TJ SOKOL
Tentokrát bych vás rád informoval především o akcích, které
bude TJ Sokol Moravské Prusy pořádat v průběhu nadcházejících
prázdnin. Místo konání není překvapením – sportovní areál místního
hřiště.
Kdy?

Co?

5. 7.
12. 7.

Uliční turnaj v nohejbale
Tenisové utkání Ivanovická brána:
Moravské Prusy-Švábenice
Fotbalové utkání
Volejbalové odpoledne
Memoriál Jiřího Špičáka

16. 8.
30. 8.
Bude upřesněno

Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy

2/2014
10 Kč
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ÚVODNÍK
Chodím do školy v Brně a tak trochu tam bydlím. Mám
tam tedy kamarády a kamarádky. Převážně to jsou městské
holky, které život na vesnici neznají.
Právě minulý týden jsme šly do kavárny, kde se strhla
hádka o to, kdo má raději psy a kdo zase kočky. Načež se
zeptaly mě. Já si vybavila dvorky obou mých babiček – kočky,
psi, králíky, slepice, prase, kačeny,… Připadá mi naprosto
normální mít jak kočku, tak psa. Nedovedu si představit, že by
se hádaly, jestli mají raději slepice nebo králíky. Špatný
příklad, ovšem že by vyhráli králíci, jsou přece tak roztomilí…
Ale slepice proti kačenám? To už by byla jiná debata.
Toto však nebyla ta otázka, která by mě opravdu
zarazila. O vítězství v takové kategorii bojují tyto: Kolik vajec
denně slepice snese? Proč jsou ta vajíčka tak špinavá? Jak se
sbírají brambory, to se tahají s těmi listy ven? A ony se diví,
proč se jejich otázkám divím…
Ale jak by se asi tvářily, kdybych se já zeptala, jak to
že jezdí tramvaj po kolejích, když to není vlak? Nebo jak se
nastupuje na eskalátory?
I o mně babička pochybuje, že jsem ztracený
zemědělský případ, a to odpovědi na zmiňované otázky znám!
Když tak ale nad tím přemýšlím, mám trochu obavy, že za pár
let tyto „městské“ otázky uslyším i od dětí tady na venkově.
Tak je, prosím, o prázdninách nezapomeňte vzít i do chlívků a
na zahrádky, ať za pár let mohou poučovat ty naše měšťáky…
Hezké prázdniny všem!
Tereza Řezníková

·

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 14. 04. 2014
· ZO projednalo a schválilo kandidáta navrženého radou obce
na přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově.
· Body z diskuze:
· Zákazová značka u nového rybníka.
· Omezení rychlosti v obci na místních komunikacích – zpomalovací
prahy.
· Informace k parc. č. 2832/4 v k.ú. Moravské Prusy, Milíř - soudní
spor.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 23. 06. 2014
· ZO schvaluje sloučení ZŠ a MŠ Moravské Prusy pod jednu
organizaci. Přítomné ředitelky obou organizací vysvětlily situaci a
možnosti, které přicházejí v úvahu po ukončení pracovní poměru
ředitelky MŠ (odchodu do důchodu) k 31. 12. 2014. Jako
nejjednodušší řešení se jeví sloučení obou organizací pod ZŠ a
zachování jedné ředitelky.
· ZO souhlasí s úpravami pro zbudování hřiště pro fotbalovou
přípravku.
· ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok
2013 v předloženém znění, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Prusy-Boškůvky za rok 2013 ze dne 17. 02. 2014.
Rozpočet k 31. 12. 2013
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmy - výdaje

·

upravený:
6 879 800,- Kč
6 879 800,- Kč

skutečnost:
7 893 253,69 Kč
6 344 819,20 Kč
1 548 434,49 Kč

ZO schvaluje Rozpočtový výhled na období 2015 - 2016.

Rozpočtový výhled na rok 2015
Rozpočtové
6 830 000,- Kč
příjmy:
Rozpočtové
6 830 000,- Kč
výdaje

Rozpočtový výhled na rok 2016:
Rozpočtové
7 280 000,- Kč
příjmy:
Rozpočtové
7 280 000,- Kč
výdaje:

ZO schvaluje rozpočtová opatření 2/2014 a 3/2014.

Rozpočtové opatření č. 2/2014
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem
Upravený rozpočet ke dni 15. 05. 2014:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Rozpočtové opatření č. 3/2014
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem
Upravený rozpočet ke dni 23. 06. 2014
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

39 000,- Kč
39 000,- Kč
7 027 000,- Kč
7 027 000,- Kč

20 900,- Kč
20 900,- Kč
7 047 900,- Kč
7 047 900,- Kč

· ZO stanovilo pro volební období 2014 - 2018 počet členů
zastupitelstva 15 a 5 členů rady.
· ZO souhlasí s finančním vyrovnáním za parc. č. 2832/4 v k.ú.
Moravské Prusy ve výši do 135.000,- Kč. Uvedený pozemek je
předmětem soudního sporu a tímto krokem se vyřeší několikaletý
problém. Pozemek je již prodán novým majitelům za částku
360.000,- Kč.
· ZO schválilo odkoupení pozemků parc. č. 17/9 a 17/10 v k.ú.
Moravské Prusy za původní cenu. Prodávající uhradí veškeré správní
poplatky spojené s prodejem. Současně ZO prominulo sankci
za nedodržení termínu stavby.
· ZO schválilo kandidáta na přísedícího u Okresního soudu
ve Vyškově na období 2014 – 2018 po sdělení Okresního soudu
ve Vyškově, že proti navrženému kandidátovi nemá námitek.
Nejdůležitější body z diskuze:
· DOTYK II, o.p.s. - Žádost o příspěvek na poskytování sociální
služby na r. 2014 občan obce /dítě s autismem do věku 7 let/.
Zastupitelstvo obce navrhuje částku 5.000,-Kč
· VAK Vyškov - „Trasa vedení vodovodního přivaděče“ – Švábenická
větev. Připravuje se rekonstrukce výtlačného řadu Manerov Vyškova a výstavba nového přívodního řadu Manerov - Švábenice.

·

·
·
·

Pokud budou chtít obyvatelé místní části Boškůvek a zastupitelstvo
obce rozhodne o zbudování přípojek v této části, výstavba by se
provedla na náklady obce.
E.ON – demontáž sloupové TS, zhotovení a výstavba nové
trafostanice, odkoupení pozemku pod budovou – ulice Za Kopci,
naproti přístupové cesty do Vartiska.
Úřad práce Vyškov – příspěvek na společně účelné pracovní místo
/SÚPM/.
Zouvalka – přerušen převod správy na Obec Prusy-Boškůvky.
Respono, a.s. - nabídka na oddělený svoz bioologicky rozložitelných
odpadů v obci.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM

-

-

Celoroční sběr odpadů určeného k recyklaci:
Veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky,
bižuterii a také hračky do kontejneru firmy Revenge, a.s., který stojí
na parkovišti u kulturního domu.
Sběr vršků od PET lahví pro malého Lukáška Kameníčka z
Olomouce, na obecním úřadě nebo ve škole.
Sběr použitých baterií do krabiček umístěných 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).

