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ÚVODNÍK
Pravdou je, že toto vydání je trochu útlejší než „občánek“ minulý. Na první
pohled si člověk řekne, že uběhlo období, během kterého se toho v naší obci děje
pomálu. Ale musíme se na to podívat z druhé strany, z úhlu pohledu každého z nás.
Především máme za sebou prázdniny, období odpočinku. Prý.
Začátek školy se blížil a já smutně vzpomínala na to, že jsem ten čas, který
jsem měla, málo využila. Ale teď je jeden z posledních zářijových večerů, sedím
u počítače v chladném bytě a přemýšlím, kdy asi začneme topit, protože bych to už
celkem ocenila. U toho jsem otevřela galerii ve svém mobilu a viděla fotky, které
jsem o těchto prázdninách pořídila. Uvědomila jsem si, že jsem se vlastně vůbec
(skoro vůbec) nenudila. Ačkoli se může zdát, že se jedná o lenost, rozhodla jsem se,
že místo psaní se s Vámi o některé záznamy svých zážitků podělím. Čas, který bych
strávila psaním, jsem si určitě nezkrátila, přece jen mi dalo zabrat, než jsem vybrala
konečnou devítku, která vyjadřuje, jak si prázdniny 2015 budu pamatovat.
Nyní Vám mohu doporučit, abyste si i vy vzpomněli na letošní horka, která
s trochou představivosti fungují jako placebo efekt na studené nohy.

Další
zážitky
a
hezký
podzim!
Tereza
Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
léto, školní prázdniny, dovolené a čas odpočinku máme již za sebou
a s příchodem dalšího čtvrtletí se Vám dostává do rukou podzimní číslo obecního
zpravodaje OBČAN. Věříme, že mezi úklidem svých zahrádek a přípravami na zimu
si najdete chvilku času na jeho přečtení ☺.

INFORMACE OBČANŮM
Celoroční sběr odpadu určeného k recyklaci:
• Veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky vkládejte do kontejneru, který stojí na parkovišti u KD. Věci mohou být
i roztrhané, rozbité či jinak zničené, protože jsou z větší části recyklovány.
• Kovový odpad (čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů apod.) je
možné odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty. Ostatní kovy lze uložit
na všech sběrných dvorech odpadů RESPONO, a.s.
• Bioodpad patří do hnědého kontejneru na parkovišti u KD.
• Použité baterie, drobné elektro, plastové vršky, vyřazené mobilní telefony,
cartridge a tonery z tiskáren – to vše ukládejte do krabic a kontejnerů
za vchodovými dveřmi ve škole.
• Papír můžete zanechat u garáže pod školou (naproti kulturního domu).
Podzimní svozy odpadů:
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích
i Boškůvkách přistaveny v pátek 16. října. Do kontejnerů je možné odložit: koberce,
linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky 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, a.s. v sobotu 24. 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 24 října.
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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.
Hřbitov
V poslední době se opět množí stížnosti na krádeže na hřbitově. Žádáme
tímto občany, kteří na hřbitov chodí, aby se dívali kolem sebe a výskyt cizích osob
a především jakékoliv podezřelé chování hlásili na obecním úřadě. Zejména
v nadcházejícím období „dušiček“ bude tento problém opět aktuální.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 29. 06. 2015
-

Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 433/1 ost. plocha – ost. komunikace
v k.ú. Boškůvky
ZO záměr prodeje části pozemku parc. č. 433/1 zatím neschválilo. Požaduje
dodání situačních výkresů na projekt a dodání plné moci pro případné zastupování
žadatele v jeho nepřítomnosti.

-

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
za rok 2014, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce PrusyBoškůvky za rok 2014 bez výhrad.

Rozpočet k 31. 12. 2014:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

schválený
6 900 000,- Kč
6 900 000,- Kč

upravený
7 490 000,- Kč
7 490 000,- Kč

Celkový objem prostředků k 31. 12. 2014:
Příjmy celkem: 8 292 338, 97 Kč
Výdaje celkem: 5 373 093,29 Kč.
-

Návrh rozpočtového výhledu na období 2016 - 2017
ZO Prusy-Boškůvky schválilo podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtový výhled na období let
2016 - 2017.
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Rozpočtový výhled na rok 2016:
Rozpočtové příjmy:
8 110 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 110 000,- Kč
Rozpočtový výhled na rok 2017:
Rozpočtové příjmy:
8 410 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 410 000,- Kč
-

Rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 4/2015:
Navýšení příjmů: 70 000,- Kč
Navýšení výdajů: 70 000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 29. 06. 2015 - příjmy i výdaje ve výši: 7 354 700,- Kč.

-

Zrušení usnesení č. 130/2013.
ZO Prusy-Boškůvky ruší Usnesení č. 130/2013 ze dne 21. 11. 2013, kterým
se schválil prodej pozemků v k.ú. Moravské Prusy parc. č. parc. č. 1922/9 zahrada
o výměře 145 m2 a 1922/17 ostat. plocha - jiná plocha o výměře 95 m2.

-

Zrušení usnesení č. 131/2013.
ZO Prusy-Boškůvky ruší Usnesení č. 131/2013 ze dne 21. 11. 2013, kterým se
schválil prodej pozemků v k.ú. Moravské Prusy parc. č. 1922/10 zahrada o výměře
150 m2 a parc. č. 1922/18 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 107 m2.

