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Úvodník
Když jsme byli malí, vždycky
jsme se shodli na tom, že nám tady chybí
koupaliště. Jak my jsme záviděli
Málkovicím! Mohli tam jít ráno, pak
k babičce na oběd a zase zpátky do vody.
My jsme museli vyrazit pěšky nebo
na kole a v případě hodných příbuzných
nás tam někdo odvezl autem. Ale je
pravda, že svačiny z domu jsme odmítali
a celé léto jsme byli živi o párku
v rohlíku, na který jsme se těšili stejně
tak.
Co mi bylo líto později, že
v obci nemáme, je letní kino! Tím se pro
změnu můžou chlubit Ivanovičtí. Jsem
tak ráda, že se letní kina obnovují
a vznikají další. Někdy si představuju,
jaký bych zvolila repertoár, kdybych
v letním kině pracovala. Byly by to moje
oblíbené muzikály jako třeba Pomáda,
Ilustrační foto léta v Málkovicích
která
končí
začátkem
prázdnin.
Samozřejmě by nechyběl Hříšný tanec, protože pod širým nebem se trénování
„zvedaček“ v přírodě bude vyjímat mnohem lépe. Pak bychom promítali Eva tropí
hlouposti. Eva je totiž zárukou dobré nálady. Tématicky zní Pod vlivem úplňku,
i když noční obloha je okrajová záležitost tohoto filmu. A na závěr sezóny by pak
přišel Trhák. Nic autentičtějšího si prostě nedovedu představit, ale plátno by nám
vydrželo na další rok!
Možná kroutíte hlavou, že je to hloupý výběr. Naivní, moc jednoduché
zápletky a všechno s dobrým koncem. Ale takové má být léto! Co nejméně starostí
a co nejvíce užívání si všeho kolem sebe. A já pevně věřím, že takové v letošním roce
bude! Užijte si ho, co to půjde!
Tereza Řezníková
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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho obecního zpravodaje,
máme tady konec dalšího čtvrtletí, přichází léto a s ním i čas dovolených,
takže přinášíme nové číslo našeho obecního zpravodaje Občan, který Vám může dělat
společníka na Vašich cestách za odpočinkem. Nové číslo si můžete přibalit s sebou
na cesty a postupně číst informace o dění v naší obci.
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Dotace
Jak jsme již informovali v minulém čísle, obec podala v letošním roce opět
několik žádostí o dotace. Státní zemědělský intervenční fond jsme žádali o dotaci
na opravu druhé části hřbitovní zdi. K datu uzávěrky Občana zatím nebyly známy
informace o výsledku schvalování dotací, takže stále čekáme, zda dotace na hřbitovní
zeď dostaneme - stavba proto zatím nebyla zahájena.
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje byly v únoru podány celkem tři
žádosti o dotace a už teď víme, že v případě JMK byla obec se žádostmi o dotace
v letošním roce 100 % úspěšná. Získali jsme dotaci na opravu střechy hasičské
zbrojnice ve výši 343.000,- Kč, dotaci na vybavení knihovny ve výši 25.000,- Kč
(v loňském roce byla vybavena půlka knihovny novými regály, letos bychom chtěli
pomocí dotací vyřešit zbylou část) a dále dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV
ve výši 4 048 434,- Kč.
Trafostanice Zákopčí
Během jarních měsíců probíhaly stavební úpravy již nevyhovující sloupové
trafostanice (TS) na Zákopčí v Moravských Prusích. Původní sloupová TS byla
nahrazena kioskovou trafostanicí typu PET STANDARD 350d. V praxi to znamená,
že byl zrušen původní již nevyhovující a také nevzhledný sloup, který nahradil nový
zděný „domeček“. Veškeré stavební úpravy financovala společnost E.ON Distribuce,
a.s., která je vlastníkem trafostanice. V rámci těchto stavebních úprav došlo také
k demontáži venkovních vodičů veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce PrusyBoškůvky. Propojení veřejného osvětlení s TS bylo nově provedeno zemním
kabelem. Projekt a realizace zemního kabelu na veřejné osvětlení hradila obec
a celkové náklady činily 29.719,- Kč.
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhla v sále kulturního domu v Moravských
Prusích plánovaná schůzka s občany, na které byli přítomni: zástupci obce – starosta
Lubomír Šebesta a místostarosta Petr Večerka, zástupce realizační firmy Quantum,
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a.s. Ing. Michal Pavelka, projektant domovních přípojek Ing. Josef Slavík, stavební
dozor Ing. Jaromír Handl a za firmu ENVI Agentura Trunda, která zpracovává
administraci Ing. Petr Matějíček. Občanům byly poskytnuty základní informace
vztahující se k realizaci stavby a zároveň zodpovězeny dotazy.