Mapový geoportál - Geosense
Na webové stránky obce byl umístěn odkaz na mapu obce geoportál Geosense, kde najdete katastrální mapy obce, současné i
historické a další informace o obci, včetně pasportů, územního plánu,
inženýrských sítí apod. Věříme, že Vám poskytne spoustu užitečných
nebo zajímavých informací. Nejlépe tento portál funguje v prohlížeči
Mozilla Firefox.
http://www.geosense.cz/geoportal/prusy-boskuvky/
Upozornění - dovolená
Oznamujeme občanům, že ve dnech 06. 08. - 15. 08. 2014 bude
na obecním úřadě z důvodu dovolené ZAVŘENO.

Vážení občané,
přejeme Vám krásné léto plné sluníčka a odpočinek při
dovolené se svými nejbližšími.
Za obecní úřad
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
Poslední měsíce školního roku v mateřské škole, v dubnu
letošního roku proběhl zápis dětí do mateřské školy. Bohužel i při
letošním přijímacím řízení jsme nemohli uspokojit všechny zájemce,
kteří měli zájem o přijetí do naší mateřské školy.
V květnu jsme pozvali maminky do kulturního domu
na besídku, abychom jim tak popřáli k jejich svátku.
Také jsme v tomto měsíci spolu se žáky ze základní školy, zajeli
do divadla Radost na krásnou loutkovou pohádku Broučci. Nejenom
pro děti, ale i pro dospělé bylo divadelní představení krásným zážitkem.

Děti sledovaly pohádku s velkým nadšením a na tohle představení
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Další z krásných akcí uspořádaných pro děti, byla Zahradní
party se Šamšulou, na kterou nás pozvalo sdružení Piafa
do Smetanových sadů ve Vyškově. Hned u mostu nás přivítal Šamšula
na své koloběžce a řekl nám, co si pro nás připravil za překvapení.
Dostali jsme od něho plánek trasy po parku se stanovišti, kde na nás
čekaly různé pohádkové bytosti. Hned na prvním to byla čarodějnice,
ale byla na nás moc hodná a ničeho jsme se nezalekli. U každého
stanoviště nás přivítala jiná pohádková bytost a děti plnily různorodé
zajímavé úkoly, za jejichž správné splnění dostávaly razítko. Až jsme
jich nasbíraly osm, mohly jsme si zajít za Šamšulou pro odměnu.
I letos jsme využili pozvání vojáků a zajeli na Kozinu, kde byl
pro děti připraven program, tentokrát jako dárek k jejich svátku. Děti
si zblízka prohlédly a vyzkoušely vojenskou techniku, prověřily svoje
fyzické síly při hodu granátem, svou obratnost na prolézačkách,
obdivovaly výcvik pejsků. Návštěvu u vojáků jsme si užili a domů
se vrátili s novými zážitky
Ve středu 11. června jsme vyjeli s dětmi společně s mateřskou
školou Vážany na výlet na zámek Plumlov. Navštívili jsme nejen zámek
Plumlov, ale součástí bylo i divadelní představení Princ Bajaja
a princezna, zkouška řemesel a prohlídka strašidelného podzemí.
Začátek výletu patřil strašidelnému podzemí. Nejprve nás trošku
zaskočil hodně strmý přístup do podzemí, ale nakonec jsme to s dětmi
bezpečně zvládli. I na vkus paních učitelek byla v podzemí hodně velká
tma, ale naše děti byly téměř do jednoho statečné. Líbila se jim
vodníkova světnička, čertovská komůrka, zámecká hostina, dokonce
hřbitov s kostlivcem a další a další. Potom jsme se usadili na nádvoří
zámku pod velký stan, který nás přece jen chránil před urputným žárem
sluníčka. Tady jsme zhlédli pohádku Princ Bajaja a princezna. Děti
se ve vyprávěném a zčásti hraném příběhu dověděly, jak to kdysi
na hradech a zámcích fungovalo - dostaly informace o zbraních,
oblečení rytířů, hostinách, soubojích. Souboj prince Bajaji
na opravdovém koni s trojhlavým drakem pak sledovaly s napětím.
Hlavy padaly jedna za druhou a na prince již čekala krásná princezna.
Všechno dobře skončilo, samozřejmě svatbou a korunovací mladého

páru. No a všechno jednou končí! Takže jsme se vrátili zpět domů
s kupou nevšedních zážitků.
A je tu konec školního roku a ten nemine ani naši mateřskou
školu. Aby ne, vždyť se již všechny děti těší na letní prázdniny.
Obzvlášť ti, kteří po prázdninách nastoupí do 1.třídy. Jsou to: Ondra
Šebesta, Matýsek Rusnák, Ondra Slezáček, Honzík Slezáček, Tomášek
Večerka, Štěpánek Štěrba a Milošek Pintýř.
Přejeme jim co nejradostnější start do nové životní etapy,
rodičům hodně trpělivosti, optimismu a nadhledu. A vám všem příjemné
strávení letních prázdninových měsíců, dostatek odpočinku, pohody
a dobré nálady!
Kolektiv MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Co se děje v naší škole?
Začátkem dubna jsme v naší škole uspořádali odpolední
Velikonoční dílny, na kterých si zhruba čtyřicet návštěvníků mohlo
vyrobit rozmanitou velikonoční dekoraci v podobě věnce, zápichů se
zajíčkem, beránka z výfuku vajec, papírové slepičky jakožto stojánky
pro malou vázičku atd. Samozřejmě ani letos nechybělo zdobení kraslic
- menší děti se doslova vyřádily v malování vajec barvami, ty starší
a dospělí návštěvníci si vyzkoušeli
techniku quillingu, která v našem
případě spočívala ve stáčení proužků
barevných papírů do spirálek, jejich
tvarování a skládání do obrazců. Tato
technika je určena pouze pro trpělivé
povahy, o to víc nás těšilo, že u tohoto
stanoviště bylo stále plno a nejen z řad
dospělých, ale i dětí – dokonce
z 1. ročníku, kterým šla práce krásně
od ruky!
Šlo o velmi příjemné odpoledne, které nám navíc paní Košutová
vylepšila výbornou jablečnou buchtou, po které se jen „zaprášilo“.

