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Úvodník
Taky máte, řekněme, nechtěný seznam písniček, které vám najednou začnou
znít v hlavě, a nemůžete se jich zbavit? Já jich mám plno. Spouštěčem bývá rádio
v obchodě, reklama v televizi anebo někdo řekne nějaké slovo či slovní spojení a mně
hned začne hrát písnička. Někdy to tak špatné není, když se jedná o mou oblíbenou
píseň, ale většinou se stane opak. Nejhorší je, když se večer podívám na hodinky
a řeknu si: „je skoro půlnoc.“ V tu chvíli se mi do mysli vkrade Jan Nedvěd a jeho
Podvod („je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná…“). A z toho mi veselo
není, protože rozhodně nepatří do mého žebříčku oblíbených písniček, ale naopak.
Poslední dobou mám však na repertoáru jinou a mně milejší. Souvisí to
s nastávajícím jarem a tím vším kolem. Prvně vysvětlím:
1. Víte, jak se teď můžete všude dočíst, jak je důležitá jarní detoxikace, očista –
duševní a fyzická? Tak to v časopisech nebo na internetu přeskakuju. Ale možná
na tom něco přece jen bude.
2. Taky se na jaře rádi procházíte, protože vzduch je cítit tak nějak čerstvěji?
Já moc! Možná i proto častěji větrám.
No, a o tom jaro je! Jednoduše mě na to přivedla jedna z mých „nechtěných
hitovek“. Proto teď budu citovat Mňágu a Žďorp: „Je jaro a karty jsou rozdané
a země voní a nic už nikdy nebude takové jako loni.“
Možná je to v dnešní době skoro výzva, ale prosím, užívejte si příchod toho
nového, co nás na jaře čeká. Ať už půjde o to, co nám vykvete na zahrádkách, vyroste
to, co jsme zasadili na polích nebo o to, co uvidíme v kině, povykládáme s kamarády.
Jde prostě o to, co zažijeme. Ono se to opakovat nebude, tak ať to neprošvihneme!
Tereza Řezníková
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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho obecního zpravodaje,
čas velmi rychle běží, takže už je za námi opět další čtvrtletí a my přicházíme
s novým číslem zpravodaje Občan, kterým se Vám již několik let snažíme přinášet
informace o dění v naší obci.
Hned úvodem děkujeme občanům, kteří pravidelně odmetali a uklízeli
v zimním období sníh kolem svých domů, jelikož se nám letošní zima ukázala v plné
síle a po dlouhé době bylo sněhu opravdu hodně. Děkujeme!
INFORMACE OBČANŮM
V lednu proběhla inventarizace majetku obce Prusy-Boškůvky ke dni 31. 12.
2016 na základě ustanovení § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
495/2005 k 1. 1. 2006, prováděcí vyhlášky 270/2010 Sb. a Směrnice obce o
inventarizaci ze dne 22. 12. 2011. Při inventarizaci za rok 2016 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
V únoru byly podány celkem tři žádosti o dotace na Jihomoravský kraj – na
opravu střechy hasičské zbrojnice, vybavení knihovny (v loňském roce byla vybavena
půlka knihovny novými regály, letos bychom chtěli pomocí dotací vyřešit zbylou
část) a dále na kanalizaci. Také byla podána žádost o dotaci na Státní zemědělský
intervenční fond na opravu druhé části zídky kolem hřbitova.
Evidence obyvatel
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nesmíme
zveřejňovat údaje, na které jste byli zvyklí v rubrice „události“, ať už jubilea či změny
v evidenci obyvatel. Informace můžeme uvést jen souhrnně. V průběhu roku 2016 se
v naší obci narodilo šest miminek, přihlásilo se 21 nových občanů, odhlásilo se 12
občanů a došlo k pěti úmrtím. Proběhlo 6 změn trvalého pobytu v uvnitř obce a také
došlo ke dvěma sňatkům.
K 31. 12. 2016 měla naše obec celkem 650 občanů, z toho 57 v Boškůvkách
a 593 v Moravských Prusích.
Od 1. 1. 2017 máme novou místní část Zouvalka, kde je 7 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při které bylo
celkem vybráno 20.656,- Kč. Z toho v Moravských Prusích 18.291,- Kč a v
Boškůvkách 2.365,- Kč. Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří do kasiček
koledníků přispěli, a také děkujeme všem koledníkům, kteří po obci chodili. Zde je
srovnání s předchozími lety:
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Místní část

