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Úvodník
Jistě je všem jasné, že v tomto „občánku“ se vracíme k letošním krojovaným
hodům. Pevně věřím, že to není na škodu a že většina z nás na ně vzpomíná v dobrém.
Dovolte i mně ještě jednou vzpomenout, zhodnotit a poděkovat. Nebojte, stručně!
Měla jsem možnost se na této události podílet jak zvenčí - organizačně, tak uvnitř
– (řekněme) tanečně. Ale hlavně se z toho stala srdeční záležitost, kterou jsem vnímala
spíše osobně. Celou dobu mě fascinovalo, kolik lidí bylo ochotných pomáhat s něčím, co
teprve nabírá konkrétních výsledků, s něčím, co si sami nedokázali představit a jen věřili,
že to bude dobré. I teď si vybavím, jak mi proběhl mráz po zádech, když jsem viděla,
kolik zájemců dorazilo na první nácvik. A pak se ozývali další, kteří chtěli přispět dalšími
činnostmi. Ale poděkování patří všem, kdo žijí v Prusích-Boškůvkách! Díky vám všem,
kteří jste potvrdili, že Hody jsou svátkem pro celou naši vesnici bez ohledu na věk,
vzdělání, zájmy, barvu vlasů apod.
Přímo na mě však čekalo ještě jedno milé překvapení. A to můj hodový taneční
partner. Na Roberta jsem se mohla maximálně spolehnout. Nevynechal jediný nácvik,
chystal výzdobu, rozvážel májky, na nic si nestěžoval a pak mě s celou chasou vyzvedl!.
Ano, to dělali i ostatní, ale on se shodou okolností připojil až skoro po měsíci nacvičování
a vše dohnal. A pak – on dojížděl z Prahy! Proto můj největší dík patří právě Robertovi.
DÍKY!
Tereza Řezníková
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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
blíží se letní prázdniny a období dovolených, kam s sebou můžete vzít
ke čtení i nové číslo zpravodaje OBČAN, který Vám opět přináší informace o dění
v naší obci.
Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle, obec v letošním roce podávala
několik žádostí o dotace a nyní přinášíme informace o tom, jak to dopadlo.
Ze čtyř žádostí o dotace podaných na Krajský úřad Jihomoravského kraje,
byly podpořeny dvě. Dotaci jsme získali na opravu hasičské zbrojnice ve výši
300.000,- Kč a vybavení knihovny ve výši 25.000,- Kč. Žádost o dotaci na krojovaný
průvod ani na pořízení kolumbária na místní hřbitov bohužel schválena nebyla.
Dotace z Ministerstva zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu na stavbu nové zídky kolem hřbitova byla schválena ve výši
700.000,- Kč a v současné době probíhá výběr firmy, která bude stavbu realizovat.
Dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod jsme taktéž získali,
a to ve výši 68 milionů Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
a je velmi pravděpodobné, že se v letošním roce již začne s výstavbou čističky.
Jakmile získáme všechny potřebné informace, bude svoláno společné setkání
s občany, kde se dozvíte všechny informace a zejména to, jakým způsobem se
výstavba kanalizace dotkne každého domu.
Vzhledem k získání uvedených dotací nás tedy v nejbližším období čeká
nejprve nutná administrativa a poté realizace jednotlivých akcí.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 25. 05. 2016
- ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 2832/4 v k.ú. Moravské Prusy dle
předložené nabídky za celkovou částku 546.040,- Kč včetně projektové
dokumentace, rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení na stavbu
a přípravu stavby.
- ZO zrušilo Usnesení č. 26/2009 bod č. 11 programu ZO ze dne 29. 09. 2009,
kterým se schválila směna poměrné části pozemku parc. č. 3696 o celkové výměře
26 417 m2 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú. Moravské Prusy za pozemek
parc. č. 3922 o výměře 2 798 m2 orná půda v k. ú. Moravské Prusy. Usnesení se
ruší z důvodu změny vlastníka směňovaného pozemku.
- Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku z parc. č. 3696 ostatní
plocha – neplodná půda v k. ú. Moravské Prusy.
- ZO Prusy-Boškůvky schválilo odkoupení pozemků parc. č. 2698/3 (zahrada)
o výměře 38 m2 a 3018/37 (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 45 m2 v k. ú.
Moravské Prusy
- ZO bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku Ivanovická brána na rok 2016.
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Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016:
Navýšení příjmy: 4.500,- Kč
Financování: 50.000,- Kč
Navýšení výdaje: 54.500,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 25. 05. 2016 – příjmy i výdaje ve výši 8 188.900,- Kč.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku
z rozpočtu obce na rok 2016 pro organizaci Římskokatolická farnost Moravské
Prusy na opravu varhan v kostele.
ZO schválilo Smlouvu o umístění a provedení části vodovodní sítě na pozemku
vlastníka dle ustanovení občanského zákoníku a Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřená podle ustanovení § 1785 ve spojení
s § 1257 a násl. zejména § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a Dodatek č. 1 Smlouvy o umístění a provedení části vodovodní
sítě na pozemku vlastníka dle ustanovení občanského zákoníku a Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro k. ú. Moravské Prusy
na připravovanou stavbu „Rozšíření SV Vyškov – II. etapa, větev Švábenická“
mezi stavebníkem Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/14, 682 01
Vyškov, zastoupená oprávněným zástupcem Ing. Vladimírem Kramářem,
prokuristou a Obcí Prusy-Boškůvky jako vlastníkem pozemků.

