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ÚVODNÍK
Řeknu Vám, že to není vůbec lehké. Pokaždé, když mě napadne, o čem psát,
mám pocit že už jsem něco podobného psala minule nebo předtím nebo ještě dřív.
Tedy jsem si jistá, že jsem ještě nepsala o sportu, ale to buďte rádi! Bylo by to hodně
zmatené čtení a ani tentokrát se na tento, pro mě hodně tenký, led, pouštět nebudu.
Právě jsem přišla domů z nácviku na hody. O nich se dočtete víc ke konci.
Já spíš přemýšlím nad tím naším lidovým repertoárem. Všechny písničky mají nějaký
děj. Proto jsou dobře zapamatovatelné. Většina je samozřejmě o lásce. Především o té
nešťastné, kterou pravděpodobně překazí vojna nebo rodiče. A ty mají takovou
pomalou až tesklivou melodii.
Ale všimli jste si, kolik jich pojednává o nepříliš hodných holkách? Zpíváme
o samých nevěrnicích s oblibou nazývaných falešnicemi, nebo alespoň s falešnýma
očima a na konci se dozvíme, že už si od ní nic nevezmou, tancovat s ní nebudou a ani
doubrou noc jim nepopřejí. Zatímco šohaji nejsou snad v žádné písničce obviňovaní
z klamání děvčat. Maximálně tu svoji nechají darmo čekat, protože s jednou si
dopisuje, další pro něj pláče a s třetí si rád zatancuje. A zpíváme je pěkně zvesela!
To já jen tak, kdybyste si nevšimli, jak nespravedlivé to je…
Nic platné, stejně se na to těším. Ať už zpíváme dokonale nebo ne, vždycky
to zní dobře, když je to pěkně s radostí. A doufám, že to tak bude působit i 21. dubna.
A když se s Vámi potkáme, tak se k nám přidáte!
Teď Vám ale nevím… Nepsala jsem toto už někdy?
Tereza Řezníková

Přeji Vám hezké dny plné barev!
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje,
přestože při psaní těchto řádků venku ještě pořádně mrzne, za okny dokonce
poletuje sníh, zima se jen tak nevzdává své vlády a jaro se zdá být zatím
v nedohlednu, tak Vám již nyní přinášíme na stránkách letošního prvního čísla
zpravodaje Občan informace o tom, co se bude v naší obci dít na jaře, příp. začátkem
léta.
Ještě předtím se však ohlédneme za posledním veřejným zasedáním
zastupitelstva obce roku 2017, kde se schvalovaly zejména důležité dokumenty
pro financování obce.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 21. 12. 2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2018
ve třídění dle rozpočtové skladby:
na straně příjmů v položkách ve výši: 36 392 900,- Kč,
na straně výdajů v paragrafech ve výši: 36 392 900,- Kč
2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce
3. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2020
4. ZO schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusy-Boškůvky za uplynulé
období 1/2014 - 12/2017
5. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce Prusy-Boškůvky
k provedení rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 2017 s dodatečným
projednáním a schválením na nejbližším zasedání RO.
6. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce – projednávání jejich výše dle
změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 01. 01. 2018, kterou se mění
odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZO za výkon funkce. ZO
neschvaluje navýšení pevné složky odměny neuvolněnému místostarostovi obce,
členům rady ani pevnou složku odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Výše všech odměn tak zůstávají pro všechny neuvolněné zastupitele ve stejných
částkách jako dosud.
Celý zápis z veřejného zasedání je možné si vyžádat k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu v úředních hodinách.
Podrobnější rozpis rozpočtu obce na rok 2018
Příjmy celkem: 36 392 900 Kč
Daňové příjmy

9 629 000 Kč

Nedaňové příjmy

504 600 Kč

Kapitálové příjmy

70 000 Kč
189 300 Kč

Přijaté transfery
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Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

26 000 000 Kč

Výdaje celkem: 36 392 900 Kč
Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. rostlin

10 000 Kč

Místní komunikace

70 000 Kč

Dopravní obslužnost IDS JMK

33 000 Kč
310 000 Kč

Pitná voda

27 950 000 Kč

Odpadní vody
Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy

1 065 000 Kč

Knihovna Moravské Prusy

36 000 Kč

Ostatní záležitosti kultury

16 000 Kč

Činnosti registrovaných církví a náboženských pros.

30 000 Kč

Rozhlas a televize

19 000 Kč

Zájmová činnost v kultuře

323 000 Kč

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

200 000 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

40 000 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

37 000 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace

14 000 Kč

Veřejné osvětlení

145 000 Kč
1 932 000 Kč

Pohřebnictví

591 000 Kč

Komunální služby
Sběr a likvidace nebezpečných odpadů

25 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

300 000 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů

200 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

140 000 Kč

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4 000 Kč

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

35 000 Kč
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Ochrana obyvatelstva

10 000 Kč

Požární ochrana

286 500 Kč

Zastupitelstva obcí

1 010 600 Kč

Volba prezidenta republiky

10 000 Kč

Činnost místní správy

1 293 800 Kč

Služby peněžních ústavů

12 000 Kč

Ostatní finanční operace

220 000 Kč
25 000 Kč

Finanční vypořádání minulých let

Podrobnější rozpis střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2020

Rok 2018
Příjmy

Rok 2019

30 175 000 Kč Příjmy

19 100 000 Kč

změny stavu krátk.
prostř.

změny stavu krátk.
1 000 000 Kč prostř.

2 000 000 Kč

dlouhodobé přijaté
půjčky

dlouhodobé přijaté
26 000 000 Kč půjčky

---

příjmy + financování

57 175 000 Kč příjmy + financování

21 100 000 Kč

Celkem výdaje:

57 175 000 Kč Celkem výdaje:

19 675 000 Kč

Uhrazené splátky
půjčky
Výdaje + financování

Uhrazené splátky
--- půjčky
57 175 000 Kč Výdaje + financování

1 425 000 Kč
21 100 000 Kč

Rok 2020
Příjmy

11 920 000 Kč

změny stavu krátk.
prostř.

---

dlouhodobé přijaté
půjčky

---
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příjmy + financování

11 920 000 Kč

Celkem výdaje:

