
Většinou prší, není možno skončiti žně, po našem katastru jsou
stavěny tzv. triangulační body za účelem geometrického zaměření.
Září
Mlhavo a chladno; zemáky hnijí, jsou předepsány dodávky sena a
slámy, není žádné ovoce, není zimní pšenice ani žita, není proto možno
zaset, vše se musí objednávat; mluví se o stěhování obcí kolem střelnice na
Vyškovsku, 27. je v okolí vojenské cvičení říšské armády; vláda činí projev
proti činnosti naší emigrace; 26. podepsán pakt mezi Německem a Itálií.
Říjen
...dnem 1. října byli jsme zapojení na říšské území; je zrušení cel;
jsou také změny v peněžnictví. Je nařízeno vozit klády z Lulečských lesů do
Vyškova na dřevařský závod p. Smékala.
Listopad
... jsou dodávky zemáků; pořád se seje; dělný lid je plně zaměstnán
hlavně ale v říši.
Prosinec
...začínají pokoutní obchody a cenové přestupky jsou stíhány.
Stavebnictví se omezuje, ba zastavuje se soukromé stavby a všechen
průmysl se zařizuje na válečnou výrobu do něhož je nasazován všechen
dělný lid, také se staví nové továrny pro válečnou potřebu v Kuřimě v okolí
Brna a jinde.
Vše co by připomínalo život naší republiky je z úřední moci
zakazováno, zabavováno a ničeno, také tato pamětní kniha byla z rozkazu
úřadu v tomto roce četnictvem odebrána a nebylo proto možno činiti
jakékoliv zápisy; a bude nesnadné , ba obtížné události dalších roků, t.j. do
roku 1946 sepsat, neboť není potřebných k tomu záznamů; ty které byly jsou
zničeny; také jsem předpokládal, že vedením této knihy bude pověřen někdo
mladší a schopnější, tak jsem zájem o zápisy neměl; až letošním rokem 1946

dne 28. února jsem byl vyzván k další práci; nevím však jak mě bude možno
úkol tento splnit.

Viděli jsme, slyšeli jsme
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 16. října proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
letošní poslední vítání občánků, kterého se zúčastnily tyto děti:
Matyáš Pintýř
Tereza Slouková
Tobiáš Vítek
Abigail Špičáková
Jako vždy zazpívaly děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Aleny Štěrbové a také hrála a zpívala paní Jarmila Voščeková. Všem
děkujeme za krásné vystoupení.

ZÁJEZDY DO DIVADLA
Obecní úřady Prusy-Boškůvky a Vážany zorganizovaly pro občany
ve třetím čtvrtletí dokonce dva zájezdy do divadla. Prvním byla cesta do
Mahenova divadla v Brně v úterý 18. října na činohru „Zlatí chlapci
(.....vstupte!)“. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších soudobých komedií
proslulého amerického dramatika Neila Simona. Dva zestárlé komiky svede
po jedenácti letech dohromady nabídka natočit pro televizi jejich nejslavnější
číslo. Dva zatrpklí tvrdohlavci tak začnou na jevišti rozehrávat množství
komických situací, při kterých jsme se všichni skvěle bavili. Inscenace
představuje dva velké komiky hereckého souboru Mahenovy činohry Zdeňka
Dvořáka a Bedřicha Výtiska, který mu skvěle sekunduje a nahrává.
Dalším zájezdem byla baletní pohádka „Louskáček“ v Janáčkově
divadle v Brně v sobotu 10.prosince, kterého se zúčastnily především děti v
doprovodu svých rodičů nebo babiček. Louskáček, jehož autorem je Petr
Iljič Čajkovskij, patří mezi nejoblíbenější dětské balety především pro svoje
kouzlo Vánoc a dětský svět fantazie. Je to příběh sirotka - malé Klárky,
odehrávající se na Štědrý večer. V jejím snu ožívají všechny hračky a
probouzí se k nočnímu životu svět myší a jejich král, kteří bojují proti
oživlým vojáčkům vedeným Louskáčkem - obraz dobra se zlem. Louskáček
se promění v krásného prince, který Klárku zve do svého království...
Představení se všem líbilo a z
příjemnilo nám tento předvánoční čas...
DOSTAVENÍČKO S MIKULÁŠEM A ČERTEM
V pondělí 5.
prosince
navštívili
naši obec Mikuláš
s čertem
z Podbeskydské
agentury, kteří si
s dětmi zasoutěžili,
předvedli
jim
čertovská kouzla, ale
také si zapisovali
dětská
vánoční
přáníčka... Na závěr
společně vylosovali
mini tombolu. Děti se

skvěle bavily a domů si odnášely sladkou odměnu a drobný dáreček.
Ještě jednou touto cestou děkuji všem, kteří ve večerních hodinách
přišli a pomohli s přípravou a výzdobou sálu.
Připravila Kateřina Burešová