V pondělí
14. 4.
jsme
společně
s dětmi
z mateřské školy již tradičně
vynášeli smrtku. Za zpěvu
několika různých říkadel
jsme průvodem po vesnici
došli až k místnímu potoku,
kde jsme smrtku odstrojili
a odhodili.
Smrtce
se
odplout moc nechtělo, hned
ze začátku se zastavila
o spadenou větev, a tak jsme
jí trochu s tím odplutím
pomohli,
abychom
už přivolali zpátky jaro.
V pondělí 28. 4.
se děti ze 3. a 4. třídy vydaly
na návštěvu do muzea
ve Vyškově.
Paní
Rybářová
si pro nás připravila muzejní
dílničku na téma pravěk.
Čtvrťáci si zopakovali, co už se o tématu učili a pro třeťáky bylo tvoření
jistě dobrou přípravou na příští rok. Děti drtily obilí na mouku,
z rozdrcených barev si obarvily plátno a z keramické hlíny zkusily
po vzoru dávných lidí vytvořit jednoduchou nádobku. Nakonec
se všichni proměnili na přadleny a vyzkoušeli si z ovčího rouna usoukat
nitku. A protože vyzkoušené se nejlépe pamatuje, budou znalostmi
o pravěku děti oslňovat jistě po dlouhou dobu.
V ten samý den se děti z 1. a 2. ročníku vydaly na maňáskové
představení do Besedního domu, na které nás již tradičně pozvala naše
paní učitelka Vlasta Englová, mimo jiné členka divadelního souboru
Sokolík.
Za kulturou jsme se vydali i na začátku května, a to
do oblíbeného divadla Radost v Brně, kde děti zhlédly kouzelné
představení Broučci.

V polovině května jsme pro maminky připravili besídku. Naše
děti předvedly vystoupení v rytmu country a zumby, děti z mateřské
školy pak cvičení na míčích a s kroužky. Pak následovala hudebněříkánková pásma dětí z MŠ a ZŠ a závěr nám zpříjemnily svým
flétničkovým vystoupením předškoláci.
Naše letošní vystoupení bylo ve znamení jednotlivých měsíců vždy se básničkou uvedly děti, které se v daném měsíci narodily, poté
většinou následovalo hudební či taneční číslo. Děti byly velmi šikovné
a po besídce jsme od návštěvníků sklízeli slova chvály, což nás
samozřejmě potěšilo.
I letos jsme nevynechali "Soutěž mladých cyklistů" a soutěž
"Hlídky mladých zdravotníků", které se uskutečnily v průběhu května.

Na obě soutěže se děti pilně připravovaly v rámci "Zdravovědného
kroužku" pod vedením paní učitelky Ireny Černochové. Jejich píle a úsilí
se vyplatily a v obou soutěžích došlo pro naši školu k výraznému

úspěchu - děti se umístily v každé z nich na krásném 2. místě, což
se nám prozatím nikdy nepodařilo!!
Ještě jednou touto cestou děkujeme a gratulujeme našim
šikulům:
Soutěž mladých cyklistů:
Jirka Večerka, Eliška Majtánová, Jasmínka Černochová, Vašek Gašpar
Hlídky mladých zdravotníků:
Jasmínka Černochová, Vašek Gašpar, Kuba Kolář, Eliška Majtánová,
Jolanka Vejrostová a Klárka Večerková
Poděkování patří také paní učitelce Černochové, která se dětem
pravidelně věnovala a na obě soutěže připravovala.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili u vojáků na Kozině, kde byl
tradičně připraven bohatý program v podobě ukázky práce psovodů,
vojenské techniky, možnosti prolézání krytů apod.
Naše děti opět zabodovaly v několika výtvarných soutěžích –
„Voda v mém životě“ – soutěže vyhlášené společností VaK Vyškov
se zúčastnilo 20 žáků naší školy – všem byla zaslána drobná odměna
za účast a 8 dětí se přímo umístilo a mohlo se tak zúčastnit slavnostního
vyhlášení spojeného s přínosným doprovodným programem - návštěvou
přehrady v Opatovicích a poté úpravnou vody ve Lhotě. Děti se tak
dozvěděly, jak a kde se upravuje pitná voda.
obrázek Jasmínky Černochové a Elišky Majtánové

V červnu se pak 6 děvčat vypravilo do Mikulčič na slavnostní
předávání cen za soutěž „Čarovné barvy země“, které bylo taktéž

spojeno s bohatým doprovodným programem. Naše žákyně Daniela
Vejmolová a Anna Šebestová se umístily na krásném 3. místě. Ocenění
vítězům předal krajský radní Jiří Němec.
Soutěž byla vyhlášena Jihomoravským krajem a garantovaná
Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm
v Mikulčicích. Předmětem soutěže byly kolektivní malířské práce
vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití
syntetických a jiných barev a pojidel.
Od 16. – 20. 6. jsme se s 36 žáky naší školy vydali
na Přírodovědně vlastivědný pobyt do Louňovic pod Blaníkem. Kraj
blanických rytířů nás inspiroval k celotýdennímu získávání rytířských
ctností, a to během mnoha her a aktivit, což bylo na závěr pobytu
završeno slavnostním pasováním dětí na rytíře. Při našem pobytu jsme
zdolali nejen horu Blaník, ale i rozhlednu, která se na ní nachází, využili
jsme blízkosti hlavního města a vzali děti na celodenní výlet
do stověžaté Prahy, aby na vlastní oči viděly památky, o kterých
si v učebnicích jen čtou, děti si zde vyrobily pomocí savové techniky
krásná trička. Počasí nám přálo, program se vydařil, a tak už začínáme
plánovat, kam povede naše cesta příště.

Během celého školního roku jsme byli zapojeni do několika
projektů. Jedním z nich byl projekt Ovoce do škol, díky němuž se
na každého žáka dostalo v průměru 2,3kg různých druhů ovoce
a zeleniny a několika ovocných šťáv, a to vše zdarma. V rámci soutěže
s panem Popelou jste nám po celý rok pomáhali sbírat starý papír,
za výtěžek jsme dětem mohli pořizovat různé odměny, uhradilo se jim
z toho např. i vstupné na rozhlednu Blaník. V rámci projektu
Recyklohraní, kde nám mnozí také pomáháte, a to tříděním starých
baterií a nepotřebného drobného elektroodpadu, jsme získali spoustu
bodů, které jsme mohli proměnit v odměny pro naše žáky. Jen
pro zajímavost naše škola odevzdala 262 kg drobného elektra,
přepočteno na přínos pro životní prostředí – ušetřili jsme např.
6,35 MWh; 451,37 l ropy; 24,26 m3 vody nebo snížili produkci
nebezpečného odpadu o 5,03 t. Ještě jednou děkujeme a doufáme, že nás
v těchto projektech budete svou aktivní účastí i nadále podporovat.
Chtěla bych Vám za celý kolektiv naší školy popřát vydařenou a
příjemně strávenou dobu dovolených.
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
mnozí z vás máte jistě za sebou jarní shon na zahrádkách
a i naše knihovna dokončila některé „úklidové práce“. Jsme rádi, že se
nám, i s vaší pomocí, podařilo dokončit revizi knih a můžeme se opět
soustředit na nabídku knih pro vás a možná i něco navíc.
Tradiční jarní akce pro děti, Noc s Andersenem, kterou vždy
ukončíme cyklus akcí v rámci března - měsíce knih, se opět setkala se
zájmem našich dětských čtenářů. A to i přesto, že měli tentokrát opravdu
těžší vstupní úkoly, jako např. přečíst knížku a přinést o ní referát nebo
naučit se a přednést báseň. O to více nás těšilo připravit večer plný her
a tvořivých aktivit pro tyto pilné malé čtenáře, tentokrát v indiánském
duchu. Děti byly opravdu šikovné, vytvořily dva výborné týmy a věříme,

