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ÚVODNÍK
Motto: „Myslel jsem, ţe jsem na dně. V tom
zespoda někdo zaklepal...“
Zase je září - není úniku. A je po klidu. Září
rovná se pastelky, papučky, sešity, učebnice, přihlášky do krouţků, honem,
aby se to naše dítě někam dostalo a všechny ty poplatky na věci, o kterých
často nemám páru, co vlastně přesně znamenají a k čemu jsou. Jediné, co je
nutné si zapamatovat - musí se zaplatit nejpozději do konce září (jako by to
mohly udělat samy od sebe.)
Hádám, ţe ho všichni znáte. Jmenuje se Den Blbec. Budíčkem je
v tento den sousedův pes, který nechápe, ţe ráno přece začíná aţ tak v deset.
Vztekle vstanete z postele a zakopnete o vlastní papuče, při snaze srovnat
balanc se chytíte závěsů, které strhnete sebou při pádu na zem a dopadnete
na kovové autíčko, které se vám nemilosrdně zakousne do pozadí.
V koupelně zjistíte, ţe teče jenom studená. Bojler se právě rozhodl pro
stávku z příčin vám neznámých.
Vaše ratolesti mají v hlavě ještě prázdniny, u snídaně se poperou,
takţe rozlijí po stole vaše ranní kafe, které vás jako jediné dokáţe po ránu
spasit. Strávíte deset minut úklidem rozlitého kafe. Marně se snaţíte
rozpomenout na poučky z příruček o tom, kterak být pravým rodičem a
nepřizabít své dítě hnedle u snídaně.
Po cestě do školky mladší dítě křičí, ţe chce Spidermana, čokoládu,
nebo cokoliv, co prostě v ţádném případě nemáte po ruce.
Zkušenost s takovýmto dnem mě naučila, ţe umím hvizdem zastavit
autobus. Řidič není nadšený, v lepším případě se jen ušklíbne nad vaším
jedním namalovaným okem. Při letmém pohledu do zrcadla na záchodku
v práci si všimnete, ţe celé dopoledne rozmlouváte s klienty, a ţe jste to
kapánek přepískla s make-upem, zkrátka, ţe za vaši image by se nestyděla
ţádná zombie krasavice. Prostě bílý krk a na ksichtě africká maska. Šéf vám
taktně naznačil, ţe byste s tím měla něco dělat, teď uţ víte, o čem mluvil.
Cestou z práce vám volá manţel, ţe nestíhá vyzvednout děti ze
školky, trčí v zácpě na D1. Z nákupu nic nebude, no co, topinky jsou taky
jídlo. Schody do školky berete po dvou, abyste si mohla dříve vyslechnout,
ţe vaše dítě způsobilo jinému dítěti otřes mozku kvůli bonbónu.
Kdyţ konečně dorazíte domů, dáte ruce do klína a máte pocit, ţe jste
štvaná zvěř. V tom volá plačící kamarádka Hanka, potřebuje si popovídat,

protoţe jí zrovna manţel poslal ňákou divnou SMS, ve které jí oslovoval
Evičko. Uděláte jí psychologickou on-line poradnu a kdyţ zavěsí, najednou
vám to dojde. Dojde vám, ţe váš ţivot je vlastně v pořádku. Ţe vaše
problémy s bojlerem znamenají, ţe máte kde bydlet a teplou vodu z
kohoutku. To, ţe jste se ztrapnila v práci, znamená, ţe nějakou máte.
Spěchat do školky znamená, ţe máte děti. A kdyţ vám volá manţel špatné
zprávy, znamená to, ţe na ně nejste sama. A to, ţe máte kamarádku, je
třešnička na dortíčku.
Dáte si zaslouţené kafíčko, nohy na stůl a pak uţ jen sledujete, jak
sluníčko svítí do prvních ţloutnoucích listů jabloně na vaší zahradě. A
řeknete si „to září je docela fajn.“
Soňa Urbanová

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Váţení občané,
léto, čas dovolených a odpočinku je nenávratně pryč,
děti znovu nastoupily do školy či školky a téměř všichni jiţ připravují své
zahrádky a domovy na příchod podzimu. S odcházejícím létem končí i třetí
čtvrtletí, proto mi dovolte jeho malé shrnutí na stránkách dalšího čísla
zpravodaje Občan.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Koncem druhého čtvrtletí - 24.6.2010 se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce s tímto programem:
1. Technický bod - zahájení, určení zapisovatele, schválení
ověřovatelů zápisu,
schválení programu 22. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
2. MŠ – zrušení příspěvkové organizace – převod pod Základní školu
Moravské Prusy, okres Vyškov, p.o. prodlouţení provozní doby
MŠ.
3. Zpráva o činnosti rady obce.
4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2009.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2010.

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na období 2010-2014.
7. Rozdělení finančních příspěvků – ostatní sociální péče – pomoc
dětem a mládeţi.
8. Prodej pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Mor. Prusy místní část
Hatě pro výstavbu garáţe parc. č. 17/11 o výměře 21m2.
9. Prodej pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Mor. Prusy parc. č. 3508
– zahrada o výměře 605m2.
10. Diskuse, podněty, připomínky.
11. Závěr.
 Zastupitelstvo n e s ch v a l u j e zrušení příspěvkové organizace
MŠ a převod pod Základní školu Moravské Prusy, okres Vyškov,
p.o. Zastupitelstvo pověřuje Mgr. Olgu Hillovou (s vyuţitím sluţeb
právníka), k sepsání smlouvy vedoucí k vyřešení problému
s vyuţíváním společných prostor obou příspěvkových organizací
tak, aby MŠ mohla nadále vyuţívat společné prostory bezúplatně.
 Zastupitelstvo s ch v a l u j e prodlouţení provozní doby Mateřské
školy Moravské Prusy, p.o. v odpoledních hodinách do 17.00 hod. a
v době letních prázdnin zajištěním pracovnice na dohodu o pracovní
činnosti, která bude hrazena částečně z rozpočtu obce PrusyBoškůvky a část pokryje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání od
1.9.2010
 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady obce
od 29.4.2010 do 10.6.2010, kterou přečetl starosta obce.
 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 obce Prusy-Boškůvky
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
Nápravné opatření chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu bylo
schváleno 29.4.2010.
 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2010
zpětně k 31.5.2010
 Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o 145.100,- Kč
 Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o 145.100,- Kč
 Upravený rozpočet ke dni: 31.5.2010
Rozpočtové příjmy: 5,748.600,- Kč
Financování:
+1,774.300,- Kč
Rozpočtové výdaje: 7,522.900,- Kč

 Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e počet členů zastupitelstva na
15, z toho 5-ti členná rada.
 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozdělení finančního příspěvku
občanskému sdruţení Fond ohroţených dětí a Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, o.s. klub Paprsek Vyškov.
 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodej pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 17/11 o výměře 21m2 v k.ú. Moravské Prusy místní
část Hatě pro výstavbu garáţe. Poměrnou část za financování
geodeta, notářské poplatky a kolek za vklad do katastru uhradí
kupující. Daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.
 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodej pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 3508 o výměře 605m2 zahrada v k.ú. Moravské Prusy.
 Diskuze, podněty, připomínky:
 Starosta informoval přítomné, ţe 31.8.2010 bude soudní
jednání ve Vyškově – p. Villínová ţaluje obec „o nahrazení
absentujícího projevu dobré vůle“
 Závody „Admiral rally Vyškov“ září – pořadatelé podepsali se
starostou smlouvu. Starosta přečetl hlavní body smlouvy. Čas
závodu pravděpodobně 13.00 – 17.00 hod.
 Starosta informoval o své účasti na valné hromadě Respono,
a.s. a na valné hromadě VaK a.s.
 Starosta informoval o postupu prací na rekonstrukci ZŠ.
Podrobné zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce najdete na
našich webových stránkách v sekci Obecní úřad → Zastupitelstvo obce → r.
2010 zápisy.
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva obce proběhne v
úterý 5. října od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU
Poplatky
Jak jsme jiţ informovali v minulém čísle Občana, mnoţí se počet
neuhrazených poplatků za svoz odpadu. Někteří občané dluţí za poplatky
několik let zpětně. Dle nařízení pracovníků Jihomoravského kraje oddělení
odboru kontrolního a právního při pravidelném přezkoumání hospodaření
územního celku byla obec v letošním roce nucena přistoupit k vymáhání

těchto nedoplatků. Na přelomu srpna a září byly občanům, kterých se to
týká, zaslány platební výměry na dluţné částky a zároveň jim byla
dána poslední moţnost dluţné částky uhradit. Vzhledem k tomu, ţe platební
výměry buď vůbec nepřebrali, nebo přebrali, ale nezaplatili, byly veškeré
podklady předány exekutorovi, který v nejbliţších dnech zahájí vymáhání.
Bohuţel v tomto případě musejí neplatící občané počítat s nárůstem
dluţných částek o exekuční poplatky.
Soutěţe
I nadále probíhá soutěţ, do které se zapojila i naše škola „Péčí o svůj
domov pomáhejte dětem“, kde je hlavní cenou 500.000,- Kč na vybavení
školy. V soutěţi je nutné sbírat účtenky od výrobků značky Domestos a Cif.
V případě, kdy z lístku z pokladny není zřejmé, ţe se jedná o tyto výrobky,
nechte si vystavit paragon s názvy výrobků. Účtenky můţete nosit do
domečku, který je k dispozici ve škole hned za vchodovými dveřmi. Tato
soutěţ je (jako jedna z mála) spravedlivá a mají šanci na úspěch i malé
školy, protoţe se počet bodů za výrobky bude dělit počtem ţáků. Takţe
prosíme všechny občany, kteří kupují uvedené výrobky, aby nám v soutěţi
pomohli a nosili účtenky. Soutěţ trvá do 31.10. 2010.
Další soutěţ, do které se naše škola zapojila se jmenuje „Věnuj
mobil“ v rámci projektu Recyklohraní. Principem soutěţe je sběr co
největšího mnoţství starých a nefunkčních mobilních telefonů, které jinak
zůstávají bez vyuţití v domácnostech rodin ţáků. Hodnotícím kriteriem
bude počet sebraných telefonů v poměru na jednoho ţáka školy. Za kaţdý
mobilní telefon (funkční i poškozený) získáme do projektu Recyklohraní 3
body a tři nejúspěšnější školy získají záţitkové výlety dle vlastního výběru.
Mobily můţete nosit do základní školy do 31.1.2011.
Připomínáme, ţe stále platí moţnost odkládat staré baterie do
krabice za dveřmi budovy základní školy a také moţnost odkládat drobné
elektro (kalkulačky, elektro hračky, fény apod.) do kontejneru taktéţ za
dveřmi školy. Starý papír můţete opět vozit do garáţe pod školou.
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. – 16. října 2010 proběhnou volby do obecního
zastupitelstva. V pátek v době od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu v době od
8.00 – 14.00 hod. Ve volebním okrsku č. 1 Moravské Prusy budou volby
probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu a ve volebním okrsku č. 2

Boškůvky v Klubu občanů. V naší obci jsou zaregistrovány dvě kandidátky,
které naleznete na webu: www.volby.cz → zastupitelstva obcí 2010 →
jmenné seznamy a základní přehledy → všichni platní kandidáti dle poř.
čísla → výběr územních celků → okres Vyškov → obec Prusy-Boškůvky.
Vítání občánků
V neděli 3. října proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od
14.00 hod. vítání občánků.
Kontrola Finančního úřadu
Ve dnech 14. – 15. září a následně ještě v úterý 21. září proběhla na
obci kontrola Finančního úřadu, která byla zaměřena především na
správnost a účelovost vyuţití poskytnutých státních dotací. Zápis z kontroly
v době uzávěrky zpravodaje k dispozici nemáme, ale dle ústního vyjádření
kontrolorky ţádné váţné nedostatky nalezeny nebyly.
Nabídka pozemku
Obec nabízí k prodeji volný pozemek na Hatích pro stavbu garáţe.
Písemné ţádosti odevzdávejte na obecním úřadě.
Podzimní svoz odpadu
Firma Respono provede svoz nebezpečného a elektro odpadu
v sobotu 23. října. V Boškůvkách v době od 10.00 – 10.30 hod. a
v Moravských Prusích v době od 11.00 – 11.30 hod.
Pracovníkům firmy můţete odevzdávat: vyjetý olej, staré léky, barvy
a ředidla, zaolejované hadry, nádoby od chemikálií, pesticidy, výbojky,
lepidla, dále staré elektro – pračky, ledničky atd.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny
v Moravských Prusích i v Boškůvkách ve středu 27. října. Odvoz obou
kontejnerů proběhne v pondělí 1. listopadu.
Do kontejnerů můţete odloţit: koberce, linolea, podlahoviny z PVC,
polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky z PVC, hračky, vyřazená
umyvadla, záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo v pytlích a
další podobný materiál. Neodkládejte pneumatiky, elektroodpad a ţelezo.
SDH provede pravidelný sběr ţeleza dne 23.10.2010.