Celoroční sběr odpadů v obci určených k recyklaci:
- veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru firmy Revenge, a.s., který stojí na parkovišti u kulturního
domu v Moravských Prusích
- sběr vršků od PET lahví na obecním úřadě nebo ve škole
- sběr použitých baterií do krabiček k tomu určených, které jsou umístěny
na obecním úřadě, ve škole nebo v obchodě p. Slezákové
- papír v garáži pod školou
- drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi)
- mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole
Poděkování
Končí letošní školní rok a spolu s ním se na 3 roky rozloučíme s ředitelkou
naší školy paní Mgr. Svatavou Šebestovou z důvodu dlouhodobého pobytu její rodiny
v zahraničí. Rádi bychom touto cestou paní ředitelce poděkovali za její dosavadní
práci ve funkci ředitelky, která je velmi často nad rámec běžných pracovních
povinností, za bezproblémový provoz školy, ochotu při zapojování se do obecních
akcích, za pomocnou ruku pokaždé, když je potřeba a samozřejmě především
za výbornou výuku dětí a organizaci spousty akcí pro děti, ať už v rámci vyučování
nebo při mimoškolních aktivitách. Současně paní ředitelce přejeme, aby během svého
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zahraničního pobytu získala spoustu nových zkušeností a načerpala další sílu a energii
pro svoji práci.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásné léto plné slunečních dní,
hlavně si pořádně odpočiňte a užijte si dovolenou a dětem přejeme krásné
prázdniny.
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

Z naší školy a školky
Od poloviny března do poloviny května jezdily jak děti z MŠ (z oddělení
Motýlků), tak i žáci ZŠ na plavecký výcvik. Děti byly rozdělené podle svých
dovedností do několika skupin. Našim hlavním cílem bylo kromě výuky plavání
dospět k tomu, aby plavání bylo pro děti zábavou a radostí nikoliv povinností, což se,
domnívám, s Plaveckou školou Tempo podařilo.
29. 4. k nám opět zavítal E.ON truck, kde se děti z MŠ i ZŠ zúčastnily
zábavných výukových programů.
Pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku byl
připraven program Kouzelníci, ve kterém se
dozvěděli, co je to elektřina, jak vzniká a na co si
při setkání s ní mají dát pozor. Naučili se
jednoduché kouzlo se statickou elektřinou.
Programem provázel kouzelník Voltík a jeho
pomocnice Leontýnka.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali program
Efounci, ve kterém se potkali s vyslancem
z planety Efounků, jež na planetu Zemi zavítal
ze vzdálené galaxie. Žáci si v programu rozšířili
znalosti o energii úměrně svému věku
a vyzkoušeli si opět menší triky s elektřinou.
Na závěr každý účastník programu dostal na památku tašku a propisku
s logem společnosti E.ON. Výukové programy byly pro děti zdarma.
Ve středu 11. 5. jsme si pro maminky, ale nejen pro ně, připravili besídku
ke Dni matek. Stejně jako každý rok byla besídka nabitá několika vystoupeními nejprve se svým svižným tanečním číslem vystoupila Nikolka Jiroušková, poté
následovalo vystoupení žáků ZŠ, kteří si připravili pásmo o maminkách a jejich
každodenní láskyplné péči, po nich pak přišly na řadu děti z MŠ se svým
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večerníčkovým vystoupením a závěr patřil tanečním kreacím dětí navštěvujících
kroužek zumby. Po společném zakončení předaly děti maminkám drobné dárečky,
které jim doufáme, udělaly k jejich svátku radost.

Ještě jednou děkuji touto cestou paním kuchařkám za přípravu občerstvení,
paní Burešové, manželům Černochovým, Solomonjanovým, Brázdilovým mladším
i starším a v neposlední řadě i svému manželovi za pomoc při výzdobě či úklidu sálu.
Koncem května naše mateřská škola společně s MŠ Vážany vyrazila
na společný výlet do Zoologické zahrady na Svatém Kopečku v Olomouci.
Po příjezdu se všichni posilnili svačinkou a plni sil se vydali do zoologické zahrady,
podívat se, jak exotická zvířátka vypadají ve skutečnosti. Děti prošly krásnou zahradu
s velkou chutí a u pavilonu žiraf - už děti „trošku“ bolely nožičky - nastoupily
do zoovláčku a staly se jeho cestujícími. Viděly spoustu dalších zvířátek, ale nejvíce
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v autobuse vzpomínaly na žirafy a opičky. Děti odcházely ze zoo se spoustou zážitků
a dobrých pocitů, že viděly zvířátka, která znají jen z knížek. I když to byl výlet jen
polodenní, některé děti to zmohlo tak, že usnuly již v autobuse. Počasí nakonec vyšlo,
pršet začalo až po příjezdu do školky.
1. 6. Den dětí
Pro děti z MŠ připravily paní učitelky již tradiční zábavné dopoledne. Děti
tak absolvovaly závody zručnosti v jízdě na koloběžkách i odrážedlech, soutěž
zručnosti v lovení rybiček, zdolávání balančních prvků, prolézání pytlem a dokonce
došlo i na bobování na sluníčku! Nejvíce se dětem líbilo přenášení lentilek brčkem
a bobování.
Po vyhodnocení závodů, následovala diskotéka. Děti byly odměněny
diplomem a sladkostmi.

Pro žáky ZŠ jsme letos vybraly program na zámku v Bučovicích. Nejprve
děti zhlédly zábavné divadelní představení Princ Bajaja, kde princ na opravdovém
koni bojoval se skoro opravdovým drakem, poté procházely jednotlivá stanoviště, kde
se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tom, jak se v dobách princů a princezen
žilo, ovšem co víc, některé aktivity si mohly dokonce i vyzkoušet jako např. praní
prádla, mletí obilí,... Jako dárek si děti přivezly rolničku od průvodce celého
programu - šaška, a tak po příjezdu do školy znělo až do odpoledních hodin neustálé
cinkání a vyprávění zážitků z tohoto dne.
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V rámci projektu Ovoce do škol nám společnost Bovys, se kterou tento školní
rok spolupracujeme, zaslala několik druhů exotického ovoce, a tak jsme pro děti
připravily jeho ochutnávku. Ochutnávali jsme KUMQUAT, GRANÁTOVÉ
JABLKO, MELOUN GALIA, MOCHYNI, AVOKÁDO a také KOKOSOVÝ
OŘECH, u kterého byly děti překvapeny, že z něj neteče kokosové mléko, ale
kokosová voda. Nejméně dětem chutnalo ovoce kumquat, protože bylo nahořklé.
Nejoblíbenějším - nejochutnávanějším se stal právě zmiňovaný kokosový ořech.
Škola v přírodě
V týdnu od 13. - 17. 6. jsme s dětmi vyrazili na oblíbený Přírodovědně
vlastivědný pobyt, tentokrát do Sloupu v Moravském krasu – letos pod názvem
Výprava za skřítky. Jako vždy na děti čekala spousta zábavných aktivit, pořádaných
převážně venku, dva výlety do jeskyní, a to do Sloupsko-šošůvských a Punkevních
a pro ty nejodvážnější nechyběla stezka odvahy. Oba výlety do jeskyní byly pro děti
krásným zážitkem – nádherná krápníková výzdoba, dech beroucí propast Macocha,
v Punkevních jeskyních plavba na lodičkách či přeprava kabinovou lanovkou,
nemohu nezmínit také zážitek z pravé „černočerné tmy“, když nám průvodci
v jeskyních na malou chvíli zhasli. Počasí nám přálo, v podstatě nám celý týden
svítilo sluníčko, za celý pobyt pršelo jen asi 4h, které jsme vyplnili hravým
odpolednem vevnitř v budově.