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Boškůvky

1 544,-

1 830,-

1 860,-

1 885,-

2 365,-

Moravské
Prusy

14 330,-

15 080,-

17 018,-

18 777,-

18 291,-

Jarní svozy odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích i
Boškůvkách přistaveny v pátek 28. dubna. 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 v sobotu 13. května
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 13. května.
Sběr železa: v pátek 12. května bude přistaven kontejner na železo vedle
garáží na Hatích. Žádáme občany, aby do kontejneru neházeli žádný jiný odpad.
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Celoroční sběr odpadů 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
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 14. 12. 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2017 ve
třídění dle rozpočtové skladby:
na straně příjmů v položkách ve výši:
7 967 700,- Kč
na straně výdajů v paragrafech ve výši:
7 967 700,- Kč
2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
Navýšení příjmů:
28.000,- Kč
Navýšení výdajů:
28.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 14. 12. 2016:
Rozpočtové příjmy ve výši:
9 108 200,- Kč
Financování:
1 230 900,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 339 100,- Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce Prusy-Boškůvky Lubomíra
Šebestu k provedení rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 2016 s dodatečným
projednáním a schválením na nejbližším zasedání ZO.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku parc. č. 3696 o výměře 6 506
m2 nacházejícího se v k. ú. Moravské Prusy za dva pozemky v k. ú. Moravské
Prusy parc. č. 3922 o výměře 2 798 m2 a parc. č. 4276 o výměře 1 083 m2 obě
parcely orná půda ve vlastnictví p. P. L.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu mezi Městem Vyškov a Obcí PrusyBoškůvky, jejímž cílem je provést soulad faktického stavu se stavem právním.
Jedná se o převedení Zouvalky.
7. Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schvaluje Zouvalku jako místní část obce se
svou řadou čísel popisných a evidenčních, která bude součástí Obce PrusyBoškůvky.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemků z parc. č. st. 914 výměru
12 m2, z parc. č. 14/2 výměru 156 m2, z parc. č. 159/5 výměru 10 m2 od vlastníka
nemovitostí p. M. R. za požadovanou cenu 80,- Kč/m2 tj. za celkovou výměru 178
m2 činí celková cena 14 240,- Kč.
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9. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 2697/2 zahrada o
výměře 18 m2, parc. č. 2698/4 zahrada o výměře 7 m2, parc. č. 3018/38 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 38 m2 od vlastníka nemovitostí p. V. K. za
požadovanou cenu 100,- Kč/m2 tzn. za celkovou výměru 63 m2 činí celková cena
6 300,- Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku z parc. č. 1924/8 zahrada
nacházející se před stávajícím oplocením pozemku od vlastníka nemovitostí paní
K. A. za požadovanou cenu 80,- Kč/m2.
11. ZO schvaluje záměr odkoupení pozemku parc. č. 87/1 v k. ú. Moravské Prusy
a pověřuje starostu obce k oslovení majitele p. K. V.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 15. 02. 2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
dodavatele stavby na akci „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2016 a 1/2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam o změně rozpočtu na rok 2017.
RO č. 7/2016:
Navýšení příjmů:
Navýšení výdajů:

0,- Kč
0,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 14. 12. 2016:
Rozpočtové příjmy ve výši:
9 108 200,- Kč
Financování:
1 230 900,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 339 100,- Kč
RO č. 1/2017:
Navýšení příjmů:
Financování:
Navýšení výdajů:

0,- Kč
139.000,- Kč
139.000,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 15. 02. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
Financování:
Rozpočtové výdaje:

7 967 700,- Kč
139 000,- Kč
8 106 700,- Kč

3. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku z parc. č. 2090/2
v k. ú. Moravské Prusy. Zároveň pověřuje starostu obce k oslovení geodeta
a zadání zpracování geometrického plánu na část pozemku určenou k prodeji
dle návrhu zastupitelů.
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení
k zakázce na stavební práce s názvem „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“
uzavřenou mezi smluvními stranami: Obec Prusy-Boškůvky a SDRUŽENÍ PrusyBoškůvky kanalizace a ČOV.
6. Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schvaluje navýšení pevné složky odměny
neuvolněného místostarosty obce na 8 325,- Kč od výplatního měsíce únor 2017.
ZO dále schvaluje ponechání pevná složky odměny neuvolněným členům rady ve
výši 1 000,- Kč a pevnou složku odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve
výši 280,- Kč.
Ve zkratce akce plánované ve II. čtvrtletí 2017:
08. 04. Ukliďme Česko, sraz v 8.00 hod. před školou
22. 04. Krojovaný průvod obcí
22. 04. Hodová zábava od 20.00 hod. v sále KD
30. 04. Slet čarodějnic od 16.08 hod. na hřišti
06. 05. Rally Vyškov
13. 05. Rybářské závody od 8.00 hod. na rybníku
13. 05. Posezení pro seniory od 14.00 hod. v sále KD
18. 05. Schůzka k plánované výstavbě čističky a kanalizace od 17.00 hod. v sále KD
Obec Prusy-Boškůvky přeje všem občanům krásné a slunečné jarní dny
a také hezké velikonoční svátky ☺.
Kateřina Burešová
Za OÚ Prusy-Boškůvky