-

Odměny ZO.
Starosta obce seznámil s možnou změnou odměňování u neuvolněných členů ZO
za výkon funkce dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ZO Prusy-Boškůvky rozhodlo
o ponechání dosavadní výše pevné složky odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva ve výši 280 Kč.

-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Římskokatolická farnost
Moravské Prusy
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na provoz organizace Římskokatolické farnosti Moravské Prusy o poskytnutí
dotace na rok 2015.

-

Odkoupení části pozemku z parc. č. 56/1 a z parc. č. 56/8 v k.ú. Moravské
Prusy
ZO Prusy-Boškůvky schválilo odkoupení části pozemků z parc. č. 56/1 a 56/8 dle
GP č. 413-26/2015 o výměře 474 m2. Kupující ponese náklady spojené
s převodem majetku - správní poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu
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vlastnického práva do katastru nemovitosti, notářské poplatky za napsání kupní
smlouvy a pořízení geometrického plánu.
-

Odkoupení pozemku parc. č. 3594/2 ost. plocha – ost. kom. v k.ú. Moravské
Prusy.
ZO Prusy-Boškůvky v současné době odsouvá odkoupení pozemku parc. č.
3594/2. Zájem obce o odkoupení pozemku trvá, ale z důvodu plánovaného odkupu
dalších pozemků odsouvá tento bod na pozdější dobu.

-

Odkoupení pozemku parc. č. 3742/2 ost. plocha – ost. kom. v k.ú. Moravské
Prusy
ZO Prusy-Boškůvky schválilo odkoupení pozemku parc. č. 3742/2.

-

Záměr prodeje pozemku parc. č. 17/9, 17/10, 17/11 ost. pl. – jiná plocha a část
z parc. č. 17/1 ost. pl. – jiná plocha v k.ú. Moravské Prusy
ZO Prusy-Boškůvky schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 17/9 o výměře
21 m2, 17/10 o výměře 21 m2 a 17/11 o výměře 21 m2 a část pozemku parc. č. 17/1
v k.ú. Moravské Prusy a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru prodeje
na úřední desku a zajištění zhotovení GP. Náklady za zhotovení GP budou hradit
žadatelé.

-

Rozšíření skupinového vodovodu Vyškov – II. etapa, větev Švábenická.
Projednání rozšířeného skupinového vodovodu – II. etapy, větev Švábenická
předcházelo setkání s investorem stavby VaK Vyškov, a.s., zastoupeným výrobnětechnickým náměstkem Ing. Karlem Hájkem a vedoucím technického úseku
Ing. Oldřichem Novoměstským; dále projektanty z firmy Aquaprocon – Ing. Petr
Baránek a Ing. Roman Wognitsch, kteří seznámili přítomné zastupitele i hosty
s trasou, postupem a dalšími informacemi ohledně daného projektu. V rámci této
stavby by mohla být napojena na skupinový vodovod místní část Boškůvky, kde
v současné době vodovod není. Pro obec by to byla společná výstavba vodovodu
výhodnější. Podle předběžných výpočtů se jedná asi o 750 m vodovodu a náklady
by se pohybovaly v rozmezí 1,5 – 2 mil. Kč bez DPH. Investor by se podílel
na nákladech k přivaděči, obec by hradila náklady na rozvodné řady v části obce
Boškůvky. Vlastníci nemovitostí by hradili projekt k jednotlivým přípojkám.
Vak žádá vyjádření obce ke stavbě II. etapy Švábenické větve, zda je možné
přivaděč vést po obecních pozemcích a dále také vyjádření, zda obec využije tuto
stavbu k zavedení vodovodu do místní části Boškůvky.
ZO Prusy-Boškůvky bude po dodání dalších informací o trase stavby k rozšíření
skupinového vodovodu ještě jednat, aby mohlo na podzim podat investorovi
vyjádření ke stavbě.
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Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 14. 09. 2015:
-

-

Rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015:
Navýšení příjmů: 12 500,- Kč
Navýšení výdajů: 12 500,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 14. 09. 2015 - příjmy i výdaje ve výši: 7 367 200,- Kč.
Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2014
ZO Prusy-Boškůvky bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí
Ivanovická brána a zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
za r. 2014.

Zápisy v úplném znění jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
po podání písemné žádosti.
Dále shrneme některé akce a činnosti, které byly během léta vyřízeny nebo
provedeny nad rámec běžné každodenní činnosti na OÚ:
• Zajistili jsme seniorům dovoz obědů na obecní úřad ze ZOD Haná z důvodu
uzavření ZŠ během letních prázdnin.
• Proběhlo výběrové řízení na firmu, která zajišťuje zateplení kulturního domu
v Moravských Prusích, na které jsme získali dotaci z Operačního programu
životního prostředí ve výši 2,7 mil. Kč.
• Zajištění pasportu veřejného osvětlení.
• Zajištění revizí hasicích přístrojů a revize všech dětských hřišť.
• Opravy kanalizačních vpustí.
• Byla zajištěna výměna a úprava dopadové plochy na dětském hřišti na Zákopčí.
• Proběhly výkupy soukromých i prodeje obecních pozemků k narovnání
vlastnických vztahů.
• Zpracovávají se podklady potřebné pro podání žádosti na výstavbu ČOV
a kanalizace v obci (dokumentace pro provedení stavby apod.) do plánované
dotační výzvy v listopadu 2015 – v rámci toho proběhly i dvě pracovní zasedání
zastupitelstva obce.
• Zpracování 60 smluv o nájmu hrobového místa na místním hřbitově.
• Vyřízení potřebné dokumentace ke kácení stromů na obecních pozemcích, které
byly napadeny kůrovcem a nyní svým stavem ohrožují chodce nebo dopravu.
• Proběhl účetní audit z Jihomoravského kraje.
• Zapojení při zajišťování společenských akcí – Prušánek, o.s., TJ Sokol M. Prusy.
• Zajistili jsme vítání občánků pro narozená miminka.
Děkujeme všem za přípravu a organizování akcí, které se uskutečnily na jaře a v létě!
Vážení občané, přejeme vám příjemné babí léto a krásný barevný podzim.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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Akce plánované v obci na IV. čtvrtletí:
•
•
•
•
•
•