že si celý večer náležitě užily. Těšíme se na ně i za rok a doufáme, že se
k nim přidají i další, třeba i noví malí čtenáři, jejichž Pasování proběhlo
24. 6. v prostorách ZŠ. Od nás mají tito čerství čtenáři jako každoročně
bonus v podobě registrace a ročního předplatného zdarma. Tímto je
znovu zveme do dobrodružného světa knížek a těšíme se, že rozšíří naše
řady.
K příležitosti dne dětí proběhlo opět Malování za knihovnou.
Vyprávěli jsme si o radosti a svoje zdroje radosti děti ztvárnili
i výtvarně, takže chodník za knihovnou opět ožil barvami. K jejich
radosti určitě přispěla i sladká odměna v podobě zmrzliny a všichni
se mohli také naučit plést náramek přátelství, kterým udělají radost
i některému svému kamarádovi.
A jelikož je před námi období prázdnin, chceme i my znovu
přispět k oživení volného času školáků. Zveme je na Velkou
prázdninovou hru Po stopách rytířů a králů, která bude probíhat během
celých prázdnin v naší knihovně. Každé úterý od 17 do 19 hod je čekají
videa, malování, tvoření, kvízy atd. Zahájení začíná symbolicky
1. července v 17 hod, kdy budeme promítat úvodní dětský film a dozví
se zde i další podrobnosti. Celá hra pak vyvrcholí na konci prázdnin
a pravidelné účastníky čeká několik odměn. Určitě je na co se těšit
a myslím, že i rodičům či prarodičům přijde vhod tohle zpestření
volného času jejich ratolestí.
Ale léto je také doba odpočinku a dovolených i pro vás dospělé
čtenáře. Proto si vás dovolíme opět pozvat i k odpočinku s knihou
v ruce. Náš knihovní fond je pravidelně doplňován novými knihami,
ale i staré evergreeny neztrácí na zajímavosti a aktuálnosti. Přijďte
si vybrat, rádi Vám poradíme a snad ještě nějaký ten tip v rámci naší
dodatečné rubriky Knihomol vám přijde vhod.
S přáním pěkně prožitého léta
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan
knihovnice

KNIHOMOL
Doba dovolených přímo láká k odpočinku. A není nad nějakou
tu „oddychovku“, kdy člověk nemusí moc přemýšlet a ještě se zasměje.
Myslím, že právě takovou je jedna z našich nových knih, která je navíc
ušitá českým čtenářům na míru.
Zvěrolékař v akci
Jan Herčík, Alena Hrachovcová
Jan Herčík, špičkový
a oblíbený český veterinář, již
počtvrté přichází s příběhy, které
psal
sám
čtyřnohý
život.
Nahlédneme do jeho kliniky v
Horoměřicích, ve které on i jeho
kolegové vrátili zdraví či
zachránili
život
mnoha
mazlíčkům
v
nesnázích,
přeneseme se do útulné hospůdky
na Okoři, abychom vyslechli
občas těžko uvěřitelné zvířecí
historky, dozvíme se, kam se
schovávají kočky Petra Hapky a
zda se může z churavého psíka
stát obávaná šelma, plenící
kurníky široko daleko Ve
vyprávění známého lékaře a
milovníka zvířat nechybí humor,
láska, dojemné happy endy i
smíření s odchodem do věčných
psích lovišť. Jako již tradičně toto
vše zaznamenala Alena Hrachovcová.

Ale přece jen mnozí z nás rádi sáhnou i po něčem
zamotanějším. A přesně takový je i román Strom v srdci, který máme
v nabídce výměnného fondu z Vyškovské knihovny. Posuďte sami.

Strom v srdci
Kim Edwardsová
Román Strom v srdci je
neobyčejný
příběh,
jehož
ústřední myšlenku inspirovala
skutečná událost. David Henry
asistuje při porodu své ženy, a
když pak nečekaně přijde na
svět druhé dítě postižené
Downovým syndromem, doktor
Henry ho zavrhne a chce ho
odložit do ústavu. K tomuto
rozhodnutí ho vedou osobní
důvody,
kterými
obhajuje
pomýlenou ochranu své rodiny
před
vlastní
minulostí.
Novorozence se ujme sestřička
Caroline,
tajná
doktorova
ctitelka, a odstěhuje se s ním na
neznámé místo. Autorka líčí
příběh rozdělených dvojčat s
odlišným osudem a s nerovnými
podmínkami na startu do života. Děti vyrůstají ve dvou rozdílných
rodinách, a přesto jsou propojeny jistým neuchopitelným fluidem.
Tajemství, s kterým doktor Henry žije, silně ovlivní jeho vztah k
manželce a synovi, vytváří bariéru, kterou neumí překonat. Strom v srdci
je výjimečný a emotivní román plný dějových zvratů, jenž vypráví o
životním štěstí a utrpení. V Spojených státech amerických vyvolal
čtenářský ohlas hned po svém vydání a vyšplhal se na prestižní první
místo v žebříčku bestsellerů New York Times.

FARNÍ LISTY

·

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás prostřednictvím zpravodaje pozdravit
a informovat o akcích, které jsme prožili a také, které chystáme v naší
farnosti během měsíce června a prázdnin.
·
8. června naši mladí farnici Adam Foret, Daniela Vejmolová
a Dominik Vošček přistoupili k I. svatému přijímání.

·

·
·
·
·

·

·

10. června jedenáct děti, které během školního roku navštěvovaly
náboženství v ZŠ v Moravských Prusích, obdržely vysvědčení
a poděkovaly Pánu Bohu a své učitelce paní Jitce Cibulkové
z Vyškova za uplynulý školní rok. Připomínám všem rodičům,
kteří nechali pokřtít své děti, že křesťanská výchova dítěte, ke
které se zavázali zahrnuje také povinnost výuky náboženství
v rámci školy. Přihlášky do náboženství, obdržíte začátkem září.
19. června jsme prožili svátek nemocných, kdy 28 seniorů
a nemocných přijalo Svátost pomazání a pak se konalo milé
setkání u stolu na faře.