Z naší školy a školky
NAŠE ŠKOLA A KULTURA
Staré přísloví říká, že zeď postavená na širokých základech se sotva nakloní
a strom s hlubokými kořeny nevytáhneš.
Proto paní učitelky naší mateřské i základní školy usilují o to, aby děti a žáky
nejen vzdělávaly, ale aby položily široké základy pro rozvoj jejich osobností. A to i v
oblasti kultury. Vzdělaný člověk se musí umět také správně chovat, přiměřeně
reagovat na každou situaci. K osvojení těchto dovedností přispívá i zařazování
různých kulturních akcí do vzdělávacího procesu.
Již 20. ledna se děti mohly zapojit do předmasopustního reje. Děti si nejen
zatancovaly v krásných maskách, ale dozvěděly se i o tradicích tohoto svátku.
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31. ledna jsme do školy pozvali Mobilní dopravní hřiště. Mohlo by se zdát,
že doprava s kulturou nemá nic společného. Ale jen si vzpomeňte, jak nemilé může
být setkání s nevychovaným řidičem, který o kultuře chování nemá ani špetku
povědomí. A tak si všechny děti vyzkoušely roli chodce, řidiče i dopravního policisty.
Musely dodržovat nejen dopravní předpisy, ale i zásady slušného chování.
První únorový den v roce
2017 jsme navštívili divadlo
Radost v Brně. Jsme rádi, že nás
neodradilo nepříznivé počasí a
mohli jsme zhlédnout představení
Mach a Šebestová. Příběh dvou
známých postaviček okamžitě
vtáhl děti do děje a ty s nadšením
sledovaly jejich napínavý příběh
plný krásných efektů a humoru.
Aby děti prožívaly kulturu
i aktivně, uspořádali jsme v
základní škole recitační soutěž.
Přednášeli všichni žáci. „Odborná“
porota (paní učitelky) vybrala
nejlepší recitátory, kteří nás
21. března
reprezentovali
na
okresním
kole
v
recitaci
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ve Vyškově. Byli to Lukáš Brázdil, Štěpán Lozrt a Martina Nováková. V těžké
konkurenci mnoha žáků škol vyškovského okresu si vedli velmi dobře.
3. března do kulturního domu přijelo Divadélko Českého Červeného kříže
z Prostějova. Během příběhu Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu
si děti prakticky vyzkoušely poskytování první pomoci, včetně resuscitace dospělého
i malého dítěte. Byli byste překvapeni, jak byly i ty nejmenší děti šikovné!
V pondělí 20. 3. 2017 jely děti MŠ a druháčci do Vyškova na divadelní
představení maňáskového divadélka Sokolík O princezně Elišce. Členky amatérského
sokolského divadélka zahrály a zazpívaly krásné představení a úžasnou atmosféru
umocnilo i to, že se děti po představení mohly s maňásky seznámit osobně.
Potom se děti MŠ vydaly do Knihovny Karla Dvořáčka, kde pro ně měla
p. Němečková připravené velmi krásné a poutavé povídání o knihách. Děti si
poslechly pohádku, seznámily se s tím, jak to v knihovně chodí. Mohly si prohlédnout
spoustu knížek a na závěr si dokonce složily i oblíbené puzzle.
Druháčci se po maňáskovém představení vydali do výšky 60 metrů
nad vyškovské náměstí. Poctivě vyšlapali 152 schodů, aby si mohli vychutnat pohled
na náměstí, Vyškov i okolí města z ochozu radniční věže. Navštívili také renesanční
obřadní síň, kde si každý vyzkoušel, jaké to je stát na místě starosty města.
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Stejný výlet do maňáskového divadélka Sokolík a do Knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově čekal v pondělí 27. března i naše prvňáčky.

A co nás čeká v nejbližších dnech a týdnech?
• Od 23. února probíhá každý čtvrtek výuka plavání. Poslední lekci budeme mít
11. května.
• Ve čtvrtek 6. dubna se do školy dostaví rodiče a děti budoucích školáčků k zápisu
do 1. třídy.
• Ve čtvrtek 30. dubna uspořádáme výtvarné odpoledne, kde si bude možno vyrobit
jarní a velikonoční dekorace.
• Zápis do mateřské školy je naplánovaný na pátek 12. května 2017.
Krásné jaro a slunné Velikonoce Vám přejí všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ
Moravské Prusy.
Mgr. Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

Knihovna
Vážení čtenáři,
dlouhá zima je konečně za námi a začíná vytoužené, krásné jarní období.
S tím však přichází také spousta práce na zahrádkách i kolem domů. Ovšem „nejen
prací živ je člověk“, jistě to chce také trochu odpočinku, chvilku klidu, kterou si
zasloužíme po celodenním namáhání. A právě proto zavítejte do místní knihovny, kde
si můžete vybrat právě takovou knihu, která vás zaujme a při které si odpočinete.
Alespoň na chvíli zaměříte své myšlenky trošku jiným směrem. Navíc byly opět
OBČAN 1/2017
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zakoupeny další nové knihy a nová čísla časopisů pro děti - Junior, Čtyřlístek.
Důvodů navštívit naši knihovnu je tak hned několik!
Stále oblíbený je také Dámský klub, kde si naše ženy předávají své zkušenosti
a osvědčené rady.
Knihovna je otevřena každé úterý od 13.00 do 16.00 hodin.
S přáním krásně prožitého jara vás do knihovny zve
Olga Zimmermannová
Knihovnice

Knihomol
Tentokrát vybírám z nabídky nových knih pro dospělé čtenáře.

