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ÚVODNÍK
Z důvodu změn v knihovně chybí rubrika Knihomol. Což chápu, ale je mi to
líto. Tak jsem si říkala, že si to zaslouží aspoň menší náhradu v úvodníku.
Ačkoli jsou pro mě knížky celoročním tématem, je pravda, že na podzim
mám ale největší chuť všechny přečíst. Zároveň s podzimem začíná hlavní sezóna
mého kavárenského poflakování. A tyto dvě činnosti, čtení a vysedávání
po kavárnách, jdou hezky ruku v ruce. A obě vřele doporučuji, ale o kafe zas jindy.
Myslím, že mám velké štěstí. V naší domácnosti i u obou prarodičů byla
vždy spousta knížek, že bych snad ani nepotřebovala průkazku do knihovny.
A všechny žánry. Od pohádek přes klasické romány, detektivky po sci-fi.
Víte, jak je těžké vybrat tu nejoblíbenější? Dětství jsem prožila s Dětmi
z Bullerbynu, povinnou školní docházku jsem absolvovala zároveň s Harrym
Potterem, na gymnáziu jsem přišla na chuť Shakespearovi, ale i dalším dramatům,
která mě provázela na JAMU. V poslední době se snažím napravit skóre s klasickými
romány. Právě teď mě zaráží hamižné jednání a nespravedlivá obvinění soudce
Bobliga v Kladivu na čarodějnice.
Ale kdybych měla doporučit jen jednu
knihu? Zřejmě bych se rozhodovala mezi Posledním
kabrioletem a Nebe nezná vyvolených. A proč?
Jednoduché by bylo vysvětlení, že na knihy od
Remaqua mě navedla maminka a Myrera mi donesl
tatínek, tak aby se nehádali. Jenže oni mají opravdu
dobrý vkus oba, a tak jim děkuju! Nechci
prozrazovat, o čem jsou, abych nic neprozradila,
pokud se na jejich četbu chystáte, v což doufám.
K přesvědčení musí stačit, že obě knížky jsem četla
ve vyučování pod lavicí, protože jsem se od nich
nemohla odtrhnout. A to jistě svědčí o mnohém.
Vlastně ani nechci doporučovat jednu
jedinou knížku, protože je potřeba přečíst jich
daleko víc! A celý podzim, zima, jaro i léto jsou
opět před námi. Proto Vám doporučuji, abyste si
udělali čas na jakoukoli knihu dle libosti. Bude to
stát za to, slibuju!
Kavárenské povalování
Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho obecního zpravodaje,
s proměnlivým podzimním počasím přichází také nové číslo našeho obecního
zpravodaje Občan, kterým přinášíme nejdůležitější informace o dění v naší obci.
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)
Výstavba kanalizace probíhá dle plánu. V současné době finišují práce
v Boškůvkách, kde je nová kanalizace téměř hotová. V Moravských Prusích probíhá
výstavba postupně v částech obce dle harmonogramu. V současné době je hotová část
podél potoka od Čeperka na Návdanky včetně celé ulice Návdanky, dále Boškovská,
úsek kolem potoka pod „pivovarem“ a za zahradami. Nyní přijdou na řadu Hatě
a Zákopčí, kde se však čeká ještě na geodetické zaměření.
Děkujeme občanům za trpělivost při průjezdu obcí v místech, kde se zrovna
provádí výkopy.
V průběhu měsíce září docházeli občané na obecní úřad, aby podepsali obci
plnou moc. Na základě plné moci obec podá na stavební úřad žádost o vydání
stavebního povolení na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Projekty přípojek
k jednotlivým nemovitostem i zmíněné stavební povolení bude hradit za občany obec
ze svého rozpočtu. Děkujeme všem, kteří přišli a plnou moc již podepsali a zároveň
žádáme ještě ty, kteří zatím plnou moc podepsanou nemají, aby tak učinili
co nejdříve.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 28. 06. 2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017
Navýšení příjmů:
477 000,- Kč
Financování:
2 145.000,- Kč
Navýšení výdajů:
2 622.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 28. 06. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
8 661 200,- Kč
Financování:
2 284 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 945 200,- Kč
2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
3. ZO Prusy-Boškůvky schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce PrusyBoškůvky za rok 2016 bez výhrad.
4. ZO Prusy-Boškůvky bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí
Ivanovická brána a zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
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5.

6.

7.

8.

9.

za r. 2016. ZO bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Ivanovická
brána na rok 2017.
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů střednědobý výhled rozpočtu
na období let 2018 – 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3018/25 pod místní
komunikací v ulici Veverská. Zároveň pověřuje starostu obce k oslovení majitele
Ing. Vašíčka, zajištění sepsání kupní smlouvy a potřebné dokumentace
k odkoupení parc. č. 3018/25 v k. ú. Moravské Prusy.
Zastupitelstvo obce schválilo pověření Rady obce Prusy-Boškůvky k provádění
rozpočtových opatření v plném rozsahu s termínem platnosti tohoto usnesení
do 31. 12. 2018, přičemž prováděním rozpočtových opatření Radou obce
se rozumí jejich schválení usnesením Rady obce.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k jednání s majiteli pozemku
parc. č. 49/4 v k. ú. Moravské Prusy v ulici Dornych. Starosta obce zajistí
geometrický plán, osloví majitele s dotazem o ceně a vyřídí všechny potřebné
formality, aby mohlo být na příštím zastupitelstvu projednáno odkoupení pozemku
do vlastnictví obce.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku
z rozpočtu obce na rok 2017 pro organizaci Římskokatolická farnost Moravské
Prusy ve výši 30 000,- Kč.

Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 25. 09. 2017
1. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
2. ZO schválilo místostarostu obce Petra Večerku, aby spolupracoval
s pořizovatelem MěÚ Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje k vytvoření
Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Prusy-Boškůvky za období leden 2014 –
prosinec 2017 a k projednávání s dotčenými orgány.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu provede firma Respono v sobotu 21. října
v Boškůvkách v době od 10.00 - 10.30 hod. na návsi a v Moravských Prusích
od 11.00 - 11.30 hod. na parkovišti u obecního úřadu.
Pracovníkům je možné odevzdat: baterie všeho druhu, akumulátory,
plechovky od barev, barvy a ředidla, léky, nádoby se zbytky chemikálií a další
podobný materiál.
Celoroční sběr odpadů určených k recyklaci:
- veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru, který stojí na parkovišti u kulturního domu v Moravských
Prusích,
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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.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. –
21. října 2017.
V pátek 20. října v době od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 21. října v době
od 8.00 – 14.00 hod., a to:
- ve volebním okrsku č. 1 na obecním úřadě Moravské Prusy,
- ve volebním okrsku č. 2 v klubu občanů Boškůvky.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 17. října 2017.
V den voleb na žádost voliče okrsková volební komise ve volební místnosti daného
okrsku dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Podání žádosti o vydání voličského průkazu musí být
doručeno nejpozději do 7 dnů přede dne voleb, tj. do 13. října 2017 příslušného
obecnímu úřadu nebo osobně do 18. října 2017.
Rozsvěcení vánočního stromu
Letošní slavnostní rozsvěcení vánočního stromu za účasti dětí z mateřské
školy a žáků základní školy proběhne v neděli 3. prosince 2017 v 16.00 hod. u školy.
Upozorňujeme občany, že v obecním kalendáři je datum rozsvěcení vánočního
stromu uvedeno chybně. Od doby vydání obecního kalendáře se z organizačních
důvodů plánovaný termín posunul. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás
v neděli 3. prosince.
Vážení občané, přejeme Vám všem krásné podzimní dny.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
OBČAN 3/2017
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Letošní letní prázdniny měli žáci základní školy ještě o tři dny delší. První
školní den nastal až v pondělí 4. 9. 2017. Asi nejvíc se těšili prvňáčci. A co nás
ve škole čeká? Co všechno se ve škole naučím? Nejdříve zahájili zkušení školáci.
A v půl deváté začaly důležité okamžiky pro nováčky. Nejdříve několik uvítacích vět
od starostů Moravských Prus a Vážan pana Šebesty a pana Ďuriníka. Pak už se ujala
slova třídní učitelka. Letošní prvňáčky provede náročným prvním rokem školních
povinností paní učitelka Mgr. Irena Černochová. V lavicích zasedlo 12 nedočkavých
dětí. Přejeme jim, ať chodí do školy rády, ať je učení baví a ať tu prožijí mnoho
zajímavých chvil.

Druhý a čtvrtý ročník je spojen do jedné třídy, kterou má paní učitelka
Mgr. Hana Bartíková, třídní učitelkou 3.třídy je Mgr. Olga Hillová. Do školní družiny
nastoupila nová paní učitelka Hana Mamiňáková. Škoda, že kapacita naší družiny
neumožňuje uspokojit všechny požadavky. Přednost v přijetí mají nejmladší žáci,
tedy prvňáčci a druháčci.
Také do mateřské školy nastoupilo několik nových dětí. I přes jejich nízký
věk děti vstup do kolektivu dobře zvládly. Jistě i díky velmi citlivému a laskavému
přístupu obou učitelek Věry Kandorfové (vedoucí učitelka MŠ) a Nikoly
Vymazalové. Protože počet dětí v mateřské škole klesl na 21, jsou všechny děti
v jedné smíšené třídě.
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Důležitou osobou každé školy je školník. Tuto práci vykonávala dlouhá léta
paní Alena Jarmarová. Během prázdnin nám odešla do důchodu. Přejeme jí, ať si
dobře užije zaslouženého klidu. A věříme, že nová paní školnice, Veronika
Solomonjan, se stane dobrou duší školy a práce mezi námi ji bude těšit.
Kolektiv školní kuchyně, který připravuje i přes složité a náročné předpisy
a omezení, chutné svačiny a obědy nejen pro děti, ale i cizí strávníky, se nezměnil.
Vedoucí stravování je paní Ludmila Molitorisová, vedoucí kuchařka je paní Vlasta
Klouparová. Kolektiv doplňuje paní kuchařka Dajána Bubeníková.
I ve školním roce 2017/2018 jsme zapojeni do Recyklohraní. Můžete
u vstupu do školy odložit malé elektrické přístroje, baterie a některé druhy prázdných
tonerů do tiskáren. Bohužel už školy nemohou v rámci tohoto projektu sbírat televize
a větší spotřebiče.
Děkujeme Vám také za aktivní sběr papíru, který můžete odkládat v garáži.
Další dotační program, do kterého jsme zapojeni, je Ovoce do škol.
V loňském roce za 10 měsíců školního vyučování dostal každý žák asi 5 kg ovoce
a zeleniny a 1litr ovocné šťávy. V letošním školním roce k ovoci a zelenině přibude
ještě i neochucené mléko. Dvakrát za měsíc žáci dostanou také zdarma po 0,25l
mléka. Program si vzal za cíl podpořit u dětí povědomí a vztah ke zdravému
stravování.
Co si přát do nového školního roku? Nadšené a pracovité žáky, spokojené
rodiče a málo byrokracie.
Mgr. Olga Hillová
ZŠ a MŠ Moravské Prusy