10 495 000 Kč

Uhrazené splátky
půjčky
Výdaje +
financování

1 425 000 Kč
11 920 000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje k zajištění stability potřeb
a hospodaření obce a je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech
a výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích na základě uzavřených smluvních
vztahů. Pro Obec Prusy-Boškůvky je tímto výdajem poskytnutý dlouhodobý úvěr
z Komerční banky, a.s. (smlouva byla podepsána 27. 04. 2017) celkem ve výši 26 mil.
Kč na 20 let na investiční akci - výstavba ČOV a kanalizace v obci.
Rok 2018:
- čerpání dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 26 000 000 Kč
na 20 let,
- část dotace z OPŽP a JMK na výstavbu ČOV a kanalizace v obci,
- II. etapa opravy zídky na hřbitově v Moravských Prusích,
- stavba ČOV a kanalizace v místních částech obce Moravské Prusy a Boškůvky.
Rok 2019:
- dlouhodobý úvěr se splácením v letech 2019 - 2037: první splátka úvěru v 1/2019
činí 118.700,- Kč; následně každý další měsíc od 2/2019 do 2/2037 činí splátky
měsíčně 118.700,- Kč; poslední splátka za 3/2037 bude činit 123.400,- Kč,
- část dotace z OPŽP a JMK na výstavbu ČOV a kanalizace v obci,
- stavba ČOV a kanalizace v místních částech obce Moravské Prusy a Boškůvky,
- opravy některých místních komunikací po stavbě kanalizace,
- výstavba chodníků na místním hřbitově v Moravských Prusích,
- výstavba vodovodu v místní části Boškůvky.
Rok 2020:
- opravy místních komunikací po stavbě kanalizace
Poplatky v roce 2018
Upozorňujeme některé občany, že místní poplatky za svoz odpadu a psy
vybíráme v kanceláři obecního úřadu již od 26. února. Termín jejich splatnosti je 31.
března. Přesto se však najdou občané, kteří k dnešnímu dni stále nemají splněnou
svoji zákonnou povinnost a poplatky uhrazené nemají. Žádáme, aby tak učinili
co nejdříve a vyhnuli se tak riziku navýšení poplatku platebním výměrem. Děkujeme.
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Jarní svozy odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích
i Boškůvkách přistaveny v pátek 13. 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 12. 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 12. května. Členové SDH budou jezdit v Moravských Prusích
i v Boškůvkách po obci a budou elektro od občanů vybírat.
Sběr železa: v pátek 11. května bude přistaven kontejner na železo vedle
garáží na Hatích. Žádáme občany, aby do kontejneru neházeli žádný jiný odpad.
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 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.
Inventarizace obce
V lednu proběhla inventarizace majetku obce Prusy-Boškůvky ke dni 31. 12.
2017 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 2017 nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.
Dotace v roce 2018
V letošním roce jsme získali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 700 000,- Kč na opravu druhé části zídky kolem hřbitova. Výběrové
řízení na stavební práce vyhrála firma WAGNER stavební spol. s r.o., která již teď
na jaře zahájí stavební práce na hřbitovní zídce. Vzhledem k tomu, že budou
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na hřbitově probíhat stavební práce, žádáme občany o zvýšenou opatrnost
a dodržování vlastní bezpečnosti při pohybu na hřbitově a v jeho okolí.
Obec také získala dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Naše JSDH v současné době disponuje
zastaralým a již technicky nevyhovujícím nákladním automobilem AIVA typ A31.1 K
z roku 1988, jehož provoz se vzhledem k častým opravám již ekonomicky nevyplácí.
Z toho důvodu jsme využili možnosti a podali žádost o dotaci na pořízení nového
automobilu. Z Ministerstva vnitra nám byla schválena dotace ve výši 450 000,- Kč.
Na základě doporučení jsme podali ještě také žádost o individuální dotaci
z Jihomoravského kraje ve výši 300 000,- Kč. I tato dotace nám byla na pořízení
nového automobilu schválena, a to ve výši 300 000,- Kč. Doplatek obce na pořízení
nového automobilu se bude tedy pohybovat pouze v rozmezí zhruba 200 000,- Kč
(nové auto by mělo stát cca 950 000,- Kč).
Dále očekáváme v letošním roce přijetí další zálohy dotace z Ministerstva
životního prostředí z Operačního programu životního prostředí 2014-2020
na výstavbu kanalizace a ČOV.
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 (aktuální
rozpočet a k němu se vztahující rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu),
dokumenty příspěvkové organizace obce, dokumenty DSO Ivanovická brána,
vyhlášky, návrhy opatření obecní povahy, záměry obce prodat, směnit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, smlouvy a další
dokumenty.
Rozpočet obce předchozích let i roku aktuálního najdete na webové adrese:
http://prusyboskuvky.imunis.cz/rr
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2017
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov
předložil Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Prusy-Boškůvky, ve které hodnotí
bezpečnostní situaci celkově jako dobrou. Za rok 2017 došlo na území naší obce
ke třem trestným činům, přičemž se jednalo o týraní svěřené osoby a dvakrát krádež.
Na úseku přestupků bylo zaznamenáno a řešeno 8 případů, kdy se jednalo o 1 případ
na úseku přestupků proti občanskému soužití, 1 přestupky proti majetku a 6x
v dopravě. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly zjištěny
prohřešky: jízda bez dokladů, nepoužití bezpečnostních pásů, nerespektování
dopravní značky, technická závada na vozidle. Policie ČR hodnotí naši obec jako
„klidnou a spořádanou obec“.
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Výstavba kanalizace a ČOV
V průběhu zimních měsíců, kdy byla pozastavena stavba na nové kanalizaci
a čistírně odpadních vod, probíhala různá jednání všech zainteresovaných stran, jak
nejlépe vyřešit vzniklou situaci, kterou jsme popisovali v minulém čísle Občana.
Zejména se zvažovala možnost rozdělit výstavbu na dvě etapy - tu první
ukončit a druhou započít novým výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Tato
možnost však přicházela v úvahu pouze v případě, že by se na této variantě zadavatel
(obec) i zhotovitel (SDRUŽENÍ Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV) vzájemně
dohodli. Dohoda byla podmínkou Státního fondu životního prostředí, aby zůstala
zachována možnost čerpání dotace. Při vyjednávání obou stran přednesl zhotovitel
stavby své podmínky, za kterých je ochoten se dohodnout na skončení I. etapy.
Po zhodnocení předložených podmínek zhotovitele, ekonomických propočtech,
konzultacích s právním zástupcem obce i manažerkou projektu ze Státního fondu
životního prostředí a zvážením všech rizik, bylo zjištěno, že možnost ukončení
výstavby I. etapy a zahájení nové, by nakonec nebylo pro obec ekonomicky výhodné.
Ba naopak by tato možnost přinesla další výdaje a nová rizika. Z těchto důvodů se
zastupitelé obce na pracovní poradě dohodli, že se bude pokračovat ve výstavbě
kanalizace a ČOV za stávajících podmínek a dle platné smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby SDRUŽENÍ Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV. Stavební práce
budou zahájeny co nejdříve.
Jak jsme již uvedli ve zpravodaji 4/2017, prozatím bylo prostavěno
cca 20 mil. Kč z celkových nákladů na stavbu ve výši cca 76,5 mil. Kč. V prosinci
2017 obdržela obec I. zálohu na dotaci MŽP ve výši 7 673.569,74 Kč na výstavbu
kanalizace a ČOV v obci, a právě v těchto dnech byla podána žádost o proplacení II.
zálohy dotace dle předložených faktur.
Zopakujeme, že v Boškůvkách jsou kompletně hotové stavební práce.
V Moravských Prusích jsou hotové tyto 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).
Koncem února byly na obecní úřad dodány projekty na jednotlivé domovní
přípojky splaškové kanalizace od Ing. Slavíka. Začátkem března chodili vlastníci
na obecní úřad, aby tyto projekty odsouhlasili – děkujeme za spolupráci. Nyní budou
projekty předány na stavební úřad ke schválení. Jak jsme již několikrát informovali,
dle rozhodnutí zastupitelstva uhradí projektovou dokumentaci k domovním přípojkám
občanů (včetně stavebního povolení) obec ze svého rozpočtu.
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Ve zkratce akce plánované ve II. čtvrtletí 2018:
7. 4. Ukliďme Česko, sraz v 8.00 hod. před školou
21. 4. Krojovaný průvod obcí
21. 4. Hodová zábava od 20.00 hod. v sále KD
30. 4. Slet čarodějnic od 16.08 hod. na hřišti
5. 5. Rally Vyškov
12. 5. Rybářské závody od 8.00 hod. na rybníku
30. 6. Dětský den TJ Sokol
Veškeré informace o dění v obci můžete sledovat na webových stránkách
obce www.prusy-boskuvky.eu nebo na facebooku pod profilem „Obec PrusyBoškůvky“.
Vážení občané,
v těchto dnech k nám pomalu přichází jaro a s ním i oteplení a prodloužení
dnů, začátek růstu všech rostlin, ptáci přilétají z teplých krajin a vůbec můžeme
pozorovat zvýšenou aktivitu všeho živého. Na jaře se prostě všechno probouzí a ožívá,
a tak Vám přejeme, abyste si jarní dny užili, aby Vám sluníčko přineslo spoustu
energie a každý den, ať je pro Vás radostný a nezapomenutelný.
Také jsou před námi nejvýznamnější křesťanské svátky, které jsou spojeny se
spoustou lidových tradic, a přejeme Vám, abyste si velikonoční svátky všichni užili
a chlapcům přejeme bohatou pomlázku.
Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