Sobota - říjen /termín zatím neurčen/ - turistický pochod po okolí
Sobota 24. 10. zájezd do Brna – Děti ráje (pro přihlášené)
Pátek 27. 11. od 17.00 hod. Rozsvěcení vánočního stromu u školy
Neděle 06. 12. od 16.00 hod. Mikulášská besídka v KD Mor. Prusy
Středa 09. 12. od 15.30 hod. Vánoční besídka ZŠ a MŠ v KD Mor. Prusy
Sobota 26. 12. od 8.00 hod. Memoriál J. Hladkého – stolní tenis v Kulturním
domě v Moravských Prusích
• Čtvrtek 31. 12. od 10.00 hod. Silvestrovský fotbálek na hřišti

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V úterý 1. září jsme po prázdninách přivítali 32 dětí v mateřské škole a 38
dětí ve škole základní. V mateřské škole máme i nadále dvě oddělení - Motýlky
a Berušky – v každém je 16 dětí, o které se i letos starají vedoucí učitelka paní Věra
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Kandorfová a paní učitelky Jitka Měřínská a Nikola Vymazalová. Nově přivítaly
7 dětí – „nováčci“ si, stejně jako všechny ostatní děti, zvykají na „školkový režim“,
hrají si s kamarády, učí se novým dovednostem.
Do školních lavic usedlo 13 nových prvňáčků, a pokud se nepletu, pak jde
o historicky první třídu samých kluků! O přivítání se postarala paní ředitelka Svatava
Šebestová, jež je zároveň i třídní učitelkou. Děti přišel osobně přivítat a popřát jim
mnoho zdaru i místostarosta Obce Prusy - Boškůvky pan Petr Večerka.

Kluci se pochlubili se svými aktovkami, namalovali obrázek, dostali svůj
první úkol a poté jsme se z velké třídy, kam děti chodí do družiny, přesunuli do naší
menší třídy - TŘÍDY KAMARÁDŮ FERDY MRAVENCE - ten na kluky čekal
v plyšové podobě i kreslené na mnoha místech ve třídě. Dětem byly předány uvítací
listy, které nadobro zpečetily, že jsou opravdu žáky naší školy a poté už následoval
slavnostní přípitek se všemi paními učitelkami s přáním VŠEHO NEJLEPŠÍHO.
Září je za námi a my už máme za sebou několik akcí. Děti ze školky měly
možnost zhlédnout kouzelné maňáskové představení O zatoulaném koťátku.
Pohádkou je prováděl Kašpárek, který s dětmi spolupracoval a vtahoval je do hry.
Pohádka byla prokládána známými i méně známými písničkami, které si děti mohly
zazpívat s Kašpárkem. Představení děti jako vždy nadchlo a hlavně nejmladší děti
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pohádku hodně prožívaly. Už teď se těšíme na další návštěvu našeho oblíbeného
divadýlka.