Děti si domů vezly kromě spousty zážitků i tričko ozdobené savovou
technikou, přívěsek krápníku – nikoliv z Moravského krasu, ale ze zachráněné
krápníkové výzdoby jeskyně, která se nacházela v kamenolomu na severní Moravě,
kde hrozilo její zničení, což se díky některým nadšencům nestalo, a samozřejmě
každý odjížděl s minimálně jedním diplomem a nějakou cenou dle vlastního výběru.
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Bohatý program pro děti připravily p.uč. Irena Černochová a Hana Bartíková,
p.Pavel Šebesta a Dušan Kolář a v neposlední řadě i moje maličkost. Mnozí se s námi
před odjezdem loučili s přáním „Užijte si to!“ Vězte, že se rozhodně nejedná o
žádnou dovolenou, ale v podstatě 24 hodinovou starost o 30 dětí – neustále jsme
všichni v jednom kole, aby se děti nenudily, aby na sebe aktivity neustále navazovaly,
aby bylo o děti řádně postaráno a byly tak všechny spokojené. Největší úlevu
pociťujeme po příjezdu domů, kdy je všechny zdravé a živé předáme opět rodičům. Je
to náročné, ale má to svůj smysl a my to pro ně děláme rádi – dochází ke stmelení
kolektivu, máme možnost poznat děti zase po jiných stránkách, než je známe ze
školy, prohlubují se zde kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem i mezi pedagogy a
dětmi, týmová spolupráce… Vše vyjmenované je mimo jiné zakomponováno v
projektu 5P pro prevenci, díky němuž se nám podařilo získat dotaci z
Jihomoravského kraje – z dotačního titulu „Preventivní program realizované školami
a školskými zařízeními v roce 2016“, a to ve výši takřka 80 tisíc, což pro rodiče dětí
znamenalo uhradit pouze výdaje za výlety, dopravu na ně a za dárek pro děti –
přívěsek řezu krápníkem.
Ve čtvrtek 23. 6. proběhlo na školní zahradě tradiční Rozloučení se školním
rokem, na kterém byli předškoláci povýšeni do řad školáků, prvňáčci pasováni do řad
čtenářů, a na kterém jsme se rozloučili i s našimi „sedmi statečnými“ čtvrťačkami,
které přechází do 5. ročníku ve Vyškově.
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Pro návštěvníky bylo připraveno výborné pohoštění, o které se postaraly naše
paní kuchařky, paní Marcela Hýzlová a Hana Štěrbová - ještě jednou jim touto cestou
MOC DĚKUJEME!
Soutěže
Již několikátým rokem odebíráme zdarma časopis Můj vláček. Některé děti
v rámci školní družiny v něm velmi rády plní úkoly a správné odpovědi pravidelně
zasílají ke slosování. Trpělivost a houževnatost se vyplatily - štěstí se usmálo
na Martina Vejrostu, žáka 3. ročníku, který tak získal zdarma půlroční předplatné
časopisu Prďáckej časák.
V polovině května se pak někteří z našich třeťáků a čtvrťáků navštěvujících
Zdravotnický kroužek zúčastnili Soutěže mladých zdravotníků pořádanou ČČK
Vyškov a Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou vyhlásila komise dopravní
a bezpečnostní - BESIP při městě Vyškov. Letos se nám v soutěžích bohužel
nepoštěstilo umístit, nicméně my to bereme jako cennou zkušenost, kterou třeba
zúročíme ve zmiňovaných soutěžích příští rok.
V průběhu června se děti z naší školní družiny zapojily do výtvarné soutěže
vyhlášené Charitativním obchůdkem ADRA. Jednoho dne nás ve škole navštívila
paní Monika Lauterbachová - koordinátorka a vedoucí charitativního obchůdku
ve Vyškově, aby dětem přiměřeně jejich věku vysvětlila smysl této dobrovolnické
činnosti a zároveň tak děti namotivovala k účasti ve výtvarné soutěži pořádané
u příležitosti oslavy 1. výročí obchůdku. Děti namalovaly plakáty, které třeba
pomohou přilákat lidi k darování věcí či jejich nákupu a tudíž se tak splní cíl jejich
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práce - pomoc potřebným. Do soutěže se v naší škole zapojily tři týmy - jako vítězný
byl vyhlášen tým ve složení: Elen Crkalová, Soňa Jašíčková, Martina Nováková
a Tereza Svobodníková.
V době uzávěrky tohoto čísla bojovala o výhru v další výtvarné soutěži
žákyně 4. ročníku Elen Crkalová, a to na facebooku elektrárny Dlouhé stráně – pod
názvem „Pohádkové narozeniny elektrárny Dlouhé stráně“.
Všem výše zmiňovaným dětem gratuluji a děkuji za reprezentaci naší školy.
Poděkování zasílám i p.uč. Heleně Adámkové, která připravuje děti na výtvarné
soutěže a p.uč. Ireně Černochové, která děti průběžně připravuje na zdravotnickou
a dopravní soutěž.
Na závěr mi dovolte, abych se s vámi z pozice ředitelky školy rozloučila, a to
na dobu tří let, po kterou je můj manžel vyslán i s rodinou do zahraničí – tentokrát
do Belgie. Tato zpráva byla i pro nás před pár měsíci překvapením, ale přiznám se,
že příjemným – po zkušenostech z tříletého pobytu v Holandsku musím říct, že je to
velká příležitost poznat život v jiné zemi a vážit si tak toho, co máme u nás v ČR,
poznat jiné lidi, zdokonalit se v jazyce,… zkrátka tím chci říct, že je to příležitost,
která už nemusí nikdy přijít, a proto se na ni neříká ne. Pevně doufám, že jste za ty
roky mého působení na škole poznali, že ta naše škola je opravdu mou srdeční
záležitostí a snažím se nejen já, ale celý náš kolektiv pro její fungování dělat
maximum, a proto jsem hledala velmi pečlivě člověka, který k ní bude mít podobný
vztah a bude mne po dobu mé nepřítomnosti zastupovat – podařilo se – na moji pozici
nastoupí Mgr. Olga Hillová, která mne před lety již zastupovala, se kterou byli
spokojeni nejen zaměstnanci, ale i rodiče, a stejně tak zástupci obce. Nezbývá než
tedy popřát své zástupkyni hodně zdaru, pevné nervy v proplétání se mezi paragrafy,
hodné děti, chápavé rodiče, milé a spolupracující kolegyně a v neposlední řadě
i nadále dobrou spolupráci se zřizovatelem - tzn. se zástupci Obce Prusy-Boškůvky.
Přeji Vám za celý náš kolektiv příjemně prožité léto plné pozitivních zážitků!
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