·

22. června jsme
spolu
s farníky
z Hoštic
a
Švábenic prožili
slavnost Božího
Těla. Šli jsme
průvodem
Śvábenicemi a u
oltářů vzpomínali
na letošní světce
sv. Jana XXIII.
a Jana Pavla II.
5. července se zúčastníme národní pouti na Velehradě, kde
v předvečer (tj. 4. července v 20.00h.) bude koncert Lidí dobré
vůle. Už v pátek (tj. 3. července) půjde z Moravských Prus pěší
pouť na Velehrad. Začneme mši svatou v 7.00 hod. v našem
kostele.
O prázdninách jedou ministranti na tábor do Zděchova v CHKO
Beskydy.
2. srpna pojedeme na pouť farnosti do Křtin. Pojede se autobusy,
zájemci se mohou přihlásit v místním kostele.
19. srpna pojedou maminky s dětmi na tradiční pouť na Svatý
Hostýn. Odjezd v 6.30 z nádraží ve Vyškově.
31. srpna v kostele v 11.00 hod prožijeme letošní dožínky –
poděkování Bohu za letošní úrodu na polích a v zahradách. Tímto
zveme nejen všechny zemědělce, zahrádkáře a chovatele.
Jak jsem již informoval o Velikonocích, 7. září chceme vzpomínat
na 100. výročí vypuknutí 1. světoví války, a zvlášť na všechny
padlé a postižené válkou občany Moravských Prus, Boškůvek
a Vážan. V 11.00 hod začneme vzpomínkou u pomníku padlých
u kostela, pak bude v kostele bohoslužba: Nikdy více válek!

Děkujeme Bohu za všechno, co se nám už podařilo a snad nám
vyjde také všechno, co jsme si naplánovali.
S přáním krásného léta a hezké dovolené zdraví
P. Boguslaw
farář

Z KRONIKY
Rok 1950
Druhý rok pětiletky
Hospodářsky byl tento rok až na menší výjimky dobrý, politicky
se vyznačuje svým vzestupem a zaměřením a to jak uvnitř (rozšíření
Nár.Výb. a komunstů) tak i na venek (reorganisace v ministerstvech aj.);
zima byla celkem mírná, 8. února bylo +11°; srážek bylo v tomto roce
554.3mm; jarní polní práce počaly 5. března a protáhly se až do konce
dubna; během dubna byly dešťové bouře 11, 17 a 26; žně počínají 5.
července a jsou během čtyř týdnů skončeny; podzimní polní práce se
však pro nepřízeň počasí protáhly až do konce roku, kdy ještě nejsou
úplně (hlavně sedba) skončeny; veškeré dodávky byly splněny a
obiloviny o 10% předány; nadprůměrná sklizeň cukrové řepy nám dává
naději a dostatečnou záruku, že budeme mít dostatek hodnotného cukru
pro domácí potřebu i pro vývoz; cukrová řepa dosáhla rekordní sklizně
nejen svým množstvím, ale i kvalitou; na jednu řepu připadalo v
celkovém průměru 65,5gr. cukru; jsou to nejlepší výsledky řepné sklizně
za celé desetiletí. Zde zapůsobila střídavá období tepla a dešťů; úroda
brambor přes to, že zde byly oprávněné obavy z mandelinky bramborové
byla dobrá; velká úroda řepy a brambor přinesla stížené nároky nejen na
sklizeň , ale i dopravu.
Běžné záznamy: 11. ledna se vybírá obecní dávka – z
bytů 50 a ze psů 40 Kčs; pracuje se na dodávkových smlouvách , jímž
jsou také dne 12. ledna přítomní zástupci O.N.V; 15. ledna je v
Sokolovně veřejná schůze o dodávce mléka a všech dodávkových
povinností, také o podepsání dodávkových smluv; schůze jsou přítomní
dva zástupci dělnictva z Brna a jeden z O.N.V. z Vyškova; 17.1. je v
obci plánovací komise z Vyškova a 19.1. komise za účelem
polohopisného plánu; ti kdož podepsali dodávkové smlouvy dostávají
šatenky.
Dne 21. ledna jsou na radnici první občanské oddavky;
ženich z Vážan, nevěsta z Boškůvek. Dne 23. ledna je ještě vidět po
návsi nesklizené hosp. stroje a nářadí; v tomto měsíci se konají přípravy
pro sčítání lidu; podávají se přihlášky k pobytu; 28. ledna se ještě

pracuje na stavbě kolny JZD; koncem měsíce ledna jedou zástupci JZD
na celostátní sjezd do Prahy; jsou také konány přípravy pro
hospodářskou technickou úpravu půdy v naší obci.
Dne 5.2. je výroční schůze JZD a Čs.svazu mládeže; jako loni
jsou i letos hovory se zemědělci; 6.2. přítomen prof. Heegr v živočišné
výrobě a 14.2. Ing. Mrázek; 11.2. jsou výkazy o držbě holubů; 13.2. je
klasifikace krav; 14.2. je v obci sběr kostí; státní strojní stanice dělá v
obci v JZD objednávky na polní práce; 17.2. je vybízeno občanstvo, aby
nezadržovalo drobné mince; 19.2. jsou plánovány jarní práce; 22.2. je
úřední jednání zástupců pojišťoven (požárních) zvyšuje se pojištění;
Místní osvětová rada pořádá přednášku „Rusko 1/6 světa“; 24.2. je
přednáška o pěstování ovocných stromů, ref. Slezáček; 25.2. se vydávají
sčítací archy; 26.2. pořádá Čsl.červený kříž přednášku o první pomoci;
28.2. přijela do obce prodejna textilu.
Dne 4.3. pořádá Akční výbor oslavu 100 letých narozenin T.G.
Masaryka; 7. března je obec vyzdobena prapory; 9. března je kontrola
sadbových bramborů; 15.3. je v č.p. 14 přednáška na thema Člověk
přetváří přírodu, ref. Ing. Mrázek; 24.3. se provádí v obci společný
postřik stromů; po pozemcích se provádí průzkum půdy, k čemuž jsou
zřízeny zvláštní komise.
Dne 29.4. je oslava osvobození naší obce u pomníku padlých.
Dne 1. května jdou občané všech složek korporativně do
Vyškova na oslavu 1. máje; 6.5. je veřejná schůze N.V. jeho doplnění a
zhodnocení práce; N.V. má být rozšířen na 24 členů; 9.5. je vzpomínka a
oslava osvobození rudou armádou; 13.5. je ustavující schůze nového
Nár.Výb. Za Okr.N.V. je schůze přítomna soudružka Brzobohatá;
členové N.V. jsou: Pavlas Jos., Kolomazník Jos., Tomášek Jan, Hudec
Vojta, Vincourek Josef, Žaroský St., Račanská B., Kopec Jar., Martínek
Jos., Němec Pav., Kroutilík Fr., Cigánek B., Cigánková L., Řičánek Fr.,
Kopcová Ant., Šustr Emil, Krátký Jar., Matějek Ant., Macek J.
Pěnčíková M., Kudlička Al., Chytka Boh., Müller K., každý člen N.V.
musí býti členem Z.D.; za předsedu zvolen Pavlas Jos., za mp. Tomášek
Jar., dále je voleno 7 členů obec.rady a jsou to: Němec Pavel, Žaroský ,
Cigánková Ludmila, Tomášek Jar., Hudec Vojta, Chytka B. a
Kolomazník J.; p. předseda doprovází funkce jednotlivých členů ob.
rady věcným výkladem; podotýká také, že JZD má výsady a že N.V. jej
bude ze všech sil podporovat; ten však kdo bude mít opačný postoj bude