V ten samý den byl připraven program i pro děti ZŠ, a to preventivní
program sdružení Podané ruce Opilá pohádka – jež byl zábavnou a hravou formou
zaměřen na prevenci užívání alkoholu.
Koncem září proběhla akce sběr papíru – bylo potřeba přesunout sběr, a to
opravdu velké množství, z garáže do přistaveného kontejneru. Samy bychom to
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rozhodně nezvládly. Naštěstí se zapojilo dostatečné množství dobrovolníků v podobě
nejen rodičů, ale i dětí z naší školy. Musím přiznat, že jsem byla až překvapená,
s jakou vervou se děti do přenášení papíru pustily – zejména kluci, o to radostnější to
byl pocit při pomyšlení, že dokázali vyměnit čas strávený u počítače či v lepším
případě s kamarády venku za pomoc druhým, což je samozřejmě i zásluha rodičů,
kteří jim šli vzorným příkladem. Garáž je nyní prázdná a vy sem tak můžete opět
nosit přebytečný papír, který doma máte – sběr můžete položit před garáž, každý
všední den je tento sběr do garáže přemístěn – DĚKUJEME!
Žáci 3. a 4. ročníku již tradičně navštívili Dětské dopravní hřiště ve Vyškově,
aby si zde zopakovali pravidla silničního provozu jak teoreticky, tak i prakticky.
I v letošním školním roce máme připravený plán akcí, který je vskutku
bohatý, z těch nejbližších zveme 22. 10. od 15,30 na podzimní tvořivé dílny, 11. 11.
na lampionový průvod. V polovině října se s dětmi chystáme do divadla Polárka
v Brně, o měsíc později do Ekocentra v Brně a v prosinci máme v plánu navštívit
Planetárium v Brně.
I nadále pokračujeme v projektech:
Ovoce do škol, díky kterému získávají žáci ZŠ každý týden obvykle 1 ks
nějakého ovoce, zeleniny či vitamínového nápoje.
Recyklohraní – projekt, do kterého se můžete zapojit i vy a pomoct nám tak
nasbírat co největší počet bodů, jež pak směňujeme za různé odměny – v rámci tohoto
projektu sbíráme drobné elektrospotřebiče (červená popelnice), použité baterie
(zelený kartonový box), použité tonery a cartridge (větší kartonový box), použité
mobilní telefony (předat některému ze zaměstnanců školy). Všechen sběr můžete
odkládat do výše uvedených nádob, které jsou umístěny u vchodových dveří,
děkujeme.
Po celý kalendářní rok jsme zapojeni do projektu 5P pro prevenci, na který
jsme získali nemalou dotaci z Jihomoravského kraje. Díky tomuto projektu jsme již
zafinancovali část přírodovědně vlastivědného pobytu, různého materiálu na tento
pobyt, pořídili jsme dětem knížky zaměřené na primární prevenci, byly uhrazeny
některé preventivní programy, pedagogové se mohli zúčastnit několika seminářů…
Snažíme se být školou aktivní, a to se nám, dle mého názoru, stále daří
a děkuji všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a pomáhají nám, všem, kteří
navštěvují naše akce a dávají nám tak najevo, že má naše snažení opravdu smysl.
Za celý kolektiv školy Vám přeji příjemně strávené podzimní dny!
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy
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KNIHOVNA
Milí čtenáři,
další léto je opět za námi a věřím, že i mnozí z Vás strávili nejednu
příjemnou chvilku s knihou v ruce. Znovu se přiblížilo období roku, kdy je velice
příjemné se někde doma uvelebit v teple domova, uvařit si třeba voňavý čaj a občas
místo televize sáhnout po knížce a ponořit se do jiného světa.
Stejně jako každý rok nás čeká na začátku října takový malý start
knihovnické sezony.
Od 5. do 11. října probíhá i v naší knihovně Týden knihoven. V rámci
tohoto týdne Vás čeká několik bonusů. Je to především již tradiční registrace nových
čtenářů zdarma, ale také amnestie výpůjček pro naše dosavadní čtenáře. Také je
v tomto týdnu připravena burza knih, která proběhne v případě příznivého počasí
v pondělí 5. 11. od 14.30 do 15.30 hod. před budovou Základní školy. V úterý 6. 11.
v 17 hod. je připraveno první zahajovací setkání Dámského klubu s hostem, kterým
bude paní Adlerová. Zveme proto všechny ženy na příjemné setkání v prostorách naší
knihovny u kávy či čaje. Dámský klub bude probíhat od října do března, vždy v úterý
od 17 do 19 hod. Kromě příjemného setkání nás čekají zajímaví hosté, ale také Hrátky
s pamětí a další aktivity. A nezapomněli jsme ani na naše nejmenší čtenáře. V Týdnu
knihoven je připraven také program pro MŠ a ZŠ a první setkání našeho kroužku
Knihomol junior. Čas konání aktivit pro děti bude upřesněn.
Na setkání s malými i velkými čtenáři se těší
Monika Lauterbachová
knihovnice

