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Úvodník
Vždycky jsem si přála hodně cestovat. A pořád je to mým snem. A jsem
opravdu vděčná, že žiju v době, která mi to umožňuje. Je to pár dní, co jsem se vrátila
ze Slovinska, z Lublaně. Mimochodem je tam nádherně! Pokud byste měli možnost
tam jet, neváhejte! Ve Slovinsku najdete totiž všechno – hory, řeky, moře, památky,
kulturu a mé oblíbené kavárny.
Byl poslední večer a my čekaly na autobus, který jel až o půlnoci. Přemýšlely
jsme, jaké místo na Zemi je to, které bychom chtěly vidět ze všeho nejvíc.
Samozřejmě Paříž, Řím, Londýn, Hongkong, New York, Los Angels… A proč
vlastně ne? Opravdu bych se tam ráda podívala. Pozorovala, jak tam místní žijí, co
jedí, jakým jazykem mluví, jaká je jejich kultura apod. Další otázka byla, kde bychom
chtěly jednou žít. Abych řekla pravdu, v cizině to však není. Zdá se to jako klišé –
všude dobře, doma nejlépe. Ale já jsem opravdu spokojená se všemi čtyřmi obdobími,
s našimi zelenými lesy, sladkou vodou v rybnících, naší bohatou historií, rozmanitou
kulturou a taky mám ze všeho nejradši brněnské kavárny! Do zahraničí to pro mě
vždycky bude spíš „jen“ výlet.
Pak jsme nasedly do autobusu. Trasa byla stejně dlouhá, jak o týden dřív
směrem tam. Pět hodin z Lublaně do Vídně, hodinu a půl čekání, dvě hodiny z Vídně
do Brna, hodinu z Brna do Vyškova, 15 minut do Prus. A víte, co je zvláštní? Cesta
zpět mi uběhla mnohem rychleji! Asi za vidinou vlastního záchodu, sprchy a postele
je snazší vydržet několikahodinovou jízdu autobusem, kde můžete vystřídat zhruba tři
polohy k sezení…
Tereza Řezníková
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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
přinášíme Vám podzimní číslo Občana, kterým Vás pravidelně informujeme
o dění v naší obci.
S koncem září byla ukončena oprava části hřbitovní zdi, na kterou jsme
získali dotaci ve výši 700.000,- Kč z Ministerstva zemědělství České republiky
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o maximální
možnou výši dotace (víc neposkytovali), navíc je v podmínkách dotace, že oprava
musí být hotova a vyúčtována do 30. 09. 2016, a proto se dělala jen polovina zdi. Víc
by se v krátkém časovém termínu nestihlo. Oprava stála celkem 1 694.754,- Kč. Jak
jsme již psali, původně chtěla obec letos dělat na hřbitově chodníky, ale po vyjádření
statika, že hřbitovní zeď je v havarijním stavu a musíme řešit její opravu, aby nedošlo
k újmě na zdraví nebo poškození majetku, dostala nakonec zeď přednost. V příštím
roce se tedy bude s opravou hřbitovní zdi pokračovat a teprve pak přijdou na řadu
dlouho slibované chodníky.
Touto cestou chceme velmi poděkovat všem vlastníkům pozemků kolem
hřbitovní zdi, že nám umožnili vstup/vjezd na své pozemky a zajistili tak zdárný
průběh celé opravy. DĚKUJEME! Soukromé pozemky samozřejmě obec po ukončení
všech prací na své náklady upraví.
V současné době probíhají práce na opravě hasičské zbrojnice, na kterou
jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 300.000,- Kč. Některé práce
provádějí dobrovolní hasiči již nyní vlastními silami, dále bude pokračovat vítězná
firma z výběrového řízení.
Většinu občanů zajímá v současné době dění kolem plánované výstavby
kanalizace a čistírny odpadních vod. Místostarosta obce připravil leták
se základními informacemi k této akci do každého domu. Někteří z Vás již leták
dostali do schránky, jiným bude teprve doručen. V letáku najdete bližší informace.
Zde jen v krátkosti přiblížíme, proč se zatím nezačalo kopat. Hlavním důvodem je to,
že projekt na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod je prozatím stále ve stádiu
řešení výběrového řízení. Dodavatel stavby zatím není znám, a proto ještě nebyla
svolána schůzka pro občany. Výběrové řízení na dodavatele pro nás zpracovává
externí firma ENVI Agentura Trunda, která se tím zabývá. Při výběrovém řízení
na kvalifikaci byly některé firmy následně vyřazeny pro nedodržení podmínek
zadaného výběrového řízení. Jedna z firem, která byla vyloučena z účasti v zadávacím
řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, následně podala návrh
na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Prusy-Boškůvky
kanalizace a ČOV“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Firma
nesouhlasila s vyloučením z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou
zakázku. UOHS si vyžádal všechny podklady k uvedené veřejné zakázce a téměř
3 měsíce je přezkoumával a řešil. Mezitím muselo být výběrové řízení na dodavatele
pozastaveno a nedošlo k výběru dodavatele. Minulý týden teprve došlo od UOHS