HOSPODAŘENÍ OBCE
Komentář k hospodaření Obce Prusy-Boškůvky za rok 2017

Schválený rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Rok 2016

Rok 2017

7 084.400,- Kč

7 967.700,- Kč

7 818.501,02 Kč

8 897.387,63 Kč

677.192,28 Kč

548.081,98 Kč

463.934,- Kč

0,- Kč

2 241.253,- Kč

8 495.851,74 Kč

OBČAN 1/2018

12

PŘÍJMY CELKEM

11 200.880,30 Kč

17 841,321,35 Kč

8 279.960,85 Kč

5 976.456,25 Kč

940.387,- Kč

17 571.744,61 Kč

VÝDAJE CELKEM

9 220.347,85 Kč

23 548.200,86 Kč

SALDO příjmy – výdaje

1 980.532,45 Kč

5 606.879,51 Kč

Změna stavu na BÚ

1 980.532,45 Kč

5 606.879,51 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

- Daňové příjmy byly v roce 2017 oproti předchozímu roku vyšší řádově o 300 tis.
Kč u dani z příjmu fyzických osob, o 500 tis. u DPH a zhruba o 100 tis. u daně
z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti.
- Finanční prostředky na straně výdajů byly použity na provozní výdaje, mzdové
prostředky, běžné opravy a údržbu. Větší částka byla použita na plánovanou
opravu hasičské zbrojnice – zhruba 100 tis. Kč. Velké finanční prostředky byly
použity na investice – plánovanou výstavbu kanalizace a ČOV v naší obci, a to
ve výši celkem 10 mil. Kč. Na obě zmíněné opravy byly čerpány dotace.
- V roce 2017 byly příjmy oproti roku 2016 vyšší zhruba o 6,7 mil. Kč a výdaje
vyšší zhruba o 14,3 mil. Kč, protože v roce 2017 byly získány dotace a byla
zahájena velká investice – výstavba kanalizace a ČOV.
- Obec v roce 2017 podepsala smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. na 20 let
ve výši 26 mil. Kč na výstavbu kanalizace a ČOV. Úvěr zatím nebyl čerpán.
- Obec nevede hospodářskou činnost ani žádné fondy, neprovozuje podnikatelskou
činnost a nečerpala prostředky poskytnuté na řešení následků živelných katastrof.
Obec se v srpnu 2017 stala plátcem DPH.
- Dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH poskytnuta Jihomoravským
krajem přišla na účet obce v červenci ve výši 343.000,- Kč; částka byla zcela
vyčerpána na opravu střech, vrat a elektroinstalace hasičské zbrojnice
v Moravských Prusích; UZ 00551
- V srpnu obdržela obec dotaci z JMK celkem ve výši 25.000,- Kč na nákup
vybavení knihovny v Moravských Prusích. Částka byla zcela vyčerpána. UZ 00331
- V prosinci obdržela obec dotaci MŽP ve výši 7 673.569,74 Kč na výstavbu
kanalizace a ČOV v obci. Částka byla zcela vyčerpána. UZ 15974
- Dotace na mzdové náklady pracovníků vybraných z Úřadu práce k vykonávání
veřejně prospěšných prací v částce 161.000,- Kč; UZ 13013
- Obec obdržela dotaci na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve výši 48.182,- Kč. Dotace byla čerpána ve výši 23.
816,- Kč pod UZ 98071.
- V roce 2017 obec poskytla veřejnou finanční podporu místním zájmovým
sdružením a neziskovým organizacím mimo území obce, celkem 12-ti žadatelům
v celkovém objemu 114.309,40 Kč.
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- Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace,
poukázané finanční prostředky z KÚ JMK, odbor školství a prostředky obce
využila na provozní výdaje školy, mzdy učitelů a ostatních pracovníků. Organizace
úvěr nečerpala.
- Zůstatek běžného účtu u Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2017 činí 5 877.022,57 Kč.
Změny v rozpočtu byly prováděny v souladu s aktuální potřebou na základě
rozpočtových opatření:
- RO 1/2017 ze dne 15.2.2017 změny: příjmy 0,- Kč; výdaje 139.000,- Kč;
financování 139.000,- Kč
- RO 2/2017 ze dne 29.3.2017 změny: příjmy 30.000,- Kč; výdaje 30.000,- Kč
- RO 3/2017 ze dne 26.4.2017 změny: příjmy 186.500,- Kč; výdaje 186.500,- Kč
- RO 4/2017 ze dne 28.6.2017 změny: příjmy 477.000,-Kč; výdaje 2 622.000,-Kč;
financování 2 145.000,- Kč
- RO 5/2017 ze dne 25.9.2017 změny:příjmy 111.500,-Kč; výdaje 11 511.500,-Kč;
financování 11 400.000Kč
- RO 6/2017 ze dne 30.10.2017 změny: příjmy 48.200,- Kč; výdaje 48.200,- Kč
- RO 7/2017 ze dne 27.11.2017 změny: příjmy 157.000,- Kč; výdaje 157.000,- Kč
- RO 8/2017 ze dne 11.12.2017 změny: příjmy 35.000,- Kč; výdaje 35.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2017: příjmy 16 686.900,- Kč; výdaje
30 370.900,- Kč; financování 13 684.000,- Kč.
Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zdá se, že tři měsíce od vydání minulého čísla jsou krátká doba na to, aby se
událo něco zásadního. Z pohledu našich dětí a žáků je to však časový úsek dosti
dlouhý.
Za tři měsíce se toho děti v mateřské škole naučily opravdu hodně. Ty
nejmladší si už zvykly na kolektiv a zapojují se do her a různých tvořivých aktivit.
A předškoláčci zodpovědně plní úkoly, které jim pomohou rozvinout všechny
dovednosti, které budou jako školáci potřebovat.
Školáci vlastně zvládli téměř třetinu učiva pro tento školní rok, které jim
Školní vzdělávací program pro jejich ročník ukládá.
Předškolní děti a všichni školáci jezdili od prosince do konce února
do Vyškova na plaveckou výuku. Proto se jistě v tomto období „zrodili“ noví plavci.
A to je pro jejich další život hodně důležité.