s ním podle toho jednáno až se sám přesvědčí, že není jiného východiska
a se pak zapojí k tomuto celku; soudr. Brzobohatá prohlašuje, že
socialismus sobě nevymodlíme, ten si musíme vybojovat, také musíme
odstranit ty fňukaly; této schůze bylo přítomno 57 občanů.
Při schůzce o zjišťování katastrálních hranic, které měří 21 ha,
ze dne 19.5. byly u Zouvalky nalezeny 2 hraniční kameny s datem 1678
a znakem; 23.5. pořádá Čsl.ČK ve škole přednášku o tuberkulose;
přednáší ppl. Dr. Vykoukal; v této době se také upravuje a dláždí cesta
kolem domů čís. 150 – 190 a tzv. Dornichu nákladem 120 tisíc Kčs.
Den 12.6. jsou hosp. výkazy; 18.6. je schůze zemědělců za
účelem plánování žňových prací; dnešním dnem jest také zastaven
provoz hostinské živnosti v čís. 19; 19.6. je schůze všech majitelů
pozemků za účelem hosp. technické úpravy půdy; přítomen před. ONV z
Vyškova Sedláček a zástupci od K.N.V. z Brna; 22.6. je hosp. kontrola
na plnění dodávek (hlavně mléka); jelikož je nedostatek topiva, kdo má
možnost jede na lesní brigádu na Praděd; 24.6. začíná sečení řepky;
následkem sucha jsou ještě okopávat a kopčit zemáky. 24.6. je ustavující
schůze skupiny Č.S.Č.K; 28.6. jsou hospodářské výkazy.
Dne 2.7. je veřejná schůze o společných žních; 5.7. začínají žně,
je ustanoveno 10 žňových skupin a každá má svůj úsek práce; 15. končí
žně a nastává mlácení rovněž skupinové, je 9 skupin; vymlácené obilí se
vozí přímo od mlátiček do skladu hosp. družstva; pšenice do čís. 1,
ječmen do čís. 6 a žito s ovsem do čís. 19 (Sokolovna); řepka do
Vyškova.
Dne 6.8. končí výmlaty; 8.8. jsou oborány cesty v nových
polních honech; dne 13.8. jsou z úřední moci zabírány do nuceného
nájmu usedlosti čís. 21, 23, 37, 46, 49 a 52; 24.8. sepisují po obci
místopředseda N.V. a ob.tajemník dobrovolné zvýšení dodávek o 10%;
26.8. je sběr starého železa a kovů; 28.3. podepisují ženy
„Stokholmskou“ mírovou smlouvu; 30.8. je veřejná schůze občanů, je
předložena nová úprava půdy; jsou přítomni zástupci O.N.V. z Vyškova.
Den 3.9. jest jako jako roku minulého společný pracovní zájezd
do Líšně; 4.9. se konají přípravy ke společnému osevu; 5.9. jsou
vyznačovány nové hony pozemkové držby; 7.9. jsou podávány žádosti o
nové občanské průkazy; 8.9. se vybírají poplatky za žně a mlácení, platí
se podle 5-ti stupňové hranice a to: do 1ha do 2ha za sečení 1100,-Kčs,
do 5ha 1215,-Kčs, do 7ha 1465,-Kčs, přes 10ha 1765,-Kčs, za mlácení

od 1ha 2200Kčs – 3270,-Kčs; členové J.Z.D. jsou počítáni v obou
případech o 1 hranici níže; 10.9. je veřejná schůze o plánování
podzimních prací.
Dne 1.10. jsou hosp. výkazy; 26.10. J.Z.D. pomocí strojů
zahrnují u Lánu úvoz a upravují cestu na Dlouhé; zároveň koná přípravy
ku stavbě vepřína; 27.10. padá sníh a mrzne; 31.10. o 4 hod. odp. za
účasti všech složek z obce pozdravena štafeta.
Dne 4.11. je obec vyzdobena prapory na oslavu říjnové revoluce
v SSSR a v host. č.14 je oslava svazu přátel SSSR; 5.11 je ve škole
výstava obrazů našich umělců, kterou pořádá O.N.V. z Vyškova; 13.11.
se ještě sejí ozimy; JZD provádím stavbu vepřína a také vyzývá své
členy na rekreaci do Karlových Varů; 18.11. se ještě, ovšem z příkazu
nadřízených úřadů, seje žito, během prosince jsou vydávány občanské
průkazy.
Během letošního roku bylo také obsazeno místo správce na
zdejší obecné škole; dosavadní správce školy Motal Augustin odchází po
zdravotní dovolené na trvalý odpočinek do Vyškova; na jeho místo
jmenován a také již nastoupil Koutný Alois t.č. učitel v Dědicích.
Novému správci školy jistě všichni přejeme to nejlepší a věříme, že
uvede u nás v jednotný celek známé: učitel, rodiče a škola.
Po stránce tělovýchovy udržuje zde živou činnost Svaz
československé mládeže a Jednota Sokol, že tato práce je podporována i
z hlediska státního je zřejmé z projevu min. Informací a osvěty Václava
Kopeckého, že pro rok 1950 bylo určeno na tělovýchovné účely
369,445.000,-Kčs.
Jak již uvedeno, provedena byla ve zdejší obci
hospodářskotechniká úprava půdy; tato změna ev. zasáhla do soukromé
a vlastnické držby majitelů, vyvolala v obci mnoho nevole a
nepříjemností a to jak v soukromém podnikání tak i na venek, což se
projevilo i na veřejných schůzích dne 19.6. a 30.8.; vlivem těchto úprav
zdržují se a opožďují se polní práce, hlavně setí a ku konci i orba; JZD
má ku zdolání orby najmuté 3 traktory z Čech.
Hodnotíme-li druhý rok pětiletého plánu vidíme, že druhý rok
pětiletky pokračoval ve znamení většího a dokonalejšího výrobního a
budovatelského postupu všech úkolů; nutno si však připomenout, že to
vše žádá nový názor na budování vesnic hlavně zemědělských, na což
také pamatuje zákon podaný min. Dr. A. Šlechtou v červenci tohoto