OBČAN 3/2016

5

rozhodnutí, ve kterém uvádí, že nebyl dodržen postup a uznal stížnost vyřazené firmy
ze zadávacího řízení, neboť článek kvalifikační dokumentace umožňoval vícerý
výklad, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
UOHS ve svém rozhodnutí ruší úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání
kvalifikace zájemcem a současně ruší i všechny následující úkony učiněné
zadavatelem v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení zájemců
ze zadávacího řízení. V současné době čekáme na vrácení veškeré dokumentace
k předmětné veřejné zakázce od UOHS. Jakmile dojde k jejímu navrácení
a prostudování, ENVI Agentura Trunda vypíše znovu část výběrového řízení
na kvalifikaci, na jehož základě bude vybrán dodavatel stavby. Komplikacemi kolem
výběrového řízení se celá akce o něco protáhla a s výstavbou ČOV a kanalizace
se začne později. Nicméně, plánovaná schůzka s občany po výběru dodavatelské
firmy proběhne a o jejím konání budete včas informováni. Již nyní si můžete
připravovat své dotazy na dodavatele stavby, stavební dozor či projektanta.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 30. 06. 2016
-

-

-

-

-

-

ZO Prusy-Boškůvky schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce PrusyBoškůvky za rok 2015 s výhradou. Zároveň schválilo Nápravné opatření 2015.
ZO Prusy-Boškůvky bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí
Ivanovická brána a zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
za r. 2015.
ZO Prusy-Boškůvky schválilo podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtový výhled na období let
2017 - 2018.
ZO Prusy-Boškůvky schválilo zajištění a financování projektové dokumentace
na přípojky občanům k napojení jednotlivých domů na novou splaškovou
kanalizaci.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016:
Navýšení příjmů: 417 400,- Kč
Navýšení výdajů: 417 400,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 30. 06. 2016 - příjmy i výdaje ve výši: 8 606 300,- Kč.
ZO schválilo změnu účelu použití neinvestičního příspěvku obce
pro Římskokatolickou farnost Moravské Prusy na opravu věžních hodin v kostele
sv. Jiří v Moravských Prusích a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Prusy-Boškůvky ze dne
03. 06. 2016.

Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 29. 09. 2016
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016:
Navýšení příjmů: 1 307 400,- Kč
Navýšení výdajů: 1 584 300,- Kč
Financování:
276 900,- Kč
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-

-

-

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky za období
od 22. 06. do 14. 09. 2016.
ZO schválilo záměr k odkoupení pozemků parc. č. st. 914 o výměře 12 m2,
14/2 o výměře 156 m2, 159/5 o výměře 10 m2 dle GP č. 171-46/2016 a pověřilo
starostu obce k písemnému oslovení vlastníka.
ZO schválilo záměr k odkoupení části pozemku parc. č. 1924/8 a pověřilo starostu
obce k písemnému oslovení vlastníka a následnému vytýčení dotčené části
geometrickým plánem.
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu kontrolního a finančního výboru

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Ve dnech 7. - 8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. V naší
obci proběhnou volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje:
- volební okrsek č. 1 Moravské Prusy v zasedací místnosti obecního úřadu,
- volební okrsek č. 2 Boškůvky v sále klubu občanů
Volby proběhnou v pátek 7. 10. 2016 v době od 14.00 - 22.00 hod.
a v sobotu 8. 10. 2016 v době od 8.00 - 14.00 hod.
Ve volbách do zastupitelstva JMK může hlasovat občan ČR, který má trvalý
pobyt v obci na území Jihomoravského kraje, nejpozději druhý den voleb dosáhne
věku 18 let a u kterého není překážka výkonu volebního práva. Při vstupu do volební
místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Další informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra České republiky.
Podzimní svozy odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích
i Boškůvkách přistaveny v pátek 15. října. Do kontejnerů je možné odložit: koberce,
linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výroby z PVC,
hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo
v pytlích a další podobný materiál. NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný
odpad a staré pneumatiky!!!
Svoz nebezpečného odpadu: provede firma Respono, a.s. v sobotu 22. 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 22. října v Moravských Prusích i Boškůvkách.