Charita – sběr pouţitého ošacení
Na přelomu srpna a září proběhla v naší obci další sbírka pouţitého
ošacení na charitu pro občanské sdruţení Diakonie Broumov. Touto cestou
chci poděkovat paní Aneţce Večerkové, která ochotně vybírala krabice či
pytle s oblečením na místní faře.
Slavnostní otevření školy
Jak jiţ bylo několikrát avizováno, v naší obci za poslední roky
značně přibylo dětí a kapacita základní školy jiţ těmto číslům nepostačuje.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe projde škola velkou rekonstrukcí zruší se školní
byt a z těchto
prostor
se
vybuduje nová a
větší třída pro
základní školu.
Zároveň
bylo
nutné
vyřešit
malé
prostory
šatny a kuchyně,
proto byla ve
dvoře
školy
naplánována
přístavba.
Začátkem
letošního roku
byl vypracován
projekt, vyřízeno stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na stavební
firmu. V květnu byly potom zahájeny stavební práce především venku na
přístavbě. Teprve koncem června, po odchodu dětí na letní prázdniny,
mohly začít naplno práce v kuchyni a bourání v bývalém školním bytě, kde
bylo nutné kompletně zrekonstruovat odpady, vodu, elektriku, topení, ale
také stropy či podlahy. Zcela zásadní obnovou prošla kuchyně, která byla
rozšířena, ale také po letech vybavena novými moderními spotřebiči včetně
myčky a nerezového nádobí. Nově byl vydláţděn prostor před vstupem do
školy. Práce bylo opravdu hodně a času málo, přesto všichni odvedli
skvělou práci. V úterý 31.8. bylo vše uklizeno a připraveno ke slavnostnímu
otevření nových prostor školy, které proběhlo v odpoledních hodinách za

účasti starosty obce, zaměstnanců školy, zástupce MAS Společná cesta a
České školní inspekce. Po přestřiţení pásky starostou obce a úvodních
slovech byla všem přítomným občanům umoţněna prohlídka školy a
školky, nabídnuto drobné občerstvení, také mohli shlédnout ukázku práce
s novou
interaktivní
tabulí, která byla
zakoupena díky
dotaci
z Programu
rozvoje venkova
ČR ze Státního
zemědělského
intervenčního
fondu
prostřednictvím
Místní
akční
skupiny Společná
cesta, a následně
si zájemci mohli
práci s interaktivní tabulí sami vyzkoušet. Následující den, ve středu 1. září,
jiţ čekala na všechny děti nová prostorná šatna a deset prvňáčků zasedlo do
nové třídy vybavené novým nábytkem, jiţ zmíněnou interaktivní tabulí a
novými počítači. V jídelně dostaly děti ještě během měsíce září nové stoly a
ţidličky. Proto věříme, ţe se dětem v nových prostorách líbí a budou se do
školy těšit .
Veškeré fotografie z průběhu přestavby a slavnostního otevření najdete ve
fotogalerii obecního úřadu na webových stránkách www.prusy-boskuvky.eu
Vzhledem k tomu, ţe jsme se minulý týden dozvěděli, ţe naše škola
uspěla a získala dotaci z Nadace Partnerství, můţeme se v blízké době (jaro
2011) těšit ještě na úpravu prostor před školou, kde bude odstraněn starý
plot, upravena stávající zeleň, vysázena nová včetně ţivého plotu, umístěna
lavička, informační tabule a stojany na kola. Tato dotace předpokládá i
zapojení ţáků a místních občanů do drobných prací jako je zasazení stromků
a keřů. Těšíme se, ţe společně zvelebíme i prostory před krásně
zrekonstruovanou budovou naší téměř osmdesátileté školy.

Prodej funkční trouby
V rámci rekonstrukce školní kuchyně byly nakoupeny nové moderní
spotřebiče a starší se vyřazují. Nabízíme k prodeji funkční horkovzdušnou
troubu MORA za 600,- Kč.
SLOVO STAROSTY
Váţení občané,
s končícím třetím čtvrtletím zároveň také končí volební období
současného zastupitelstva. Proto mi na závěr dovolte poděkování všem
členům zastupitelstva, kteří docházeli na veřejná zasedání a snaţili se po
celé čtyři roky řešit problémy obce a občanů, dále členům finanční i
kontrolní komise za pravidelné kontroly a také členkám zastupitelstva, které
se podílely na vítání občánků.
Děkuji také zástupcům příspěvkových a neziskových organizací v obci
za spolupráci či drobným podnikatelům za podporu při konání různých
společenských nebo sportovních akcí.
Rekapitulace nejvýraznějších akcí zastupitelstva ve volebním období 2006 –
2010:
 opravy místních komunikací v Moravských Prusích i Boškůvkách
 rekultivace a terénní úpravy Vartiska
 opravy kříţků u kostela
 zřízení pracoviště Czech POINT
 zaměření a projekt KD Boškůvky + vyřízení a legalizace obchodu
v Boškůvkách
 přistoupení k MAS Společná cesta
 odkoupení domu č.p. 65 „Vlčkovo“ a následné zbourání z důvodu
plánovaného rozšíření cesty na hřbitov
 zrušení vedlejší hospodářské činnosti
 schválení rozvojové strategie obce Prusy-Boškůvky
 přistoupení obce k vybudování eGovernmentu – spolupráce s Egon
centrem ORP Vyškov
 pořízení a schválení územního plánu obce
 výměna oken KD Moravské Prusy
 výměna elektroinstalace v sále a přísálí KD Moravské Prusy
 celková rekonstrukce kuchyňky, podia a shrnovacích dveří v sále
KD Moravské Prusy
 projekt a vyřízení stavebního povolení na kanalizaci a ČOV

 odkoupení domu č.p. 72 „Janákovo“ – v nejbliţší době bude
provedena demolice z důvodu zřízení odstavné plochy pro osobní
automobily především pro obyvatele Chaloupek
 přestavba školního bytu na třídu základní školy a přístavba ve dvoře
ZŠ
Lubomír Šebesta, starosta obce

