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ÚVODNÍK
Právě jsme s kamarády dovařili náš vánoční vaječný koňak. Už popáté.
Každý rok pořádáme vánoční večírek, na kterém „vaječňák” nesmí chybět. Hlavním
bodem programu však je promítání filmu Láska nebeská v obýváku a v kuchyni se
mezitím pouští Sám doma 2. Ano, už pět let máme ten samý program. Během
promítání, stejně jako roky předtím, fandíme těm stejným hrdinům, zpíváme ty stejné
písničky a smějeme se těm stejným vtipům. A právě v tom to je. Stala se z toho naše
tradice.
Vždy se těším na stromeček, kapra, pohádky a na vše, co mě čeká doma
u rodičů. Ale už si nedokážu představit advent bez tohoto vánočního večírku. Stal se
součástí našich Vánoc. Než se všichni rozprchneme domů, sejdeme se a těšíme se
na svátky společně.
Co tím chci říct? Že je důležité dodržovat klasické zvyky, ale stejně tak
důležité je vytvářet si tradice nové. Ať už se jedná o ty v kruhu rodinném nebo mezi
přáteli. To je totiž to, co nás spojuje, na co se společně těšíme a společně pak
prožíváme. V tom je ta nevyčíslitelná hodnota.
A tak Vám k letošním Vánocům přeji, aby se vydařily všechny zvyky, které
máte rádi a třeba se Vám podařilo zavést nové, na které se budete těšit příště. Abyste
vánoční svátky prožili tak, jak se na ně těšíte. A nový rok, ať je takový, jaký si jej
představujete!
Tereza Řezníková

Snad na Vánoce napadne! Kdyby ne, přikládám fotku mého letošního prvního sněhu.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho obecního zpravodaje,
rok 2017 se již pomalu chýlí ke konci, a tak je ten správný čas na letošní
poslední číslo obecního zpravodaje Občan s informacemi o dění v naší obci.
Obecní kalendáře na rok 2018
Na obecním úřadě nabízíme k prodeji stolní obecní kalendář na rok 2018,
který je sestavený z fotek naší obce a obsahuje informace o odpadech, platbách
a různých akcích v obci. Cena kalendáře je 70,- Kč.
Svoz odpadu mezi svátky
Společnost Respono, a.s. informuje občany, že z důvodu státního svátku
v pondělí 1. 1. 2018 nebude v tento den probíhat svoz směsného komunálního odpadu
a z toho důvodu budou všechny další svozy o jeden den posunuty, tzn. svoz
komunálního odpadu v naší obci proběhne výjimečně až ve STŘEDU 3. 1. 2018.
Svoz tříděného odpadu a bioodpadu v průběhu vánočních svátků bude probíhat dle
pravidelných svozových plánů beze změny. Upozorňujeme, že sběrné dvory budou
v době vánočních svátků pro veřejnost uzavřeny.
V roce 2018 bude svoz směsného komunálního odpadu probíhat vždy každé
liché úterý. K žádné změně pro příští rok nedochází.
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,
- 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.
Úřední deska obce
Obec je povinna řadu dokumentů zveřejňovat na úřední desce i způsobem
umožňující dálkový přístup. Naše obec má takovou úřední desku již několik let
na webové adrese: http://prusyboskuvky.imunis.cz/edeska/
Najdete tam zejména dokumenty týkající se hospodaření obce, vyhlášky,
návrhy opatření obecní povahy, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, smlouvy a další dokumenty.
OBČAN 4/2017
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. –
21. 10. 2017
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem 469; k volbám přišlo 284 voličů, což je zhruba 60 %; počet
platných hlasů 280. Strany podle počtu získaných hlasů:
ANO 2011

59 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

45 hlasů

Česká strana sociálně demokratická

33 hlasy

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

32 hlasů

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

28 hlasů

KDU – ČSL

27 hlasů

Česká pirátská strana

20 hlasů

Občanská demokratická strana

18 hlasů

Strana zelených

5 hlasů

Top 09

5 hlasů

Strana svobodných občanů

4 hlasy

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU-peníze občanům

2 hlasy

REALISTÉ

2 hlasy

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem 44; k volbám přišlo 29 voličů, což je zhruba 65 %; počet
platných hlasů 29. Strany podle počtu získaných hlasů:
ANO 2011