Knihovna
Milí čtenáři,
začínají prázdniny, na které se všichni, zvláště pak naše děti, moc těší. V naší
knihovně je stále aktivní Dámský klub, ve kterém se moc hezky povídá, ať již
o přečtených knihách, nebo o různých pracích, které naše ženy umí na výbornou.
V knihovně je stále obměňován knižní fond, byly nakoupeny další nové tituly knih
a i nadále chodí nová čísla oblíbených časopisů pro děti, která si rády půjčují.
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Knihovna je otevřena každé úterý od 17 do 19 hodin. Výjimkou je pouze
prázdninový měsíc červenec, kdy bude po celý měsíc knihovna zavřena.
Srdečně vás zvu k návštěvě naší knihovny, ráda vás zde uvítám.
Olga Zimmermannová
Vaše knihovnice

Prušánek
Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.
Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.
Těmito slovy začínají maminky s dětmi pondělní ráno v prostorách místního
obecního úřadu. Nejen říkadla a písničky, ale i tanečky, vystřihování, kreslení
i malování, skákání i dovádění si můžou přijít děti s maminkami užít každé pondělí
od 9 hodin do přízemí obecního úřadu. Těšit se budou na nové kamarády Štěpánek,
Liduška, Davídek i Elenka.
V době prázdnin setkání probíhat nebudou. Po domluvě maminek se však
děti můžou setkávat s novými kamarády na hřišti v odpoledních hodinách.
Mgr. Hana Kyprová
za maminky z Prušánku

Farní listy
Drazí občané Prus a Boškůvek,
na počátku letního období bych vás všechny chtěl pozdravit. Děti právě končí
výuku a začínají jejich vytoužené prázdniny, zatímco zemědělci se chystají ke žním.
Práce a odpočinek prostě patří k životu a jedno i druhé je třeba také umět. Přeji vám
všem takové prožití nejbližších měsíců, abyste byli všichni spokojeni a obohaceni
o nové zážitky a zkušenosti, vždyť práce člověka buduje a odpočinek obnovuje.
Také pro žáky náboženství v Prusech skončil školní rok. Letos
do náboženství ve škole chodilo celkem 7 dětí a dvě z nich přistoupily
k 1. sv. přijímání. 22. června všichni žáci obdrželi vysvědčení. Děkuji všem rodičům
a vedení školy za spolupráci s vyučující katechetkou p. Jitkou Cibulkovou. Od září
bude opět vyučovat děti v místní škole, kde také pak obdržíte přihlášky.
O prázdninách proběhne oprava věžních hodin kostela. Oprava bude stát
45 tis. Kč. Hodiny v roce 1980 nahradily staré původní, které již dožívaly. A tak
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po 36 letech potřebují generální opravu a regulaci. Jelikož jsme malou farností,
budeme vděční za každý příspěvek na opravu střechy. Předem děkuji všem, kterým
leží na srdci, aby na kostelní věží byl vždy ukazován správný čas.
Od září bude ve farnosti pomáhat také druhý kněz, proto nedělní mše svaté
budou slouženy v 8.00 hod. Ostatní zůstává postaru.
Ještě mi dovolte vás seznámit a pozvat na všechny akce, které ve farnosti
a v církvi chystáme v druhém pololetí.
 4. 7 - možnost vyrazit na pěší pouť na Velehrad. Začátek pouti v 7.00 hod.
v kostele v Mor. Prusích.
 5. 7. - Národní pouť na Velehrad. Slavnostní cyrilometodějská bohoslužba
za účasti českých a moravských biskupů a zahraničních hostů bude sloužena
na nádvoří baziliky v 10.30 hod.
 10. - 13. 7. - ministrantský kemp na skautské chatě ve Švábenicích.
 6. 8. - pojedeme na tradiční mariánskou sobotu do Křtin.
 16. 8. - bude vlaková pouť maminek s dětmi na Sv. Hostýn.
 20. 8. - bude farní výlet do dolního Rakouska, na poutní místo Maria Taferl.
Podrobný program najdete na vývěsce v kostele a také na webových stránkách
farnosti farnost-svabenice.cz. Přihlásit se můžete na sezam vzadu v kostele.
 28. 8. - oslavíme farní dožínky
 24. 9. - pojedeme na pouť za obnovu rodin do Olomouce
 7. - 14. 10. - pojedeme na pouť do Lurd /F/ a na jiná místa. Program najdete zde:
farnost-svabenice.cz/Lourdes.html Je možné se ještě přihlásit do září.
Cena 9.900 Kč.
 30. 10. - dušičková bohoslužba bude v neděli v kostele v 8.00 hod. s následnou
modlitbou na hřbitově.
Děkuji všem dobrodincům našeho pruského chrámu. Srdečně zvu na všechny
nabízené akce. Přijměte také moje přání dobrého odpočinku a krásných zážitků
z dovolených, a těm, kdo se chystají k těžké dřině při práci na roli, přeji požehnanou
úrodu, Boží ochranu a vlídné počasí.
P. Boguslaw
farář