TJ Sokol
S blížícím se koncem roku 2011 nám nezbývá nic jiného než
uplynulou sezonu zhodnotit a těšit se na novou.
Jsme rádi, že také letos můžeme opět konstatovat, že se nám podařilo
uspořádat všechny naplánované sportovní, kulturní i brigádnické akce. Na
hřišti proběhl sportovní den dětí a nohejbalové turnaje - Uliční turnaj, O
pohár starosty obce a Memoriál J. Špičáka. Tradiční fotbalové utkání
svobodní x ženatí a volejbalové odpoledne. Pravidelně zde hraje své okresní
zápasy A + B tým nohejbalového oddílu. Zde musíme poblahopřát oddílu k
získání titulu – P ř e b o r n í k o k r e s u.
Oddíl stolního tenisu vzpomněl 25. března 40 let činnosti. Podařilo
se nám uspořádat přátelské posezení k tomuto výročí a pozvali jsme také
zakládající členy a hráče kteří v našem oddíle alespoň po nějakou dobu
působili. Potešila nás účast pana Pavla Charouse, který jako historicky první
oddíl přihlásil oficiálně na okresní soutěž ve stolním tenisu v Mor. Prusích.
Dále také pana Josefa Pořízka - hráče, který nám pomáhal v začátcích
krajských soutěží a samozřejmě i ostatních jako R. Kydal, P. Pořízek,
M.Teplý a M. Panáček, kteří již aktivně nehrají, ale rádi si zavzpomínali.
Někteří se omluvili jako například M. Sedláček ml.+st. a Pavel Teplý ten
večer telefonoval z USA, že je mu to hrozně líto, ale má to „trochu z ruky.“
Sešlo se nás asi 50 - aktivní hráči, místní bývalí hráči, výbor TJ a zástupci
obce. Připraveno bylo malé občerstvení a vzpomínalo se dlouho do večera.
V oddíle stále fungují čtyři družstva mužů, A tým sestoupil z divize
a nyní hraje KP I, ostatní družstva hrají okresní soutěže. Potěšitelné je po
roční odmlce účinkování družstva žáků v Okresní žákovské lize.
Oddíl se připravuje na uspořádání 21 ročníku Vánočního turnaje.

Brigádnicky se stále snažíme udržovat pořádek na hřišti a celý náš
areál postupně vylepšovat. Nový víceúčelový kurt je již prakticky hotový a v
současné době dokladujeme poskytovateli dotaci. Vyřízeno je vše na
stavebním úřadě, skutečné zaměření je provedeno a probíhá zápis do katastru
nemovitostí.
Hodová zábava proběhla v tradičním duchu a pomalu zajišťujeme
termín příštích hodů.
Výbor se schází vcelku pravidelně, každý měsíc. Spolupráce s
obecním úřadem a ostatními občanskými sdruženími v obci je také dobrá.
Hasičům patří dík za pomoc při „vodním“ zhutnění finálního povrchu na
novém hřišti.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům za ceny do turnajů a
finanční pomoc na naši činnost (např. VHZ Brno). Díky patří také všem,
kteří se starají jednak o činnost celé naší TJ a jednotlivých oddílů, lidem
kteří si umějí udělat trochu času ať již na brigádnickou činnost a tak při
organizaci různých akcí.
Sportu zdar!
Ke konci roku se patří popřát - Veselé svátky vánoční, hodně zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce 2012.
za výbor TJ Sokol Mor. Prusy, Hladký Jan

Ohlasy
VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA

Vzpomínky na dobrého kamaráda a pilota z povolání rotného u vojenského letectva LEOPOLDA KOZÁKA.
Nedávno - 2. prosince 2011 uplynulo 62 let od úmrtí mého dobrého
kamaráda a tak mi dovolte krátkou vzpomínku na něj. Leopold Kozák se
narodil 19.4.1928. Již od dětských let jsme byli nerozluční kamarádi. Těch
her na jejich malém dvorku odmala např. v písku bylo až až... Léta
přibývala, přišla obecná škola, potom měšťanka, která pro nás oba skončila
za protektorátu. Leopold byl všestranný sportovec na malé vesničce.