OBČAN 1/2018

14

První lednový týden navštívily děti místní
kostel, kde si s paní Jaruškou Voščekovou
zazpívaly vánoční koledy, připomněly si
příběh z Betléma a především viděly, jak
pracují a hrají varhany. To byl pro některé
nezapomenutelný zážitek.
V den předávání pololetního vysvědčení
nás opět navštívilo Mobilní dopravní
hřiště. Tak jako v minulých letech si děti
projíždění křižovatek a hru na dopravní
policisty užívaly.
Velkou zábavu si všechny děti užily při
školním karnevalu. Krásné masky si nejen
zatancovaly, ale i zasoutěžily v různých
disciplínách.
Všichni školáci si vyzkoušeli, jaké to je
vystupovat před větším množstvím
posluchačů při školní recitační soutěži. Ti
nejlepší – Terezka Novotná a Štěpán
Lozrt - nás potom reprezentovali
ve Vyškově v okrskovém kole.
V mateřské škole se děti poutavou formou
seznámily s různými profesemi. Dokonce
je navštívila středoškolská učitelka
ošetřovatelství paní Šárka Trávníčková,
která jim povyprávěla a ukázala,
co všechno taková zdravotní sestra musí
umět a ovládat.
Koncem března přijede z Finska
pravnučka pana učitele Kachlíka, který
tu před mnoha lety nejen učil, ale také
namaloval velký nástěnný obraz na
chodbě naší školy. Slečna Kachlíková,
která podědila dědečkovo výtvarné nadání
a také se věnuje malířské tvorbě, projevila
zájem dílo svého pradědečka vidět
na vlastní oči. Rádi ji tu přivítáme.
V letošním roce oslaví naše republika významné stoleté výročí, které se
samozřejmě promítne do života školy. I naše škola má od roku 1932 bohatou historii.
I přes její „vysoký věk“ je díky péči obecního úřadu krásná a skvěle vybavená. Je
velmi smutné, že je mezi občany obce někdo, kdo klidně neopravitelně poškodí
omítku školy. Bohužel jsme tuto nemilou věc museli nahlásit Policii ČR k přešetření.
Oprava nebude levná. Věřím, že budeme všichni všímavější a zodpovědnější, aby se
již nic podobného nepřihodilo a naše škola byla stále hezká.
Mgr. Olga Hillová
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KNIHOVNA
Každých pět let je nutné provést revizi naší knihovny. V únoru nás tak
za tímto účelem navštívily pracovnice z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Inventurou se budu zabývat v nejbližší době. Díky tomu už teď byly vyřazeny některé
tituly, které si můžete za symbolickou cenu zakoupit.
Nyní se můžeme pochlubit novými regály a policemi, které nechal zhotovit
místní obecní úřad. Tímto jste srdečně zváni, abyste se mohli podívat na nové
vybavení. Především však, abyste si zapůjčili některou z našich knih nebo využili
služeb výměnného fondu s KKD Vyškov, který byl právě obnoven.
S radostí můžeme říct, že Dámský klub stále funguje. Ženy se zde schází
k povídání při kávě nebo čaji. Také si mohou předvést své výtvory. Díky patří paní
Peričkové za krásné háčkované věci s velikonoční tématikou, paní Špičákové
za ukázky jejího šicího umění a paní Konečné za velice chutné cukrářské pochutiny.
Závěrem Vám přeji krásné prožití jarních dní!

Bedřiška Večerková
knihovnice

PRUŠÁNEK
Dětský karneval
V neděli 21. ledna 2018 proběhl v sále kulturního domu v Moravských
Prusích dětský karneval. Stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce nás
programem provázeli bratři Chabičovští spolu s Káčulí a Símou. Holky vyzývaly
všechny děti na parketu k tanci a zároveň připravovaly soutěže. Letos mezi nás přišly
opět dvě pohádkové postavičky – tentokrát to byl oblíbený Mickey Mouse a Minnie.
Děti celé odpoledne soutěžily, tancovaly, a především se dobře bavily. Letos jsme byli
všichni mile překvapeni spoustou originálních a doma vytvořených masek. O to těžší
bylo vybrat 10 NEJ. Nakonec si po sečtení všech hlasů ceny odnesly v mladší
kategorii tyto masky: tučňák (získal bezkonkurenčně nejvíc hlasů), Maková panenka,
Červená Karkulka, liška a robot; ve starší kategorii potom mimino, pytel brambor,
kostra, srnečka a makovice. Na závěr si všechny přítomné děti vybraly malý dárek,
aby nikdo neodcházel s prázdnou. Závěrem děkujeme rodičům za pomoc nejprve
s přípravou a potom s úklidem sálu a také děkujeme sponzorům: Obec PrusyBoškůvky, ZOD Haná Švábenice.
Kateřina Burešová
Prušánek
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FARNÍ LISTY
Desatero ukazatelů lidských cest:
Já jsem Pán, tvůj Bůh!
1. Nebudeš mít jiné bohy!
Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být
tvým pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný.
Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo
o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém
Synu: drž se jeho slov a budeš žít v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl.
Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně.
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3. Budeš zachovávat den odpočinku!
Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš.
Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě.
4. Budeš ctít otce a matku!
Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti
pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít
nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné lásce.
5. Nebudeš zabíjet!
Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout,
osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni.
Já chci být tvým ochráncem: drž se mne a budeš žít beze strachu.
6. Nebudeš cizoložit!
Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost
z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat krásně
a věrně.
7. Nebudeš krást!
Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát,
dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým
živitelem: drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát.
8. Nebudeš lhát!
Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá
ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se důvěřovat
a budeš sám důvěryhodný.
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty.
Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se mne a poznáš lásku obšťastňující.
10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh,
ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít spokojeně.
SVATÝ TÝDEN
Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského
liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední
týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.
Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení).
Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota.
Bohoslužby v kostele sv. Jiří v Moravských Prusich:
• Zelený čtvrtek – 17.00 hod
• Velký pátek – 17.00 hod
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•
•

Bílá sobota – 18.00 hod
Velikonoce (neděle a pondělí) – 11.00 hod
Aleluja!
V Ježíši
Láska zvítězola nad nenávistí,
milosrdenství nad hříchem,
dobro nad zlem, pravda nad lží,
život nad smrtí.
papež František

Taktéž jste zváni na mši svatou ve farní hody ke cti sv. Jiří v neděli 22. 4.
v 9.30 hod.
Požehnané svátky Kristova vítězství
přeje Pater Kryštof