KNIHOVNA
V letních měsících došlo z provozních důvodů opětovně k uzavření knihovny
v Moravských Prusích. Obec zveřejnila výzvu a také jsme se snažili osobně oslovovat
občany s nabídkou práce v knihovně, aby nedošlo k úplnému uzavření knihovny, což
by byla jistě velká škoda. Naše knihovna je sice malá, ale je bohatě zásobená knihami
všech různých žánrů, včetně posledních novinek na trhu a zároveň je vhodným
místem pro setkávání občanů. Na výzvu obce se nyní přihlásila paní Bedřiška
Večerková, která se od října 2017 stane novou knihovnicí. O výpůjční době knihovny
Vás po domluvě s novou knihovnicí budeme informovat místním rozhlasem.
Kateřina Burešová
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PRUŠÁNEK
Mateřské centrum Prušánek opět zahájilo svůj provoz. Setkání probíhá každé
pondělí od 8:30 hod. v prostorách obecního úřadu v Moravských Prusích.
Zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky na dopolední setkání
plné her, básniček, písniček, říkadel, ukazovaček i kreslení a vyrábění.
Tradiční drakiáda je naplánována na neděli 8. října. Přesný termín a čas bude
však upřesněn dle aktuální předpovědi počasí. Děti se můžou těšit na občerstvení,
které zajistí maminky z Prušánku, a hodnotné ceny.
Na nové kamarády se těší Štěpánek, Sonička, Sárinka, Davídek, Matýsek
a Verunka.
Za maminky z Prušánku
Mgr. Hana Kyprová

FARNÍ LISTY
Měl jsem sen, v němž jsem vedl rozhovor s Bohem: „Pane Bože, máš čas?“
Pán Bůh se usmál a řekl: „Jsem přece věčný, vždycky mám čas. Na co se mě
chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc udivuje?“
Pán Bůh řekl: „To, že lidé, když jsou dětmi, chtějí být rychle dospělí a když
jsou dospělí, touží být dětmi. To, že ztrácejí své zdraví proto, aby získali peníze.
A pak zase utrácejí peníze, aby získali zdraví. To, že lidé se starají víc o budoucnost
a zapomínají na přítomnost, a proto nežijí naplno ani dnes, ani pak. To, že žijí, jako
by nikdy neměli zemřít a umírají, jako by nikdy nežili.”
„A co bys vzkázal, Pane Bože, dětem jako rodič?“
Pán Bůh s úsměvem odpověděl: „Chtěl bych, aby děti pochopily, že nemůžou
nikoho nutit, aby je miloval, ale můžou dovolit jiným milovat je. Aby pochopily,
že není bohatý ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Aby pamatovaly,
že ve chvilce můžou hluboce zranit toho, koho milují. Pak trvá hodně let, než ho
z toho zranění vyléčí. Také aby se naučily odpouštět a opravdu to dělaly. Chtěl bych,
aby pochopily, že dva lidé se na stejnou věc můžou dívat a vidět ji každý jinak. Aby
se naučily, že nestačí, když jim někdo odpustí, ale aby uměly odpustit samy sobě.“
„Děkuji, Pane Bože. Chtěl bys lidem ještě něco vzkázat?“
„Ano, že jsem!“

OBČAN 3/2017

10

V Moravských Prusích v kostele sv. Jiří je pravidelně sloužena mše svatá
každou neděli v 11.00 hod. a také každý čtvrtek v 18.00 hod. Začátek čtvrteční mše
svaté od konce října bude v 17.00 hod.
1. listopadu budeme prožívat svátek všech svatých. Budeme se radovat
společně se svatými, kteří už jsou v nebi. Na druhý den se budeme modlit za zemřelé,
kteří jsou ještě v očistci.
V prosinci začne doba adventní, kterou se máme připravit na narození Krista.
Pak se již budeme radovat z Vánoc, kdy bude Ježíš mezi námi.
Říjen, listopad a prosinec v církvi
V říjnu jsou katoličtí křesťané vybízeni k intenzívní modlitbě svatého
růžence.
Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině
přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání
a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno
na život Kristův.
V měsíci listopadu pamatujme v našich modlitbách na všechny zemřelé!
Od 2. prosince budeme prožívat advent.
Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu Narození
Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž
vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova
příchodu na konci věků. Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou oddaného
a radostného očekávání.
Srdečně zdravím všechny občany
P. Krzysztof Jonczyk