Provozoval kopanou, lyžování, hokej, bruslení atd. Jednu utkvělou
vzpomínku mám z bruslení na malém rybníku. Tak dlouho se hrál hokej, až
led roztával, pomalu se prohýbal a nakonec se pod Leopoldem prolomil a
hned byl po kolena ve vodě. Jak vylezl, zjistil, že mu jedna brusle zůstala
pod ledem. Nemeškal a šup, brusli z ledové vody vytáhl. Jednou jsme zase
sebrali muzikantovi noty a dělali z nich vlaštovky - výborně létaly :-).
Po školní docházce se šel Leopold učit do Zlína „k Baťovi“ šít obuv
pro armádu. Po skončení války měl zájem o létání a podařilo se mu dostat
na větroně, se kterým také jednou přistál mezi kupkami sena na letišti.
Propracoval se tak daleko, že se přihlásil k Armádě ČSR a po základním
výcviku se dostal na Moravu. Já v tu dobu chodil na průmyslovku do Brna.
Leopold věděl, že v sobotu odpoledne jsem již doma a pokud měl zrovna čas
létání, nezapomněl přiletět a provést pár akrobatických kousků, které dělal
v prostoru za vesnicí. Po výcviku na sportovních letounech nastoupil do
posádky v Brně.
Podnikali jsme hodně kamarádských zájezdů - poslední byl na
Vánoce roku 1948. Vyrazili jsme do Jeseníků, kde jsme na lyžích objížděli
opevnění z roku 1938. Objížděli jsme jeden bunkr za druhým, nakonec jsme
zabloudili a věděli, že se za světla už nevrátíme, ale Leopold si vždy věděl
rady. Vzpomněl si, že nedaleko bydlí Pavlíčkovi z Vážan a že zajedeme
k nim. Pavlíčkovi se o nás postarali, nechali nás tam přespat a druhý den
jsme se vydali zpět. Dalších společných vánočních svátků jsme se spolu
bohužel nedočkali, poněvadž v pátek 2.12.1949 zahynul při výkonu svého
povolání. Ještě v neděli, týden předtím, jsem ho doprovázel po silnici až za
kříž za naší obcí směrem na Topolany - přijel si tenkrát domů pro svoje
brusle a hokejku, které nesl přes ramena. Za křížem jsme na sebe ještě volali
„v sobotu nashledanou“. Bohužel už to nevyšlo a tohle zůstalo mou poslední
vzpomínkou na Leopolda. Že Leopold zemřel, jsem zjistil až v neděli 4.12.,
protože jsem v té době pracoval v Karviné a nebyli telefony jako dnes. Ten
víkend mne něco stále táhlo domů - pořád se mi honilo hlavou „jeď aspoň na
neděli domů“. Tak jsem v sobotu večer zařídil vše nutné v práci a ujel.
Domů jsem se dostal až před svítáním a těšil jsem se do postele. Jenže rodiče
mi řekli, co se stalo v pátek Leopoldovi a bylo po spaní. Zůstaly mi jen
vzpomínky na naše poslední loučení z předchozího týdne....
Pohřeb se konal v úterý 6.12. s vojenskými poctami a za velké účasti
družiček, mládenců a občanů místních i z okolí.
Čest Tvé památce, kamarád Tonda Paveska

M.A.S. společná cesta
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SPOLEČNÁ CESTA
Občanské sdružení bylo založeno podle Zákona č.83/1990 Sb., o
sdružování občanů dne 17.12.2004 registrací stanov na Ministerstvu vnitra
ČR.
Místní akční skupina Společná cesta (dále MAS) tvoří čtyři navzájem
sousedící svazky obcí Mezihoří, Větrník, Rakovec a Ivanovická brána
s celkovým počtem obyvatel 25 051. Jedná se o sídelní strukturu středně
velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií s počtem
obyvatel do 500 (22 obcí), obcí s počtem obyvatel 500-1000 je 11, nad 1000
obyvatel pak 2 obce a 2 města. Území MAS o rozloze 297,26 km2 se
nachází v okrese Vyškov, v Jihomoravském kraji, v NUTS II Jihovýchod.
V roce 2009 získala MAS dotaci z Evropské unie z Programu
rozvoje venkova osy IV. Leader na programovací období do roku 2013.
Jedná se o dotaci na realizaci rozvojové strategie MAS, Strategického plánu
Leader 2007-2013 pod názvem Naše cesta rozvoje. Tento strategický
dokument zahrnuje projektové záměry z celého území a zároveň postupy
administrace a postupy výběru projektů k finanční podpoře.
MAS rozdělila do území v pěti výzvách celkovou částku 25 029 040
Kč. Finančními prostředky byly podpořeny projekty zaměřené jak na
kulturní život obcí, infrastrukturu, kulturní dědictví, tak pro místní
podnikatele a zemědělce.
Celkem bylo přijato 88 projektů, z nichž bylo vybráno hodnotitelskou
komisí MAS 55 projektů k podpoře z Evropské unie přes Státní zemědělský
intervenční fond.
V obci Prusy-Boškůvky byly podpořeny čtyři projekty. První
podpořený projekt z 1. výzvy MAS Společná cesta řešil vybavení Základní
školy a rekonstrukci úložných prostor v mateřské škole. Celkové výdaje
projektu byly 371 273 Kč z nichž dotace činila 274 729 Kč.
Ve druhé výzvě uspěl projekt nákup parkuru Jezdeckého klubu Anhari v
celkové částce 170 150 Kč z nichž dotace činila 153 000 Kč.