Z KRONIKY
ROK 1960 (2. část)
HOSTÉ ZE SSSR V NAŠÍ OBCI
V červenci letošního roku navštívilo naši vesnici 15 sovětských turistů. Byli
to učitelé, lékaři a inženýři, kteří přijeli zvláštním autobusem. Na kraji vesnice „U
Váhy“je již očekávalo mnoho našich občanů. Vyhrávala hudba soudruha Ladislava
Kutálka. Po přivítání všichni odešli do kanceláře JZD, kde byla pro hosty připravena
svačina. Po svačině a po prohlídce družstevních objektů odebrali se hosté na MNV.
Cestou se zastavili u hrobu padlých sovětských vojáků. V obřadní síni na MNV
dostali sovětští hosté dárky. Každý dostal malé album s fotografiemi a pohlednicemi
naší vesnice. Po krátké besedě si sovětské hosty rozebrali naši občané a zavedli je do
svých domovů. Byli u Laidorfů, Pavézků, Cigánků, Matějků, Černých, Kolomazníků,
Chytků, Kutálků, Wachtlů a Račanských. Sovětským lidem se v rodinách líbilo a
přinesli si mnoho malých dárků a upomínkových předmětů. Po společné večeři ve
škole odešli všichni do sokolovny, kde byl přátelský večer s tancem. Hrála hudba s.
Kutálka. Velkou radost způsobili našim sovětským hostů, naši pionýři, kteří zpívali
ruské písně a recitovali ruské verše. Po půlnoci došlo k rozloučení. Se slzami v očích
se loučili naši i sovětští lidé.
Přátelství však nekončilo. Pokračuje přátelským dopisováním.
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RŮZNÉ
V srpnu došlo k řádnému upravení obecní study před sokolovnou. Studna
tato se nachází na dolince, takže povrchová voda do ní mohla stékat. Proto byl
vybudován kolem studny kryt.
V pátek 19. srpna Sovětský svaz vypustil druhý kosmický koráb se zvířaty
na palubě. Koráb měl za úkol prověřit systém zajišťující životní podmínky a
bezpečnost letu člověka v kosmu a jeho návrat na Zemi. Úspěch se podařil.
V okrese nastoupili na pomoc zemědělství letci Agroletu z Prahy. Za několik
málo dní přihnojili téměř 1000 ha cukrovky. Tuto pomoc jsme přivítali také v našem
JZD a to právě v době pilných žní. Družstevníci se nemuseli zdržovat od žňových
prací.
V srpnu letošního roku vydalo Krajské nakladatelství v Brně knihu Richarda
Podaného – rodáka z Mor. Málkovic - „Dělnické revoluční hnutí na Vyškovsku v
letech 1918-1948“. Autor zde na podkladě dosažitelných dokladů sleduje historii
dělnického hnutí v okrese Vyškov, zejména pak počátky a vývoj KSČ. V knize uvádí
autor vzpomínky na dělnické hnutí i v naší vesnici.
V měsíci září provádělo místní JZD prodej podzimního ovoce přímo na
stromech veřejnou dražbou. Hodně ovocných stromů je v sadech: Za kopci, na Novém
Dvoře, Na Újezdě, na Lečku, Pod Biliskem, na Hatích a pod Zouvalkou v Korytech.
Průměrná cena ovocného stromu se pohybuje od 30 do 90 Kčs. Ovoce je všude dost.
Levnější jsou jabloně a hrušně skoré. Jejich cena je od 15 do 40 Kčs. Podobně je tomu
u švestek.
Se zřetelem k mimořádné úrodě modrého ovoce projevil se zvýšený zájem o
pálení slivovice. Prozatím nenastala ve stávajících ustanoveních pro nastávající
kampaň v pálení slivovice žádná změna.
Členové JZD mohou vypálit nejvýše 15 litrů alkoholu, tj. 30 litrů 50%
slivovice; ostatní pěstitelé mohou vypálit nejvýše 10 litrů alkoholu, tj. 20 litrů 50%
slivovice. Pokud jde o výši daně z obratu činí tato u členů 100 Kčs a u ostatních
pěstitelů 110 Kčs za litr alkoholu, tj. za 2 litry 50% slivovice.
Kromě daně vybírá vedení pálenice poplatek za zpracování k výrobě určené
suroviny, který činí 6 Kčs za 1 litr 100% alkoholu, v případě, že potřebný otop dodává
pálenice nebo 5,40 Kčs, že si otop dodá pěstitel sám.
Uvádím příklad:
pěstitel – člen JZD- dodá do pálenice 100 litrů ovocného kvasu, z čehož
vyrobí asi 11 litrů 52% slivovice. Daň činí pro člena JZD 52 x 11 rovná se 5,72 litru
alkoholu x 100 Kčs rovná se 572 Kčs, poplatek za vypálení činí 5,72 x 6 Kčs rovná se
34,32 Kčs, tj. celkem 606,32 Kčs za předpokladu, že otop dodá pálenice.
Naši občané používají pálenice v Dědicích nebo v Drnovicích.
V pátek 21. října zemřela v Jáchymově akademická malířka Linka
Procházková, zasloužilá umělkyně a nositelka Řádu práce.
Linka Procházková oslavila 23. ledna loňského roku své 75. narozeniny.
Nyní je dílo Linky Procházkové odkazem. Je drahé také nám, kteří jsme ji znali.
Mnozí naši občané ji znali osobně. Vždyť je to manželka národního umělce – malíře
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Antonína Procházky, rodáka z Vážan, také již zesnulého. Pohřbu Linky Procházkové
se zúčastnilo několik našich občanů.
V měsíci prosinci letošního roku byly na našem katastru provedeny na
různých místech hloubkové vrty s odebíráním vzorků půdy. Tato akce má sloužit ke
kompletnímu průzkumu půdních předpokladů k soustavnému zvyšování úrodnosti
půd.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Žně:
Letošní rok zaznamenává dobrou organisaci v zemědělských pracích. Jarní
práce byly provedeny v agrotechnických lhůtách a tak družstevníci nastoupili ke
žňovým pracím dobře připraveni. Žně samotné probíhaly velmi rychle. Skončily
„domlatkem“ již 28. srpna. S povinnou státní dodávkou zrnin se naše družstvo
vyrovnalo jako 3. v okrese.
Průměrný výnos u všech obilovin dosáhl 35 q z 1 ha. Tento v celku pěkný
výnos podpořily vyšší výnosy v jednotlivých honech, které uvádím:
na 11 ha honu Nad Souhrazdy – dosaženo z 1 ha 43 q ječmene
na 24 ha honu Horní dlouhá – dosaženo z 1 ha 41 q ječmene
hon Dolní dlouhá – 24 ha oset ozimou pšenicí s podsevem ječmene – výnos
40 q z 1 ha
Podzimní práce:
Po žních se dalo do deště. Mokré počasí provázelo družstevníky po celé
podzimní práce, které tím byly ztíženy. Zvláště vážná situace se projevila při sklizni
cukrovky, kdy stále pršelo. Dne 22.10. 1960 má JZD venku ještě asi 85 ha řepy.
Situace je velmi zlá. Cukrovar ve Vyškově pro špatný přísun cukrovky jede jen na
50%.Zhoršení situace v dobývání řepy u nás podtrhuje i ta skutečnost, že řepné lány
jsou daleko od silnice – Na Břestech, Na Padělkách, u Zouvalky.
Ke zlepšení situace je třeba najít řešení. Tohoto úkolu se ujali soudruzi z
vesnické organisace KSČ a MNV. Byla navržena a učiněna tato opatření:
1. zajištění brigádníků z místních občanů
2. uvolnění dělníků ze zaměstnání pro pomoc při sklizni, hlavně k nakládání
3. nasazení podnikových nákladních aut k odvozu řepy
4. zavedení premiového odměňování členů JZD při sklizni
Uskutečněním těchto opatření šla sklizeň rychlejším tempem. Řepa se nevozí
na skládku „ U váhy“, ale přímo do cukrovaru ve Vyškově.
Sklizeň cukrovky je v naší obci dokončována v týdnu od 14.11. do
20.11.1960. Skrajky se z pole odvážení ještě o týden později.
Procento cukernatosti řepy činilo v tomto roce 17,8.
K celkové socialisaci vesnice zbývá 1 zemědělský závod s výměrou 0,99 ha
a 36 zemědělských závodů do 0,50 ha.
Ve výhledovém plánu třetí pětiletky se počítá s rozšířením základny
rozoráním několika mezí (na Klčích ….) a zcelením roztříštěných pozemků ve větší
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celky. Dále se výhledově počítá se sloučením JZD Mor. Prusy, JZD Boškůvky a JZD
Vážany. Má se také získat asi 20 ha půdy úpravou potoka a odvodněním zamokřených
pozemků. Podle rajonisace patří JZD do výrobní skupiny řepařské hlavní s dobrými
půdami s převahou těžké mechanisace.
Zúrodnění půdy:
V roce 1954-1957 bylo v JZD provedeno odvodnění celkové výměry asi 25
ha (Rybníky, Lečko, Pastvisko) nákladem 300.000 Kčs. Větší část této půdy po
povápnění saturačními kaly je normálně obdělávaná. Zbývající část následkem
nedostatečného odvodnění slouží jako luka. Převedení této půdy v ornou bude
postupné v 3. pětiletce.
Ošetřování hnojiv:
V roce 1960 k zlepšení kvality chlévské mrvy byl určen 1 pracovník – Tomáš
Šebesta. Kvalita se tím zlepšila.
V roce 1960 bylo vyhnojeno okolo 20% orné půdy chlévskou mrvou. Větší
pozornost ale potřebovala chlévská mrva vyvezená na polní hnojiště ( Na Klčích).
JZD má vlastní fekální vůz na vývoz močůvky. Jsou jí přihnojovány hlavně luky a
plochy pod krmnou řepu a kukuřici na siláž. Nedostatkem je, že ve špičkových
pracích se močůvka nevyváží a odtéká nevyužita ven.
Výroba kompostu:
Plán k výrobě kompostu = 500m3, skutečnost činí 1500m3. Materiál byl
získán při úpravě silnice, při hloubení silážních jam, znehodnocená sláma, plevy,
bramborová nať. K přehazování kompostu bylo použito nakladače chlévské mrvy.
Do kompostu je přidávána močůvka a saturační kaly. Kompost je uložen
poblíž objektů JZD - „pod Váhou“ u cesty směrem k Hošticím. Na zelené hnojení
bylo zaoráno 20 ha. Zelené hnojení bylo použito pod brambory a krmnou řepu.
Přehled % zastoupení jednotlivých plodin v r. 1960
zrniny
45,7%
technické plodiny
17,0%
brambory
8,4%
krmné plodiny
27,0%
krmné okopaniny
1,9%
V důsledku pohybu půdy nemělo JZD pevný osevní postup. K této
skutečnosti také značně přispělo nedostatečné množství osiva jetelovin a nepříznivé
podmínky pro přezimování podsevů jetelovin v posledních letech.
Hektarové výnosy:
plodina
plán
skutečnost
pšenice jarní
30
30
ječmen
30
36,2
oves a směsky
30
33,2
kukuřice na siláž
300
300
brambory
180
155
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cukrovka
360
seno
50
Živočišná výroba:
Stavy hospodářských zvířat v roce 1960
zvířata
plán
dojnice
121
skot
318
prasnice
65
prasata
464
slepice
1230
koně
32

400
47

skutečnost
122
312
65
562
570
27

Plán skotu byl z ONV stanoven na 192 ks. V důsledku požadavku zvýšení
stavu skotu si JZD naplánovalo do výrobního plánu vlastní zvýšení na 318 ks. Plán
bude dodržen.
Ke stavu slepic: Pro špatný zdravotní stav ( rýma nosnic, příznaky Markovy
obrny, nosnice 3 leté) muselo být provedeno předčasné brakování. Různými
opatřeními (zástavem kuřic a dokoupením) bude stav dosažen.
Užitkovost hospodářských zvířat:
plán
skutečnosti
dojivost
2205 l
1850 l (k 1.12.1960) je
předpoklad ke splnění
přírustky u hovězího dobytka denně
0,70 kg
0,80 kg (poslední měsíc)
přírustky u vepřového dobytka denně
0,50 kg
0,70 kg
odchov selat na 1 prasnici
11,5 ks
12,5 ks
užitkovost nosnic
135 ks
116,5 ks
Krmivová základna:
Při rozboru krmné bilance za rok 1960 bylo shledáno, že rostlinná výroba
nekryje dostatečně živočišnou výrobu v produkci jadrných krmiv. V letošním roce
byla také výroba objemných krmiv narušena zaoráním 6% jetelovin z 24% osetých.
Silážová kukuřice a siláž z chrástu a řízků poněkud kryjí tento schodek.
V letošním roce je také nedostatek brambor, způsobený nižšími výnosy. Aby
se předešlo ztrátám při skladování brambor ke krmení – bylo jich asi 5 vagonů vlastní
pařicí kolonou zpařeno a zesilážováno. (Kolonu zakoupilo JZD za 35.000 Kčs. Její
výkon dosahuje 150 q brambor denně).
Krmivovou základnu částečně zvýší pěkný porost strmiskové směsky, které je
oseto 45 ha.
Organisace práce a odměňování:
Celkový počet členů je 189 pracovníků. Rostlinná výroba má 120
pracovníků. Je rozdělena na dvě skupiny. Každá skupina má 3 čety:
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1. skupina – vedoucí skupinář Obořil Jan - č. 52
četařky: Svobodníková Blažena - č.11
Pavézková Jindra - č.58
Lukášková Otilie - č.138
2. skupina – vedoucí skupinář Tomášek Jan - č.174
četařky: Trávníčková Marie - č.23
Matějková Marie - č.123
Letošová Blažena - č.147
Zajištění potřebného počtu pracovnic, organisaci práce, dozor v četě
zajišťuje četařka. Ke každé skupině patří 5 párů koní. Kočí a mužské pracovníky si
rozděluje skupinář, který také vede záznam o vykonané práci.
Výpočet pracovních jednotek provádí pomocná účetní Jiřina Kutálková – č.
151.
Odměňování je dle norem schválených členskou schůzí. (Bude nutné zavést
promiové odměňování.)
Skupinu traktoristů vede mechanizátor Vítězslav Večerka . č.43.
JZD vlastní:
1 pásový traktor DT-54, 2 KD 35, 1 Super 50, 1 Šk 30, 2 Z 25K, 2 Z 25A, 1
auto nákladní zn.RND. Mimo to má JZD 12 párů koní – z toho 2 páry u přísunu.
Postup prací se určuje na denních poradách (předseda, mechanizátor a oba
skupináři).
Živočišná výroba má 32 pracovníků.
Vedoucí zootechnici: František Vlček - t.č. bytem ve Vyškově
Václav Pěnčík st. - č.18
Odměňování se děje dle přírustků a užitkovosti. Prémiový systém je jen u
chovného stáda vepřů.
Přísunáři krmiva: Karel Müller – Stanislav Sedláček
Drahoš Křetínský – Josef Martínek
Evidence JZD:
Evidenci zajišťuje účetní Vladimír Gabriel z Vyškova a pomocná účetní
Jiřina Kutálková, která je i pokladní.
Plánovaná spotřeba PJ (pracovní jednotka) na rok 1960 je 57.400, avšak zdá
se, že toto množství bude překročeno asi o 1.500 PJ. Plánovaná hodnota PJ je 16,50
Kčs. Spotřeba PJ na 1 ha činí asi 125 PJ.
Hodnota pracovní jednotky (PJ) dosáhla v penězích 20 Kčs, v naturáliích
3,35 Kčs.
Letošní rok – po stránce hospodářské průměrný – uzavíráme s lepšími
výhledy do budoucna.
Zapsal Drahomír Dostalý,
učitel, bytem v Mor. Prusích
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TJ SOKOL
MEMORIÁL JANA HLADKÉHO VE STOLNÍM TENISE
Na Štěpána se konal již 27. ročník a zúčastnilo se ho 15 hráčů. Ve dvouhrách
zvítězil Tůma Karel z SK Slatina a ve čtyřhrách zvítězil Tůma s Jeřábkem , také z SK
Slatina.