OBČAN 3/2016

7

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 - NEODKLÁDEJTE tam žádný jiný odpad!
- drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi),
- mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole.
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.
Odkalování vodovodního potrubí - řadů
Odkalování vodovodního řadu je základním úkonem pravidelné údržby
vodovodní sítě a je nezbytné jak pro zajištění potřebné kvality pitné vody, tak
pro ochranu vodovodního potrubí před korozí a jeho zanesením korozními produkty
a inkrusty.
Ačkoliv je pitná voda dodávaná veřejným vodovodem kvalitní a splňuje
přísné požadavky platných právních předpisů, dochází při jejím styku s různými
materiály potrubí a změnách tlaku během distribuce vody k řadě fyzikálně
chemických i mikrobiologických procesů. Výsledkem je tvorba sraženin železa,
srážení vodního kamene či dalších nerozpuštěných sloučenin. Může také docházet
k zachytávání a rozvoji mikroorganismů na stěnách potrubí.
Tyto procesy mohou způsobit nežádoucí změny v chemických i biologických
vlastnostech vody, např. problémy s barvou vody, zákalem, přítomností
mechanických nečistot, s chutí a pachem vody a mohou také komplikovat dodávku
vody. Zvláště v dnešní době, kdy se spotřeba pitné vody snižuje, dochází
k prodlužování doby zdržení v distribuční síti, snížení rychlosti proudění vody
v potrubí a k poklesu koncentrace volného chloru.
Odkalování je proplach potrubí proudem vody, který strhává ze stěn potrubí
všechny úsady, sedimenty a biofilm a tím udržuje povrch vodovodního potrubí hladký
a čistý. Při odkalování se voda vypouští z vodovodních řadů ven buď do terénu, nebo
do kanalizace. Odkalování se provádí min. 2x ročně, zpravidla však 1x měsíčně,
podle aktuální kvality vody. Vzhledem k tomu, že velký průtok vody při odkalování
může vést k přechodnému ovlivnění tlaku a průtoku vody a ke krátkodobému
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zhoršení její kvality vlivem uvolněných nečistot, jsou o zahájení odkalování
informování zástupci dotčených obcí. Účinnost odkalování je kontrolována
laboratorními rozbory pravidelně odebíraných vzorků vody.
Kromě plošného odkalování sítě, je prováděno také lokální odkalení
v případě náhlého zhoršení kvality vody nebo vždy po opravě poruchy vodovodu.
Potíže při dodávce vody nemusí způsobovat jen nahromaděné mechanické nečistoty,
korozní produkty a inkrusty, ale i nahromaděný vzduch v potrubí. Ten může rovněž
omezovat průtok a snižovat tlak vody. Kromě toho může být vzduch v potrubí
strháván do rozváděné vody a působit bílé zakalení, které je spotřebiteli negativně
vnímáno v obavě, že jde o důsledek vysoké koncentrace chlóru. Proto je třeba
pravidelně z potrubí vypouštět také vzduch, což se provádí odvzdušňováním sítě tím,
že vzduch z potrubí odfukuje otevřením vzdušníků či hydrantů v nejvyšších místech
sítě, kde se hromadí. Odvzdušnění se provádí vždy zároveň s odkalením tak, aby
po ukončení prací byla kvalita dodávané vody co nejlepší.

Akce plánované ve IV. čtvrtletí 2016:
25. 11. od 17.00 hod. rozsvěcení vánočního stromu
9. 12. od 16.00 hod. v kulturním domě Čertovská show
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

Z naší školy a školky
Prázdniny rychle uběhly a ve čtvrtek 1. září 2016 začal školní rok 2016/2017.
V tomto školním roce máme 25 dětí v mateřské škole. Vedoucí paní
učitelkou je Věra Kandorfová, další paní učitelky jsou Nikola Vymazalová a Jitka
Měřínská, která pracuje na částečný úvazek. Zajišťuje nám velmi potřebnou
logopedickou péči.
V základní škole máme 45 žáků. Do první třídy přišlo 13 žáčků, takže jsou
samostatnou třídou. Díky tomu se může třídní paní učitelka Mgr. Hana Bartíková
věnovat žákům velmi individuálně. Stejný počet máme ve druhé třídě, se kterou
pracuje Mgr. Olga Hillová a Mgr. Helena Adámková. Zajímavostí je, že ve třídě jsou
samí chlapci. Šest třeťáčků a dvanáct čtvrťáčků tvoří poslední třídu, kterou vede paní
učitelka Mgr. Irena Černochová.
Vzhledem k vyššímu počtu mladších žáků jsme nemohli přijmout všechny
starší žáky do školní družiny, která má omezenou kapacitu a ta nesmí být překročena.
Ve školní družině pracuje jako vychovatelka Mgr. Helena Adámková.
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I v letošním školním roce je škola zapojena do několika celostátních projektů.
V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci ZŠ každý týden ovoce nebo zeleninu
zdarma.
Projekt Recyklohraní vede děti k správnému zacházení se surovinami –
třídění odpadu. Jsou zadávány různé úkoly s touto tematikou, které žáci musí splnit
a za ně dostávají body. Bodově je ohodnoceno i množství sebraných baterií
a elektroodpadu. Sběrné nádoby na baterie a drobné elektrospotřebiče jsou k dispozici
i veřejnosti hned u vstupu do školy. V letošním roce byl zrušen sběr velkých
elektrospotřebičů (lednice, televize, monitory PC, vysavače apod.). Organizátoři tak
chtějí podpořit sběrné dvory.
Do konce kalendářního roku plníme úkoly dalšího projektu – 5P, který je
zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů. Část úkolů bylo splněno
na červnovém přírodovědném pobytu žáků v RS Sloup. Zbývající aktivity proběhnou
v blízké době – program na předcházení závislosti na počítačových hrách a program
zaměřený na zdravou výživu.
Tradičně budeme organizovat výtvarná odpoledne (podzimní, vánoční
a velikonoční). Před Vánocemi Vás rádi uvidíme na školní besídce v Kulturním
domě. Další besídka bude určená nejen pro maminky k jejich svátku, ale i pro
všechny zájemce.
V plánu školy je mnoho dalších akcí, které mají rozvíjet kulturní povědomí
dětí a žáků. Na jaře budeme opět jezdit na plavecký výcvik. Koncem roku vyjedou
žáci základní školy na pětidenní vlastivědný pobyt.
Přestože máme v plánu mnoho zajímavých aktivit, naším nejdůležitějším
úkolem je položit kvalitní základy pro vzdělání Vašich dětí. Všichni víme, že bez
pevných základů nelze postavit žádné dobré dílo. A tak je to i se vzděláním. Proto je
zájmem všech zaměstnanců naší školy předat dětem a žákům to nejlepší, co můžeme.
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Bez Vaší pomoci by to však byl nesplnitelný úkol. Přejme si, abychom během
školního roku, který nedávno započal, měli všichni dostatek sil a trpělivosti pomoci
Vašim dětem posunout se zase o kousek dál.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Moravské Prusy
Mgr. Olga Hillová
zástupce statutárního orgánu