Z kroniky
Rok 1958 (1/2)
Již 10 let si v naší vlasti vládne lid. Již 10 let u nás není pánů ani chudáků.
Po roce 1948 dobře využil náš lid příznivých podmínek pro uskutečnění jak
politických, hospodářských i kulturních přeměn a svou prací vytvořil předpoklady,
abychom v brzké době dovršili socialistickou výstavbu.
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT:
MNV: Složení členů NV zůstává beze změn. Rada MNV pracuje operativně.
Členové komisí své povinnosti plní a svoji práci si plánují.
K lepšímu vzhledu obce má MNV mimo jiné v plánu na letošní rok
vybudovat kanalisaci od uličky u čísla 65 kolem silnice až ke kostelu, kde
už kanalisace je.
V měsíci únoru bylo provedeno hloubení obecní studny vedle MNV.
Hloubení bylo provedeno vrtáním.
V plánu je také zbudování vodovodu pro osadu Zouvalku. Obyvatelé
Zouvalky byli nuceni vodu nosit a vozit ze studny daleko pod osadou se nacházející.
MNV ve snaze zlepšit a usnadnit životní prostředí zouvalských občanů zařadil
vybudování vodovodů mezi svůj pracovní program a tak s touto stavbou bylo
započato v akci „Z“. Byla již vybudována studna, položeno vodovodní potrubí v délce
přes 600 metrů a postaveny sloupy pro elektrické vedení. Tato práce si doposud
vyžádala náklady v částce 79 955 Kčs. Pro příští rok bude ještě nutné zakoupit
čerpací stroje a natáhnout elektrické vedení. Pak se splní dávný sen zouvalských – mít
dostatek vody. Však při budování vodovodu také vydatně pomáhali. Zatím
odpracovali přes 2 000 brigádnických hodin zdarma. – pracovali pro sebe.
Výbor žen: Dobrým pomocníkem MNV je Výbor žen, který se schází
pravidelně 1x měsíčně na svých schůzích, kde řeší různé otázky týkající se života
na naší vesnici. Usnesení o pomoci MNV nebo JZD pak uvádějí členky VŽ spolu
s ostatními ženami z obce ve skutek. Ženy jsou opravdu dobrými pomocnicemi
při budování nové vesnice. Jsou všude, kde je jich potřeba. Dovedou zastat kus práce
na všech úsecích veřejného života. Letos si zvláště všímaly života naší mládeže.
S mládeží pořádaly členky VŽ několik veřejných akcí. Z jejich výtěžku plánují zájezd
všech zájemců do divadla v Brně. Členy VŽ věnují také pozornost hygienickému
vzhledu naší vesnice, veřejných budov apod. Pro občany také pořádaly různé besedy.
Pro občany také pořádaly různé besedy na různá témata. Poslední přednáškou byla
beseda s dr. Kusákem z Vyškova, který hovořil o manželství a rodině.
Veřejné akce: Letošní v pořadí 10. výročí slavného Února 1948 vzpomenuli
občané na veřejné oslavě v sokolovně, která se konala pod heslem: Pod vedením KSČ
– kupředu za dovršení socialistické výstavby.
Oslava vyzněla důstojně. Bylo vzpomenuto průběhu historických 10 let,
v nichž náš pracující lid pod vedením strany a vlády dosáhl nebývalých úspěchů.
Průmyslová výroba se u nás téměř ztrojnásobila a životní úroveň se zvyšuje
nebývalým tempem. KSČ vytýčila před veškerým pracujícím lidem úkol – dovršit
socialistickou výstavbu. Uskutečnění tohoto úkolu jsou uzavírány pracovní závazky
našimi občany.
MDŽ bylo vzpomenuto na oslavě v sokolovně. Program zpestřili členové
ČSM a pionýři z národní školy. Politická náplň vycházela z úkolů boje za zachování
světového míru.
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1. Máje se zúčastnili občané ve Vyškově. Čítá se, že do májového průvodu se
zařadilo asi 120 občanů z naší vesnice.
41. výročí VŘSR oslavili občané na veřejné oslavě v sále místní sokolovny.
Této oslavě předcházela: Štafeta přátelství a míru, která nesla poselství našich občanů
a zdravice jako vřelý vztah k sovětskému svazu.
V tomto roce se konal XI. sjezd KSČ, jehož významným obsahem jednání
byly záležitosti našeho lidu. Tomuto sjezdu předcházely veřejné schůze občanů, aby
tito sami posoudili výsledky dosavadního národního hospodářství a aby vznesli
samotní občané návrhy na další rozvoj naší společnosti. Je třeba podotknout, že ÚV
KSČ se radí se všemi občany našeho státu o dalším řízení našeho národního
hospodářství. Tato skutečnost potvrzuje sílu a demokratičnost našeho státního řízení.
20. 12. 1958 – proběhla také u nás veřejná schůze občanů, která se konala
v sále místního hostince za hojné účasti. Po projednání dopisu ÚV KSČ a po pěkné
diskusi přítomných, byla ustanovena resoluce, která byla po schválení přítomnými
odeslána ÚV KSČ do Prahy.
Resoluce zní: my občané v Mor. Prusích, okres Vyškov na Mor.,
shromážděni na veřejné schůzi dne 20. 12. 1958 k projednání dopisu ÚV KSČ
souhlasíme plně s návrhy v dopise uvedenými, které jsou zaměřeny na další
zvyšování životní úrovně našeho lidu.
Slibujeme KSČ – vedoucí složce Národní fronty a vládě, že učiníme vše ke
zvýšení zemědělské výroby u nás a tím pomůžeme vytvořit předpoklady pro další růst
životní úrovně pracujícího lidu.
A k tomu mohou pomoci i tyto návrhy, které vzešly ze schůze přítomných
a které zasíláme k posouzení ÚV KSČ:
1. K zlepšení bytové situace věnovat část nár. důchodu na výrobu stavebních
materiálů.
2. Ve výstavbě používat víc umělých hmot a panelů.
3. Při přijímání žen do zaměstnání přihlížet víc k sociálním poměrům žadatelek.
4. Prověřit odměňování předních umělců.
5. Navrhujeme zvýšení důchodů pro důchodce, kteří mají omezenu alimentační
pomoc.
6. Pro rozvoj zemědělské výroby včas a v dostatečném množství zajišťovat umělá
hnojiva.
Těmito návrhy bychom chtěli pomoci ÚV KSČ v jejich úkolu a budeme mít
radost, když se nám to podaří, v což plně věříme.
ZDRAVOTNICTVÍ
V našem státě se soustavně vynakládá mnoho úsilí o zabezpečení zdraví
všech občanů. Lékařská služba je rok od roku širší. Ani finančních nákladů nešetří
náš stát. Toho máme pěkný doklad na výstavbě nové nemocnice ve Vyškově, která si
vyžádala přes dvacet miliónů Kčs.
V neustálém prohlubování léčebné a preventivní péče o zdraví člověka se
zračí i ta skutečnost, že se provádějí různé očkovací akce proti různým nemocem
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jako: tetanus, záškrt, neštovice, TBC apod. Toto očkování se provádí hned u malých
dětí v předškolním věku, v době školní docházky dětí i u dospělých – třeba členů
JZD, v továrnách atd.
Obraz zdravotní péče o občanstvo našeho okresu jistě dokresluje i opatření
v naší vesnici.
V měsíci lednu se konala prohlídka všech žen z Mor. Prus, Vážan
a Boškůvek ve věku od 30 do60 roků v poradně pro matky a děti v Mor. Prusích.
Prohlídka byla zaměřena proti rakovině – nemoci to zlé, která se začíná mezi občany
ve větší míře objevovat. Prohlídku prováděl gynekolog, doktor z vyškovské
nemocnice. Této prohlídky se skutečně všechny ženy zúčastnily a případná zjištění si
pak léčily v nemocničním ošetření.
Zdravotní stav školní mládeže i pracujícího dorostu je stále sledován. K nám
do školy dojíždí pravidelně školní lékař. Vedou se zdravotní záznamy každého žáka.
Plicního vyšetření s rentgenem se zúčastňují žáci v ambulatorním středisku Okresního
ústavu národního zdraví ve Vyškově. Stejně tak i u vyšetřování a ošetřování zubů.
Nezbytnou a důležitou složkou zdravotní péče jest také služba
hygienoepidemiologické stanice ve Vyškově.
V naší obci byl proveden průzkum nezávadnosti vody ve všech veřejných
studnách a případné desinfekce. Tato stanice také prováděla kontrolu hygieny ve
veřejných místnostech – prodejnách. Protiepidemickou akcí byla jistě i akce trávení
potkanů – krys ve veřejných stokách – kanalizacích.
Je tedy možno opakovat úvodní slova, že na zdraví člověka je vynakládáno
mnoho úsilí. Však se to zračí při úmrtnosti. Na našem okrese se dosahuje průměrného
věku 65 až 70 let. Závěrem lze říci, že péče o zdraví člověka je v našem státě kladena
na 1. místo a náš stát se touto péčí staví na přední místo ve světě.
KULTURNÍ POMĚRY
Měsíce zimní jsou jako stvoření pro zábavy. Hned v lednu a to 8. 1. pořádali
ples požárníci.
O měsíc později pořádali ples sokoli. Ples tento se konal v rázu aktuálním –
námět: s družicí kolem světa. Výzdobu sálu k tomuto účelu prováděli místní
výtvarníci: J. Cigánek, J. Adler a D. Dostalý za pomocí mládežníků. Ples tento byl
hojně navštíven. Veliká raketa (zhotovil J. Paveska) a v ní atrapa psa se vznášela
uprostřed sálu nad hlavami tanečníků, kteří se radovali. Námět výzdoby navrhl V.
Hudec.
V únoru – 17. 2. – v den úmrtí Petra Bezruče vzpomínali občané básníkova
života. 6. 4. 1958 oželeli občané dalšího básníka – Vítězslava Nezvala.
Další triumf sovětských vědců
Podle programu mezinárodního geofysikálního roku byla v Sovětském svazu
15. 5. 1958 vypuštěna 3. umělá družice Země. Cílem vypuštění umělé družice je
provést vědecké výzkumy v horních vrstvách atmosféry a v kosmickém prostoru.
Družice má tvar kónický. Průměr základny měří 1,73 m a výška činí 3,57 m. Váží
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1 327 kg – a z toho váha přístrojů pro vědecký výzkum, radiového měřícího zařízení
a přístrojů a zdrojů energie činí 968 kg. 3. Sovětská umělá družice Země znamená
novou etapu širokého vědeckého výzkumu a je velkým přínosem sovětských vědců
světové vědě. Mezi občany se o této záležitosti mnoho hovoří.
Besedy a přednášky: Podzimních, zimních a jarních měsíců využily téměř
všechny masové organisace k pořádání různých besed, přednášek apod. Pozornosti se
těšili přednášky s tématikou vědeckou a lékařskou.
Besedu s vojáky prováděli zástupci armády z vyškovské posádky. Vojáci
předvedli pěkné kulturní pásmo.
Ochotnická divadla prováděl hlavně Sokol. Mezi dobré herce naší vesnice se
řadí: Josef Cigánek, Jaroslav Krátký, František Vlček, Mařenka Řezníčková, Marie
Leidorfová, Miroslava Vlčková a další. Filmová představení se konají nepravidelně
v místní sokolovně.
Sálu místní sokolovny se dost využívá. Slouží pro všechny účely a proto
mnohdy nestačí účelům schůzovním. Bylo by zapotřebí nějaké klubovny – místnosti,
kde by se mohly schůze odbývat. Je to bolest v obci známá, ale zatím těžko řešitelná.