AKCE TJ SOKOL NA ROK 2018
• 21.4 – Hodová zábava
• 28.4 – Pochod
• 30. 6 – Dětské sportovní odpoledne
• 7.7. – Uliční turnaj v nohejbale
• 14.7 – Memoriál Jiřího Špičáka v nohejbale
• 25.8 – Fotbal svobodní x ženatí
• 26.12 – Memoriál Jana Hladkého v tenise
• 31.12 – Silvestrovský fotbálek
Jaroslav Vejmola
starosta TJ Sokol Moravské Prusy
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FOTBAL
S našimi fotbalisty jsme se zúčastnili zimní ligy v Ivančicích u Brna, která se
konala od listopadu až do března. Na turnaji se setkala velká konkurence fotbalistů
z brněnských a znojemských týmů. Přesto kluci neudělali ostudu a ukázali, že
po fotbalové stránce na tom nejsou vůbec špatně. Ze šestnácti týmů se umístili
na dvanáctém místě. Velké poděkování patří Sašovi Burešovi, který přestože hraje
za tým MFK Vyškov, byl vždy ochotný věnovat svůj volný čas a vypomáhat našemu
týmu a tím reprezentovat i naši obec. Mohlo by být více takových kluků jako je on.
Mimo zimní ligu jsme se zúčastnili dvou turnajů. Jeden se konal v Brně
a druhý v Drnovicích. V nejbližší době nás čeká okresní přebor, který začínáme
zápasem proti Vyškovu a bude se konat 8. dubna v Drnovicích. Domácí zápasy
se budou odehrávat na hřišti v Drnovicích, jelikož naše hřiště již požadovaným
parametrům pro mladší žáky nevyhovuje.
Vladimír Foret
trenér mladších žáků

SDH MORAVSKÉ PRUSY
V uplynulém období jsme byli hostiteli okrskové Výroční valné hromady.
Uvítali jsme tak zástupce dobrovolných hasičů z Topolan a Hoštic-Heroltic.
Hasičský ples je již z námi. V pátek 16. 2. jsme se potkali, tančili a bavili se.
Účast byla opravdu hojná a díky Vám byla akce velmi vydařená. Nám nezbývá než
věřit, že i Vy, kteří jste dorazili, jste odcházeli spokojeni. Už teď se těšíme až se opět
shledáme v příštím roce!
O víkendu 11.-12. 5. se chystáme ulevit Vám od elektroodpadu a starého
železa. Opět bude přistavěn kontejner u garáží v blízkosti hřiště a také budeme
projíždět obcí a odložené věci sbírat přímo. Vše bude připomenuto rozhlasem
a prostřednictvím facebooku.
Také doufáme, že se uvidíme v sobotu 21. dubna, protože i tentokrát se
hodláme zapojit do krojovaného průvodu. Naše koňská stříkačka alespoň částečně
prochází renovací, aby o hodovém víkendu byla v plné parádě.
Jiří Řezník
člen SDH Moravské Prusy
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VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna se naše obec znovu
za pomoci dobrovolníků zapojila do
Tříkrálové sbírky a po obci chodily
skupinky koledníků. V Boškůvkách
bylo vybráno celkem 2 098,- Kč
a v Moravských Prusích celkem
19 699,- Kč. Děkujeme všem
koledníkům za jejich účast a další
poděkování patří zejména všem
dárcům, kteří přispěli do kasiček
Charity ČR.
Zde přinášíme srovnání Tříkrálové
sbírky za posledních 5 let
ve Vyškovském děkanátu:

Obec

2014

2015

2016

2017

2018

1 830,-

1 860,-

1 885,-

2 365,-

2 098,-

41 147,-

44 471,-

46 441,-

48 021,-

50 001,-

Dětkovice

8 007,-

8 325,-

10 349,-

11 254,-

12 027,-

Drysice

9 850,-

12 687,-

13 296,-

14 280,-

13 690,-

10 144,-

8 759,-

8 335,-

10 350,-

12 531,-

Boškůvky
Dědice

Hamiltony
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Hoštice-Heroltice

14 309,-

15 875,-

15 240,-

18 124,-

18 935,-

Chvalkovice na Hané

11 570,-

12 353,-

14 200,-

11 634,-

13 745,-

Ivanovice na Hané

38 439,-

44 855,-

51 104,-

53 697,-

53 656,-

Krásensko

11 971,-

13 285,-

14 110,-

12 479,-

13 027,-

Křižanovice u Vyškova

1 368,-

1 200,-

1 050,-

1 146,-

2 070,-

Lhota

5 276,-

6 133,-

5 968,-

7 745,-

8 232,-

Medlovice

9 009,-

7 984,-

6 937,-

7 370,-

4 278,-

Moravské Málkovice

16 164,-

15 750,-

16 129,-

18 747,-

20 480,-

Moravské Prusy

15 080,-

17 018,-

18 777,-

18 291,-

19 699,-

Opatovice

8 520,-

8 169,-

8 919,-

9 737,-

8 918,-

Orlovice

9 008,-

9 017,-

9 153,-

10 100,-

10 503,-

Podivice

5 497,-

6 553,-

4 832,-

6 075,-

7 120,-

Podomí

9 600,-

12 014,-

12 200,-

14 000,-

12 885,-

Pustiměř

28 733,-

26 083,-

27 622,-

29 866,-

35 625,-

Radslavice

7 415,-

9 199,-

2 930,-

1 150,-

827,-

Ruprechtov

16 099,-

16 970,-

18 940,-

18 312,-

20 051,-

Rybníček

6 535,-

6 422,-

7 416,-

7 813,-

7 636,-

Rychtářov

14 000,-

12 120,-

14 388,-

14 347,-

14 497,-

Studnice, Odrůvky

10 781,-

13 107,-

10 355,-

10 732,-

13 840,-

Švábenice

26 681,-

26 838,-

26 413,-

28 059,-

29 541,-

Topolany

6 077,-

6 092,-

6 254,-

6 636,-

6 200,-

12 283,-

11 284,-

12 714,-

12 060,-

13 256,-

Vyškovské Vážany
Vyškov

212 438,- 236 939,- 247 525,- 247 102,- 265 296,-
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Zelená Hora
Celkem

7 003,-

6 195,-

5 317,-

7 704,-

7 646,-

574 834,- 617 557,- 638 799,- 659 196,- 698 310,-

Vítání občánků
Letošní první vítání občánků proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
v neděli 21. ledna a tentokrát pan starosta přivítal do naší obce hned 5 dětí - Verunku,
Martínka K., Michalku, Martínka Š. a Adámka. Všechny děti jsou z Moravských Prus.
Paní učitelka Černochová si se svými žáky ze základní školy připravila pro miminka
i jejich rodiče jako vždy krásné básničky a písničky. Za jejich milé vystoupení jim
moc děkujeme. O fotografie se rodičům i dětem na památku jako vždy postarala paní
Svobodová.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci vítání občánků podíleli a našim
novým občánkům přejeme hlavně zdraví a milující rodinu.
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Výsledky I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. – 13. 01. 2018
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem 456; k volbám přišlo 282 voličů, což je zhruba 62
%; počet platných hlasů 279.
Číslo
kandidáta:

Jméno kandidáta:

Počet hlasů:

1

Mirek Topolánek

11

2

Michal Horáček

21

3

Pavel Fischer

18

4

Jiří Hynek

2

5

Petr Hannig

2

6

Vratislav Kulhánek

0

7

Miloš Zeman

138

8

Marek Hilšer

27

9

Jiří Drahoš

60

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem 44; k volbám přišlo 30 voličů, což je zhruba 68 %;
počet platných hlasů 29.
Číslo
kandidáta:

Jméno kandidáta:

Počet hlasů:

1

Mirek Topolánek

0

2

Michal Horáček

2

3

Pavel Fischer

0

4

Jiří Hynek

0

5

Petr Hannig

0

6

Vratislav Kulhánek

0
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7

Miloš Zeman

15

8

Marek Hilšer

4

9

Jiří Drahoš

8

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. – 27. 01. 2018
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem 459; k volbám přišlo 307 voličů, což je zhruba 67
%; počet platných hlasů 305.
Ing. Miloš Zeman

201

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

104

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem 44; k volbám přišlo 35 voličů, což je zhruba 80 %;
počet platných hlasů 35.
Ing. Miloš Zeman