Knihovna
Léto již skončilo, začíná období zimy a nekonečné tmy, období, které je
nejvíce vhodné pro čtení krásných knih. Avšak nejen proto byly do místní knihovny
pořízeny další nové knihy, které jistě stojí za přečtení. Stále přibývají i nová čísla
oblíbených časopisů pro děti a byly dovezeny nové knihy do výměnného fondu.
Upozorňujeme, že od října bude upravena výpůjční doba. Chceme vyjít vstříc
dětem, které tak mohou naši knihovnu navštívit rovnou po cestě ze školy. Nově tedy
máme otevřeno každé úterý od 13.00 h. do 16. 00 hodin.
Přijměte tak naše pozvání a přijďte si v tomto chladném počasí zapůjčit
některou z knih dle Vašeho vlastního výběru. Ať už máte rádi historické romány,
cestopisy, životopisná díla či pohádky, rádi Vás tu uvítáme!
Olga Zimmermannová
knihovnice
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Prušánek
Tradiční drakiádou si zpříjemníme některou podzimní neděli. Termín a čas
bude upřesněn dle aktuální předpovědi počasí. Občerstvení pro děti i dospělé bude
opět zajištěno maminkami z Prušánku.
Setkání bude probíhat dle zájmu maminek. Prosím ty, které by se chtěly
našich setkání účastnit, ať se hlásí na Obecním úřadě Prusy-Boškůvky. Těšíme se na
Vás!
Mgr. Hana Kyprová
za maminky z Prušánku