roku; budovatelské úsilí je také zřejmé z plného zaměstnání všeho
pracujícího lidu a řemeslných odvětví; všichni řemeslníci a dělníci
včetně zedníků a tesařů jsou po celý rok i přes zimu plně zaměstnáni.
Jak již bylo uvedeno bylo při sčítání lidu v naší obci 692
obyvatelů; při zemědělství je zaměstnáno na 200, ostatní mimo dětí a
starších jdou za řemeslem, úřady a školou; do měšť. školy do Vyškova
jich chodí 39.
Následkem budování socialismu v naší vlasti je na toto
soustředěno všechno úsilí; a tedy proto, aby tento socialismus byl u nás
co nejdříve uskutečněn pečlivě se odstraňuje všechno, co jeho budování
stěžuje a brzdí; socialistické přebudování vesnice je úkol těžký a složitý;
pokud se socialisace naší obce týká ikdyž je zde založeno JZD a
podporováno všemi silami a prostředky ať již zvenčí tj. úřady, technické
síly, investiční a provozovací kapitál, subvence a laciné úvěry, hosp.
družstvo levné příděly krmiv, hnojiv, semen a sadby a uvnitř zásoby a
podporou vedení kom. strany, která má vedoucí úlohu při přerodu staré
společnosti, zdá se přece, že dosud u nás nebyl nalezen ev. směr, podle
kterého by přebudování naší vesnice našlo k tomuto účelu správnou
cestu, tj. k socialisaci; neprospívá ani jedinci ani celku jestliže se jde
dvěma směry, aniž kdo dosáhne svého cíle; budiž proto snahou a přáním
všech občanů, hlavně však vedoucích činitelů naší obce, aby tyto
překážky byly co nejdříve odstraněny a v soudružném žití nás všech
zavládl klid, pokoj a toužený mír jehož sobě všichni tak přejeme nejen u
nás a v naší vlasti, ale na celém světě.

SDH MORAVSKÉ PRUSY
V sobotu 12. dubna v obci Prusy-Boškůvky opět proběhl sběr
železa, který zajišťuje právě náš sbor. Díky vám jsme sesbírali 5 tun
železa. Další termín sběru plánujeme zase za rok a doufáme, že vám
pomůžeme od přebytečného železného odpadu.
Zhruba za měsíc, 17. května, jsme opět zařizovali další sběr,
tentokrát se jednalo o elektroodpad. Výsledkem bylo 20 lednic, 23
bílých spotřebičů, 41 televizorů a další drobný elektroodpad. Důvodem
toho, proč se sběru ujali právě hasiči je, že jako zájmová dobrovolná
organizace v rámci ekologického programu získá za odevzdání těchto

spotřebičů finanční odměnu. V případě organizace sběru a jeho
odevzdání do sběrného dvora obecním úřadem by znamenalo, že za jeho
likvidaci obecní úřad nedostane příspěvek, ale naopak musí zaplatit.
Ve druhý květnový státní svátek, 8. května, jsme se účastnili
okrskové soutěže v Hošticích-Herolticích. Výsledné pořadí bylo:
1. Topolany B (22,86 s)
2. Hoštice-Heroltice (24,44 s)
3. Moravské Prusy (34,31 s)
4. Topolany A (neplatný pokus)
Na závěr připomínáme všem členům, že schůze celého sboru se
konají každou poslední neděli v měsíci od 10:30 hod v Pohostinství
Kubík, ačkoli již teď nás čeká výjimka. V červenci se schůze konat
nebude, ale sejdeme se až v neděli 31. Srpna!
Jiří Řezník
Člen SDH Moravské Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 18. května proběhlo v zasedací místnosti obecního

úřadu letošní první vítání občánků. Vítali jsme Lidušku Pavelkovou
a Elenku Kyprovou. Děti ze základní školy si pro miminka i jejich
rodiče připravily pod vedením paní ředitelky krásné pásmo písniček
a říkanek, za které jim moc děkujeme.
Zájezd na muzikál Mata Hari

tanečnicí vystupující pod uměleckým jménem Mata Hari. Když Mata
dostala nabídku pracovat pro německou rozvědku, neváhala. Byla
přesvědčena, že vydělané peníze ji pomohou získat zpět ztracenou dceru.
Spolu s nadějí poznala i novou lásku s mladým vojákem Vadimem.
Začala ale první světová válka a Vadim byl odveden na frontu. Matino
úsilí bojovat o svoji dceru bylo náhle protkáno touhou setkat se
s Vadimem. Aby ho mohla vidět, souhlasila se špionáží tentokrát
pro Francii. Krátce na to byla Mata Hari zatčena za špionáž a nakonec
i popravena kulkami popravčí čety. Celé představení je skvěle
zpracováno jako vyprávění Mata Hari při vyšetřovacím výslechu.
Pokud jste muzikál neviděli, všem toto krásné představení
doporučuj.
Za obecní úřad
Kateřina Burešová

STAVĚNÍ MÁJE

V sobotu 24. května jsme se společně s občany Vážan vydali na
zájezd do Prahy do divadla Broadway na muzikál Mata Hari. Po příjezdu
do Prahy byl čas na krátkou prohlídku města a poté jsme se před
14. hodinou přesunuli do divadla. Po počátečním rozčarování
a problémech se špatnými místy, jsme si nakonec představení všichni
užili. V hlavní roli jsme obdivovali výkon Yvetty Blanarovičové, dále
Josefa Laufera, Marka Vašuta, Josefa Vojtka, Ladislava Freje, Vlasty
Peterkové a dalších skvělých zpěváků a tanečníků.
Margareth Gertruida Zelleová po svatbě odjela s manželem do
Indonézie. Narodily se jim dvě děti, ale bohužel maličký syn Norman
brzy zemřel. Manžel to dával Margareth za vinu, začal pít a potom vzal
dceru Non a odjel s ní do Evropy. Margareth byla odhodlaná získat
dceru zpět, ale na to potřebovala peníze. Odjela do Paříže, kde byla
nejprve nucena přijmout práci švadleny, poté se stala známou a slavnou

Stavění máje se obnovilo před pěti lety a i letos se tato tradice
podařila udržet. Nejedná se o akci, kterou bychom si jen tak vymysleli,
nebo někde okoukali – máj se zde stavěla už v minulosti. Myslím, že je
na čase připomenout si proč.
Kořeny této tradice bychom našly už v pravěku u pohanských
předků. Máj, tedy strom, je plodinou přírody a staví se v květnu – tedy
na jaře. Nejednalo se tak o nic jiného než o oslavu probouzení přírody
a očekávané úrody.
Pokud byste se zajímali o tuto tradici z globálního hlediska,
mluvíme o zvyku celoevropském. V Rusku se ve čtvrtek před svatodušní
nedělí staví mladá bříza ozdobená do ženských šatů a barevných stuh.
V onu neděli je s věncem vhozena do řeky. Ve Švédsku máj staví
v předvečer svátku sv. Jana Křtitele. Zde volí borovici, kterou „vylepší“
obručemi, které mají symbolizovat muže s rukama v bok. Okolo máje
pak probíhá rituální tanec. V Německu bylo stavění Máje spíše městskou
záležitostí, proto byla zdobena nejrůznějšími řemeslnickými výrobky.