7 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

7 hlasů

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

7 hlasů

KDU – ČSL

3 hlasy

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2 hlasy

Občanská demokratická strana

1 hlas

Česká strana sociálně demokratická

1 hlas

Národ sobě

1 hlas
OBČAN 4/2017
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Poplatky v roce 2018
Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat od pondělí 19. února
2018. S ohledem na probíhající inventury, uzávěrky a kontroly za rok 2017 žádáme
občany, aby nechodili na obecní úřad s platbou poplatků před tímto datem. Děkujeme
za pochopení.
Výše poplatků zůstává pro rok 2018 stejná jako v roce letošním, tzn. poplatek
za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu;
poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Stočné se
vypočítává dle spotřeby vody.
Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky proběhne ve dnech 12. – 13. ledna 2018. Případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky by proběhlo v pátek a sobotu 26. a 27.
ledna 2018.
V pátek v době od 14 – 22.00 hod. a v sobotu v době od 8 – 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 nebo platným cestovním
pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 9. ledna 2018.
V den voleb na žádost voliče okrsková volební komise ve volební místnosti daného
okrsku dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
10. ledna 2018 dojde k uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním
úřadě České republiky. Podání žádosti o vydání voličského průkazu musí být
doručeno nejpozději do 7 dnů přede dne voleb, tj. do 5. ledna 2018 příslušného
obecnímu úřadu nebo osobně do 10. ledna 2018. V případě, že volič výslovně
nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá
voličský průkaz pro obě kola volby. O vydání voličského průkazu lze za stejných
podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby.
Akce plánované v I. čtvrtletí 2018:
12. 1. 2018 od 20:00 hod. - Myslivecký ples
21. 1. 2018 od 15:30 hod. - Dětský karneval
16. 2. 2018 od 20:00 hod. - Hasičský ples
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Veškeré informace o dění v obci najdete také na webových stránkách obce
www.prusy-boskuvky.eu nebo na facebooku pod profilem „Obec Prusy-Boškůvky“.
Závěrem děkujeme všem spoluobčanům za jejich pomoc při aktivním
zapojení se a organizaci různých akcích v obci, za péči o okolí svých domů a také
za práci na brigádách. Toto vše přispívá k příjemnějšímu prostředí v naší obci
i lepšímu vzájemnému soužití. Dále moc děkujeme všem zaměstnancům obce a školy
za jejich práci v průběhu celého roku, často nad rámec pracovních povinností a mimo
běžnou pracovní dobu. Děkujeme všem spolkům a neziskovým organizacím, které se
podílejí na kulturním dění v obci.
Vážení občané,
jménem celého obecního zastupitelstva i jménem svým Vám přejeme krásné
vánoční svátky plné klidu a pohody a dětem přejeme, ať jim Ježíšek splní jejich tajná
přání.
V novém roce přejeme všem zejména pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
v kruhu Vašich blízkých a přátel, a spoustu osobních i pracovních úspěchů.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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KANALIZACE
Informace ke stavební akci „Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky“
Jak už mnozí z Vás zaregistrovali, výstavba kanalizace v naší obci
nepokračuje dle plánovaného harmonogramu. Stavba byla prozatím pozastavena. Je to
zapříčiněno tím, že v letních měsících bylo na Obec Prusy-Boškůvky zasláno
ze Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) Oznámení o navržení
maximální finanční opravy - korekce ve výši 25 % z celkové možné částky dotace
použité na financování veřejné zakázky, z důvodu identifikování porušení pravidel.
Finanční oprava/korekce znamená snížení dotace poskytnuté z prostředků Evropské
unie prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), což je
poskytovatel dotace a dále z navazující dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(JMK).
Obec Prusy-Boškůvky se jako zadavatel předmětné zakázky při výkonu práv
a povinností souvisejících se zadávacím řízením nechala zastupovat společností ENVI
Agentura Trunda z Olomouce, která se na tato řízení specializuje a vyhrála výběrové
řízení pro zastupování naší obce. S firmou ENVI Agentura Trunda byla sepsána
Smlouva o dílo a na jejím základě tato firma zpracovávala pro naši obec celé
výběrové řízení na dodavatele. V tomto výběrovém řízení však bylo shledáno SFŽP
porušení. Ve zpravodaji Občan 3/2016 jsme popisovali tehdejší situaci, kdy společnost
ENVI Agentura Trunda vyřadila z výběrového řízení 3 firmy, z nichž se jedna proti
vyloučení odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS). UOHS
následně uznal stížnost vyřazené firmy ze zadávacího řízení a na tomto základě byla
firma do zadávacího řízení vrácena. SFŽP nyní uvádí jako pochybení zejména to, že
byla do výběrového řízení vrácena pouze firma, která se odvolala k UOHS, ale ENVI
Agentura Trunda neoslovila a nevrátila zpět další dvě firmy, které byly taktéž
z výběrového řízení tehdy vyřazeny.
Obec Prusy-Boškůvky jako žadatel dotace ihned po obdržení „Oznámení
o navržení finanční opravy“ zahájila jednání za účelem možného snížení korekce
na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, kterou navrhl SFŽP, a dále potvrdilo MŽP.
Od doručení tohoto oznámení až do současné doby se uskutečnilo již několik jednání
s právními zástupci obce, zastupiteli, zhotovitelem stavby, bankou i zástupci
poskytovatele dotace a hledalo se nejvhodnější řešení ke zmírnění finanční opravy.
V průběhu září a října se také uskutečnila jednání přímo na SFŽP v Praze, kterých
se za žadatele zúčastnili starosta i místostarosta obce, právní zástupce obce a jednatel
pověřené společnosti, která prováděla výběrové řízení a na straně druhé byli přítomni
zástupci SFŽP, MŽP a pan senátor za náš volební obvod. Během těchto měsíců byly
také zasílány na SFŽP k přezkoumání další vyjádření obce a jejich zástupců
k možnému snížení korekce. Přesto však nebyly SFŽP shledány důvody pro snížení
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finanční opravy. Bohužel námitky zástupců obce považoval SFŽP za irelevantní
a korekce pro naši obec zůstala ve výši 25 %.
V současné době jsou zastaveny stavební a výkopové práce na výstavbě
Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky a probíhají jednání mezi obcí a zhotovitelem
stavby “SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV” tak, aby pro obec bylo
finanční zatížení korekcí ze SFŽP co nejmenší. Jako nejvýhodnější řešení pro obec se
za stávajícího stavu jeví ukončení stavby a předání stávajícího stavu, o čemž se nyní
aktuálně vyjednává. Pokud se obec dohodne se současným zhotovitelem na ukončení
stavebních prací, mělo by se snížení dotace formou korekce vypočítávat pouze
z dosavadní již prostavěné částky a případných uznatelných nákladů
k zakonzervování stavby (už zakoupeného a objednaného materiálu dosavadním
zhotovitelem stavby). To znamená, že by korekce 25 % nepostihla celou původně
přiznanou dotaci, ale pouze to, co bylo prozatím prostavěno. Poté by proběhlo nové
výběrové řízení na dodavatele stavby a v případě, že by bylo v pořádku, zbylá část
dotace by již byla obci na další část stavby poskytnuta bez korekce.
Zároveň se postupně dokládají další doklady na SFŽP k vydání „Rozhodnutí
o přidělení dotace už o sníženou částku“. Vydání tohoto dokumentu je podmíněno
pro čerpání úvěru z Komerční banky, který má obec sjednaný.
Dalším krokem obce bude samozřejmě prostřednictvím právního zástupce
obce vymáhání finanční ztráty za snížení dotace a případné náklady při ukončování
prací na stavbě kanalizace a ČOV z důvodu špatně provedeného výběrového řízení
po společnosti, která na základě smlouvy o dílo prováděla pro obec výběrové řízení.
V současné době jsou kompletně hotové stavební práce v místní části
Boškůvky.
V Moravských Prusích jsou hotové stoky :
- stoka A2.1 (od domu č.p. 177 až po ulici Boškovská, kde se napojuje na stoku
A2),
- stoka A2 (od domu č.p. 145 směrem k Boškůvkám a následnému odbočení
k Pruskému potoku, kde se napojuje na stoku A),
- stoka A (od domu 141, až po ČOV ),
- stoka A3 (od domu č.p. 134 směrem k Hatím, až po cestu k novému rybníku),
- část stoky D2 ( Zákopčí).
Celkové náklady na stavbu: cca 76.5 mil. Kč
Zatím prostavěno: cca 20 mil. Kč
Děláme vše pro to, aby se nám podařilo v co možná nejkratší době stávající
komplikace dořešit tak, aby stavba „Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky“ byla
co nejdříve hotová a přidělená korekce znamenala pro obec co nejmenší finanční
zatížení.
OBČAN 4/2017
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Závěrem Vám chceme, vážení občané, touto cestou poděkovat za trpělivost,
kterou každodenně s výstavbou kanalizace v obci projevujete, a věříme, že současné
nepohodlí (zejména na místních komunikacích) bude během příštích let
vykompenzováno novou funkční kanalizací, čistějším životním prostředím,
postupnými opravami komunikací a celkově hezčím prostředím v obci i jejím
bezprostředním okolí.
Lubomír Šebesta, starosta obce
a Petr Večerka, místostarosta obce