Farní listy
Drazí občané Prus a Boškůvek,
přijměte pozdrav jménem pruské farnosti a také pár myšlenek na konci
prázdnin. Chci se s vámi podělit o události, které se staly v poslední době. Jistě mnozí
z vás slyšeli o celosvětovém setkání mládeže s papežem v Krakově, kde se sešlo snad
2 miliony většinou mladých lidí. Dovolte mi Vám sdělit pár myšlenek papeže, které
tam uslyšeli a s nimi je uslyšel celý svět:
Znám nadšení, které vkládáte do svého poslání, a dovolím si opakovat:
milosrdenství má vždycky mladou tvář. Slitovné srdce má totiž odvahu vzdát se
pohodlí; slitovné srdce dovede být útočištěm těch, kdo nikdy neměli domov anebo jej
ztratili, umí vytvářet prostředí domova a rodiny pro ty, kdo museli emigrovat, je
schopno něhy a soucitu. Slitovné srdce se umí rozdělit o chléb s tím, kdo hladoví,
slitovné srdce se otevírá, aby přijalo uprchlíka a migranta. Vyslovit milosrdenství
spolu s vámi znamená vyjádřit příležitost, zítřek, závazek, důvěru, otevřenost,
pohostinnost, soucit a snění. A vy umíte snít? Je-li srdce otevřené a schopné snít, pak
je místo pro milosrdenství, je místo pro pohlazení těch, kdo trpí, a je možné stát
po boku těch, kteří nemají v srdci pokoj, chybí to nezbytné pro život anebo jim chybí
to nejkrásnější: láska a víra. Milosrdenství. Chci se vám svěřit ještě s jednou věcí,
kterou jsem se v těchto dnech naučil. Nechci nikoho urazit. Bolí mne, když potkám
mladé lidi, kteří vypadají jako předčasní „důchodci“. To mne bolí. Mladí, kteří
vypadají, že šli do penze ve 23, 24, 25 letech. To mne bolí. Dělá mi starost, když vidím
mladé lidi, kteří rezignovali ještě před začátkem boje, vzdali se, aniž by se pustili
do hry. Bolí mne, když vidím, že kráčejí se smutnou tváří, jako by jejich život neměl
smysl. Takoví mladí lidé jsou bytostně znudění a nudní. Tíží nás a současně
interpeluje, když vidíme mladé, kteří se vrhají do „víru“ života či iluzí, ubírají
se temnými stezkami, za což pak draze platí. Pomyslete na mnohé mladé, které znáte
a kteří si zvolili tuto cestu. Nutí to k zamyšlení, když vidíš mládež, která ztrácí krásné
roky svého života a svoji energii tím, že vyhledává prodavače falešných iluzí, kteří vás
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okrádají o to, co je ve vás nejlepší. To mne bolí. Jsem si jist, že dnes mezi vámi nikdo
takový není, ale chci vám říci, že existuje mnoho penzionovaných mladých, kteří
vzdávají bez boje, vrhají se do víru falešných iluzí a končí v nicotě… Pravda je však
jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života
pohovku, která nás uspává. Naopak, přišli jsme kvůli něčemu jinému. Abychom
zanechali stopu. Je velice smutné projít životem a nezanechat žádnou stopu. Když ale
volíme pohodlí tím, že zaměňujeme štěstí za spotřebu, pak cena, kterou zaplatíme, je
velmi, ale velmi vysoká: ztrácíme svobodu. Taková je cena. Je mnoho lidí, kteří chtějí,
aby mládež nebyla svobodná; je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit,
uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. To ne! Musíme bránit naši svobodu! Právě
v tom spočívá obrovská paralýza, když si začneme myslet, že štěstí je synonymem
pohodlí a že být šťastným znamená trávit život spaním či narkotizací a že jediným
způsobem, jak být šťastným, je být omámeným. Je jisté, že drogy škodí, ale existují
mnohé jiné společensky akceptované drogy, které nás zotročují více. Jedny i druhé z
nás svlékají naše největší dobro: svobodu. Vysvlékáme se ze svobody. Proto jsme se,
drazí mladí, sešli, abychom si vzájemně pomáhali, poněvadž si nechceme dát ukrást
to, co je v nás nejlepší, nechceme si dát ukrást energii, radost a sny falešnými
iluzemi…
Přiznávám, a možná budete se mnou souhlasit také vy, že ten Jihoameričan,
který žije v Evropě pouhé 3 roky má velmi přesný náhled na život na našem
kontinentě. My také víme, že je to hodně jiné v Argentině a jiných zemích jižní
Ameriky. I když mluvil k mladým, a já se na „mlaďocha“ nebudu hloupě stylizovat,
tak přece si myslím, že mluvil také ke mně a ke všem Evropanům bez rozdílu.
Předávám i Vám tato slova k zamyšlení, třeba budou pro někoho z vás povzbuzením
k zlepšení života.
Ve farnosti také přišly změny. Přivítali jsme prvního kaplana v dějinách
farnosti. Jelikož jsem před 13 lety byl poslán do ČR jako pastorační výpomoc
místnímu duchovenstvu, proto jak již určitě mnozí z vás slyšeli, v červnu přišlo
rozhodnutí, že moje služba v ČR končí, a že se budu vracet zpět do rodné diecéze
v Polsku. Na mé místo byl poslán mladší kněz, který bude sloužit v olomoucké
arcidiecézi. Shodou okolností je to můj mladší bratr Kryštof, který je pro pruské
farníky již trochu známý. Od 1. 8. byl jmenován kaplanem farnosti Švábenice
a excurendo Hoštice a Moravské Prusy. Mým posledním úkolem je uvést ho