MATEŘÍ DOUŠKA
Do naší mateřské školy je na letošní školní rok
zapsáno 37 dětí! Všechny děti jsou zapsané na
pravidelnou celodenní docházku. Bohuţel jsme některé
ţádosti museli zamítnout, právě z důvodů naplnění
kapacity školky. V letošním školním roce máme rekordních 15
předškoláčků! Škola bude organizována jako dvoutřídní. Do třídy
„Motýlků“ dochází 21 dětí, do třídy „Berušek“ 16 dětí.
Sloţení našeho malého kolektivu, který se o děti stará, zůstává
nezměněno. Nezmění se také nabídka činností, které nabízíme dětem denně
(malování, zpívání, tancování, hry, atd.) ale i nadstandardní činnosti: taneční
krouţek, hra na flétnu, seznamování s angličtinkou, logopedie, návštěvy
divadelních představení, výlety i plavání. Hned v pondělí 20. září nás
navštívil pan Sedlák se svým hudebním pořadem „Večerníčkova pohádka“,
v úterý 5. října pojedeme s dětmi do Brna do divadla „Radost“ na divadelní
představení „Broučci“. Překvapení, které na děti po prázdninách čekalo,
byla nová dřevěná vestavba, která dětem umoţňuje hru v kuchyňce se všemi
potřebnými spotřebiči, ale i v „prvním patře“ vestavby, vyuţívat
odpočinkový koutek.
Naší snahou je umoţnit dětem proţít aktivní a šťastné dětství tím, ţe
jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí beze spěchu, kde bude
vládnout kamarádská nálada, pochopení a láska.
Věřím, ţe si Vaše děti brzy najdou nové kamarády a ţe se jim bude u
nás líbit! Těšíme se nejen na ně, ale i na setkávání s Vámi.
Jitka Měřínská
ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Ţáci základní školy Moravské Prusy dosahovali
vţdy velmi dobrých výsledků v různých výtvarných
soutěţích. Také v uplynulém školním roce se zapojili
do mnoha soutěţí. Téměř ve všech, kam jsme výkresy
zaslali, se umístili na předních místech. Můţete se sami přesvědčit:
Září 2009:

D.Adámek – mimořádná cena „Svět očima dětí“

Listopad 2009: V.Hýzlová, A.Hrachovinová, Z.Hudcová „Poznej kvalitu –
vyhraj kvalitu“
Leden 2010: R.Gregušová „Celé Česko čte dětem“
Únor 2010:

D.Šebestová, S.Račanská, K.Chujacová „Moje rodinná
oslava“

Duben 2010: 1. místo II.kategorie J.Vošček
3. místo II.kategorie S.Račanská
1. místo + čestné uznání R.Gregušová
3. místo III.kategorie Z.Hudcová „Poţární ochrana očima
dětí“
Květen 2010 R.Gregušová 1. místo „Přes překáţky ke hvězdám“
R.Gregušová 3. místo „Dech přírody“
„Pohádkové Bystřičsko“ – kolektivní práce
1. místo – (výhra 2denní pobyt) Gregušová, Majtán, Klíčová,
Kušmiderová,Vrábelová, Adámek, Kadlík, Hudcová
2. místo – Majtán, Adámek, Vrábelová, Aujeský, Bureš,
Pavlík
Červen 2010 P.Majtán „Já a svět za 20.let“
Na dvoudenní výherní pobyt ze soutěţe "Pohádkové Bystřičsko"
pojedou ţáci 1. a 2.října 2010.

Z předávání cen Vám také přinášíme fotografii, protoţe ţáci se
osobně setkali s panem prezidentem ČR V.Klausem.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

PRUŠÁNEK
Milé maminky od září se opět rozjela činnost
MC Prušánek. Zveme tímto vás a vaše děti do prostor
obecního úřadu, kde se scházíme v úterý od 10 hod. a
na sál, kde řádíme kaţdou středu od 15 hod. Dokud je však pěkné počasí,
hrajeme si ve stejnou dobu na hřišti na Zákopčí.
Nebudete-li moci přijít, klidně místo sebe vyšlete s potomstvem
tatínka, babičku či kohokoliv ochotného z příbuzenstva.
Taky si rezervujte odpoledne 17. října na DRAKIÁDU. Podrobnosti
o této akci jsou zveřejněny na pozvánce, kterou najdete na zadní straně
tohoto čísla.
Těšíme se na vás.
Maminky z Prušánku

KNIHOVNA
Váţení čtenáři,
zdravíme vás v novém školním roce se zprávami z
místní knihovny.
Začátkem léta byla ukončena fotosoutěţ Čtení
sluší každému, do které jste měli moţnost zaslat své fotografie s tematikou
čtení. Podařilo se nám takto získat několik fotografií, které si můţete
prohlédnout na nástěnce přímo v knihovně. Výhercem se stala paní Svatava
Šebestová, která jako jediná poskytla fotografie před ukončením soutěţe a
výborně tak obstála v konkurenci :-). Výherkyni blahopřejeme a v knihovně
na ni čeká přichystaná odměna.
Další soutěţ, kterou naše knihovna vyhlásila, stále probíhá a i vy se
jí můţete zúčastnit je soutěţ Čtenář roku, jejíţ podmínky naleznete na
webových stránkách obce, obecních vývěskách či přímo v knihovně. I její
vítězové budou odměněni.
V nejbliţší době připravuje naše knihovna program pro 14. ročník
Týdne knihoven, který letos proběhne od 4. do 10. října a nese logo
Knihovna pro všechny.
Srdečně tedy zveme všechny na plánované akce.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

Místní knihovna Moravské Prusy

Týden knihoven 2010
4. - 10.10.
Téma: Knihovna pro všechny
přehled akcí:
středa 6. 10.

15:00 Malování mandal na CD
- výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 7. 10. 16:00 Sourozenci v rodině
- beseda s PhDr. Chmelařovou
návštěva dětí základní a mateřské školy
registrace nových čtenářů zdarma
čtenářská amnestie

Místní knihovna Moravské Prusy
zve na besedu pořádanou u příleţitosti
14. ročníku Týdne knihoven na téma

Sourozenci v rodině
beseda se koná

ve čtvrtek 7.10. 2010 v 16:00
v prostorách knihovny
moderuje PhDr. Hana Chmelařová
z Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy ve Vyškově
Přijďte se společně zamýšlet nad otázkami :

Jaké zákonitosti má tento výlučný, osudový vztah ?
Jakou roli hraje v partnerském životě naše vlastní pořadí mezi
sourozenci ?
Jak o sourozenecký vztah pečovat, jak porozumět chování
sourozenců, jak vyřešit problémy a tlumit konflikty ?
Příchod nového sourozence do rodiny.
Žárlivost a rivalita.
Je sourozenecká láska povinná?
vstupné 30,- Kč
Srdečně se těší
Obecní úřad a Místní knihovna Moravské Prusy

KNIHOMOL
Bernhard Schlink
Předčítač
Příběh začíná v poválečném Německu.
Teenagerovi Michaelovi Bergovi se udělá cestou domů špatně a pomůţe mu
neznámá třicátnice. Michael se uzdraví a Hannu najde, aby jí poděkoval.
Rychle mezi nimi vznikne vášnivý, ale utajený vztah. Michael zjistí, ţe
Hanna má ráda, kdyţ jí někdo předčítá knihy. I přes intenzitu vzájemných
citů ale Hanna jednoho dne záhadně zmizí. O osm let později se Michael
jakoţto student práv, který přihlíţí soudům s válečnými zločinci, s Hannou
znovu s úţasem setkává – potká ji na lavici obţalovaných. Kdyţ se dozvídá
o její minulosti, odhaluje tajemství, které jim oběma změní ţivot. Je tak
postaven před dilema, zda má toto tajemství prozradit i proti její vůli, nebo
si jej ponechat a nechat ji odejít do vězení na doţivotí.
Předčítač - silný příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna
generace vypořádává se zločiny té předešlé. A o tom, jak jediná bytost
v sobě můţe zahrnovat nebe i peklo zároveň.
Kniha se stala také předlohou stejnojmenného filmu, ve kterém
v hlavní roli ztvárnil David Kross a později Ralph Fiennes. Hannu si zahrála
Kate Winslet, která pro tento film získala Zlatý glóbus v kategorii nejlepší
herečka ve vedlejší roli.
Připravila Soňa Urbanová

FARNÍ LISTY
Začal nám nový školní rok. Co nás v něm čeká?
Moţná nám Pán Bůh přichystal nějaké krásné záţitky?
Hned na začátku vás chci spíše povzbudit vyprávěním
otce biskupa z Brna.
V jedné farnosti proţívali radostnou událost s dětmi, které poprvé
přistoupily ke svatému přijímání. Po slavnosti se všichni ve sváteční náladě
rozcházeli domů, jen malá Maruška pořád klečela v kostele. Rodiče a
příbuzní uţ byli nervózní, protoţe se ještě chtěli na památku vyfotit.
„Cos tam, prosím tě, tak dlouho dělala?“ ptali se, kdyţ konečně
vyšla.

Maruška se nechápavě dívala: „Vykládala jsem Pánu Jeţíši pohádku
O Červené Karkulce.“
Je to jedno z nejkrásnějších svědectví, které jsem slyšel. To děvčátko
povídalo Bohu o tom, čím v hloubi duše ţilo. Pustilo ho do svého nitra, do
svého nejniternějšího světa. Bůh čeká na naše pozvání. Na náš čas, na naši
důvěru, na naše přátelství. Nebojme se mu vyprávět svou pohádku O
Červené Karkulce...
Opravdu, Pán Bůh má zájem o všechno, čím ţijeme, co děláme, co
nás trápí i těší. Děkovali jsme při doţínkách za to, co se nám urodilo na
polích a v zahradách a také, ţe při tom letošním podivném počasí se nám to
všechno podařilo sklidit.
V tomto školním roce se náboţenství bude vyučovat ve škole. Děti
ZŠ jiţ obdrţely ve škole přihlášky na výuku náboţenství. Náboţenství se
vyučuje ve čtvrtek od 12.45 hod. Připomínám rodičům povinnost dbát na
vzdělávání v oblasti víry. Rodiče, kteří si přejí přípravu dětí na I. sv.
Příjímání, ať se přihlásí přímo u místního faráře. Kaţdé druhé úterý se také
senioři setkávají na faře k modlitbě a společenskému posezení.
Do konce tohoto roku nás ještě čekají:
 v říjnu se podle tradice soustředíme na modlitbu sv. růţence. Vţdy
půl hod. před mší sv.
 2.11. budeme vzpomínat na naše zemřelé při smuteční bohosluţbě
v 18.00 hod.
 od 28.11. začne adventní příprava na Vánoce.
 O Vánocích opět proběhne setkání s našimi dětmi u jesliček.
Kromě mimořádných události se farníci setkávají pravidelně při
bohosluţbách. Od července jsou nedělní mše sv. slouţeny v Moravských
Prusích v 11.00 hod., všední mše sv. jsou slouţeny kaţdý čtvrtek v 18.00
hod., od 17.30 hod. setrváváme v adoraci Nejsvětější Svátosti.
Letos se nám podařilo s vydatnou pomocí obou obcí obnovit další vitráţ
v kostele. Nyní má pruský kostel všechna okna jako nová. Celá oprava stála
95 tis. Kč. Děkujeme zastupitelstvům obcí za finanční pomoc. Do
budoucího roku bude potřeba se věnovat výměně střešní krytiny kostela.
Stávající tašky uţ mají odslouţeno, po kaţdé bouřce, nebo vichřici a zvláště
po zimě zjišťujeme další spadené tašky a díry ve střeše. Podle rozpočtu má
tato oprava stát 550 tis.