SKLENĚNÝ POKOJ
Simon Mawer
Román inspirovaný skutečným osudem vily
Tugendhat, který zaujme od první věty. Na pozadí
příběhu jejích majitelů zrcadlí tragédii celého českého
národa. Vysoko na kopci nad Brnem ční zázračný
dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému
novomanželskému
páru
vyzařuje
bohatství,
sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do
chvíle, než do země vstoupí nacistické vojsko
a manželé musí vilu i zemi opustit. Život vily se
s odchodem jejích majitelů ale nezastaví. Přechází
z jedněch rukou
do druhých, z českých
do nacistických, pak do sovětských až se opět vrátí
do majetku československého státu. Krystalická
dokonalost skleněného pokoje přitom zasahuje nesmírnou gravitací každého, kdo se
dostane do jeho blízkosti. Jenom málo knih z poslední doby dokázalo očima cizince
postřehnout československou realitu druhé poloviny 20. století tak brilantně jako
Skleněný pokoj Simona Mawera. Román je o to cennější, že byl v létě 2009
nominován na nejprestižnější knižní cenu anglicky mluvícího světa The Man Booker
Prize.
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Prušánek
Dětský karneval

V neděli 22. ledna proběhl v sále kulturního domu karneval pro děti.
Programem provázeli bratři Chabičovští, kteří pobavili všechny přítomné svými
vtípky a kouzelnickými triky. Jejich dcery Kačenka a Simonka všechny děti na
parketu vyzývaly celé odpoledne k tanci a připravovaly soutěže. Překvapením byl
příchod pohádkového a dětmi velmi oblíbeného Mimoně a poté také Shreka. Všechny
děti celé odpoledne soutěžily, tancovaly a dobře se bavily. Přítomní dospělí mezitím
vybírali a hlasovali pro 10 nejlepších masek. Po sečtení všech hlasů si ceny odnesly
v mladší kategorii tyto masky: Mickey Mouse, tygřice, pirátka, orlice a Šmoulinka;
ve starší kategorii potom Máša s medvědem, kovboj, kostra, Monster High a Daisy
z filmu Velký Gatsby. Na závěr si všechny děti vybraly malý dárek.
Děkujeme rodičům za pomoc s úklidem sálu.
Další poděkování patří sponzorům: Obec Prusy-Boškůvky, ZOD Haná
Švábenice.
Kateřina Burešová
Za Prušánek
OBČAN 1/2017
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Farní listy
Vážení občané,
dovolte, abych se na začátku svého působení ve farnosti představil. Jmenuji
se P. Krzysztof Jonczyk. Pocházím z polského města Rudy Slaské. Jak už někteří
z vás vědí, jsem bratrem otce Boguslawa, který tu pobýval minulých 13 let a vrátil se
zpátky do Polska.
Teď tu s vámi chci žít, prožívat s vámi vaše radosti i starosti, všechno, co je
pro vás důležité. Chci vás všechny poprosit, abyste mě přijali mezi sebe. Ne jako
Poláka, ale jako kněze. Protože pro mě je důležitější to, že jsem kněz, než to, že jsem
Polák. Chci, aby pro mne platila slova vaší, chci říct už naší, hymny: „země česká,
domov můj,“ a aby zde mezi Čechy byl domov můj. Společně budeme pokračovat
k Pánu Bohu a lidem.
Co budeme prožívat v naší farnosti v dalších měsících?
• Hody na přímluvu sv. Jiřího se budou konat 23. 4. Mše svatá bude sloužena
v Moravských Prusích v 9.30 hodin.
• 1. 7. se bude konat farní den na zahradě u fary.
• 4. 7. vyjdou pěšky nebo vyjedou na kolech účastníci pouti na Velehrad. Pouť
začne mší svatou v 7 hodin ráno v kostele sv. Jiřího v Moravských Prusích.
Zdravim,
P. Krištof Jonczyk

Z kroniky
1959 (2/3)
ŠKOLA
Naše národní škola má 3 třídy. Vyučuje zde v I. třídě ředitel A. Koutný, ve II.
třídě vyučuje učitelka Marta Dostalá, ve III. třídě vyučuje učitelka Helena Chytrová.
V budově je umístěna i mateřská škola. Zde vyučuje učitelka Helena Jonášová, která
denně dojíždí z Vyšova. Do školy dochází žáci z Moravských Prus a z vedlejších
Boškůvek, kteří mají umožněno dojíždění autobusem. Ráno přijíždí o půl 8 hod.,
odpoledne odjíždí v 12.45 hod., pokud nemají odpolední vyučování. Vyučuje se celý
týden.
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Počet žáků v jednotlivých ročnících:
třída
I.
II.
II.
III.
III.

ročník
počet žáků
počet žáků
počet žáků
1.
17
16
15
2.
6
15
14
3.
20
7
15
4.
15
19
5
5.
21
13
20
šk. rok
1957-1958
1958-1959
1959-1960
Chování a prospěch žáků byl dobrý. Žáci se také svým způsobem podílí
na budování socialistické vesnice. Chodí pomáhat místnímu JZD (sběr mandelinky
bramborové, sbírání brambor po přeorávce apod.). Letos se zapojili na výzvu deníku
Rovnost do soutěže v pěstování kukuřice na výměře ½ ha. Tuto kukuřici měli
vypěstovat do stádia voskově mléčné zralosti. O tuto kukuřici se starali.
Škola má s místním JZD uzavřenou patronátní smlouvu. JZD vychází škole
vstříc při různých akcích jak materiálně tak finančně.
Ke konci školního roku koná škola vždy se svými žáky autobusový zájezd
jedno i dvoudenní do různých míst Moravy i Slovenska.

NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLE
Vyučování náboženství je zařazeno mimo vyučování jako dobrovolný
předmět. Docházka je dobrovolná. Zdá se, že nová věda a technika poráží myšlení lidí
i na tomto úseku života.
V roce 1959 – 60 se ze 54 žáků, kteří by mohli do hodin náboženství chodit
přihlásilo jen 61,2%. Nepřihlášených tedy bylo 38,8%.
PIONÝRSKÁ ORGANISACE
Dne 24. 4. 1959 uplynulo 10 let od vzniku pionýrské organisace ČSM. PO
navázala na bohatou tradici proletářských dětských organisací za první republiky.
Na počest 10. výročí uspořádali naši pionýři táborový oheň s programem, kde
slíbili, že 20 pionýrů získá Rudou hvězdičku a ostatní, kteří ještě nemají stužku Mladý
budovatel, tuto získají splněním podmínek při veřejně prospěšné práci.
Organisace na škole čítá 100% přihlášených. Pionýři jsou rozděleni
do 3 oddílů. Ve svých schůzkách, které vedou studentky 11. leté střední školy
ve Vyškově – čtou knihy, zabývají se různými rukodělnými pracemi, chodí
na vycházky apod.
Mladší kamarádi pionýrů z 1. - 3. postupového ročníku jsou zařazeni v oddíle
Jisker, kde kromě her a zábav se připravují ke vstupu do PO.
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Pro žáky maminek a pro žáky z Boškůvek je zřízeno školní stravování –
oběd. Průměrný počet strávníků z mateřské školy je asi 18 žáků, z národní školy
asi 15 žáků. Cena obědu pro žáka z mateřské školy činí 1,20Kčs, z národní školy 2 –
3 Kčs.
DRUŽSTEVNÍ ŠKOLA PRÁCE
K podstatnému růstu zemědělské výroby nemalou měrou přispívá i nová
technologie při výrobě. Stálými změnami ve formách práce v našich JZD dochází
k nutnosti seznamovat zemědělce s těmito metodami. K tomu pomáhají DŠP
zřizované v okresech na několika místech. Také v naší obci je zřízeno středisko DŠP.
Prvním organisačním vedoucím byl učitel D. Dostalý a od roku 1958 učitelka Marta
Dostalá. Do našeho střediska dochází družstevníci z Vážan a z Mor. Prus. Docházka
družstevníků se značí, protože účast je honorovaná. Za účast na jednom školení
(od 13 do 17 hod.) přísluší každému účastníku půl pracovní jednotky. Školení se
provádí v zimních měsících (od prosince od března – dubna). Přednášky v DŠP
provádějí soudruzi učitelé ze zemědělské školy z Vyškova, z ONV a z vyškovského
cukrovaru – samí odborníci. Průměrná účast na školení, které bývalo 2 krát týdně (1 x
pro rostlinou výrobu a 1 x pro živočišnou výrobu) se pohybovala od 16 do 20
přítommných. Školení se provádí v zadní místnosti hostince.
LIDOVÁ AKADEMIE
V podzimních a zimních měsících byl letos v obci uspořádán cyklus
přednášek s vědeckou tematikou. Do tohoto cyklu Lidové akademie se přihlásili
zájemci z řad občanů, kteří pak každou přednášku absolvovali a k daným námětům
živě diskutovali. V popředí zájmu byla přednáška o vzniku Sluneční soustavy, vývoji
člověka a o možnostech meziplanetárního letu člověka. Hodně se diskutovalo
o dosažených úspěších sovětských vědců v tomto oboru. Přednášky byly zajímavé
a škoda, že nebyl cyklus dokončen. I tak však přinesly našim lidem dost nových
poznatků.

TJ Sokol
SPORTOVNÍ AKCE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
26. 12. - Memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
Jako každý rok jsme ten loňský zakončili již tradičním vánočním turnajem
na Štěpána. V loňském roce byl uspořádán již 26. ročník, který byl opět kvalitně
obsazen. Účastnilo se ho 29 hráčů, z toho 5 domácích.
OBČAN 1/2017
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Výsledky dvouhry:
1. Ryšavý Michal
2. Kmoníček Pavel
3. Kovář Jakub
Výsledky čtyřhry:
1. Beneš- Ryšavý
2. Sedláček-Kalousek
3. Černý-Mišejka
4. Reška st. -Hanák
31. 12. - Silvestrovský fotbálek
A na úplný závěr roku jsme se tradičně sešli při Silvestrovském fotbálku.
Posledního ročníku se zúčastnil rekordní počet hráčů, ale i diváků. Hrálo se
netradičně na třetiny, kde o přestávkách nás vystřídali malí fotbalisté a bavili nás
svým uměním. Utkání, ve kterém nejde o výsledek, jsme zakončili u piva a guláše
a zároveň jsme uzavřeli sportovní sezónu roku 2016.
Modernizace kiosku
V lednu letošního roku jsme začali práce na modernizaci kiosku na hřišti.
Prováděli jsme zateplení stropu a výměnu stropních sololitových desek za lamino.
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Dále se instalovalo obložení stěn a nakonec se měnilo linoleum ve výčepu za dlažbu.
Všechny tyto práce se prováděly brigádně, za což chci všem, kdo se účastnili,
poděkovat!
Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy
FOTBAL
Letošní zimu jsme se zúčastnili zimní halové ligy v Nezamyslicích. Aby si
všichni zahráli, vytvořil jsem tři kategorie rozdělené podle ročníků: Moravské Prusy
2006, 2007 a 2008. Kluci odehráli celkově 78 zápasů a umístili se na prvním, čtvrtém
a osmém místě. Tímto chci pochválit všechny hráče za perfektní výkony a dobrou
reprezentaci naší obce.
I přes velkou
nemocnost
našeho
týmu
další
turnaj
v Nezamyslicích kluci
a dívka zvládli skvěle
a skončili na druhém
místě.
Chci
poblahopřát
všem
hráčům našeho týmu,
kteří pak 19. března po
2,5
letech
zdolali
Nezamyslice a skončili
na
prvním
místě.
V zápasech se zapojili
všichni naši fotbalisté
a dokázali, že mohou
být přínosem pro celý
tým. Díky tomuto
turnaji jsme se dostali
mezi nejlepší družstva
a zahrajeme si 2. 4.
2017
ligu
mistrů
v Nezamyslicích proti dalším, kteří se umístili, tak jako my, na prvním místě.
V neposlední řadě gratuluji Liborovi Aujeskému za ocenění nejlepšího střelce turnaje
a Milanu Šebestovi za kvalitní práci v brance.
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Jmenovitě hráči, kteří vybojovali první místo, za což jim moc děkuji: Miloš
Pintýř, Ondřej Veselý, Jakub Minsk, Ivona Aujeská, Miroslav Bugner, Milan Šebesta
a Libor Aujeský. Všem ještě jednou DÍKY!!!
Vladimír Foret

SDH Moravské Prusy
Hlavní událostí za uplynulé čtvrtletí pro nás beze sporu byl Hasičský ples,
který proběhl v pátek 3. 2. 2017. Každý rok nás jeho přípravy baví i přes nervozitu,
jak to nakonec dopadne. Protože ho můžeme mít uspořádaný perfektně, ale pokud
nedorazí návštěvníci, kteří se navíc dobře baví, tak naše snahy byly marné. A tak
máme radost, že letos se obě tyto stránky sešly ve velmi vydařeném večeru. Jak jistě
většina tuší, jednalo se o jeden z nejvíce navštěvovaných hasičských plesů za poslední
roky. Nevíme, zda to bylo „novou“ kapelou Kozlaňáci, tombolou nebo prostě tím,
že tolik lidí mělo zrovna čas, ale jsme rádi, že se k nám dostalo mnoho kladných
OBČAN 1/2017

20

ohlasů! My jsme stále nadšeni z atmosféry, jaká celý večer panovala. Doufáme,
že jste se opravdu dobře bavili a že opět budeme společně takto plesat i příští rok!

Stále probíhají práce na hasičské zbrojnici. Většina plánovaných oprav je
však hotova a blížíme se ke zdárnému konci. Dále jsme se účastnili okrskové Výroční
valné hromady v Topolanech, společně s hasiči Hoštic-Heroltic a samozřejmě
Topolan. A někteří naši členové vyrazili na školení velitelů a strojníků
Co nás však čeká? Momentálně se připravujeme na Hody sv. Jiří, kde i letos
se staneme součástí krojovaného průvodu (sobota 22. 4. 2017). K této příležitosti
chystáme koňskou stříkačku, aby byla v dobré kondici. My zase oblékneme bílé
mundúry, historické přilby a doprovodíme místní stárky.
V květnu pak proběhne sběr železa a elektroodpadu. Prosíme, abyste vše,
co chcete vyhodit, nachystali na sobotu 13. května. Jako obvykle budeme staré železo
i elektroodpad svážet a také bude přistavěn kontejner, místo bude ještě upřesněno.