Z KRONIKY
ROK 1960 (1. část)
Otvírám kroniku, abych perem zachytil aspoň částečně události tohoto roku,
který je v naší historii důležitým mezníkem ve vývoji společnosti.
Po květnu 1945 – datu osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou –
uplynulo 15 roků, které se stávají dějištěm nástupu naší vítězné cesty k socialismu.
Letošní rok představuje významný předěl: Základní úkoly revolučního
přechodného období od kapitalismu k socialismu byly splněny. Socialismus v naší
vlasti zvítězil!
Takový je historický výsledek práce našeho lidu. Je to potvrzení správnosti
politiky Komunistické strany, vedoucí složky ve státě, která dovedla pro svoji politiku
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získat pracující a uskutečnit všechny závažné úkoly jejich vlastních věcí. Stalo se tak
tím, že se strana o všech zásadních otázkách radila s pracujícími, čerpala z jejich
zkušeností a připomínek. Za přímé podpory všeho lidu stává se naše vlast zemí
socialistickou, zemí s radostným výhledem do budoucnosti.
Radostná je dnes práce, která nese sladké plody dobývané kolektivně ať již v
továrnách, závodech, na polích, ve městech či na vesnici, která nebývalým tempem
mění den ze dne svoji podobu, která začíná dohánět kulturu života ve městech. A to
všechno proto, že ruku v ruce jdou dělník s rolníkem.
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Národním výborům připadá v současné době věnovat velkou pozornost
našemu zemědělství. MNV v Mor. Prusích se tímto úkolem vážně zaobírá. Úkoly
zemědělské výroby – tj. Zvyšování výnosů ať v rostlinné či živočišné výrobě nebo
i organisace práce v našem JZD – jsou stálými body jednání v radě i plénech MNV.
MNV jde ruku v ruce s představenstvem JZD a tak výrobní problémy družstva se
stávají problémy, na nichž rozhoduje účast všech. Tomu nasvědčuje třeba tato
skutečnost:
Rada ONV ve Vyškově vyhlásila v minulém roce soutěž Národních výborů
o nejlepší plnění hospodářských úkolů v roce 1959. Soutěž byla rozdělena do 5. etap
a v každé etapě měla být odměněno 5 MNV. - 3.2.1960 byla soutěž hodnocena. Naše
obec se umístila v 5. etapě, kdy po Medlovicích s odměnou 10.000 Kčs a Kroužku
sodměnou 9.000 Kčs získává 8.000 Kčs. Soutěžilo se v dodávce největšího množství
cukrovky, splnění plánovaných stavů skotu, krav, prasnic a splnění plánu jatečných
prasat k 31.12.1959. Vedle těchto kriterií se však také přihlíželo i k organisační
a politické práci NV na úseku výkupu zemědělských produktů.
Na organisační a politické práci u nás má velikou zásluhu tajemník MNV
soudruh Jan Frybort z pop. Čísla 64, který tuto funkci zastává hezkou řádku let
(od roku 1945). Dokonale zná problémy celé vesnice a veškeré dění. Mezi občany se
těší veliké oblibě. Zastává také funkci předsedy vesnické organisace KSČ. I zde je
nutno podotknout, že je obětavým pracovníkem.
Podobně jako soudruh Frybort – pracují i ostatní členové MNV pro zdárné
plnění úkolů naší obce. MNV pracuje podle plánu, který je vždy projednáván
i výborem VO KSČ a je v souladu s potřebami JZD i celé vesnice.
V tomto roce oželel MNV svého dlouholetého spolupracovníka – člena rady
MNV Jiřího Babáka, který po delší nemoci zemřel. Budiž čest jeho památce.
Náhradního člena již MNV nevolí, protože se tak stalo ku konci funkčního
období, kdy se již pomalu začínají připravovat nové volby.
VOLBY
Volby do všech stupňů Národních výborů a do Národního shromáždění byly
stanoveny na den 12.6.1960. Samotným volbám u nás předcházely veřejné schůze
MNV a Národní fronty, na kterých byla hodnocena práce dosavadního MNV
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za uplynulé funkční období a na kterých se lidem představovali navržení kandidáti
do nového výboru. Tyto schůze probíhaly klidně za pěkné účasti občanů, kteří
se na mnohé dotazovali a svými připomínkami i radili. Schůze se odbývaly v sále
místního hostince. Do rámce předvolební činnosti NF byly zařazeny různé kulturní
akce všech společenských organisací. Byly to akce všeobecně vyznívající v touze
po míru a radostné práci.
Do voleb se chystali všichni společně. Pro toto funkční období bylo MNV
navrženo 15 kandidátů. Každý z nich má zastupovat jeden obvod obce.
Rozvržení obce na obvody s jednotlivými kandidáty, s kterými po vyslovení
důvěry občanů bylo hovořeno – je takové:
- Volební obvod č. 1, kandidát: Tomášková Marie, č.p. 184.
- Volební obvod č. 2, kandidát: Schuster Emil, č.p. 148.
- Volební obvod č. 3, kandidát: Kolomazník Josef, č.p. 149.
- Volební obvod č. 4, kandidát: Frybort Jan, č.p. 64.
- Volební obvod č. 5, kandidát: Hlavička Alois, č.p. 14.
- Volební obvod č. 6, kandidát: Račanský Vít, č.p. 27.
- Volební obvod č. 7, kandidát: Hladký Antonín, č.p. 38.
- Volební obvod č. 8, kandidát: Adler Alois, č.p. 12.
- Volební obvod č. 9, kandidát: Hudec Vojtěch, č.p. 84.
- Volební obvod č. 10, kandidát: Pavlas Josef, čp. 144.
- Volební obvod č. 11, kandidát: Račanská Anna, č.p. 33.
- Volební obvod č. 12, kandidát: Hanáková Pavla, č.p. 91.
- Volební obvod č. 13, kandidát: Kroupa Josef, č.p. 26.
- Volební obvod č.14, kandidát: Tomášková Marie, č.p. 174.
- Volební obvod č. 15, kandidát: Pavlík Klement, č.p. 29.
Sociální složení navržených kandidátů:
členů JZD = 7, dělníci = 8, důchodce = 1, zaměstnanci Jednoty = 3, tajemník MNV =
1, učitelka = 1
Z toho počtu je 10 členů KSČ a 5 bez politické příslušnosti.
V určený den – 12.6.1960 hned po 6. hodině ráno po otevření volební
místnosti ve škole – přistupovali naši občané k volební urně pod heslem: „Jednotně
do voleb – jednotně do společné práce za blaho celku“.
Byli jsme si vědomi, že zvýšená pravomoc a odpovědnost Národních výborů
bude vyžadovat pomoc ode všech. Volby probíhaly hladce a některé organisace –
jako myslivci a Výbor žen – šly společně. Volilo se většinou manifestačně – veřejně.
Byl to důkaz plné důvěry navrhovaným kandidátům. Krátce před 14. hodinou
odpolední zaznamenala volební komise s předsedou Josefem Cigánkem posledního
voliče z naší obce. Uzavírací doba však byla až v 18 hodin.
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mužů
žen
celkem
1. obvod
12
16
28
2. obvod
13
15
28
3. obvod
12
14
26
4. obvod
15
17
32
5. obvod
14
15
29
6. obvod
12
18
30
7. obvod
12
16
28
8. obvod
14
14
28
9. obvod
14
16
30
10. obvod
13
17
30
11. obvod
15
17
32
12. obvod
16
14
30
13. obvod
13
17
30
14. obvod
14
19
33
15. obvod
16
15
31
celkem
205
240
445
Navržení kandidáti prošli. Jen 2 hlasy byly proti. To znamená, že všichni
mohli být zaregistrováni a stávají se členy MNV.
Ve středu 22.6.1960 zasedal v obřadní síni ponejprv nový Národní výbor.
Na tomto zasedání byli zvoleni funkcionáři a ustaveny komise.
Předsedou MNV byl navržen a zvolen Josef Kolomazník, důchodce
z Mor.Prus č.p. 149
Tajemníka MNV bude zastávat dál Jan Frybort z Mor.Prusy č.p. 64
Komise MNV:
zemědělská ….................... předseda Alois Adler
pro výstavbu ….................. předseda Josef Pavlas
sociální …........................... předseda Marie Tomášková
školská a kulturní …........... předseda Vojtěch Hudec
VÝBOR ŽEN
Dne 24.9.1960 se konal Výbor žen při MNV v Mor.Prusích slavnostní
schůzi, na které členky provedly bilanci své práce za prošlé volební období a vytyčily
si úkoly pro příští práci. To už bude práce nového výboru žen, který byl zároveň
ustanoven.
Do výboru byly navrženy a zvoleny soudružky:
1. Cigánková Marie, členka JZD 11. Pavlíková Irena, v domácnosti
2. Černá Jindra, učitelka 12. Pavlasová Marie, členka JZD
3. Dostalá Marta, učitelka 13. Poledníková Emilie, členka JZD
4. Hudecová Marie, prodavačka 14. Račanská Marie, členka JZD
OBČAN 3/2017
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5. Jonášová Helena, učitelka 15. Reichmanová Marie, lesní dělnice
6. Koutná Ludmila, kuchařka 16. Sedláčková Františka, členka JZD
7. Kutálková Drahomíra, v domácnosti 17. Tomášková Marie, členka JZD
8. Letošová Blažena, členka JZD 18. Trávníčková Anna, členka JZD
9. Matějková Marie, členka JZD 19. Wachtlová Božena, členka JZD
10. Müllerová Emilie, členka JZD
15. leté výsledky a vymoženosti naší společné práce po osvobození dokazují, že jsme
nastoupili na správnou cestu. Aby byla tato cesta rovná, přímá – bude záležet na nás
všech, abychom společnými silami pomohli v obci vybudovat to, o čem se dlouhá léta
už v první republice jen mluvilo.
U příležitosti oslav 15. výročí našeho osvobození vyzval výbor Národní fronty spolu
s MNV v Mor. Prusích všechny občany, aby pomohli při dalším zvelebování naší
vesnice. Občané tuto akci pochopili a uzavírali při této příležitosti pracovní závazky:
1. na zvelebení obce …............ bylo uzavřeno 1475 brigádnických hodin
2. na pomoc JZD …................. bylo uzavřeno 1765 brigádnických hodin
3. na meliorační práce …......... bylo uzavřeno 170 brigádnických hodin
Kromě osobních závazků jednotlivců uzavíraly i společenské organisace
závazky hromadně. Tak třeba myslivci vyčistili 400 m potoka a založili ½ ha
prutníku, který bude sloužit jako kryt zvěři a ptactvu. Mládežníci zase pomáhali
v místním JZD a podobně.
Občanům se akce zvelebování obce zalíbila. Je to dobře poznat na úpravě
před domy. Jsou upravovány předzahrádky – pokud u domů jsou. A nejsou-li, aspoň
květinový záhon zřizují občané před svými domy. A tak se mění vzhled vesnice
k svému prospěchu. Všichni společně se snažíme plnit jeden cíl: Aby se nám žilo
dobře a spokojeně.
NOVÁ ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA
V červenci letošního roku byla schválena nová československá ústava.
Před schválením této ústavy v národním shromáždění – se k návrhu ústavy vyslovil
náš lid. Zatímco za buržoasní republiky byla otázka vypracování ústavy záležitostí
úzkého úřednického aparátu – byla příprava naší nové ústavy věcí všeho pracujícího
lidu. Naši pracující měli mnoho připomínek, za jejichž pomoci se došlo
ke konečnému návrhu. Tak na přání pracujících i na důkaz vítězství socialismu
v našem státě bylo navrženo, aby toto vítězství bylo vyjádřeno v názvu republiky, aby
byla republika nazvána ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA.
Obdobně, aby toto vítězství socialismu bylo symbolisováno novým státním
znakem. Návrh ústavy vychází tomuto oprávněnému přání lidu vstříc. K uzákonění
nových znaků republiky došlo po schválení Národním shromážděním v listopadu
1960.
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NOVÁ ÚZEMNÍ ORGANISACE
Na zasedání ÚV KSČ 23. září 1959 se ukázalo v diskusním příspěvku
s. Antonína Novotného, že další rozmach národního hospodářství si vyžádá změny
především v územní organisaci.
Zřízení nových krajů a okresů upevní vliv pracujících na správu státu i řízení
národního hospodářství. Máme-li rozvíjet hospodářství podle přírodních
a ekonomických podmínek v jednotlivých oblastech státu – pak nové větší kraje se
budou moci lépe zaměřit na řešení některých problémů, což bylo dříve obtížné.
(Řešení vodohospodářských otázek …) Vytvoření velkých krajů pomůže vyřešit řadu
problémů, které dříve zasahovaly do několika krajů.
Rovněž obvody okresních národních výborů prodělají změnu zejména v tom,
že počet okresů bude značně snížen. Při vytyčování nových okresů se bude přihlížet
k otázkám politickým, kulturním, otázkám dopravy, osídlení a podobně.
Nově vytvořený Jihomoravský kraj má rozlohu 14.866 km2 a 1918 obcí
s 1,896,158 obyvatel. Je rozdělen na 14 okresů, mezi nimi i náš okres vyškovský.