Do čtvrté výzvy MAS byl podán projekt žadatele TJ Sokol, Moravské
Prusy na dobudování sportovního hřiště. Celkové výdaje projektu byly
806 201 Kč z nichž dotace činila 720 000 Kč.
Obec Prusy-Boškůvky získala z páté výzvy dotační prostředky ve
výši 720.000 Kč na projekt pod názvem Rekonstrukce havárie kamenné
stěny podél komunikace III/0412 a kostela. Celkové výdaje na akci by měly
činnit 1 227 808 Kč.
Během vyhlášených výzev bylo získáno díky Místní akční skupině do
obce Prusy-Boškůvky celkem 1 867 729 Kč. Vzhledem k tomu, že
Jihomoravský kraj na rok 2012 pokrátil prostředky alokované na dotační titul
PRV, ze kterého mohly obce a svazky obcí celého JMK čerpat finanční
prostředky z 80 000 000 Kč na 20 000 000 Kč, bude zřejmě program Leader
jedním z nejbližších dotačních titulů, kde mohou obce a svazky obcí být
žadateli. V následujícím plánovacím období od roku 2014-2020 bude metoda
Leader dle vyjádření předsedy Evropského hospodářského a sociálního
výboru Daciana Ciolose rozšířena i do jiných dotačních titulů.
Kontakt: MAS Společná cesta, o.s., Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109,
682 01 Vyškov, tel: 725 137 765, email: mas.spolecnacesta@seznam.cz,
www.spolecnacesta.cz

Události
NAROZENÍ
Eva Odehnalová
Lukáš Oprchal
Novorozeným občánkům přejeme do života především zdraví, štěstí,
spokojenost a lásku a pochopení svých rodičů.
PŘISTĚHOVALI SE
Gerec Marek
Gerecová Svatoslava
Gerec Marek ml.
Gerecová Klára
Šášek Martin

SŇATEK UZAVŘELI
Ludmila Kolářová a Martin Šášek
Novomanželům přejeme na společné cestě životem spoustu lásky,
štěstí a spokojenosti.
ZLATÁ SVATBA
Dne 11.11.2011 oslavili 50 let společného života manželé Marie a
Ludvík Navrátilovi.
Obecní úřad Vám do dalších společně prožitých let přeje hodně
zdraví, lásky a vzájemné tolerance.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let Vám moc přejí Eva a
Aleš.
JUBILEUM
říjen 2011
Stanislav Hudec
Jan Hladký
Marie Nováková
Josef Toman
Růžena Panáčková
listopad 2011
Zdeněk Ryška
Oleg Novák
Bedřiška Večerková
prosinec 2011
Marie Dostálková
Jan Zbořil, st.
Marta Řezníčková
Jan Ševčík
Libuše Vozdecká
Leopold Kudlička
ÚMRTÍ
Vojtěška Procházková
Zdeněk Žaroský
Marie Klíčová

AKCE PLÁNOVANÉ NA I. čtvrtletí 2012:
pátek 6. ledna 2012 Tříkrálové koledování pře d školou
pátek 13. ledna 2012 Myslivecký ples
sobota 4. února 2012 Hasičský ples
neděle 11. března 2012 Maškarní ples s Tetinami
Svaťka Šebestová vás zve
každé pondělí a středu od 19.00 - 20.00 hod.
do místního kulturního domu na cvičení ae robicu.
Poslední letošní aerobic proběhne 21.12.2011
Těším se na vás opět 2.1.2012

Kdo si hraje, nezlobí