do služby v českých farnostech. Takto i pro mne přišel čas, abych podle slov papeže
z Krakova: vyměň si pohovku za pár bot, které ti pomohou kráčet po cestách,
o kterých se ti nikdy nesnilo, ani jsi na ně nepomyslel, po cestách, které mohou otevřít
nové obzory, schopné vzbuzovat radost, onu radost, která se rodí z Boží lásky, radost,
kterou ti v srdci zanechává každé gesto a každý projev milosrdenství /z promluvy
papeže k mladým/. Toto jsem udělal před 13 lety, když jsem šel do ČR a k tomu jsem
zván opět. Můj odchod je naznačen k 1. lednu, proto se ještě s vámi neloučím.
Prázdniny již skončily, už je za námi čas dovolených a odpočinku. Také
farníci měli možnost využít aktivit nabízených v církvi: květnová pouť v Roku
Milosrdenství do Krakova a výlet dětí z náboženství do Křtin; pěší pouť na Velehrad;
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ministrantský tábor; Světové Dny Mládeže s papežem v Krakově; farní pouť do Křtin
a farní výlet do Rakouska. Zvláštní poděkování patří organizátorům ministrantského
táboru na junácké chatě, který se ukázal velmi náročný kvůli počasí.
Ne všichni si mohli užívat prázdnin, mnozí museli být ve žních. Spolu s nimi
jsme poděkovali za letošní úrodu při farních dožínkách 28. srpna.
S novým školním rokem začne také výuka náboženství pro děti. Děti budou
mít vyučování ve škole každé úterý od 12.45 hod. Vyučovat bude, jako v minulých
letech, p. Jitka Cibulková. Přihlášky do náboženství žáci obdrželi ve škole.
Moc Vás prosím, abyste také přijali pozvání na další akce nabízené ve farnosti:
− 24. 9. pojedeme na pouť do Olomouce, přihlášky budou v kostele.
− 7. - 14. 10. se bude konat farní pouť do Lurd a jiných francouzských poutních
míst. Přihlásit se můžete do 5.10. Program pouti najdete na www.farnostsvabenice.cz/Lourdes.htm.
− 24. 10 se ve Švábenicích bude konat letošní „myslivecká pouť“ - začátek
v 9. 10 hod. halali trubačů u kostela.
− 1. 11. v 16.30 hod. se půjdeme modlit za zemřelé na hřbitov – dušičky - pak bude
mše svatá v kostele.
− 27. 11 začne advent a v něm adventní roráty pro děti. Budou vždy v úterý
v rámci vyučování náboženství v kapli na faře.
− 24. 12. půlnoční bohoslužbou ve 22.00 hod. zahájíme oslavu Vánočních svátků.
− 25. 12. Hod Boží vánoční a odpolední vánoční besídka u betléma v kostele.
− 27. 12. svátek svaté rodiny a všech našich rodin. Mše svatá v úterý v 18.00 hod.
Od srpna probíhá generální oprava věžních hodin. Jako nové byly
nainstalovány na věž kostela v roce 1980. Tehdy nahradily staré, už nefunkční.
Uplynulo 36 let a hodiny vyžadují generální prohlídku a opravu. Jsou zcela
rozebrány, probíhá čištění, oprava a konzervace stroje a rozvodů. V rozpočtu bylo
navrženo 50 tis. Kč. Jenže hodiny nejsou samotný stroj, ale také táhla a číselníky. Ty
se budou opravovat až příští rok, nýbrž celková částka všech oprav přesahuje 100 tis.
Děkujeme obcím Prusy-Boškůvky a Važany za příspěvky 30 000
a 15 000 Kč na tento účel. Budeme také moc vděční za každý dar na další opravu
hodin na věži kostela, který můžete složit přímo u faráře anebo zaslat na účet:
1560167399/0800. Za každý dar obdržíte úřední potvrzení osvobozující dárce
od daní.
Děkuji zastupitelům obce za finanční pomoc, všem brigádníkům, kteří
pomáhají při opravách, a také všem dárcům za podporu údržby a oprav našeho
krásného pruského chrámu.
Přejeme všem občanům krásný a pokojný podzim, a všem učitelkám a žákům
úspěšný a radostný nový školní rok.
S požehnáním od oltáře sv. Jiří
P. Boguslaw a P. Kryštof
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Z kroniky
Rok 1958 (2/2)
OBCHOD
V naší vesnici jsme dobře zásobeni potravinami i zbožím průmyslovým.
Máme tyto prodejny:
Jednota u Hudců, kde se prodává zboží potravinářského průmyslu
v širokém sortimentu. V této prodejně dostanou občané také zboží průmyslové.
Vedoucí Jednoty Vojtěch Hudec vychází zákazníkům vstříc a nemá-li žádaný druh
na skladě – ihned objednává. Přísun zboží je plynulý a rychlá, takže zboží je stále
čerstvé. Tento obchod má pomocný sklad v č. 34 u paní Adamcové, kde jsou
uskladněny věci hlavně průmyslu nábytkářského, takže i tyto věci možno v Jednotě
zakoupit.
Dalším obchodem v obci je masna U Frgalů: zde se seká maso v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu. Uzeniny možno obdržet každý den. Pro maso do této prodejny
dochází i občané z Boškůvek a z Vážan.
Pohostinství: k prodeji nápojů slouží hostinec v čísle 14 – u Hlavičků, kde
kromě nápojů je možno obdržet i menší občerstvení (přesnídávky…). Prodává se celý
týden kromě pondělí. Jen ve žňových dnech vychází vedoucí Alois Hlavička
konsumentům natolik vstříc, že za poledne mívá otevřeno, aby občané při práci mohli
zahnat žízeň čerstvým douškem.