Chceme, aby se pruský kostel stal opravdu chloubou nejenom pro věřící,
ale i pro všechny občany. Předem děkujeme za jakékoliv finanční příspěvky
na tyto náročné opravy.
Všem vám, přátelé, přeji krásný podzim, hodně úspěchů v práci a ve
škole, a Boţí poţehnání pro kaţdé vaše dílo.
P. Boguslaw
P. Boguslaw, farář

TROCHA FILOSOFIE NIKOHO
NEZABIJE
KRÁL A STUDNA
V zámku na vysoké hoře, ze které mohl
přehlédnout své panství, ţil kdysi všemi milovaný král. Byl tak oblíbený, ţe
mu obyvatelé z města v podhradí posílali denně dary a jeho narozeniny
radostně oslavovalo celé království. Lidé ho milovali pro jeho věhlasnou
moudrost a spravedlivé rozsudky. Jednoho dne postihlo město neštěstí.
Zdroj vody byl znečištěn a všichni - muţi, ţeny i děti zešíleli. Jen král, který
měl vlastní studnu, byl ušetřen. Brzo po té tragedii začali šílení lidé ve
městě hovořit o králově „podivném“ chování a o tom, jak jsou jeho
rozsudky špatné a jeho moudrost ošidná. Mnozí šli dokonce tak daleko, ţe
prohlašovali, ţe se král zbláznil. Jeho popularita byla brzo ta tam. Lid uţ mu
nepřinášel dary a neslavil jeho narozeniny. Opuštěný král uţ neměl na své
hoře ţádnou společnost. Jednoho dne se rozhodl, ţe horu opustí a navštíví
město. Byl horký den a on se napil z městské kašny. Té noci byla ve městě
velká slavnost. Všichni lidé se radovali, protoţe jejich král znovu nabyl
zdravého rozumu.
SVAČINA
Na jednom staveništi na Středním západě, kaţdý den, kdyţ píšťala
oznámila polední předstávku, se všichni dělníci společně posadili, aby se
najedli. A kdyţ Sam otevřel svou krabici s jídlem, začal jako vţdy nadávat:
„Do prdele!“ křičel, „zas chleba s burákovou pomazánkou a
s marmeládou. Nemůţu vystát burákovou pomazánku ani marmeládu.“
Sam na své pořád stejné obloţené chleby nadával kaţdý den. Plynuly
týdny a ostatním dělníkům uţ to šlo na nervy. Nakonec mu jeden parťák

řekl: „Pro kristovy rány, Same, kdyţ tak nerad jíš burákovou pomazánku a
marmeládu, tak proč neřekneš své staré, aby ti dávala se sebou něco
jiného?!“
„Jaké staré?“ odpověděl Sam. „Já jsem svobodný. Chleby si maţu
sám.“
V tomhle životě si všichni mažeme své chleby.
KDOŢ VÍ?
Jeden starý muţ hospodařil se svým synem na malém statku; měli
jediného koně. Jednoho dne jim kůň utekl.
„To je strašné,“ litovali ho sousedi. „Taková smůla!“
„Kdoţ ví, jestli je to smůla, nebo štěstí,“ odpověděl sedlák.
Za týden se kůň vrátil z hor a přivedl se sebou do stáje pět divokých
klisen.
„To je ale štěstí!“ říkali sousedi.
„Štěstí? Smůla? Kdoţ ví?“ odpověděl starý muţ.
Druhý den se jeho syn pokoušel zkrotit jednu z klisen a zlomil si
nohu.
„To je hrozné, taková smůla!“
„Smůla? Štěstí?“
Do kraje přišli verbíři a odváděli mladé muţe do války. Sedlákův
syn se jim nehodil, a proto ho nechali doma.
„Štěstí? Smůla?“
Výňatky z knihy „Cesta pokojného bojovníka“ od Dana Millmana

RANČ BOŠKŮVKY
KONEC SEZÓNY
Podzim se kvapem blíţí a s ním i konec nejen
sportovní sezóny. Proto jiţ můţeme pomalu začít
bilancovat, jak se nám ten letošní rok vydařil.
Na sportovních kolbištích se nám jistě dařilo. Lucie Jíšová s Targem,
Martin Štěrba s Hypnotic Tango, Lucie Liškutínová s Matějem na
skokových kolbištích a Julie Černá s Framem na drezurním obdélníku měli

úspěchy a přivezli nejedno vítězství. Také hned dvě pro náš ranč významné
akce se jistě vydařili. První z nich - parkurové hobby závody se těšili velké
účasti soutěţících i diváků. Některé naše mladé jezdkyně, Dominika
Michalíková či Nikola Vrábelová, poprvé zakusily atmosféru závodů.
Další z akcí, která na
ranči proběhla, byly naše první
oficiální závody, které se kvůli
počasí z původního květnového
termínu přesunuly aţ na 14.8.
Ranč čekala těţká premiéra.
Snaţili jsme se připravit co
nejpříjemnější závody, ale i
tentokrát nás počasí potrápilo,
protoţe po noční bouřce nebyl
terén pro první soutěţe zrovna
nejlepší. I přesto se do
Boškůvek sjel nemalý počet
závodníků a mohli jsme
shlédnout celkem 44 startů
v drezurních úlohách od stupně
Z aţ po stupeň S. Soutěţí se
vedle ostatních koní zúčastnilo
i pár starokladrubských vraníků
včetně jednoho fríského hřebce,
na kterém se ve startovním poli
objevil
i
jeden
jezdec
muţského pohlaví.
Letos se nám také po chovatelské stránce dařilo. 13.6. večer se i přes
neustálý dozor, samo a nepozorovaně narodilo během pár minut klisně
Cinemě první hříbátko - hřebeček Cinereus. Z nového přírůstku máme
velikou radost.
Také nás ještě 16.10. čeká tradiční Hubertova jízda.
Děkujeme všem sponzorům, kterými byli: LANDENAL s. r. o.,
Jezdecké potřeby Grošek, D-klima, MUDr. Danuše Adamcová.
Ing. Martina Paráčková
Za ranč v Boškůvkách

MLADÍ HASIČI
Počátkem září nám opět začala sezóna a
tréninky. Schůzky se konají kaţdý pátek v 16,00 hod.
na hřišti a za nepříznivého počasí v naší nově
zrekonstruované klubovně.

HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů si dovoluje oznámit, ţe dne 23.10.2010
bude uspořádán sběr ţeleza, a proto prosíme spoluobčany, aby ţelezo jako
vţdy nachystali před domy.
Na poslední schůzi našeho sboru bylo dohodnuto, ţe Hasičský ples
se uskuteční 5. 2. 2011 v místním kulturním domě, proto si Vás dovolujeme
pozvat jiţ teď v hojném počtu, na všechny zúčastněné čeká bohatá tombola.
Marie Jeţková
vedoucí mládeţe

TJ SOKOL MORAVSKÉ PRUSY
V letošním roce se podařilo členům TJ Sokol
uspořádat všechny naplánované letní sportovní
akce. Začali jsme tradičně dětským sportovním dnem
– 26.6.2010. Vzhledem k tomu, ţe probíhal dětský den
i v sousedních Váţanech nás účast 65 dětí mile překvapila.
Disciplíny – sprint na 60 m, maraton, běh kolem hřiště, skok z místa,
hod granátem, střelba se vzduchovky, přetahování lanem, chůdy, hod
míčkem na terč, slalom s dětským kolečkem, švihadla, štafety atd., zvládly
děti výborně, při vyhlašování výsledků byly vypíchnuty nejlepší výkony a
všichni malí i větší sportovci dostali diplom a sladkosti. Doprovodný
program zajistili také letos naši hasiči, vozidla dálniční policie a DJ Martin.
Sportovní odpoledne bylo ukončeno tradičním opékáním špekáčků.
Dalšími aktivitami naší TJ Sokol byly nohejbalové turnaje trojic.
Dne 4.7.10 proběhl místní uliční turnaj – o pohár starosty obce. Zúčastnilo
se 7 místních druţstev a po bojích kaţdý z kaţdým vyústilo v následující
pořadí:
1. místo - Chaloupky - Chujac D., Chujac J., Rückl P. ml.

2. místo - Návdanky - Pacák R., Dostálek M. ml, Grégr I.
3. místo - U mléna - Pekařík Z. ml, Bečvář S. st., Pospíšil O.
Memoriálu J. Špičáka se zúčastnilo také 7 týmů. Předpokládali jsme
vyšší účast, ale počasí nám moc nepřálo, přesto jsme byli rádi, ţe jsme 24.7.
turnaj odehráli s těmito výsledky:
1. místo - Perun - Osička, Procházka, Kramář
2. místo - Nelča tým - Šišma Václav + Radek, Pořízek P.
3. místo - Průměr 105 – Dostálek ml., Chujac st., Bečvář st.
Dne 7.8.10 bylo odehráno tradiční fotbalové utkání svobodní x
ţenatí. Po urputném boji svobodní zvítězili 3 : 1. První branku svobodných
dal Večerka David za nechtěné a nezamýšlené spolupráce místostarosty
z druţstva ţenatých. Druhou branku vstřelil Krátký Pavel. A třetí branku
vstřelil nejspíš Pacák Roman, ale tím si nikdo není jist. Čest ţenatým
zachránil uţ jen starosta obce Šebesta Lubomír jedinou, avšak o to cennější
brankou.
Letos byl odehrán jiţ 18. ročník tohoto fotbalového utkání!!!
Celkový stav, který sledujeme od samého počátku tohoto klání je tedy
svobodní x ţenatí = 11 : 7. Nezbývá neţ doufat, ţe ţenatí s postupujícím
věkem chytí druhou mízu a svobodní poněkud zestárnou a tak budou mít
ţenatí šanci skóre do 20. ročníku trochu srovnat.☺
Dále proběhlo 21.8.2010 volejbalové odpoledne. Síť byla tentokrát
nahoře a hrál se volejbal různě sloţených týmů, podle zpráv vyhráli
tentokrát ţenatí a vdané 3:0, ale setů se odehrálo mnohem více a nějaké
výsledky nebyly vůbec důleţité.
Skončil ročník nohejbalových soutěţí. A muţstvo se umístilo na 5 –
8 místě a B muţstvo na 10 místě z celkového počtu 11 startujících týmů v
ročníku 2010. Oddíl se zúčastnil také např turnaje Vítěztví v Orlovicích
(Palla st. , Račanský J. st. Hladký.)
Skutečností zůstává, ţe letošní ročník nebyl tak úspěšný. Avšak s tím
jsme počítali, protoţe naše muţstvo bylo oslabeno: Rückl – zraněná noha,
Vejmola J. - stavba rodinného domu.
Sezonu zahájil oddíl stolního tenisu – tréninky – tradičně v úterky,
středy a kaţdý pátek. Soutěţe začínají 2.10.2010.

Na závěr poděkování sponzorům letních podniků – ZOD Haná
Švábenice, Elita a.s., Pneuservis Pavéska Jar. OÚ Mor. Prusy, starosta obce
– Šebesta Luboš, shr Hladký Jan, Vejmolová Katka, Bečvář Stanislav st.,
Hasiči Mor. Prusy a manţelé Eva a Josef Pavlíkovi.
Poděkováním pro pořadatele bývá hojná účast startujících, a to se
v některých případech hojně naplnilo!
Sportu zdar!!!
za TJ Sokol Mor. Prusy
Hladký Jan

PERLIČKY Z HISTORIE
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1935
Dne 6.března pořádána oslava svátku p. presidenta slavnostní
výborovou schůzi obec. zastupitelstva, kterou o půl 11 hod. dop. zahájil
starosta obce a usnešeno zaloţit pod Běliskem památný sad, pojmenovat
ulici před školou „Masarykova ulice“; sbor hasičů pořádal zápalnou hranici;
škola oslavuje svátek 10.března 1935; rovněţ usnešeno zastupitelstvo nové
školy pamětní desku (zaloţit).
Během jarních měsíců konány přípravy pro umístění poštovního
úřadu ve staré škole; podle schválených plánů prováděny řemeslnické práce
v měsíci červenci a v prosinci přesídlen poštovní úřad kde se dne 28.
prosince začalo úřadovat; oprava vyţádala nákladu 5.000,- Kč.
Jak jiţ v minulém roce zmíněno zaloţen sportovní klub se sídlem
v Mor. Prusích a hřiště ve Váţanech. Letošního roku pronajal sobě
jmenovaný klub pozemek od p. Vacka o výměře asi 60 a2 na tzv. Oujezdy;
otevření hřiště bylo dne 22.dubna pod protektorátem obecní rady.
Praze celostátní katolický zjezd; zjezdu tohoto súčastnilo se veliké
mnoţství katolíků z celé republiky.
Dne 14. prosince vzdal se náš milý president T.G. Masaryk svého
úřadu presidenta; volba nového presidenta byla dne 18.prosince,

presidentem zvolen Edvard Beneš t.č. zahraniční ministr. Volba nového
presidenta přijata se všeobecným uspokojením; přejeme novému panu
presidentovi k jeho nové dráze vše nejlepší a doufejme, ţe povede osudy
národa a státu ve šlépějích, které hlubokým rysem vyznačil jeho
předchůdce. Odstoupivší president zůstane slavnostně zapsán nejen
v dějinách našeho státu, ale celé Evropy a celého světa. I my se s ním
v duchu loučíme a přejeme Jemu tichého a klidného odpočinku, jehoţ sobě
plně zaslouţí.
Rok 1936
Ve Španělsku vypukla revoluce pod vedením generála Franka.
Německo uzavírá smlouvy s Rakouskem; Maďarskem a Itálií; obepínají
takto náš malý stát, svět naplněn nadále nejistotou neboť se mluví a píše o
moţnosti války; od 15. června do 10.července vypsána půjčka na obranu
státu a upsáno přes 3 miliardy Kč.
Výnosem Nejvyššího soudu ze dne 9. října byl definitivně skončen 6
roků trvající spor s býv. uč. říd. Jedličkou ve prospěch školní obce; útraty
stály 82.106,35 Kč.
Zákonem ze dne 9. října čís 262sb. z. a u. ze dne 10. října 1936 jest
nová úprava československé měny sníţením obsahu zlata v československé
koruně a opatření toto nazývá se devalvace. Tímto doplňuje se devalvace
koruny z roku 1934.
K tomuto kroku přiměla náš stát veliká změna západoevropských
měn; obsah československé koruny jest 31:21 miligramu čistého zlata.
Vyškovsko pozdravilo presidenta republiky dne 18. června; při
projíţďce Moravou zastavil se na krátko ve Vyškově president republiky
Dr. E. Beneš s chotí, vesnice podél silnice a zvláště město Vyškov byly
slavnostně vyzdobeny. Obecenstvo seřazené na hlavních ulicích a na
náměstí po fanfárách z Libuše propuklo při příjezdu p. presidenta v srdečný
jásot. Po přehlídce čestné roty uvítal na přeplněné tribuně p. presidenta a
jeho choť p.vl. rada Dr O. Přikryl a jménem obyvatelstva a městské rady
Vyškova starosta Dr. J. Hon. Na to bylo odevzdáno p. presidentovi
jmenování čestným občanem města Vyškova. Z naší obce súčastily se
slavnosti: školní ţactvo, sbor dobr. hasičů a mnoho občanů.

UDÁLOSTI
PŘISTĚHOVANÍ
Ondřej Kubík
Michal Sideras
Veronika Foltisová
Vlasta Klouparová
Iveta Bednářová

Moravské Prusy 151
Moravské Prusy 127
Moravské Prusy 127
Moravské Prusy 45
Moravské Prusy 45

ODSTĚHOVALI SE
Libuše Račanská
Benovičová Eva
Benovičová Eliška
Benovičová Terezie
Benovič Petr

Moravské Prusy 177
Moravské Prusy 127
Moravské Prusy 127
Moravské Prusy 127
Moravské Prusy 127

NAROZENÍ
Jan Skoumal
Matěj Šebesta
Nikola Jiroušková
Vojtěch Hasala

Moravské Prusy 84
Moravské Prusy 224
Moravské Prusy 154
Moravské Prusy 132

Nejkrásnější ze všech dárků dává ţivot do kočárků. V jednom z nich
teď tiše dýchá Vaše štěstí, Vaše pýcha... Blahopřejeme k narození děťátka!
ÚMRTÍ
Josef Pavlík

Moravské Prusy 6

SŇATEK UZAVŘELI
Dušan Panáček a Markéta Öriová
Boţena Pavelková a Miroslav Pekar
Kateřina Vejmolová a Ondřej Kubík
Vlasta Bednářová a Miroslav Kloupar

„Nikdo nikdy nerozdělí, co velká
láska spojí, ANO jste si pověděli, už
jste navždy svoji...“
Přejeme hodně štěstí do Vašeho
manţelství.

JUBILEUM
Červenec 2010
Marie Račanská
Jiřina Večerková
Jiří Stloukal

Boškůvky 4
Moravské Prusy 81
Moravské Prusy 159

Srpen 2010
Milan Becha
Jan Zbořil
Františka Dočkalová

Moravské Prusy 190
Moravské Prusy 25
Moravské Prusy 125

Září 2010
Marie Šebestová

Moravské Prusy 172

Přejeme Vám spoustu krásně strávených chvil a do dalších let
mnoho sil. Pevné zdraví ať provází Vás kaţdým dnem a štěstí chodí ruku v
ruce s úsměvem. Ať smutek se drţí v dáli na sto tisíc mil a ţivot je ještě
krásnější, neţ doposud byl…

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
NA ŠPATNÉM MÍSTĚ

Těchto devět
osob si spletlo svá
povolání. Dokáţeš je
- společně s písmeny
- přesunout tam,
kam patří? Bude-li
všechno správně a
přečteš-li písmena
popořádku, dozvíš
se název jednoho
uměleckého povolání.
Písmena napiš zde:

_________