Jiří Řezník
člen SDH Moravské Prusy
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Viděli jsme, slyšeli jsme
Vítání občánků

První letošní vítání občánků proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
v neděli 19. února. Tentokrát jsme vítali do naší obce tři miminka – Soničku, Honzíka
a Štěpánka. Všechny děti jsou z místní části Moravské Prusy. Děkujeme
za vystoupení žákům ze základní školy, kteří měli pod vedením paní učitelky
Černochové připravené pro miminka i jejich rodiče krásné básničky a písničky.
Kateřina Burešová
Za OÚ Prusy-Boškůvky

Co se chystá
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
V loňském roce se poprvé naše obec zapojila do dobrovolnické úklidové akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky.
Letos proběhne akce znovu, a to v sobotu 8. dubna 2017. Sraz účastníků bude
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v 8.00 hod. před školou v Moravských Prusích. Čistit se bude úsek podél cesty
od Mikulášku na Zouvalku a přilehlý lesík pod Zouvalkou. Tímto zveme všechny
občany k účasti a pomoci na této smysluplné akci, která má také výchovný charakter.
Akce přispívá k tomu, aby si všichni lidé více vážili přírody, neodhazovali odpad
a neznečišťovali své okolí. Je s podivem, kolik nelegálních skládek a odpadu je
na katastru naší obce, přestože pravidelně 2x ročně objednáváme kontejner
na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad, hasiči sbírají železo a elektroodpad,
škola sbírá spoustu odpadů v rámci Recyklohraní a navíc má každý občan možnost
bezplatného odvozu jakéhokoliv odpadu do firmy Respono, a.s. Není důvod dělat
černé skládky, ničit životní prostředí a přidělávat práci a náklady obci s odklízením
černých skládek. Přesto se s tímto problémem neustále potýkáme…

Hody sv. Jiří s krojovaným průvodem 2017
Rok uběhl velmi rychle a opět se blíží tradiční Hody v naší obci spojené se
svátkem sv. Jiří. Spousta z vás se již netrpělivě ptá, zda budou letos opět krojované
a jak bude vypadat program o hodovém víkendu. Na stránkách obecního zpravodaje
vám tedy nyní přinášíme bližší informace. Ano, budou zase krojované a jsme za to
všichni velmi rádi! Zastupitelé obce na sklonku loňského roku schválili
při sestavování rozpočtu obce na rok 2017 finance na úhradu zapůjčení krojů, kapelu,
koňské povozy, služby a materiál potřebný k organizaci Hodů. Schválení financí
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znamenalo, že od ledna mohly započít veškeré přípravy a organizace. Na neděli
5. února byli proto prostřednictvím rozhlasu i webových stránek obce pozváni všichni
zájemci, kteří se chtěli zapojit jako stárky a stárci pro letošní rok. Potěšilo nás, že
na schůzku přišla nejen spousta loňských členů chasy, ale objevily se také nové tváře.
Od té doby se pravidelně každou neděli všichni scházejí a trénují zpěv i tanec,
zejména však Hanáckou besedu, která bude vyvrcholením sobotního dne.
Budeme velmi rádi, pokud se i vy ostatní přidáte v sobotu k průvodu,
projdete se našimi obcemi a zvesela si s námi zazpíváte a zatancujete ☺.
Již nyní můžeme sdělit potěšující zprávu, že bylo zajištěno také několik
sponzorských darů, které částečně pokryjí náklady na letošní Hody.
Závěrem Vám přinášíme program na celý víkend, abyste si mohli letošní
hodový víkend předem naplánovat.
Pátek 21. dubna 2017
• 16.00 hod. zdobení Máje za účasti místních děvčat.
• 17.00 hod. tradiční stavění Máje za pomoci místních chlapců a mužů.
• 19.00 hod. pozvánka na sobotní průvod.
Sobota 22. dubna 2017
• 12.00 hod. začátek krojovaného průvodu – hlavní starší stárci a chasa vychází
z kulturního domu v Moravských Prusích.
• 12.05 – 12.30 hod. před Obecním úřadem – udělení práva (mluvený, taneční
a hudební program).
• 13.00 – 13.30 hod. vyzvedávání hlavního mladšího stárka – dům č. p. 23,
Večerkovi (hudební a taneční program chasy).
• 14.00 – 14.30 hod. vyzvedávání hlavní mladší stárky – K pivovaru, dům
č. p. 222 u Svobodů (hudební a taneční program mladšího stárka a chasy).
• Průvod zamíří do Boškůvek.
• 15.00 – 15.30 hod. hudební a taneční program v Boškůvkách u kapličky.
• 16.00 – 16.30 hod. zastávka krojovaného průvodu – Chmelének – u domu
č. p. 171, Peckovi (taneční a hudební program).
• 17.00 – 17.30 hod. zastávka krojovaného průvodu – Hatě – u domu č. p. 79,
Zbořilovi (taneční a hudební program).
• 17.45 – 18.15 hod. zastávka u hlavních starších stárků – Veverská u Špičáků
(hudební a taneční program).
• 18.30 – 19.00 zastávka krojovaného průvodu – Zákopčí (hudební a taneční
program).
• 20.30 hod. zahájení hodové zábavy tancem „HANÁCKÁ BESEDA“
(zatančí stárci a chasa).
Krojovaný průvod bude po celé odpoledne doprovázet dechová kapela
SEBRANKA z Dražovic. Uvedené časy jsou pouze orientační.
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Neděle 23. dubna 2017
• 9.30 – 11.00 hod. Mše svatá se slavnostním žehnáním v Chrámu sv. Jiří
v Moravských Prusích – účast krojovaných.
• Po skončení Mše svaté průvod k Obecnímu úřadu a předání práva zpět
starostovi.
Rally Vyškov
O víkendu 5. - 6. května organizuje Hanácký rally klub tradiční dvoudenní
automobilovou soutěž s názvem XXV. Rally Vyškov. Jedná se o jednoetapovou soutěž,
mající tři sekce a tři rychlostní zkoušky. Celková délka tratí rychlostních zkoušek je
75 km. V pátek 5. května 2017 proběhnou administrativní a technické přejímky
a seznamovací jízdy posádek s tratí soutěže. Vlastní soutěž proběhne v sobotu
6. května 2017. Start a cíl rally je plánován na parkovišti u okružní křižovatky
u Agrodomu ve Vyškově. Trasa soutěže povede v sobotu i přes naši obec. Bližší
informace o trase rally, uzavírkách silnic apod. budou občanům podány až těsně
před konáním rally prostřednictvím vývěsek, rozhlasu a webových stránek.
MÍSTA, KDE DIVÁCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT:
1. V zakázaných prostorech a před hradící páskou určující divácký prostor nebo ze
stejného důvodu použitou zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Hradící
páska, zábrany, přenosné ploty apod. v tomto případě tvoří hranici diváckého
prostoru a diváci mohou stát teprve za nimi (při pohledu od trati RZ).
2. V únikových zónách a uvnitř míst vykřížovaných hradící páskou. Vyznačují se na
křižovatkách, kde se horizontálním křížením pásek vytyčí tzv. únikový prostor.
Ten je určen pro soutěžní vozy, kterým se nepodaří odbočovací manévr. V těchto
místech nesmí stát ani kameramani, fotografové a pořadatelé.
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (budova, taras, plot, stěna, strom, vozidlo apod.).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. V bezprostřední blízkosti na vnějším a vnitřním obvodu zatáček.
8. V blízkosti trati v místech intenzivního brzdění nebo akcelerace.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi).
10. V bezprostřední blízkosti trati RZ (na nízkých zídkách, tarasech, svodidlech by
diváci neměli nikdy sedět.
DIVÁCI MOHOU RALLY SLEDOVAT POUZE:
1. Ve vyznačených diváckých místech.
2. Na pozicích dostatečně vyvýšených nad tratí.
3. Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.).
4. V dostatečné vzdálenosti od trati RZ.
(zdroj: http://rallyvyskov.cz/rallyvyskov/2017/news/06.html)
Kateřina Burešová
Za OÚ Prusy-Boškůvky
OBČAN 1/2017

25

OBČAN 1/2017

26

Výstavba kanalizace a čov
Koncem listopadu 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace domovních přípojek. Z celkových tří došlých nabídek byla vybrána
nejlevnější, a to firma: Ing. Josef Slavík.
Koncem měsíce ledna 2017 se v Olomouci sešla tříčlenná komise k otevření
obálek v rámci užšího výběrového řízení na dodavatele stavby Prusy-Boškůvky
kanalizace a ČOV. Celkem přišly čtyři nabídky. Po důkladném překontrolování všech
dodaných nabídek se začátkem února sešla pětičlenná hodnotící komise složená ze 4
členů zastupitelstva a projektanta celé akce. Základním hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena včetně ostatních nákladů bez DPH. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem s názvem: SDRUŽENÍ Prusy –
Boškůvky kanalizace a ČOV, jehož součástí jsou tyto společnosti:
1. QUANTUM a. s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762,
2. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599,
3. Hakov a. s., K nádraží 256, 753 61 Hranice – Hranice IV. – Drahotuše, IČ:
4839285,
4. QUANTUM stavby s. r. o., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 49450450.
SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV se stalo vítězem
výběrového řízení na zhotovení díla Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV. 15. 2. 2017
byla smlouva s dodavatelem schválená zastupitelstvem obce a nyní je připravena
k podepsání.
Začátkem měsíce dubna 2017 začnou projekční práce na přípojkách v naší
obci. Přípojky k jednotlivým domům bude projektovat výše uvedený Ing. Josef
Slavík, který bude v průběhu dubna chodit po obci a provádět měření u každého
domu. V přiložených mapkách jsou informace a termíny, kdy bude projektant chodit
v jednotlivých částech obce. Žádáme občany o součinnost s projektantem. Pokud
nebudete v daný termín doma, kontaktujte Ing. Slavíka na uvedeném telefonním čísle
dle instrukcí v přiloženém letáku. Děkujeme.
Zastupitelé obce schválili, že zpracování PROJEKTU na přípojky
k jednotlivým domům zajistí a zaplatí obec ze svého rozpočtu (včetně vyřízení
stavebního povolení).
Informační schůzka pro občany se zástupci realizační firmy a projektantem
stavby je plánována na 18. května 2017 v kulturním domě v Moravských Prusích.
Bližší informace včas dodáme.
Kateřina Burešová a Petr Večerka
Za OÚ Prusy-Boškůvky
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