ZEMĚDĚLSTVÍ
V zemědělství vzpomínáme uplynulých deseti let od provedení druhé
pozemkové reformy a uskutečnění zásady, že půda patří těm, kdož na ní pracují. Za
tuto dobu se i u nás mnoho změnilo a vývoj ukazuje stále kupředu. Porovnejme si
třeba jenom čísla, která ukazují, jak vysoko stoupla životní úroveň v roční spotřebě
potravin na jednoho obyvatele v našem státě:
rok 1936
rok 1957
Maso
33 kg
51 kg
Vejce
137 ks
174 ks
Mouka
65 kg
82 kg
Cukr
24 kg
33 kg
Máslo
4 kg
6 kg
Vidíme, že spotřeba potravin nejen stoupla, ale bude rok od roku vyšší.
A proto musíme učinit vše, abychom v dostatečném množství potraviny sami
vyrobili. Zvýšení zemědělské výroby je naším stálým úkolem. Zvýšení výroby je
možno dosáhnout při užití mechanisace při neustálém snižování vlastních nákladů.
Toho všeho lze dosáhnout při společném hospodaření.
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Do našeho JZD přistoupilo v letošním roce dalších 15 členů, takže členská
základna čítá ku konci roku 134 členů, z nichž 94 má vyměřen záhumenek. JZD nyní
obhospodařuje 416,94 ha zemědělské půdy – orné 386,13 ha.
Pro horší podmínky přírodní a pro neustálý pohyb v osevních postupech
na půdě od přistoupivších nových členů – klesly podstatně i hektarové výnosy téměř
u všech zemědělských plodin.
Dosažené ha výnosy v q: u pšenice 21,70; u žita 28,13; u ječmene 28,56;
u ovsa 24; u brambor raných 109,50; u brambor ostatních 200,30; u cukrovky (kořen)
347,23.
Stav tento je možno označit za neuspokojivý, protože na rostlinné výrobě
závisí výroba živočišná. Jedno s druhým má potom i vliv na výši PJ, která tohoto roku
dosahuje v penězích 21 Kčs a v naturáliích 5,62 Kčs.
V letošním roce odpracovali družstevníci celkem 39 206,28 PJ, které si
k peněžním příjmům rozdělili.
Družstevníkům vydatně pomáhali ve všech pracích vlastní 2 traktory a jedno
nákladní auto typu RND Praga. Kromě vlastních traktorů používá JZD služeb STS,
která má u nás středisko. Práce stroji jdou mnohem rychleji a jsou kvalitně
provedeny. S povinnými státními dodávkami se JZD včas vyrovnalo.
Je třeba si přát, aby i zbývající zemědělci soukromě hospodařící brzy našli
pochopení, že pro zvyšování zemědělské výroby a tím i zvyšování životní úrovně nás
všech je třeba využití nových forem hospodaření na základě velkovýroby. Počet
soukromě hospodařících závodů u nás se však rok od roku zmenšuje, jak ukazuje
následující vývoj: rok 1956 – 112; rok 1957 – 87; rok 1958 – 82.
S úbytkem soukromě hospodařících závodů ubývá i půdy obhospodařované
jednotlivě.
Až nebude muset kronikář dělit půdu v Moravských Prusích na obdělávanou
soukromě a společně, až nebude muset JZD stále měnit osevní postupy, až bude na
scelených lánech hučet víc strojů – jistě bude i bilance hospodaření radostnější. A to
si jistě všichni přejeme.
ZÁVĚREM
Vcelku po stránce hospodářské možno i letošní rok považovat za normální.
Zmínku však jistě zaslouží bohatá úroda podzimního ovoce – jak jablek a
hrušek, tak i ovoce modrého. Ovoce toto se stačí z větší části zkonsumovat v místě.
Něco se prodává jablek a hrušek, kteréžto ovoce vykupuje Jednota. Ze švestek a
dorancií se vaří trnky a také pálí slivovice. Z jablek a hrušek se tlačí šťávy na víno.
Zima v první části nebyla krutá. Přituhlo až teprve v druhé polovině. Lidová
průpověď: líný sedlák, který na Řehoře neoře – se letos neosvědčila. V ten den 12. 3.
1958 napadlo tolik sněhu, že byla omezena doprava. Ten den nejely autobusy a
dělníci se do zaměstnání nedostali. Teprve k večeru byla sněhová kalamita zvládnuta
těžkými pluhy na sníh.
S jarními práce, setím, se začalo až kolem Velikonoc 10. – 12. 4. 1958.
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TJ Sokol
AKCE NA HŘIŠTI
2. 7. DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Jako každý rok proběhlo dětské sportovní odpoledne, kde malí sportovci
porovnali své síly v různých sportovních disciplínách např. hod granátem, střelba
ze vzduchovky a skok do dálky. Děti si mohly zaskákat na skákacím hradě, a potom
jim profesionální hasiči z Vyškova ukázali pokus s rozpáleným olejem na plotně
a vodou. Dále proběhla ukázka záchrany tonoucího a prohlídka vybavení hasičského
automobilu. Po odjezdu hasičů se opekly špekáčky a po setmění byl odpálen
ohňostroj. Následovala stezka odvahy, po které některé děti přespaly ve stanech.
4. 7. TRADIČNÍ ULIČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
Uliční turnaj byl opět kvalitně obsazen, zúčastnilo se 6 týmů a hrálo se
na vysoké úrovni, i když někteří hráči vstoupí na kurt jen jednou do roka. Hrálo se
systémem každý s každým a pro všechny týmy byly přichystány věcné ceny. K jídlu
nám Miroslav Pacák připravil prasečí hody v podobě vařeného masa z kotle.
Umístění:
1.