Zpět ale do českých a moravských krajů. Podívejme se na jeden
z prvních písemných záznamů o stavění máje jihočeského autora Jana
Mirotického z roku 1579:
Téhož času mládenci do vsi celé stromoví smrkové neb sosnové
vnášejí, kteréž z důlu oklestíce, vrchní ratolesti zrcadly, sklenicemi,
věnci a plíšky zlata věncového blyštícími se ozdobují a strom ten do země
vetknouce, přes celé léto tak ho státi nechávají.
V některých oblastech neměli pouze jednu (centrální) máj, ale
chlapci stavěly májky pod okny svých vyvolených, čímž ji dávali najevo
svou lásku. V jiných vesnicích zase mládenci mohli májku postavit
pouze dívkám, se kterými již „něco měli“ a pokud nebyla panna. Takže
dívky čekala noc plná strachu, že ráno najdou pod oknem máj a rodiče
zjistí, jak se věci ve skutečnosti mají.
Dalším významem tohoto zvyku je především společenský
charakter. Máje se stavěly na návsích i na náměstích. Ve městech se
stavěly pod okny vrchnosti, která se další den odvděčila – hrabě nechal
vyvalit sudy piva a konala se lidová zábava.
Určitě vás zajímá jak je to s krádežemi těchto Májí. Vraťme se
na konec 17. století:
Na toho času k velikému tumultu u nás ve vsi Lhotě došlo, když
chlapci strom ozdobený na návsi postavili a tu jim ho v noci poddaní
souseda vaší milosti z Přestavlkče ukrásti chtěli, však naši strom bedlivě
střežili a jim hlavy do krvava dobili, za což jsem jim pak kázal osm věder
piva dáti, neb čest našeho panství ochránili.
V případě, že se sousedům Máj podařilo ukrást, vystavili ji
na své návsi a okradení si napravili reputaci vykoupením svého stromu.
Tento zvyk se stále udržuje a v naší zemi je nejčastěji
připomínán na jihovýchodě území republiky.
Otevřela jsem pruskou kroniku a podívala se, co najdu
v záznamech padesát let starých. Pro příklad tedy uvedu rok 1961, kdy
Máj byla součástí naší návsi a její postavení se oslavilo společně
s hodovou zábavou.
Tereza Řezníková
Teď si zrekapitulujme, jak se máj stavěla v Moravských Prusích
v letošním roce. Vzhledem k tomu, že už pátým rokem se na přípravě
podílí ti stejní, už je zavedený určitý postup. Nevím přesně, jak to bylo

dřív, ale teď se dodržuje nepsané pravidlo, že ke stávajícím
„organizátorům“ přibydou ti, kteří mají trvalé bydliště v naší obci
a v daném roce dovrší osmnácti let. A právě proto jsem se letos zapojila
i já. Jako zástupkyně dívek jsem měla na starosti výzdobu stromu.
Hlavní přípravy začaly v pondělí 28. dubna, kdy kluci začali
kopat díru na usazení kmene stromu. Odhad hloubky je minimálně dva
metry, protože ani jeden z kluků v ní nebyl vidět. Během jejich usilovné
práce jsme s holkami zdobily věnec a chystaly si krepáky na další
zdobení. V úterý vyrazili pánové do lesa vybrat, pokácet a dovézt strom.
Ten měřil zhruba 25 m. Ještě ten den ho očistili od kůry a bylo tak vše
připravené.
Nastal den D – 30. duben a stavění. Bohužel se nám nepodařilo
dodržet slíbený čas stavění, protože přidělávání špice (koruny stromu)
ke kmeni bylo komplikovanější a zabralo více času. Navíc je důležité
upozornit, že většina z těch, co mají zájem na této akci, už nejsou
studenty a proto mají čas až po páté hodině odpoledne. Přesto všechno
jsme ale naši máj postavili za světla a celou noc ji bedlivě hlídali.
Jak si však vzpomenete, uskutečnění této tradice letos nabralo
opravdu rychlý spád. Hned druhou noc jsme o máj přišli. Na jednu
stranu se může zdát, že jsme hlídání podcenili, ale jak už bylo řečeno,
většina „hlídačů“ jsou pracující. Na straně druhé žijeme ve 21. století
a s autem a motorovou pilou je strom pokácený během chvilky, ani si
nevšimnete.
Po vzoru článku výše si myslím, že velká ostuda to nebyla. Máj
nám vzal někdo z Manerova, který s námi nesousedí a co víc, místo
vykoupení špice jim byla jejich májka pokácena ve dvě hodiny
odpoledne. Co je pak tedy ostuda?
Na závěr patří dík všem, kteří mají stále snahu o zachování této
tradice, obecnímu úřadu, že opět vyšel vstříc, panu Jiřímu Vlčkovi,
že opět ochotně vyrazil s chlapci pro strom, panu Jiřímu Večerkovi,
že tento strom pomocí svého jeřábu postavil a i všem ostatním, kteří se
jakkoli na přípravách podíleli.
Já jsem ráda, že jsem se aktivně zapojila a těším se na příští rok,
kdy budu opět součástí tohoto dění a doufám, že přibydou další o rok
mladší, než jsem já!
Anežka Svobodová

UDÁLOSTI
Narodila se:

TJ SOKOL
Veronika Slouková

Verunce přejeme krásné dětství, hodně zdravíčka, štěstíčka a spoustu lásky.

Sňatek uzavřeli:

Martin Zbořil a Bc. Ilona Harásková

Novomanželům přejeme hodně štěstí a tak ať je váš společný život
nádhernou procházkou...

Jubileum:
duben 2014

Jan Račanský
Václav Pospíšil
Vladimír Hasala
Anna Pospíšilová

květen 2014

Ing. Jana Brázdilová
Blanka Štemberková
Zdeněk Pekařík
Alena Večerková

červen 2014

František Večerka
Marie Loubalová
Marie Bartošová
Jana Hrozková

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu
životní pohody.

Odstěhovali se:

Michal Klvač
Petr Urban

Přistěhovali se:

Věra Mítová
Věra Mítová, ml.
Bc. Hana Mítová
Jana Mítová
Václav Podjukl

Úmrtí:

František Loubal

Tentokrát bych vás rád informoval především o akcích, které
bude TJ Sokol Moravské Prusy pořádat v průběhu nadcházejících
prázdnin. Místo konání není překvapením – sportovní areál místního
hřiště.
Kdy?

Co?

5. 7.
12. 7.

Uliční turnaj v nohejbale
Tenisové utkání Ivanovická brána:
Moravské Prusy-Švábenice
Fotbalové utkání
Volejbalové odpoledne
Memoriál Jiřího Špičáka

16. 8.
30. 8.
Bude upřesněno

Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy