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Je známo, že vše, co intenzívně prožijeme, si lépe zapamatujeme. A tak se
i my snažíme připravit dětem v mateřské škole a žákům v základní škole dostatečně
zajímavé a intenzívní zážitky, které se jim vryjí do paměti.

Sklář ve škole: Každé dítě si vyzkoušelo foukání skla.
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V září se děti dozvěděly, jak žít zdravě, jaké zásady dodržovat a čemu se
vyhýbat. V říjnu se na výchovném koncertu dozvěděly, nejen jak se na koncertu
chovat, ale také si zazpívaly a zasoutěžily.
Koncem října nás ve škole navštívil sklář, který dětem předvedl, jak se
vyfukují skleněné figurky. Každé dítě si mohlo zkusit malou kuličku vyfouknout. Byl
to pro všechny nesmírně zajímavý zážitek.
V listopadu se děti dozvěděly něco o etiketě. Naučily se (a hlavně si
prakticky vyzkoušely), jak dávat přednost, kdo koho první zdraví, jak se
představujeme. Velmi poučné dopoledne, velmi potřebné zkušenosti.

Projekt Etiketa : Žáci hrají role – kdo koho pozdraví první?
A pak si mohly slušné chování vyzkoušet v brněnském divadle Radost, kam
jely na představení Jája a Pája.
Žáci 3. a 4.ročníku navštívili vyškovské muzeum, kde se dozvěděli, jak slaví
Vánoce v různých evropských zemích. Na závěr si vyrobili typicky českou vánoční
ozdobu z perliček. Hvězdičky se jim moc povedly.
Kromě školních povinností čekaly děti i „kulturní“ povinnosti. Nacvičily
společně písničky a básničku na Rozsvěcení vánočního stromu a také Vánoční
besídku. Připravily dárečky pro své blízké doma i ve škole.
18.prosince se všichni vydají do Planetária v Brně, kde se dozví něco
o hvězdách, planetách a naší Zemi.
OBČAN 4/2017
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Vánoce ve světě: Žáci 3.ročníku u italské stařeny Befany
Od 7.prosince do 22.února budou děti každý čtvrtek zušlechťovat své tělo
a pohybové dovednosti v plaveckém výcviku ve vyškovském Aquaparku.
Program mateřské školy i základní školy je plný zajímavých podnětných
zážitků, které umožňují dětem rozvíjet se ve všech oblastech. Přejme si, ať i díky
těmto zkušenostem nám vyrostou krásné a šťastné děti.
Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Vám všem přejí krásné
Vánoce a úspěšný rok 2018.
Mgr. Olga Hillová
ZŠ a MŠ Moravské Prusy
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KNIHOVNA
Milí čtenáři,
opět je zde období zimy a nekonečné tmy, doba nejvíce vhodná ke čtení
krásných knih. Do naší místní knihovny byly zakoupeny další skvělé knihy, které jistě
stojí za Vaši pozornost a čekají, až si je přečtete.
Také přibývají i nová čísla časopisů pro malé čtenáře. A přibyly nové
zajímavé tituly do výměnného fondu.
Jsem ráda, že dámský klub je stále aktivní a tímto k nám zveme i nové
návštěvnice.
Výpůjční doba zůstává stejná, t.j. každé úterý od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Přijďte si vybrat to správné čtení na dlouhé zimní večery.
Všechny srdečně zvu, moc ráda vás uvítám v naší knihovně!
Všem velkým i malým čtenářům chci popřát do nového roku vše nejlepší a
pokud Vám Ježíšek nenadělí pěknou knížku, přijďte do naší knihovny, určitě si zde
vyberete.

Bedřiška Večerková
vaše nová knihovnice

KNIHOMOL
CESTA ZA LÁSKOU
Halina Pawlowská
Halina Pawlowská se letos na Nový rok
rozhodla, že navzdory všemu bude šťastná!
Že už nebude jen čekat, plánovat a doufat. A tak se
vydala na cesty. Jela na místa svých vzpomínek a i tam,
kde ještě nikdy předtím nebyla. Objela nejen naši vlast,
ale i půl zeměkoule. A všude potkala zajímavé lidi,
snědla úžasné pochoutky a hledala lásku. Jejím cílem
bylo najít to pravé místo, které jí rozveselí duši, a kde
najde lásku. A našla ji.
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CUKRÁŘOVA KNIHA
Laura Madeleine
Paříž byla na počátku 20. století magickým
místem. Nad Seinou se vznášel chladný opar, ulice
voněly čerstvým pečivem a horkou čokoládou
a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší
společnost však také měla svá pravidla – a Guillaume
du Frere se je rozhodl porušit. Petra Stevensonová by
měla psát disertační práci. Místo toho se ale pouští
do pátrání po tajemství svého zesnulého dědečka Jima,
které zůstalo ukryto hluboko v minulosti.
Při procházení archivů postupně zjišťuje, že o
dědečkovi nevěděla zdaleka všechno, a indicie ji
zavedou až do Paříže okolo roku 1910.
Vášnivý a vzrušující příběh se zábleskem
dekadentní a smyslné Paříže roku 1910.

PRUŠÁNEK
V neděli 15. října 2017
uspořádaly maminky z Prušánku
tradiční drakiádu.
Letos byla teplota na říjen příjemná,
ale přestože celý týden foukalo až až,
tak v neděli se nepohnul ani lísteček.
I tak se sešlo 8 draků. Dospěláci si
popovídali, ochutnali pečené výrobky
některých maminek a na závěr byly
všechny děti odměněny malým
pamlskem.
Hodnotné ceny si odnesli: Šimonek
Vejmola za Nejoriginálneji doma vyrobeného draka, Elenka Kyprová
za Nejrychlejšího draka v oblacích a Liduška Pavelková za Nejdéle létajícího draka.
Všem děkujeme za účast! A teď už se zase těšíme na Ježíška...
Za maminky z Prušánku
Kristýna Jarmarová
OBČAN 4/2017
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FARNÍ LISTY
Co se andělovi nelíbilo
Aneb Proč byl u jesliček oslík s volkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté
rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev:„Jen král je hoden sloužit Králi
světa,”zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen
přiblížit, roztrhám!” „Jsi příliš hrubý,” odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným
pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna
ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře.
Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.” „Ty jsi příliš nepoctivá,” namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu
peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní
v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!” „Ty jsi zase moc pyšný,” mínil
anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si
osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?” „Nic,” odpověděl osel
a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře
a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.” Vůl však nesměle namítl,
aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým
ocasem.” Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!”
Milí farníci,
chtěl bych Vám popřát požehnané a radostné vánoční svátky. Přeji vám,
aby se Ježíš narodil také ve vašich srdcích.
Setkáme se společně na bohoslužbách:
• 23. 12. bude sloužena mše svatá v 16:30 hod. s nedělní platností,
• 24. 12. Štědrý den - mše svatá ve 22:00 hod.,
• 25. 12. Hod Boží - vánoční mše svatá v 11:00 hod.,
• 26. 12. svátek sv. Štěpána - mše svatá v 11:00 hod.
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Z KRONIKY
ROK 1960 (2. část)
ŘEMESLA V OBCI
V naší obci máme dosud výkonné řemeslníky a to: kováře, koláře, sedláře,
stolaře, kteří pracují ve svých dílnách; avšak jako členové JZD.
Kovárna se nachází uprostřed vesnice v čísle pop. 16, odkud se od časného
rána do pozdní noci ozývá zvonění kovadliny. To mistr – soudruh Alois Adler má plné

ruce práce, kterou dovede zastat „fortelně“.
S kovářem úzce spolupracuje KOLÁŘ. Je jím Bohumír Račanský. Dílna
KOLÁŘSKÁ je v čísle pop. 178.
SEDLÁŘSKÉ práce zastával ve své dílničce v domě č.pop. 166 Jiří Babák –
dlouholetý činovník ve veřejné správě obce, který letos zemřel a nyní po něm pracuje
jeho syn Jan Babák.
STOLAŘSKÉ práce vykonává v místní provozovně MNV Vratislav Klvač
z pop. čísla 124.
OBČAN 4/2017
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Kromě těchto řemeslníků pracuje pod provozovnou MNV ŠVADLENA
Jindřiška Rožnovská v čísle pop. 140.
PÁNSKÉ KREJČOVSTVÍ pod firmou VKUS – lidové družstvo – vede Josef
Schön v čísle pop. 89.
V čísle 13 vede provozovnu HOLIČSTVÍ Jaroslav Matoušek, který do Mor.
Prus dochází z Mor. Málkovic a to jen v pátek odpoledne a v sobotu.
K úplnosti vyjmenování řemesel v obci – možno přiřadit ještě zedníky
sdružené ve stavební skupině místního JZD.
POŠTA
Denně čteme noviny, denně potřebujeme spojení s ostatním světem a málem
nám nepřijde na mysl jakou úlohu v tom zastává poštovní úřad.
Poštovní úřad v Moravských Prusích je v čísle 40 vedle MNV. Poštmistr
Jakub Chytil k nám dojíždí z Orlovic denně, za každého počasí.
Roznášení novin a pošty mají na starosti listonošky: Ludmila Špičáková
z Mor. Prusy č. pop.122, která má k roznášení určenou část Mor. Prusy a Boškůvky.
Druhou část Mor. Prus a Vážany má Jiřina Šebestová z Mor. Prus č. pop. 172. Před
nimi vykonával listonoše Rudolf Zavíral z Vážan.
Kromě listovních zásilek, novin, balíků, telegramů atd. zastupuje poštovní
úřad i jednatelství Státní spořitelny ve Vyškově. To znamená, že přijímá a vyplácí
peníze na vkladní knížky apod. Lidé spoří. Ne však jako dřív na zaopatření ve stáří.
Dnes spoří všichni. Mladí třeba na motocykl, auto a starší zase na vybavení domku
atd.
Z denního tisku se čte nejvíc Rudé právo, Rovnost a Zemědělské noviny. Jiné
deníky u nás odebírané jsou: Lidová demokracie a Svobodné slovo.
Kromě deníků odebírají naši občané okresní noviny Náš život, Svět sovětů,
Život strany, Tvorbu, Novou mysl, Otázky míru a socialismu a jiné odborné časopisy.
„Na poště“ jak se u nás všeobecně říká, je také telefonní hovorna. V letošním
roce došlo na tomto spojovacím prostředku k úpravě. Od letošního roku můžeme
volat přímo číslem účastníka, už nemusíme volat přes poštovní úřad ve Vyškově. Je
zaveden automat.
ŽIVOT LIDU
Lidem se již nechce žít po staru v těsných příbytcích. Chtějí z nich ven
do hezkých, světlých a zdravých bytů. Mění se proto domy jak ve svém vnějším
vzhledu, tak i ve vnitřní úpravě. Nenajdeme již skoro dům neomítnutý nebo odraný.
Úzká, malá okna jsou nahrazována širokými trojdílnými, která propouští více světla.
Mnohé rodiny rozšiřují svoji obytnou plochu do poschodí. Děje se to tak úpravou tak
zvaných „vrchních komor“, které ztrácejí svoji funkci. Tyto úpravy provedli letos:
OBČAN 4/2017
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Rostislav Račanský na č.105, František Svobodník v č.11, Alois Adler v č.12, Josef
Reška č. 167.
Těžká krytina střech – převážně břidlice – se vyměňuje za lehčí – eternitové
tašky. Nevyužité průjezdy se ruší a mění v účelovou obytnou místnost. Téměř každý
dům má před okny květinový záhon. Vnitřní složení obydlí odpovídá dnešním
hygienickým a životním nárokům. Už jen málo bytů nemá dosud koupelnu nebo
prádelnu.
Snaha hospodyň je zařídit si kuchyň z moderního nábytku = příborník, mycí
stůl, tekoucí vodu, kamna, někde i elektrická, elektrické pečící trouby atd.
Také v ložnici je moderní nábytková souprava v ceně 5 – 6 tis. Kčs. Obývací
pokoje, které dříve na vesnici nebývaly jsou dnes při stavebních úpravách domů
zřizovány. Jejich zařízení se ničím neliší od moderních bytů městských. Jsou to
sekretáře, knihovny, pohovky, stolky konferenční, stolky květinové, koberce,
televizory, radiové a gramofonové přístroje atd.
V úpravě jídel se objevuje větší náročnost. Dřívější jednoduchá jídla běžná
(brambory, kyška, mléko, zelí a moučná jídla) se zaměňují hodně jídly masitými
v různých úpravách. Tomu napomáhá i distribuce, která na trh přináší různé
polotovary (konzervy) rychle a chutně upravitelné.
ELEKTRIFIKACE
Dávno zmizely doby, kdy se svítilo loučí, svíčkou, petrolejem. Dnes je naše
vesnice plně elektrifikována. Jen v čísle 75 u Konstantina Kotouče stále ještě svítí
petrolejovou lampou, zatímco v ostatních domácnostech se stropní žárovková
osvětlovací tělesa (lampy) začínají nahrazovat intenzivnějšími, modernějšími
zářivkami. V domácnostech se víc a víc používá strojů a přístrojů poháněných
elektrickým proudem.
DRUŽSTEVNÍ PRÁDELNA
K ulehčení práce pro hospodyně, které nemají možnost prát prádlo doma –
slouží družstevní prádelna umístěná v budově bývalé mlékárny uprostřed vesnice, kde
si ženy samy prádlo v moderních pračkách i na elektrické ždímačce operou. Prádelna
tato byla zřízena nákladem JZD a uvedena v provozu 3.3.1949. Od té doby slouží
nepřetržitě veřejnosti. V malé místnosti vedle je umístěn elektrický žehlič prádla –
mandl. I tento pořídilo JZD k usnadnění práce našim hospodyním, které si zařízení
toto chválí.
Dva pohledy na družstevní prádelnu – zvanou Pračka. V přilehlé malé
místnosti vedle je žehlírna – zvaná všeobecně Mandl.
Život na našich vesnicích se mění. Lidé žijí radostnějším životem. Mohou si
dopřát to, po čem touží.
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V naší obci letošního roku je 10 osobních automobilů, 66 motocyklů,
36 telvisorů. Tato čísla budou stále stoupat. A to je ukazatel, že lidem se žije opravdu
lépe.
ZDRAVOTNICTVÍ
V lidově demokratické republice se soustavně zlepšují životní a pracovní
podmínky našeho lidu. Nové byty, kanalisace, školy, továrny, zlepšená výživa atd.
Nemalou měrou přispívají k ozdravění a snižování výskytu různých onemocnění.
Zdravotníci jsou však stále zaměřeni na prevenci chorob. Například
tuberkulosy na našem území stále ubývá. Je to výsledek neustálého boje proti této
nemoci. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto boje je pravidelné vyšetřování
všeho obyvatelstva tak zvanou fotografií ze štítu, která se v měsíci listopadu na celém
okrese prováděla. Vyšetřování bylo bezplatné, ale povinné pro všechny občany starší
15 let. Od nás na toto štítování se dojíždělo hromadně do Vyškova.
Nedílnou součástí prevence chorob je i zdravotnická osvěta. Lékaři –
odborníci chodí mezi lid a přednášejí na různá zdravotnická témata. I v naší obci se
takové přednášky konají a těší se vždy veliké oblibě občanů.
Také lázeňské ošetření se dostává našim pracujícím podle potřeby. Není tomu
jako za první republiky, kdy lázně sloužily výhradně bohatým, kteří si mohli drahou
lázeňskou léčbu zaplatit. Dnes jsou lázně otevřeny pro naše pracující, u nichž
lázeňská léčba je zdarma jakožto nezbytné doplnění a pokračování normálně léčebné
prevence.
Náklady na zdravotnickou péči na Vyškovsku byly:
v roce 1952 …....... 14,334.352 Kčs
v roce 1959 …....... 23,191.513 Kčs
NEJSTARŠÍ OBČANKY
Boj za aktivní stáří je snaha nejen prodloužit lidský život, ale učinit při tom
stáří radostné. Člověk nerad odchází z práce, kterou si oblíbil. Dříve odcházeli
do výslužby již 50-ti letí „kmeti“, kdežto dnes mnoho lidí úspěšně pracuje i po 70
roce života.
V naší obci se letos dožila 90 roků stařenka Marie Lysáková z čísla 32, která
na svůj věk je poměrně čilá a zajímá se o dění kolem sebe. Ráda čte. Přejeme jí
ve zdraví ještě další dlouhá léta.
O dva roky mladší stařenka Marie Kroutilíková z čísla 41 ještě ráda chodí na
pole. Často ji vidíme s uzlíkem na zádech usměvavou, milou. I jí přejeme mnoho
dalších let.
Obě stařenky žijí v kruhu své rodiny spokojeně a těší se z dosahovaných
úspěchů společenského zřízení.
ŠKOLA
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Letošní školní rok byl zahájen zvlášť historickou událostí. Žáci všeobecně
vzdělávacích škol budou dostávat od 1. září 1960 všechny školní potřeby ZDARMA.
Náklady, které náš stát na jednoho žáka vynakládá činí na národní škole:
v 1. třídě - 60 Kčs
ve 4. třídě - 70 Kčs
ve 2. třídě - 70 Kčs
v 5. třídě - 60 Kčs
ve 3. třídě - 60 Kčs
Na naší škole je zapsaných v tomto školním roce 67 žáků. Částka vydaná
na pomůcky pro tyto žáky bude obnášet přibližně přes 21.000 Kčs. Tuto sumu ušetří
rodiče žáků naší školy. Je to další důkaz zvyšování životní úrovně.
Na slavnostní okamžik při prvním vstupu do národní školy jistě po celý svůj
život budou vzpomínat chlapci a děvčata, kteří poprvé v dějinách našeho školství
přišli do školních lavic, na nichž již měli připravené a jejich jménem podepsané
všechny učebnice i pomůcky, za něž jejich rodiče nemuseli zaplatit ani haléře.
Jsou to:
1. Zdeněk Cupal – z Boškůvek
10. Alena Novotná – z Mor. Prus
2. Emil Dočkal – z Mor. Prus
11. Božena Pavésková – z Mor. Prus
3. Miloslav Klvač – z Boškůvek
12. Věra Rosmarinová – z Boškůvek
4. Jiří Kusala – z Boškůvek
13. Anežka Sedláčková – z Mor. Prus
5. Zdeněk Hanák – z Mor. Prus
14. Marie Špičáková – z Mor. Prus
6. Zdeněk Mazel – z Mor. Prus
15. Marta Zálešáková – z Mor. Prus
7. František Suchomel – z Mor. Prus
16. Marie Zbořilová – z Mor. Prus
8. Jana Černá – z Mor. Prus
17. Olga Zimermanová – z Boškůvek
9. Zdenka Macholánová – z Mor. Prus
Příplatky na školní stravování:
Vláda ve schůzi konané 14. listopadu 1960 schválila nové zásady
pro vyměřování příplatků rodičů na péči poskytovanou dětem v jeslích
a na stravování dětí v mateřských školách. (Týká se i naší školy, kde stravování dětí
je.)
Podle schválených zásad nebudou rodinám s nižšími příjmy vyměřovány
příplatky vůbec, ostatním rodinám odstupňovaně podle čistého měsíčního příjmu
a podle počtu dětí a na základě podstatně nižších sazeb než dosud. Tak např. žádný
příspěvek nebudou platit rodiče s čistým měsíčním příjmem do 1000 Kčs. Rovněž tak
nebudou platit žádný příspěvek rodiny s čistým měsíčním příjmem do 1500 Kčs a se
dvěma dětmi; rodiny s čistým měsíčním příjmem do 2000 Kčs a se třemi dětmi atd.
Schváleným opatřením projeví se úspory ve vydáních obyvatelstva v částce
téměř 80 mil. Kčs ročně, kterou dosud platili rodiče. Úhradu této částky bere na sebe
stát. Tato úprava vstupuje v platnost od 1. listopadu 1960.
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V naší škole se od tohoto data zdarma stravují děti z mateřské školy:
Michalík Pavel – z Boškůvek
Pavézka Josef – z Mor. Prus
Pavézková Růžena – z Mor. Prus
ŠKOLENÍ – PŘEDNÁŠKY
DŠP:
Jako každý rok i letos byla v naší obci uskutečněna družstevní škola práce
(DŠP), která byla rozvržena do pěti lekcí s těmito tématy:
1. Nové formy odměňování, organisace práce a rozvoje socialistické soutěže v JZD.
2. Specialisace výroby v JZD s ohledem na slučování JZD.
3. Nedostatky v rostlinné výrobě a opatření na jejich odstranění.
4. Nedostatky v živočišné výrobě a opatření na jejich odstranění.
5. Zajištění krmivové základny, péče o řádné uložení krmiv a racionální krmení
hospodářských zvířat.
Za účast na jedné lekci školení vždy od 14 do 17 hodin má každý družstevník
nárok na půl PJ (pracovní jednotka) v penězích. Školení se konalo v zadní místnosti
sálu hostince u Hlavičků.
LIDOVÁ AKADEMIE:
Kulturní komise MNV v Mor. Prusích uspořádala pro všechny občany
v zimním období cyklus přednášek na téma: Co má vědět člověk našeho věku o
přírodě a společnosti.
1. přednáška: Člověk a vesmír
2. přednáška: O hmotě živé a neživé
3. přednáška: Člověk a lékařství
4. přednáška: Technika v socialistické společnosti
5. přednáška: Jedinec a společnosti
6. přednáška: Člověk v socialistické epoše
Začátek přednášek byl vždy v 19,30 hod. V hostinci u Hlavičků. Některé
přednášky byly doplněny krátkými filmy.
DIVADLO
Vždy v zimním období hostuje na našem okrese Státní zájezdová scéna –
vesnické divadlo z Prahy, aby v několika obcích sehrála divadelní hru. Občanům tato
vystoupení přináší příjemnou zábavu a poučení. V naší vesnici také pravidelně herce z
Prahy vítáme. Divadlo se hraje v místní sokolovně. Technické vybavení – tj. Kulisy,
osvětlení atd. si vozí zájezdová společnost s sebou.
Také letos sehrál tento soubor dne 11.12. v 15 hod. hru pro děti: „Helevize“.
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Večer pak pro dospělé byla uvedena hra Jaroslava Dietla: „Pohleďte,
pokušení“. Představení měla pěkný úspěch. Sál byl již v předprodeji téměř vyprodán.
Předprodej provádí vždy soudruh Josef Hudec, obětavý veřejný pracovník.
Dne 17.12. hostovala u nás další Ochotnická scéna s Rannetovou hrou:
„Zbloudilý syn“.
FILM
Dne 20.11. bylo v Mor. Prusích putovní kino krajského filmového střediska v
Brně. Filmové představení se konalo v sokolovně a zvláštností tohoto představení
bylo široké plátno, které zabíralo téměř celou šířku místního sálu. Mnozí občané
viděli způsob promítání na široké plátno ponejprv a všem se líbilo.
Místní kino promítá přes zimní období skoro pravidelně vždy
v sobotu. Promítá Jaroslav Pavéska. Při filmových představeních je dost citelná
konkurence televizního vysílání, pokud se týká návštěvnosti.
TANEČNÍ ZÁBAVY
16. 1.
Sokolský ples
6. 2.
Ples SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a VŽ
27. a 28. 2
Ostatky - pořádal Sokol
6.3.
Maškarní ples dětí – pořádal Sokol
23.4.
Hodová zábava – pořádal Sokol
28.5.
Kácení máje – pořádali odvedenci
TRADIČNÍ ZVYKY
Starých zvyků a obyčejů rychle ubývá. Ještě dosud hlučně se slaví ostatky.
Pořadatelem je většinou Sokol. První den zábavy bývá v sobotu, obyčejně v rázu
maškarní merendy. Druhý den pak bývá taneční zábava. V ostatkové úterý (někdy
i v pondělí) sejde se chasa hned ráno v hostinci, odkud v maskách odejde
za doprovodu hudby do vesnice, aby šla dům vedle domu, kde v různém šprýmování
zve občany k večerní zábavě. (Mnozí se však již sami zábavy nemohou zúčastnit.
Proč? To ponechám k vyluštění Tobě, čtenáři.) V domácnostech dostávají po zavdání
vína neb pálenky peníze, někdy vezmou vajíčko, jinde i kus slaniny a podobně.
Vajíčka pak prodají, jiné poživatiny slouží ke společné hostině. Vybrané peníze
připadnou do pokladny Sokola. Slouží k udržování sálu a jiných výloh.
TĚLOVÝCHOVA
Letošní jubilejní rok – 15-tý to rok našeho svobodného života oslavil náš lid
vrcholnou oslavou, na jejímž úspěchu má prvotní zásluhu sjednocená tělovýchova.
Byla to II. celostátní spartakiáda. Dlouho před tím, než vešli na obrovskou plochu
strahovského stadionu v Praze vlajkonoši a kdy za zvuku dělových salv začala II.
spartakiáda – dlouho před tím bylo rušno v tělocvičnách a na hřištích. Pilně se všude
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nacvičovalo, aby každá tělocvičná jednota mohla vyslat do Prahy své zástupce a aby
s klidným svědomím si mohli naši tělocvikáři říci: „Dobrá věc se podařila“.
Nejinak tomu bylo i u nás. Cvičilo se. A výsledek? 30 našich cvičenců
vystoupilo v Praze s desítkami tisíc mladých dělníků a dělnic, lidí z úřadů, obchodů,
škol, z armády ze všech koutů naší vlasti. Pestrá mozaika povolání, mladí i staří .
Všichni prošli branou s výmluvným nápisem: „Socialismus u nás zvítězil“. Všichni
pocítili velikost, družnost, solidaritu a také upřímnou mírumilovnost českého
a slovenského socialistického člověka.
Byly to chvíle nezapomenutelné. Však tu dobu se o ničem jiném mezi lidmi
nemluvilo. Všichni jsme se zájmem sledovali vysílání rozhlasem a víc ještě televizí.
Tu jsme pak opravdu litovali, že dosud není televize barevná, abychom mohli vidět
celou tu krásu v pravé podobě.