Jedním ze 14. okresů, které tvoří nyní Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
podle nové územní organisace, je také okres Vyškov bez obce Želeč, dále z celého
okresu Bučovice, 20. obcí okresu Slavkov u Brna. V novém okrese Vyškov je tak 97
obcí, mezi nimi i naše obec Moravské Prusy. Plošná výměra nového okresu činí 810,6
km2, přičemž dřívější okres Bučovice měl 211,7 km2 a předané území z okresu
Slavkov 158,3 km2.
V novém okrese k 1. lednu 1960 bylo 87.880 obyvatel. Na 1 km2 v novém
okrese Vyškov připadá 108 obyvatel.
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Nejmenší obcí, co do počtu obyvatel i rozlohy, jsou Boškůvky – naši
sousedé. Z celkového počtu pracujících je přibližně 40,3% trvale zaměstnáno
v zemědělství, 31,5% v průmyslu a 28,2% v ostatních odvětvích.
Nový okres je převážně okresem zemědělským. Podle výrobních oblastí je
73 obcí v řepařské oblasti, 20 v oblasti bramborářské a 4 obce v oblasti
bramborářsko-ovesné.
Obec Moravské Prusy je zařazena do oblasti řepařské.
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Obec má 670 obyvatel, z toho 189 členů JZD. Ostatní obyvatelé dojíždějí
za prací do průmyslu ve Vyškově, do Rousínova a do Brna.
Pro zajímavost uvádím jmenný seznam všech družstevníků podle č.p.:
1. Smékalová Marie
6. Macek Jan
6. Macková Milada
7. Sedláček Stanislav
7. Sedláčková Julie
8. Žilka Vladimír
9. Šebesta František
9. Šebestová Anna
10. Pěnčík Konrád
10. Pěnčíková Marie
11. Svobodník František
st.
11. Svobodník František
ml.
11. Svobodníková
Blažena
12. Adler Alois st.
12. Adler Anna
12. Adler Alois ml.
12. Adlerová Marie
17. Vojtek Jan
18. Pěnčík Václav st.
18. Pěnčík Václav ml.
19. Křetínský Drahomír
19. Křetínská Ludmila
20. Kadlec Antonín
20. Kadlecová Cyrilka
20. Kadlec Vojta

43. Večerka Vítězslav
43. Večerková Antonie
43. Večerka František
44. Bušinová Aloisie
45. Vlček František
45. Vlčková Zdena
46. Hladký Jan
47. Vlček Jan
47. Vlčková Miroslava
49. Špaček Josef
49. Špačková Františka

123. Matějková Marie
124. Klvačová Anděla
128. Janoušek Jan
129. Macholánová Zdena
130. Müller Karel
130. Müllerová Emilie
131. Vachtlová Marie
132. Pavésková Božena
133. Kopcová Antonie
134. Vejmolová Žofie
135. Račanská Hedvika

49. Bednář Arnošt

137. Cigánková Ludmila

51. Malý Jan

138. Lukášková Otilie

51. Malá Marie
52. Obořil Jan st.
52. Obořil Jan ml.
52. Obořilová Marie
56. Kočí Františka
58. Doleželová Pavla
58. Pavésková Jindra
61. Špačková Ludmila
62. Němcová Marie
63. Kroutilík Stanislav
64. Frybort Jan
66. Kusalová Marie

22. Zouhar Václav
22. Zouharová Julie
23. Trávníček Jan
23. Trávníčková Marie st.
23. Trávníčková Marie
ml.
24. Rolek Silvestr

66. Kusala Alois
67. Malý Josef
67. Malá Jiřina
68. Obořilová Františka
69. Hřebíčková Anežka

139. Šebestová Anna
139. Šebesta Tomáš
140. Zouharová Františka
143. Pěnčíková Marie
144. Pavlasová Marie
145. Poledníková Emilie
146. Černý Jan
146. Černá Miroslava
147. Letoš Bohumil
147. Letošová Blažena
148. Klvačová Amálie
149. Kolomazníková
Anna
151. Kutálková Jiřina
152. Sedláček Jiří
153. Pavlíková Marie
155. Petržela Josef
155. Petrželová Františka

70. Trávníček Josef

157. Vymazalová Marie
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24. Rolková Marie
25. Kroupa František
25. Kroupová Marie
26. Kroupa Josef
27. Pavlíková Anežka

70. Trávníčková Anděla
72. Řáhová Julie
73. Černá Antonie
75. Kotoučová Marie
80. Zouharová Jitka

28. Černá Lucie
29. Pavlík Klement
29. Pavlíková Marie
29. Pavlíková Marta
30. Račasnký Jan
30. Račanská Marie
30. Bartáková Draha
32. Lysáková Marie
33. Račanský Jaroslav

85. Kudličková Růžena
87. Sedláčková Františka
90. Vachtlová Božena
92. Cigánková Josefka
95. Skácel František
95. Skácelová Hedvika
96. Vémolová Jiřina
97. Chytka Bohumil
101. Šebestová Marie

33. Račasnká Anna

103. Cigánková Marie

34. Adamcová Marie

104. Kutálková Františka

35. Trávníček František

105. Račanská Marie

36. Martínek Josef
36. Martínková Josefka
37. Hladký František
38. Hladká Marie
38. Hladký Antonín
38. Hladká Františka
39. Račanská Marie st.

106. Kudličková Alžběta
107. Juračková Františka
108. Kozáková Ludmila
109. Pavlík Antonín
111. Müllerová Marie
113. Martínková Anežka
115. Suchomelová Anna

39. Račanská Marie ml.
39. Račanský Josef ml.
41. Kroutilíková Ludmila
43. Večerková Marie

116. Vlčková Žofie
118. Řezníčková Jarmila
121. Mrňková Marie
123. Vachtlová Marie
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158. Trávníčková Ludmila
159. Večerková Marie
161. Gajdošová Helena
162. Tomášková Adela
163. Žarovská
Nepomucena
166. Babáková Františka
167. Reška Josef
167. Rešková Marie
168. Pavésková Štěpánka
170. Krátká Anna
172. Šebestová Augustína
174. Tomášek Jan
174. Tomášková Marie
176. Machálková
Františka
178. Račanský Bohumír
st.
178. Račanský Bohumír
ml.
180. Matějková
Klementína
181. Dobešová Marie
184. Tomášková Marie
185. Kutálková Františka
186. Trávníčková Anna
188. Račanská Františka
190. Vincourková Julie
191. Štemberková
Nepomucena
192. Zouharová Kristýna
196. Dobešová Božena
197. Hřebíček František
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TJ SOKOL

DĚTSKÝ DEN VE FOTOGRAFIÍCH
1. června 2017
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ULIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE
8. 7. 2017 se uskutečni Uliční turnaj o pohár starosty obce. Letos se účastnilo
9 týmů, což je velice slušný počet vzhledem k tomu, že tohoto turnaje se mohou
účastnit pouze hráči z Moravských Prus, nebo místní rodáci. Konečné umístění týmů:
1. D. Chujac, J. Chujac, D. Panáček,
2. Z. Pekařík, V. Vlčková, J. Vlček,
3. J. Vejmola, J. Palla st., J. Palla ml.
MEMORIÁL JIŘÍHO ŠPIČÁKA
Tento turnaj, který proběhl 22. 7. 2017, se nám oproti loňsku velice povedl.

V letošním roce bylo nahlášeno 13 týmů a hrál se výborný nohejbal. Turnaje se
účastnili i dva extraligoví hráči - Martin Miler a Milan Kaděra.
1. Rozvíz - M. Kaděra, D. Trnka, P. Deutsch
2. Lasky Tým - M. Špičák, M Miler
3. SMRTOSPEC - J. Vejmola, Z. Pekařík, P. Ruckl
FOTBAL SVOBODNÍ x ŽENATÍ
V srpnu (20. 8. 2017) se konal již 25 ročník utkání mezi svobodnými
a ženatými v kopané. Svobodným se podařilo po dlouhé době zvítězit. Svobodní 9:8
ženatí. Touto výhrou svobodní snížili stav zápasů a ženatí vedou 13 : 12 na zápasy.
Branky:
- Svobodní J. Grégr - 1, M. Mariánek - 4, O. Pospíšil - 2, I. Mihal - 2
- Ženatí: L. Šebesta. 1, M. Špičák - 5, J. Vejmola – 2
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Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Mor. Prusy
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FOTBAL
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje.
Ve skupině ročníku 2006 se bez ztráty jediného bodu naši kluci umístili
na prvním místě a nejlepším střelcem turnaje se stal hráč Moravských Prus Libor
Aujeský. Ve skupině ročníku 2008 děkuji všem hráčům za bojovnost a blahopřeji
Ondrovi Kostihovi za získání ocenění nejlepšího brankaře turnaje.
Vladimír Foret
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SDH MORAVSKÉ PRUSY
Po prázdninové pauze vás opět zdravíme! I my jsme si užívali letních dní
a během této doby nenastala žádná nenadálá událost, u které bychom byli potřební.
Avšak nějaké naplánované akce na podzimní období nás čekají. Jedná se
o sběr elektroodpadu, který proběhne v sobotu 21. října. Členové sboru budou
projíždět oběma částmi naší obce, čas bude upřesněn hlášením, a vy se tak můžete
zbavit starých elektrospotřebičů, které vám doma překážejí.
Dále pokračují práce na opravě hasičské zbrojnice, na které se podílíme.
Jiří Řezník
člen SDH Mor. Prusy

JEŽCI
CHTÍT ČI NECHTÍT JEŽKY V ZAHRADĚ A SADU?
Ježci loví hmyz, slimáky, žížaly i malé myši. Jsou pro naši zahradu velkými
pomocníky a uvítají úkryt. Postavme jim JEŽKOVNÍK!
JAK JEJ POSTAVIT?
Dříve měli ježci v zahradách dostatek úkrytů: kopu dříví, balíky slámy
ve stodole, hromádku větví a spadaného listí nebo otevřený kompost. Dnes ale ježci
z přehnaně uklizených zahrad mizí. Přitom jim postačí hromada větví a listí, kterou
nebudeme na zimu pálit.
Úkryt jim také můžeme postavit: bedýnku o rozměrech asi 40 × 50 cm,
vysokou 30 cm, vysteleme senem a suchým listím. Do jedné stěny vyřízneme vstupní
otvor, do protější stěny zasuneme větrací trubku, která bude vyvedena nad zem. Ježčí
úkryt v klidnější části zahrady zapustíme do země a zakryjeme listím, kousky dřeva
apod. Na jaře je budku potřeba opatrně vyčistit – předtím se ale přesvědčíme, že není
obydlena.
KOMU POSKYTNE ÚTOČIŠTĚ?
U nás žijí ježek západní a východní. Mají vynikající čich! Samice rodí 1–2 ×
do roka 8–10 mláďat. Zimu přespávají – upadají do hibernace. Pokud jim tedy
chceme poskytnout zimní útočiště, je potřeba ježkovník zapustit hlouběji do země.
Ježci loví hmyz, slimáky, žížaly i malé myši. Denně spořádají tolik potravy,
kolik sami váží. Loví i takové druhy hmyzu, kterých si ptáci nebo jiní hmyzožravci
nevšímají. Ovoce žerou, ale ne jako hlavní složku potravy.
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