PRUŠÁNEK
Letošní prázdniny zakončil 29. 8. dětský den, kde vládla Sněhurka
s trpaslíky. Maminky z Prušánku s dobrovolníky z obce připravili tento den, kterého
se zúčastnilo v doprovodu rodičů přes 60 dětí.
Pro děti byl připraven skákací hrad, trampolíny, malování na obličej, pro ty
nejmenší dětský koutek a Sněhurčin dvoreček plný domácích zvířat. Program
obohatila skupina mažoretek KALIMERO a SDH Moravské Prusy. Dobrovolníci
z obce se proměnili v soutěžním programu v trpaslíky, u kterých děti plnily různé
úkoly - hledaly chybu v pohádce, házely balónky do pokličky, koloběžkou projely
překážkovou dráhu, poznávaly co nejdříve odhalovaná zvířata, přenášely vodu
z jednoho místa na druhé, každý si našel v nádobě se slizem drahokam a podle chuti
a vůně poznávaly potraviny. Děti se musely zastavit u Dřímala, Šmudly, Prófy,
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Rejpala, Štístka, Stydlína a Kejchala, kde za splnění úkolů dostaly penízky, za které si
pak v obchůdku koupily cenu. Kromě ceny dostal také každý účastník mňam balíček,
pití a špekáček s pečivem.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli věcné dary
do tomboly- Antreg Vyškov, Quantum Vyškov, Svatoslav Jeřábek- Partners, Ludmila
Hlaváčová, Policie Vyškov, Velux Vyškov, Marian Hlaváč- STAEG.
K dalším sponzorům patří Rašnerova pekárna, která věnovala pečivo
a záviny, díky Masně Rostěnice jsme si pochutnali na špekáčkách. Za sladkosti
pro děti děkujeme manželům Šebestovým, paní Slezákové a Rucklové. Croissanty
darovalo ZOD Haná a pití pro děti Patrik Přibylík. O táborák se postaral Ivan
Zehnálek, Petr Paveska a Marie Nováková zapůjčili trampolínu a postarali se
o ukázku domácích zvířat. Trampolínu půjčili také manželé Sloukovi. Paní Jitce
Paveskové děkujeme za ušití čepic pro trpaslíky. Josefovi Botkovi patří dík
za hudební doprovod během celého odpoledne a OU Moravské Prusy za vytisknutí
potřebných materiálů a pomoc při stěhování.
Finanční sponzorský dar poskytli: Milena Svobodová, Eva Pavlíková,
Vladimíra Chujacová, Petr a Andrea Večerkovi a Jiří Řezník. Za finanční obnos byly
pořízeny věci do tomboly a dokoupení sladkostí pro děti.
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Moc bych chtěla poděkovat také všem dobrovolníkům, bez kterých by dětský
den nemohl proběhnout. Patří mezi ně: Blanka Klíčová, Tereza Zehnálková,
Navrátilovi, Jitka Pavesková, Jiřina Klíčová, Ludmila Zbořilová, Michal a Kristýna
Jarmarovi, Veronika Vejmolová, Dostálkovi, Anička Kolářová, Irena Černochová,
Irena Jiroušková, Judita Špičáková, Simona Slouková, Tomáš Odehnal, Kateřina
Kubíková, Marie Nováková, Ivana Wagnerová, Tereza Řezníková, Jiří Řezník,
Markéta Zabloudilová, Jiří a Hana Kyprovi, Kateřina Burešová a Veronika
Solomonjan.
Dětský den se vydařil a teď už se jen můžeme těšit na další akci, která
proběhne v měsíci říjnu. Datum a místo Drakiády bude včas upřesněno.
Znovu bych chtěla pozvat všechny maminky na společné setkávání
v prostorách obecního úřadu, které probíhá každé pondělí od 9 hodin.
Mgr. Hana Kyprová
Za maminky z Prušánku

FARNÍ LISTY
Pozdrav a pozvání z farnosti.
Srdečně zdravím prostřednictvím Občana všechny občany Moravských Prus
a Boškůvek.
Po velmi horkém a suchém létě se blíží podzim a s ním nový školní rok.
Prázdniny pro mnohé znamenají odpočinek a dovolené. Nikoliv však pro zemědělce,
pro které je to čas žní, čas nejnáročnější, ačkoliv vděčné, práce. I přes úmorná vedra
slyšíme, že letošní úroda na polích není špatná, teď ještě čekáme na úrodu ze zahrad.
Doufám, že počasí nám bude přát i při sklizni v zahradách, a tak budeme s o to větší
radostí děkovat Bohu při dožínkách. V našem kostele bvyly dožínky poslední
srpnovou neděli. Při bohoslužbě jsme poděkovali nebeskému Otci za letošní
požehnanou úrodu.
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
Bůh nám dává svoje požehnání. /Žalm 67/
Začátkem září začal nový školní rok pro děti a mládež. Země vydala své
plody, protože Bůh požehnal. Kéž Bůh žehná i mladým srdcím, aby také vydala
bohaté plody moudrosti a pravdy, která budou do nich zasetá v tomto školním roce.
Poznání světa je poznáním jeho stvořitele, neboť Hospodinova je země se vším, co je
na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí /Žalm 24,1/ - jak nás učí Bible.
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Zvláštní místo poznávání a setkávání s Bohem je při hodinách náboženství.
Tam se nejenom o Bohu dozvídáme, ale také se s Ním přímo setkáváme, jinak by
náboženství bylo prázdné. Náboženství bude vyučovat p. katechetka Jitka Cibulková:
Děti 1. a 2. třídy budou mít vyučování v 13.00 hod.
Děti 3. a 4. třídy budou mít vyučování v 13.45 hod.
Bůh žehnej všem žákům v novém školním roce.
Letos prožíváme rok Národního Eucharistického Kongresu, který před nás
klade úkol, abychom se všichni přiblížili Kristu přítomnému v Nejsvětější Svátosti.
On je středem našeho života a motorem veškeré naší aktivity. Proto setkání s Ním
v tajemství Eucharistie je neocenitelné a nezastupitelné. Dělejme vždy vše, co je
v našich silách, abychom se s Ním setkávali a živili se Jím co nejčastěji.
Proto je také eucharistická přítomnost Krista neoddělitelnou součásti všech
důležitých okamžiků života křesťana. Eucharistický Ježíš chce být s námi při křtu,
biřmování, svatbě i posledním loučení. Při mši svaté děkujeme za Boží požehnání
a prosíme o mnohé dary pro sebe a pro zemřelé.
Při bohoslužbě se církev zviditelňuje, a tak těší všechny přítomné a modlí se
za nepřítomné.
Dovolte mi vás také seznámit s kalendářem událostí v naši švábenické
farnosti na 2. pololetí roku 2015:
30. 8. – jsme ukončili prázdniny svátkem díkůvzdání – krásnými dožínkami.
17. 10. – Národní Eucharistický Kongres v Brně.
24. 10. – srdečně zveme na mysliveckou pouť do Švábenic - začátek v 9.10 hod. halali
trubačů u kostela.
03. 11. – v úterý po mši svaté v 17.00 hod. se půjdeme modlit na hřbitov /dušičky/.
30. 11. – bude prvním dnem adventu – přípravy na Vánoce. Děti se budou na Vánoce
připravovat při speciálních bohoslužbách – rorátech, které budou v kapli na faře vždy
v úterý a ve čtvrtek v 17.00 hod. Na adventní očekávání vánoc při rorátech zveme
všechny děti, proto nebude v prosinci vyučování náboženství.
24. 12. – půlnoční bohoslužbou ve 22.00 hod. zahájíme oslavu Vánočních svátků.
25. 12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
28. 12. – Svátek sv. Rodiny a naších rodin – bohoslužba v kostele v 11.00 hod.
Kromě těchto mimořádných událostí bych chtěl připomenout běžný chod naši
farnosti. Mše svaté se v kostele konají každou neděli od 11.00 hod, úterý a čtvrtek od
18.00 hod při letním čase a v 17.00 hod při zimním čase.
Pravidelné pobožnosti:
• I. čtvrtek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a měsíční svatá
zpověď,
• III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství,
• každý čtvrtek od 17.30 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti,
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• každý čtvrtek v 18.00 hod. – dětská mše svatá /v zimě v 17.00 hod./,
• advent (prosinec) úterý a čtvrtek - roráty pro děti v 17.00 hod. v kapli sv. Jana
Pavla II. na faře,
• říjen – společná modlitba sv. růžence v kostele – úterý a čtvrtek. v 17.30 hod,
• květen – májová pobožnost – úterý a čtvrtek. po mši svaté,
• postní doba – křížová cesta – každý čtvrtek po mši svaté.
Udělování svátostí:
• křest –v neděli v 11.00 hod. po domluvě s místním duchovním správcem. Dítě je
třeba přihlásit minimálně 2 týdny před křtem. Dospělí přijímají křest pouze
o Velikonocích po roční přípravě.
• svátost smíření – v I. čtvrtek v měsíci 17.15-18.00 hod a také vždy přede mší svaté
kromě neděle,
• pomazání nemocných po domluvě, v bydlišti nemocného, anebo kdykoli v kostele
(návštěva kněze u nemocných v jejich domech po domluvě).
• Manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. Snoubenci by se měli ohlásit
minimálně 3 měsíce před plánovanou svatbou. Je potřeba u sebe mít občanský
průkaz a výpis z křestní matriky – ten získáte ve farnosti, kde jste byli pokřtění.
• Kněžství – za nová povolání se modlíme při mši svaté každé I. pondělí v měsíci.
Ve farnosti fungují také následující společenství:
• ministranti – pro chlapce – náplň: služba u oltáře, společné hry a zábavná setkání,
• schóla – pro všechny kdo rádi zpívají – naplň: zpěv při nedělní bohoslužbě,
zkoušky se konají v sobotu odpoledne,
• katecheze pro dospělé – společné náboženské vzdělávání je 2x v měsíci v úterý
odpoledne na faře. Náplní setkání je společná modlitba a diskuze
Kontaktovat s duchovním správcem farností se můžete:
tel. 511110560
mob. 731402180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz
web: www.farnost-svabenice.cz
Letos jsme s finanční pomocí obecních úřadů Prusy-Boškůvky a Vážany
přistoupili k opravě dřevěných konstrukcí v kostelní věži a okenic zvonového
prostoru. Tyto opravy budou stát 150 000,- Kč. Děkuji zastupitelům obcí za finanční
pomoc, všem, kteří pomáhají při opravách a také všem dárcům za podporu údržby
a oprav našeho krásného pruského chrámu.
S požehnáním od pruského svatostánku zdraví
P. Boguslaw
farář
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Z KRONIKY
ROK 1954
Tento rok v kopii kroniky chybí, proto budeme pokračovat následujícím
rokem.
ROK 1955
Rok 1955 byl většinou chladným a mokrým; zima od ledna celkem mírná,
málo sněhu; nejvíc mrzne 23.-26.února -13°C; mrzne však ještě celý březen, 31.3. 4°C; jarní polní práce začínají 4. dubna a táhnou se dlouho do května; celková
vegetace se zpožďuje, řepa a brambory následkem nepohody zarůstají; 13. července
se trkají a 26 ještě okopávají řepy; rovněž senoseč a sušení jetelů se dlouho táhne;
vlivem chladna jsou pícniny špatné; 13.7. se ještě seče seno; i toto se všechno
nesklidilo; nejvíce teplo v tomto roce 25.6. 34°C a 3.7. 40°C na slunci; jinak převážně
chladno a pod mrakem.
Žně začínají 25. července a výmlaty 16. srpna, končí až 22. září; úrody obilí
jsou průměrné, u pšenice a ječmene dobré; seče se většinou samovazy JZD, něco
kombajnem, něco koňské žačky, ostatní pro velké mokro kosama; mlácení všechno
stroji; cepem už nikdo nemlátí; vždyť už málokdo umí; 14.10. se ještě sečou, suší
a vozí otavy; i tyto zůstaly z části na pokosech z části neposečené.
Sklizeň okopanin jde od 6.9. - 12.11.; svoz řepy uspokojivý, podzimní orba
se táhne přes vánoce; srážek bylo v tomto roce 683,90m; nejvíce pršelo v červnu
140,1mm a v červenci 154,2mm.
Po celý rok až 2x za měsíc jezdí do obce prodejna s textilem; jsou také časté
sběry surovin a odpadů; 14.1. je III. Okresní sjezd JZD ve Vyškově; je stále velké
náledí; 17.1. je v 6 hod ráno pěkná bouřka; 29. je v nově opravené Sokolovně
občanský ples.
20.2. upisuji občanské závazky mléka, masa, vajec na počest 10 výročí osvobození
naší vlasti.
1.3. velké povětří a smětanice tak, že doprava stojí; 7.3. je v Sokolovně vesnické
divadlo; 14.3. je veřejná schůze MNV; koncem měsíce se objevuje první ptactvo.
29.4. je oslavována vzpomínka 10 letého osvobození naší obce; večer lampionový
průvod vesnicí; konají se přípravy k 1.máji.
1.5. jdou občané do Vyškova na oslavy 1.máje; 23.5. je ještě pěkný mráz.
1.6. je vydáván úřední zákaz chození do lesa; dokončují se práce na stavbě rybníka;
19.6. je památková oslava otevření rodného domku presidenta Klementa Gottwalda v
Dědicích a dílny v Rousínově, ve které jako stolařský dělník v roce 1921 pracoval;
27.6. se opravuje v Kačencu most.
3.7. dopoledne velké parno, odpoledne bouře a krupobití, velká vichřice převrátila
1 část drůbežárny na Oujezdě a nadělala mnoho škod jak v zahradách tak i na poli;
5.7. zakazuje vojenská správa správa přísně vstup do lesa; 10. pořádá Jednota
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družstevní den; 14. v čís.14 má Dr. Miklica přednášku „první pomoc při zranění“; 24.
v Kačencu střelecké závody.
8.10. oslava svátku dne armády; 24.10. požár na Novém Dvoře, který zavinily děti;
29. den znárodnění a pracovní klid.
5.11. běží se štafeta na oslavu říjnové revoluce; v Sokolovně kroje div. Spolek Haná
z Vyškova a div. Představení; NV vydává 6.-8. dodávkové předpisy na rok 1956;
školní mládež oslavuje dne 22.11. narozeniny p. Presidenta Klementa Gottwalda.
4.12. pořádá jednota v Sokolovně mikulášský a vánoční trh; na MNV jsou hosp.
Výkazy; 18. je v Sokolovně školní besídka a nadílka, děda mráz; bylo málo ovoce
a špatné jakosti.
Jak už dříve bylo zmíněno staví se v obci 4 nové rodinné domky: Pavlík
Klema na Chmelínku, Kutálek Jaroslav, Vachtl Karel a Račanský Víťa za Humny;
Malý Jan č.51 zbořil starou a staví novou obytnou budovu na tom samém místě.
Oprava hřbitova, která byla v loni započata není doposud skončena; bývalá obecní
budova čís.50 tzv. Je bez údržby a hrozí sesutím.
Stojí za zmínku, že výsledek dnešního zaměření má také svůj odraz i v životě
kulturním a humáním; je umožněno každému vzdělání, ať už studiemi nebo v řemesle
a průmyslu, rozšířením veřejných knihoven jichž může každý použít jak ku vzdělání,
poučení tak i k zábavě; možnost návštěvy divadel jak na venkově tak i ve městech;
internátní ústavy místního hospodářství; rekreace, kina, zájezdy, sport doma
i za hranicemi aj. Toť starost o dobro občanů o čemž se nikomu před nedávnou dobou
ani nezdálo.
Po stránce humanitní je každý zabezpečen proti nemoci, úrazu i ve stáří;
stravování ve školách, závodní kuchyně, hygiena, zdravotní střediska, lékařské
přednášky a prohlídky, lidoví zdravotníci, možnost zdravého ba někde
i přepychového bydlení; jsou však mezi námi mnozí (nespokojenci) kteří myslí,
že nemohlo být nikdy jinak, snad také přijdou k poznání; vždyť dnešek dal mnohým
to, co sobě ani nezasloužili a neumí si toho vážit.
JZD
V tomto roce ještě zůstalo neposečené a nesklizené seno i otava, zatím co na
druhé straně se nedostávalo; 14.1. je III. okr. sjezd ve Vyškově; 6.4. dostávají členové
umělá hnojiva; 17.6. se ještě sejou jetele; 15.7. je uspořádán zájezd na Slovensko;
11.9. jsou ve Vyškově okr. Dožínky; 18.9. pořádá zdejší JZD dožínkovou slavnosť;
22.12. jedou do Vyškova na divadlo; během roku je překračováno ve stavbách hosp.
objektů; podle směrnic sjezdu a 2. pětiletky se dá očekávat, že se členská základna
rozšíří, zvětší se hospodářská základna a zvýší hodnota p.j. (pracovní jednotka)
Je ovšem nesporné, že kdyby členstvo v JZD mělo k tomu kladný vztah a
poměr, jak by bylo žádoucno, byly by hosp. výsledky přesto, že již se v letošním roce
značně zlepšily (na p.J. mimo naturálie 23 č) ještě lepší; vždyť ty ztráty z prodlení
během roku jdou do značných obnosů a to jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě.
Za rok 1955 bylo v naší farnosti pokřtěno 35 dětí a zemřelo 14 osob.
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SOKOL
27. 6. Dětské sportovní odpoledne
Jako každý rok proběhlo dětské sportovní odpoledne, kde malí sportovci
porovnali své síly v různých sportovních disciplínách jako např.: hod granátem,
střelba ze vzduchovky, skok do dálky a další. Potom se povozili v hasičském autě
a nakonec opekli špekáčky.
4. 7. Tradiční uliční turnaj O Pohár starosty obce
Letošní turnaj proběhl za krásného počasí a v přátelské atmosféře. Zúčastnilo
se ho 7 mužstev. Celkové pořadí:
1. U Křížku
J. Palla ml., J. Palla st., J. Vejmola
2. Chaloupky D. Chujac, J. Chujac, L. Šebesta
3. Chmelenek J. Račanský ml., P. Ruckl ml., P. Vymazal
4. U Mléna
Z. Pekařík, V. Vlčková, J. Vlček
5. Zoufalci
M. Pacák, J Večerka, D. Panáček
6. Návdanky M. Dostálek ml., I. Grégr, J. Molitoris
7. Veverská
M. Bugner st., Z. Mariánek, J. Mariánková
18. 7. Turnaj v nohjebale trojic – Memorial Jiřího Špičáka
Turnaj byl opět kvalitně obsazen a účastnilo se ho 10 týmů. Mezi účastníky
se nacházeli i extraligoví a druholigoví hráči. První tři místa obsadily týmy
z Ivanovic. Náš tým se umístil na 4 místě.
Výměna starých laviček n kiosku
Během prázdnin proběhla výměna starých a již hodně poškozených lávek
za nové. Děkujeme všem brigádníkům, kteří se podíleli na této výměně.
Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Mor. Prusy
Junior Cup Moravské Prusy
V letošním roce začalo v Moravských Prusích pod hlavičkou TJ Sokol
Moravské Prusy fungovat oddělení fotbalu pro děti – mladší přípravka - pod vedením
trenéra Vladimíra Foreta. Její členové se rozhodli uspořádat 1. ročník Junior Cupu.
Fotbalový turnaj mladších přípravek pro ročníky 2007 a mladší proběhl v sobotu
29. 8. 2015. Turnaje se účastnilo celkem 10 mužstev: TJ Sokol Moravské Prusy, starší
a mladší; MKF Vyškov starší a mladší; TJ Sokol Brankovice; FK Pustiměř; TJ Sokol
Bohdalice; TJ Hoštice-Heroltice; FK Drnovice starší a mladší.
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V dopoledních hodinách probíhaly zápasy ve skupinách na dvou hřištích
souběžně. Po obědě přišlo rozlosování a následně zápasy o umístění. Vítězem turnaje
se stalo mužstvo MFK Vyškov starší, na druhém místě skončilo mužstvo TJ HošticeHeroltice a třetí místo patřilo domácímu mužstvu TJ Sokol Moravské Prusy starší.
Umístěným ještě jednou gratulujeme, ale také děkujeme za účast a skvělé výkony
všem ostatním týmům – jejich hráčům i trenérům.
Děti, které zrovna nehrály, si mohly krátit čas na skákacím hradě a v průběhu
odpoledne je potěšil svojí přítomností hráč FC Viktoria Plzeň – pan Milan Petržela,
který se ochotně s malými fotbalisty fotil.

Ozvučení a technické zázemí pro celý turnaj zajistila firma E. ON, která
k tomuto účelu poskytla naší obci zdarma svůj E. ON Energy Truck.
Poděkování patří sponzorům turnaje: Výroba nábytku Vladimír Foret, Palíšek
s.r.o. – Jaroslav Palíšek, Plast Mark – Marek Vejmola, Quantum a.s., Vyškov
a Smíšené zboží paní Naděždy Rücklové.
Dále děkujeme za pomoc s rozlosováním a předáním cen přítomným členům
fotbalového svazu: Mgr. Květoslav Lasovský, Ing. Karol Gmitro a Zdeněk Jelínek,
a poděkování patří také rozhodčím Ing. Josefu Molitorisovi a panu Antonínu
Horváthovi, kteří dbali na spravedlivý průběh všech zápasů.
Obrovský dík patří členům TJ Sokol Moravské Prusy, OÚ Prusy-Boškůvky
a především rodičům místních malých fotbalistů, kteří se postarali o hladký průběh
turnaje, zajistili poháry i diplomy, občerstvení a celé technické zázemí.
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Počasí nám přálo a jsme rádi, že se celý turnaj obešel bez zranění či jiných
vážných problémů. Vše proběhlo v klidu a pohodě, takže jsme si všichni užili
poslední prázdninovou sobotu ve znamení sportu. Věříme, že i přítomní hráči, trenéři
a fanoušci byli spokojení a těšíme se na další ročník.
Na přání trenéra ještě připojuji speciální poděkování panu Zdeňku Mazlovi,
který celé léto na své náklady zajišťoval dovoz vody a vypomáhal se stříkáním hřiště,
aby se v suchém létě udržel pěkný trávník. Děkujeme!
Kateřina Burešová
Za fotbal v Moravských Prusích

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 20. září proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu letošní první
vítání občánků. Vítali jsme do naší obce Ondráška Ševčíka, Adámka Tomana
a Davídka Botku, všichni tři kluci jsou z Moravských Prus. Děti ze základní školy si
připravily pod vedením paní ředitelky pro miminka i jejich rodiče krásné a milé
pásmo písniček a říkanek, za které jim moc děkujeme.
Kateřina Burešová
Za obecní úřad
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