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Rádi bychom upozornili všechny členy SDH Moravské Prusy, že letošní
Výroční valná hromada se chystá na 30. prosince. Veškeré potřebné informace
se dozvíte z pozvánky, kterou včas obdržíte.
Blíží se první čtvrtletí roku 2018. A tak se začínáme připravovat na událost,
která se netýká jen členů sboru. Máme na mysli tradičí hasičský ples. Po loňském,
troufáme si říct, úspěchu, jsme se opět domluvili s kapelou Kozlaňáci, že nás tímto
večerem provede. Přijměte prosím naše pozvání k tanci, poslechu i zábavě. Už teď se
na tuto akci těšíme!
Nyní nezbývá než jedno… Přejeme Vám krásné a poklidné prožití svátků
vánočních a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti!
Jiří Řezník
člen SDH Mor. Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
Letošní již třetí vítání občánků proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
v neděli 26. listopadu. Pan starosta přivítal do naší obce nové občánky Pavlíčka
a Karolínku, oba z Moravských Prus. Žáci ze základní školy si pod vedením paní
učitelky Černochové přichystali pro miminka i jejich rodiče krásné básničky
a písničky. Za krásné vystoupení jim moc děkujeme. O fotografie na památku se jako
vždy postarala paní Svobodová.
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Děkujeme všem, kteří se na organizaci vítání občánků v uplynulém roce
podíleli a všem našim novým občánkům přejeme hlavně zdraví a milující náruč jejich
rodičů.
Rozsvěcení vánočního stromečku
V neděli 3. prosince proběhlo v odpoledních hodinách před budovou základní
školy rozsvěcení vánočního stromečku, na kterém se podílela Obec Prusy-Boškůvky,
Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy a letos se nově zapojilo i Mateřské
centrum Prušánek. Po slavnostním přivítání panem starostou zazpívaly děti
ze základní i mateřské školy pod vedením svých p. učitelek vánoční písničky a poté
básní Stromečku vstávej rozsvítily náš letošní vánoční stromeček. V průběhu
odpoledne si zájemci mohli napsat na vánoční baňky svá přání a poté baňku zavěsit
na stromeček. Připraveno bylo občerstvení v podobě koláčků, svařeného vína
či pečeného čaje. Všichni se mohli také zahřát u ohně a zazpívat koledy, které nám
hrály celý podvečer a přispěly k vánočnímu naladění. Velké poděkování si zaslouží
paní ředitelka a všechny učitelky, které v neděli ve svém volnu přijely a podpořily
vystoupením s dětmi naše tradiční rozsvěcení stromečku. Také děkujeme paní
Večerkové a Jarmarové za výrobu krásného anděla a dále moc děkujeme všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci této hezké předvánoční akce.
Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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Z EVIDENCE OBYVATEL
Obec Prusy-Boškůvky z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů již nějakou dobu nezveřejňuje jmenovité seznamy životních
jubileí a další údaje týkající se evidence obyvatel. Pokud by si některý z občanů přál,
aby jeho životní výročí bylo zveřejněno, ať se prosím obrátí na obecní úřad
a o zveřejnění požádá. Děkujeme za pochopení.
JUBILANTI ROKU 2017
• 50 let oslavilo 8 občanů
• 55 let oslavilo 6 občanů
• 60 let oslavilo 6 občanů
• 65 let oslavilo 9 občanů
• 70 let oslavilo 6 občanů
• 75 let oslavilo 8 občanů
• 80 let oslavili 2 občané
• 85 let oslavil 1 občan
• 90 let oslavil 1 občan
• nad 90 let oslavilo 5 občanů
• Dvěma nejstarším obyvatelkám naší obce je 96 let.
Obec Prusy-Boškůvky přeje všem obyvatelům naší obce, kteří v roce 2017
oslavili své životní výročí, vše nejlepší, pevné zdraví a spoustu životní pohody.
Další informace:
V roce 2017 se narodilo se 9 nových občánků.
V průběhu roku 2017 zemřelo 5 občanů.
V průběhu roku 2017 se přistěhovalo 14 nových občanů, 5 občanů bylo
přihlášeno k trvalému pobytu v naší obci z moci úřední. Celkem 8 občanů se
stěhovalo v rámci obce a 28 občanů se z naší obce odstěhovalo. Tři občané uzavřeli
v roce 2017 sňatek.
Počet obyvatel v obci Prusy-Boškůvky k 30. 11. 2017 je 648 + 1 cizinec.

Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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