TJ Sokol
Akce plánované ve III. čtvrtletí 2016:
2. 7. okresní přebor v nohejbale na hřišti od 8.00 hod.
2. 7. sportovní dětský den TJ Sokol na hřišti od 15.00 hod.
9. 7. Uliční turnaj na hřišti od 8.00 hod.
23. 7. Memoriál J. Špičáka na hřišti od 8.00 hod.
20. 8. Fotbalový zápas svobodní : ženatí na hřišti od 16.00 hod.
Máme tady konec školního roku a s ním také končí i fotbalová sezona 2015,
která byla pro naše malé fotbalisty velmi úspěšná. V okresní soutěži se náš A tým
umístil v tabulce na krásném 2. místě, což je pro hráče i celý realizační tým velký
úspěch a B tým na 10. místě.
Po skončení okresní soutěže byl i v letošním roce prostor na několik
celodenních turnajů, než oficiálně trenéři sezonu ukončili. Tím prvním byl II. ročník
Junior Cup Moravské Prusy, který jsme organizovali na domácím hřišti v sobotu
11. června. Turnaj zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Roman
Celý. Přestože nám počasí příliš nepřálo a během dne pršelo, hráči ani diváci
se nenechali odradit a celý den probíhala na hracích plochách výborná atmosféra.
Turnaj byl rozdělen na dvě části. V první hráli hráči narození 2007 - 2009, bylo zde
přihlášeno 10 týmů a hráli na dvou travnatých hřištích současně. V tomto turnaji hrálo
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naše „áčko“ i „béčko“, týmy z okresu Vyškov a jeden vzdálenější tým - FK Příluky
Zlín. Vítězem celého turnaje se stal tým MFK Vyškov, na 2. místě skončil tým FK
Příluky Zlín a na 3. místě skončil domácí tým Moravské Prusy A. Naše „béčko“
obsadilo na turnaji 8. místo. Druhá část turnaje byla určena pro nejmenší hráče, tzn.
předpřípravku, která se teprve učí – jednalo se o ročníky 2010 a mladší a v tomto
turnaji byly přihlášeny 4 týmy, včetně našeho týmu C. Celkovým vítězem se i zde stal
tým MFK Vyškov, na 2. místě Sokol Brankovice, 3. místo FK Pustiměř, 4. místo
obsadilo Moravské Prusy C. Ráda bych ještě jednou poděkovala všem sponzorům,
trenérům, rodičům, příbuzným a členům TJ Sokol, kteří se na hladkém průběhu
turnaje podíleli a také rozhodčím a přítomným zástupcům OFS Vyškov.
V sobotu 18. června se vydali nominovaní hráči z Moravských Prus
na celodenní turnaj do Oslavan, kde v silné konkurenci 22 týmů obsadili střed tabulky
a skončili na 11. místě.
Hned následující den v neděli 19. června jeli zbylí hráči na E.ON Cup
do Kostelce na Hané, kde obsadili 10. místo z 12 týmů. Nutno podotknout, že náš tým
byl na celém turnaji nejmladší.
Všem hráčům i trenérům gratulujeme k výsledkům, kterých dosahují. Jak je
vidět zejména v tabulce okresní soutěže, kluci se stále zlepšují a tak jim přejeme, aby
chuť sportovat vydržela i v dalších letech a mohli jsme dál sledovat jejich úspěchy.
Kateřina Burešová
za fotbal v Moravských Prusích
Družstvo