Honky

Jan Palla st., Jiří Račanský ml., Jaroslav Vejmola ml.

2.

Návdanky

Milan Dostálek, Ivo Grégr, Roman Pacák

3.

Hatě

Pavel Vejrosta, Pavel Slezáček, Ondřej Pospíšil

4.

Kopýtkový bál

Miroslav Pacák ml., Jaroslav Kilián, Jiří Večerka (Ovečka)

5.

Mix

Pepa Molitoris, Miroslav Bugner, Bob Letoš

6.

Ke mlénu

Luboš Šebesta, Veronika Vlčková, Jiří Vlček

18. 7. TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC - MEMORIAL JIŘÍHO ŠPIČÁKA
Turnaj se nám tento rok příliš nevyvedl, kvůli nízké účasti týmů, která byla
způsobena špatnou propagací turnaje. Z týmů dorazil pouze tým Rybníčka a pár
jednotlivců. Jelikož nás bylo málo, tak turnaj proběhl jako turnaj dvojic, kde se
poskládali 4 týmy, do kterých se hráči rozlosovali. Na závěr jsme odehráli zápas
o putovní pohár s týmem Rybníčka, který si nakonec odvezl pohár s sebou
po výhře 2:0.
20. 8. 2016 FOTBAL SVOBODNÍ x ŽENATÍ
Tak jako každý rok, tak i letos jsme se sešli k přátelskému utkání ve fotbale
mezi svobodnými a ženatými. Letos jsme sehráli již 24. ročník, kde svobodní zvítězili
11x a ženatí navýšili své vedení na 13 výher.
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Vzhledem k nízké účasti svobodných jsme byli nuceni nasadit do zápasu
mladé talenty z fotbalové přípravky, ale tito malí hráči patřili spíše k posilám obou
týmů se spoustou vstřelených branek. Utkání začalo velkou převahou ženatých,
ale postupem času jim začaly docházet síly a svobodní málem otočili utkání. Nakonec
skončilo utkání 12:10 pro ženaté.
Vstřelené branky a sestavy:
Svobodní: Miroslav Pacák ml. (4x), Veronika Vlčková (2x), Jaroslav Kilián (2x),
Ondřej Kilián (1x), Andreas Crkal (1x), Ivo Mihal, Petr Pavéska, Josef Molitoris
Ženatí: Radim Toman ml. (4x), Petr Pořízek (4x), Jaroslav Vejmola ml. (2x),
Antonín Pavéska (1x), Miroslav Bugner (1x), Ivoš Grégr, Jiří Vlček, Jan Pavéska,
Miroslav Andrýsek
PLÁNOVANÉ AKCE
BRIGÁDNICKÁ ČINNOST
Po ukončení provozu kiosku na hřišti máme v plánu provést zateplení střechy
a výměnu podbití za palubky. Dále se budou natírat nové lavičky a stoly okolo kruhu,
a ještě zpracování a uklizení dřeva za kioskem.
SPORTOVNÍ AKCE
− 26. 12. Memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
− 31. 12. Silvestrovský fotbal
− Turnaj ve stolním tenise pro amatéry - termín bude upřesněn místním rozhlasem
Jaroslav Vejmola ml.
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy

FOTBAL
Naši mladí hráči na konci prázdnin (od 18. 8. do 21. 8.) vyrazili na fotbalové
soustředění do Rejvízu. Zde si zahráli přátelské utkání proti městu Jeseník
s výsledkem 5:5, poločas 3:2.
Úplným závěrem prázdnin, a to 29. 8., se mladší přípravka zúčastnila turnaje
v Brně, kde se umístila na krásném čtvrtém místě, výsledky si můžete přečíst níže.
Díky patří všem zúčastněným klukům za výborný výkon a blahopřejeme Miloši
Pintýřovi k získání ceny nejlepšího střelce turnaje. I když v Moravských Prusích
nemá fotbal žádnou tradici, naši kluci si vedou velice dobře!
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Turnaj Pepsi Cup 2016 Brno - mladší přípravka
Mor. Prusy - Vyškov
1 : 13
Štěrba Š.
Pintýř M.3x
Mor. Prusy - Soběšice
6:1
Crkal A. 2x
Dostálek J. 1x
Pintýř M. 5x
Mor. Prusy - Pozořice
7:3
Crkal A. 2x
Crkal A. 3x
Mor. Prusy - Obřany Brno
5:4
Pintýř M. 2x
Pintýř M. 5x
Mor. Prusy - Rousínov
6:1
Crkal A. 1x
Mor. Prusy - St. Lískovec Brno
1:3
Pintýř M.
Mor. Prusy - Medlánky Brno
4:4
Pintýř M. 4x
Vladimír Foret

Viděli jsme, slyšeli jsme
Zájezd do divadla
Na neděli 11. září jsme organizovali pro občany zájezd do Městského divadla
v Brně. Jednalo se o romantický muzikál DUCH na hudební scéně divadla podle
slavného filmového zpracování Jerryho Zuckera z roku 1990. Muzikál nám připomněl
příběh Molly a Sama, kteří tvoří šťastný pár do doby, než je Sam jedné noci
zavražděn. Jeho duch ovšem zůstává na zemi, protože nenalezne klid, dokud
nespravedlivou smrt neobjasní.
V divadle se nám v hlavních rolích představili Dušan Vitázek a Ivana
Odehnalová, ale nejvíc nás všechny uchvátil herecký projev Andrei Zelové coby Oda
Mae Brownové. Byli jsme také velmi překvapeni, jak v divadle výborně zpracovali
iluze a „kouzla“.
Autobus byl plný, prodalo se všech 51 vstupenek a myslím, že všichni
si představení užili a odjížděli domů s krásným kulturním zážitkem.

Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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