25

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

10

Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky

CO SE CHYSTÁ
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Letos se již potřetí naše obec zapojí do celorepublikové dobrovolnické
úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jejímž cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky na území obcí a měst. Letos proběhne akce v sobotu
7. dubna 2018. Sraz účastníků z naší obce bude opět v 8.00 hod. před školou
v Moravských Prusích. Tímto zveme všechny občany k účasti a pomoci na této
dobrovolnické akci, která přispívá zejména k tomu, aby si všichni lidé přírody více
vážili a neznečišťovali ji. Je vhodné vzít s sebou i děti, pro které má tato akce
výchovný charakter. Pokud máte, vezměte si s sebou pracovní rukavice. Předem
děkujeme aktivním občanům, kteří se akce zúčastní, že jim není lhostejné, v jakém
prostředí žijí.
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Hody sv. Jiří s krojovaným průvodem 2018
S jarním obdobím jsou se svátkem sv. Jiří v naší obci spojeny Hody, které
letos připadají na víkend 20. 04. – 22. 04. 2018. Pruská chasa již od začátku února
poctivě každou neděli nacvičuje v sále kulturního domu tanec i zpěv, aby Vás všechny
mohli potěšit a udělat Hody v naší obci slavnostnější. Letos se objevily nové tváře,
nové páry a jsme za to moc rádi. Je vidět, že účast na krojovaných Hodech láká i děti
a mladé, což přináší naději, že krojované Hody zůstanou v naší obci zachovány pro
další generace. Všichni společně se učíme Hanáckou besedu (někdo jen opakuje,
někdo se učí od začátku), která bude vyvrcholením sobotního dne v sále kulturního
domu a zároveň si ji zatancujeme i v neděli dopoledne před obecním úřadem. A také
Vás čeká jedna taneční novinka, na které již pilně pracujeme.
Stejně jako v loňském roce schválili zastupitelé při sestavování rozpočtu obce
na rok 2018 finance na úhradu zapůjčení krojů, kapelu, koňské povozy, služby
a materiál potřebný k organizaci Hodů. A stejně jako v loňském roce budeme i nyní
shánět další finanční prostředky od sponzorů, aby zatížení obecního rozpočtu bylo co
nejmenší.
Budeme potěšeni, pokud se v sobotu opět přidáte k průvodu, budete si s námi
zpívat, tancovat a všichni společně si ten slavnostní den užijeme.
Nyní Vám v následujících řádcích přinášíme program na celý víkend, abyste
si ho mohli předem naplánovat.
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Pátek 20. dubna 2018
• 16.00 hod. zdobení Máje za účasti místních děvčat.
• 17.00 hod. tradiční stavění Máje za pomoci místních chlapců a mužů.
Sobota 21. dubna 2018
• 12.00 hod. začátek krojovaného průvodu – 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).
• 12.30 – 12.45 hod. Chrám sv. Jiří – žehnání práva
• 12.50 – 13.30 hod. vyzvedávání mladšího stárka – Ivo Mihal, dům č. p. 89
„Schönovo“ (hudební a taneční program chasy).
• 14.00 – 14.30 hod. vyzvedávání mladší stárky – Aneta Molitorisová, Zákopčí
- dům č. p. 148 a zároveň zastávka u hlavních starších stárků – manželé
Brázdilovi (hudební a taneční program mladšího stárka a chasy).
• 14.45 – 15.15 hod. zastávka krojovaného průvodu – Veverská (taneční
a hudební program).
• 15.30 – 16.00 hod. zastávka krojovaného průvodu – Hatě (taneční a hudební
program).
• Průvod zamíří do Boškůvek.
• 16.30 – 17.00 hod. hudební a taneční program v Boškůvkách u kapličky.
• Návrat zpět do Moravských Prus.
• 17.30 – 18.00 zastávka krojovaného průvodu – K pivovaru, dům č. p. 141
(hudební a taneční program).
• 18.30 – 19.00 hod. zastávka krojovaného průvodu – Chmelének, dům č. p.
171 (taneční a hudební program).
• 20.30 hod. zahájení hodové zábavy tancem „HANÁCKÁ BESEDA“ (zatančí
stárci a chasa).
Krojovaný průvod bude po celé odpoledne stejně jako v předchozích dvou
letech doprovázet dechová kapela SEBRANKA z Dražovic.
Upozorňujeme, že uvedené časy zastávek jsou pouze orientační.
Neděle 22. dubna 2018
• 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.
• Taneční program před obecním úřadem „Hanácká beseda“
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Rally Vyškov 2018
O víkendu 04. - 05. května organizuje Hanácký rally klub dvoudenní
automobilovou soutěž s názvem „XXVI. Rally Vyškov“. Jedná se o jednoetapovou
soutěž, mající tři sekce a letos pořadatel připravuje čtyři rychlostní zkoušky. Tři
rychlostní zkoušky se pojedou dvakrát a jedna třikrát. V pátek 04. května 2018
proběhnou administrativní a technické přejímky a seznamovací jízdy posádek s tratí
soutěže, kdy všechny posádky musí na komunikacích dodržovat pravidla silničního
provozu. Vlastní soutěž proběhne v sobotu 05. května 2018. Start a cíl rally je
plánován tradičně na parkovišti u Agrodomu ve Vyškově. Trasa soutěže povede
v sobotu i přes naši obec. Bližší informace o trase rally, uzavírkách silnic apod. jsou
zatím v jednání se zainteresovanými obcemi, městysy a městy, institucemi a majiteli
pozemků. Občanům budou podány až před konáním rally prostřednictvím vývěsek,
rozhlasu a webových stránek.
Zájezd na výstavu FLORIA JARO 2018
Naše obec ve spolupráci s obcí Vážany organizuje pro občany autobusový
zájezd na výstavu FLORIA JARO 2018 na výstavišti v Kroměříži, který proběhne
v neděli 06. května 2018. Občané hradí pouze cenu vstupenky na výstaviště ve výši
80,- Kč; dopravu budou hradit napůl obce.
Čekají Vás celkem 4 tematické expozice, které propojí svět květin s historií
českých zemí. Vnitřní květinové expozice se zaměří na oslavu 100. výročí od založení
Československé republiky, oslavu české státnosti a nejzajímavější historické
osobnosti, to vše v netradičním květinovém pojetí. Další dvě tematické květinové
expozice budou vytvořeny ve venkovních prostorech výstaviště a nabídnou
návštěvníkům florální květinové objekty, které vytvoří profesionální aranžéři.
Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program Víkend
s Receptářem. Celou akci moderuje Vladimír Vlach, o zahradní poradnu se postará
Vladimír Šindelář a hudební doprovodný program obstará Vinš DUO. Zlatým hřebem
Víkendu s Receptářem se stane v neděli koncert Marcely Holanové. Pro nejmenší
zahradníky je přichystán unikátní Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních
i venkovních zábavních atrakcí.
Nakoupíte zde přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní
nářadí, nábytek a mnoho dalšího pro vaši zahradu nebo dům.
V případě zájmu je nutné se závazně přihlásit a zaplatit cenu vstupenky
v kanceláři obecního úřadu v Moravských Prusích do pátku 06. dubna 2018.
Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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ASOCIACE ČARODĚJNÉHO CECHU
V MORAVSKÝCH PRUSÍCH
zve všechny místní i přespolní čarodějnice

na slavnostní X. ročník

Čarodějnického sletu
Slétneme se v pondělí 30. 4. 2018
v 16.08 hod. na přistávací ploše na hřišti.
Hada nebo něco podobného (špekáčky) k zakousnutí s sebou
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