Rk.

Zápasů

+

0

-

Skóre

Body

1

VYŠKOV A

22

22

0

0

425:68

66

2

M PRUSY A

22

19

1

2

344:133

58

3

VYŠKOV B

22

17

1

4

296:93

52

4

VYŠKOV C

22

14

0

8

247:166

42

5

TJ HOŠTICE - HEROLTICE

22

11

1

10

227:208

34

6

BRANKOVICE

22

11

1

10

149:160

34

7

FKD A

22

9

1

12

164:174

28

8

IVANOVICE NA HANÉ

22

9

1

12

141:158

28

9

FK PUSTIMĚŘ

22

8

3

11

172:204

27

10

M PRUSY B

22

4

0

18

81:296

12
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11

FKD B

22

2

0

20

66:332

12

BOHDALICE

22

1

1

20

28:348

6

SDH Moravské Prusy
I my musíme zmínit letošní Hody sv. Jiří, které se konaly 23. dubna v naší
obci. Po prvních rozpacích, jak to bude probíhat, kolik nás bude, jak to ta naše
stříkačka zvládne,.. Jsme rádi, že jsme se stali součástí krojovaného průvodu! Někteří
z nás jej absolvovali coby stárkové a stárky, ale důležité je, že jsme byli přítomni
v hasičském oblečení a po delší době jsme rádi využili historické helmy či sekyrky,
které uchováváme a vyvezli jsme koňskou stříkačku, která nám dokázala, že je stále
v dobré kondici. Snad tedy není troufalé říci, že nás těší, že i náš sbor se podílel
na skvělé hodové atmosféře!

14. května jsme, jako obvykle, provedl sběr elektroodpadu a sběr železa.
Výsledně jsme nastřádali 3,5 tuny železa! Tímto děkujeme všem za spolupráci a také
doufáme, že vám naše práce pomohla.
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Rybářské závody
Moravské Prusy 7. května 2016
Letos se konal již jedenáctý ročník rybářských závodů.
Termín 7. května byl dost časný, takže jsme měli trochu obavy z počasí.
Ráno nás mile překvapila jasná obloha a sluníčko. Závodníků přijelo více než loňský
rok. Dospělých bylo 53 a dětí 24. Přijeli a přišli staří známí, kteří se na akci vždycky
už těší.
Po zápisu rybářů a výběru stanoviště se začalo v 8.00 hod., jako vždy
dvoukolově. Mezi oběma koly byla přestávka na tradiční občerstvení z udírny.
Soutěžící měli občerstvení zaplaceno v ceně startovného. Sešlo se také dost diváků kamarádů, příbuzných i pejsků; všichni využili pěkného počasí a příjemné atmosféry
k odpočinku, posezení a popovídání. O půl jedenácté bylo zahájeno druhé kolo
chytání ryb a ve 12.30 hod. závod skončil. Pak se všichni sešli u startu, kde se
nejdříve losovala tombola a po spočítání výsledků se vyhodnocovali nejlepší
závodníci z řad dospělých i dětí.

Výsledky mladších účastníků do 15- ti let:
Největší rybu – kapra 47 cm - chytil Jiří Večerka, druhý byl Zdeněk Kleveta
(kapr 43 cm) a třetí Martin Kolář (kapr 40 cm).
V kategorii největší počet ryb zvítězil Zdeněk Kleveta (chytil 9 kousků),
druhý byl Adam Plencner - 8 ks a třetí Tomáš Burša – 7 ks.
Mladší účastníci do 15- ti let byli všichni bohatě odměněni, neboť darů
od sponzorů bylo opravdu hodně.
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Výsledky dospělých rybářů:
Největšího kapra -52 cm - ulovil David Vančík (další kapři 45, 42, 40).
Pořadí dalších závodníků: Tomáš Klobása, Miroslav Pecina a Jiří Mrnuštík –
všichni chytili kapry velké 47 cm.
V kategorii o největší počet ulovených ryb zvítězil Pavel Bednář s počtem 36
ks. Pořadí dalších závodníků: Tomáš Klobása – 33 ks, Zdeněk Kudlička 30 ks, Jiří
Pešek 29 ks a Libor Bednář 28 ks.
Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.
Poděkování patří všem sponzorům a hlavně všem, kteří svou prací i fyzickou
účastí přispěli ke zdárnému zabezpečení letošního ročníku rybářských závodů.
Jana Brázdilová

Viděli jsme, slyšeli jsme
Vítání občánků
V neděli 15. května proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu letošní
druhé vítání občánků. Vítali jsme do naší obce tři děti – Editku, Lukáška a Sáru,
všechny z místní části Moravské Prusy.
Děkujeme za krásné vystoupení dětem ze základní a mateřské školy, které
měly pod vedením paní ředitelky připravené jako vždy pro miminka i jejich rodiče
písničky a říkanky.
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Ukliďme Česko
Letos poprvé se naše obec zapojila do dobrovolnické úklidové akce, která
proběhla v sobotu 16. dubna na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Byly osloveny spolky a organizace v
obci a také občané. Úklidu se nakonec účastnila zhruba padesátka dobrovolníků,
dospělých i dětí, kteří vyčistili úsek podél cesty od Mikulášku na Zouvalku, v
přilehlém lesíku a pod Zouvalkou. Děkujeme všem, kteří se na této smysluplné akci
podíleli. Věříme, že zejména u dětí přispěje tato akce k tomu, aby si přírody více
vážily, a bude mít výchovný charakter, aby neodhazovaly odpadky a neznečišťovaly
své okolí.

Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

Hody sv. Jiří 2016
Jak všichni víte, letošní Hody byly v naší obci výjimečné a to nejen tím, že se
zde po několika letech objevily hanácké kroje. Byly výjimečné také v pospolitosti,
přátelské a pozitivní atmosféře, která se celým hodovým víkendem nesla obcí. Jistě se
mnou budete souhlasit, že Hody letos získaly úplně jiný rozměr. Nakonec naprosto
předčily mé očekávání a troufám si říct, že nejen mé, ale v podstatě všech
zúčastněných. Za tím vším je však velké odhodlání a kus práce jednotlivců, spousta
hodin strávených organizací, zajišťováním, sháněním, objednáváním, trénováním,
spousta hodin dřiny a několik týdnů bez nedělního odpočinku. Prvotní plánování
a organizace byla započata již v podzimních měsících loňského roku. Zhruba od
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konce ledna letošního roku se zájemci o účast v krojovaném průvodu pravidelně
scházeli každou neděli v kulturním domě, kde pod vedením p. uč. Aleny Štěrbové
z vyškovského Klebetníčku nacvičovali Hanáckou besedu, učili se texty písní
a dozvídali se něco o tradici krojovaných Hodů. Velmi nás těší, že na první
informační schůzku zájemců přišli zástupci více generací včetně malých dětí
a mládeže. Přestože začátky tancování byly pro některé velmi těžké, nakonec je
všichni zvládli a my ostatní jsme si mohli vychutnat krásný zážitek při jejich
tancování během sobotního celodenního průvodu obcí, ale především při tanci
Hanácké besedy večer v sále kulturního domu, který doslova praskal ve švech.
Ještě jednou proto děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci, především
dvěma hlavním organizátorkám, kterými jsou Andrea Večerková a Tereza Řezníková.
Děkujeme paní Aleně Štěrbové z Klebetníčku za každé nedělní odpoledne, které
věnovala naší obci a nácviku Hanácké besedy, tance a zpěvu a také za její cenné rady.
Děkujeme všem stárkům a členům chasy, děkujeme hasičům, muzikantům, kočím
a jejich koním, kteří potěšili během dne celou obec. Děkujeme všem spoluobčanům,
rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří se podíleli na průběhu letošních Hodů, ať
už pomohli v pátek u stavby Máje, připravili občerstvení, fungovali jako řidiči,
pomáhali oblékat kroje a vázat šátky, zdobili obec, cokoliv přinesli či zapůjčili nebo
poskytovali velmi cenné rady, slova podpory, útěchy a chvály. Taktéž děkujeme
fotografům a kameramanům, i všem přihlížejícím za výbornou atmosféru. Vážíme si
všech. Byl to nádherný víkend a z ohlasů našich občanů, ale také podle pozitivních
reakcí z okolních obcí či internetu víme, že akce byla hodnocena velmi kladně
i daleko za hranicemi naší obce. Těšíme se na příští rok!
Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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Více fotografíí naleznete na facebookové stránce Obecního úřadu Prusy-Boškůvky
nebo na: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/2016.04_Hody_Prusy-Boskuvky/

Slet čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhl každoroční slet čarodějnic na místním hřišti.
Čarodějnice místní i přespolní si po roce opět s chutí zatancovaly, zasoutěžily,
provětraly svoji oblíbenou havěť, protáhly své stoleté kosti, ocenily ty nejkrásnější ze
svého středu, které vybrali přítomní hosté během soutěže MISS, také nezapomněly
nakrmit lidskou chásku a na závěr byly samozřejmě všechny pasovány do
jednotlivých řádů Cechu čarodějného. Na důkaz toho dostala každá čarodějnice glejt.
V pozdních odpoledních hodinách byla zapálena hranice a čarodějnice s největší
výdrží tancoval
které s organizací pomáhaly a speciální poděkování posíláme paní PavelkovéPekarové za výborný dort.
Otýlie Smrdutá
Asociace čarodějného cechu v Moravských Prusích
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i
vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí,
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
OBČAN 2/2016
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Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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