Nejdůležitější informace z této schůzky:
- V současné době má většina domů septik s přepadem a splaškové vody odcházejí
stávající kanalizací do potoka. Obec má od odboru životního prostředí povolení
k vypouštění odpadních vod do potoka platné pouze do roku 2020 a poté již
vypouštění nebude možné. Z toho důvodu je nutné řešit čištění odpadních vod
výstavbou čistírny a nové obecní kanalizace. Vzhledem k tomu, že v loňském roce
byl Ministerstvem životního prostředí vyhlášen dotační titul, který byl vhodný
pro naši obec, podali jsme žádost o tuto dotaci, abychom situaci s odpadními
vodami v obci mohli řešit. Obec byla úspěšná, dotaci z Operačního programu
životního prostředí jsme získali ve výši 47 131 511,13 Kč a tím pádem se stavba
kanalizace a ČOV může „rozjet“.
- Realizace stavby bude trvat cca 2 roky, zahájení červen 2017.
- Přesný harmonogram prací ještě není znám, protože se nyní vyřizují s dotčenými
orgány uzávěrky silnic a harmonogram se bude odvíjet od tohoto jednání.
Nicméně se začne v červnu stavbou čistírny odpadních vod v Moravských Prusích
a přečerpávací stanicí v Boškůvkách.
- Krajská silnice III. třídy (hlavní) nikdy nebude uzavřena celá, vždy bude část,
na které se budou provádět výkopové práce, řízena semafory.
- Uzávěrky místních komunikací a jednotlivých ulic, kde se zrovna bude kopat,
budou úplné a v době provádění výkopových prací, nebude nikomu povolován
vjezd k domům ani jiným nemovitostem.
- Kanalizace se kope v délce 10-20 m, a to, co se v daný den vykope, se v ten den
i zahrne. Nechává se otevřená jen část na napojení pro další den.
- Projektant Ing. Slavík, který v průběhu dubna a května chodil po obci, postupně
zpracovává projekty k domovním přípojkám. Jakmile budou hotové, vyřídí
stavební povolení a Ing. Slavík je potom vytiskne a dodá na obecní úřad, kde si je
občané budou vyzvedávat (včas Vás upozorníme). Podle svého projektu si každý
majitel nemovitosti potom připraví, vykope a uloží na svém pozemku vedení
kanalizace z domu po šachtu, ve které dojde k propojení. Před propojením
a zasypáním jednotlivých přípojek musí dojít ke kontrole obcí či stavebním
dozorem, zda bylo vše vyhotoveno správně!
- Projektovou dokumentaci k jednotlivým domovním přípojkám a stavební povolení
zajistí a uhradí občanům dle rozhodnutí zastupitelstva obec ze svého rozpočtu.
- Stávající kanalizace zůstane v provozu, ale už bude využívána pouze pro dešťové
vody. Pokud se v průběhu stavby nové kanalizace někde zjistí, že stávající
kanalizace je rozbitá, proběhne její oprava z rezerv, které obec v předchozích
letech vytvořila.
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V případě, že hlavní řád kanalizace povede přes soukromý pozemek, bude toto
ošetřeno věcným břemenem.
ČOV bude stát na boškovské hned za zahradami (při výjezdu z Moravských Prus
na Boškůvky). ČOV nešla posunout dál od obce, jelikož to nepovolily dotčené
orgány (odbor dopravy atd.) kvůli zatáčce a dále už nejsou obecní pozemky.
Z toho důvodu bude stát v místě za zahradami.
ČOV je velikostně projektovaná i pro Vážany, které se v průběhu několika let
mohou napojit.
Realizační firma si každý den před provedením prací bude vždy daný úsek
fotografovat a po stavbě dá zase vše do původního stavu.
Cena stočného za 1 m3 pro občany po stavbě vzroste. Její konečná výše bude
záviset na výpočtu Státního fondu životního prostředí, který nám výši stočného
stanoví. V ceně stočného se projeví provozní náklady ČOV a zároveň tvorba
odpisů na opravy, ale nespadá tam úvěr ani úrok z úvěru. Až se připojí Vážany,
klesnou náklady a stočné bude potom o něco nižší.
V případě, že se některý majitel nemovitosti odmítne napojit na obecní kanalizaci,
bude muset nechat odvážet a likvidovat splaškové vody ze svého septiku firmou,
která má na to koncesi, např. přes ČOV ve Vyškově (VaK Vyškov) a předkládat
obci/životnímu prostředí doklad o ekologické likvidaci splaškových vod, jinak mu
hrozí pokuta od 50 tisíc Kč výše. Jakmile bude zprovozněna obecní kanalizace
a ČOV, nebude již možné vypouštět odpadní vody přepadem ze septiku
do potoka jako dosud ani nepovolí vodoprávní úřad domovní čistírnu.
Upozorňujeme, že cena za odvoz a likvidaci splaškových vod ani starosti s tím
spojené nebudou výhodnější. Napojení se na obecní kanalizaci je pro občany
nejvýhodnější a nejlevnější způsob, jak odpadní vody řešit.
Celkové financování stavby kanalizace a ČOV: dotace OPŽP ve výši
47 131 511,13 Kč; dotace z JMK ve výši 4 048 434,- Kč a úvěr z KB ve výši
26 000 000,- Kč.
Po ukončení stavby kanalizace a ČOV budou postupně v průběhu několika let
v závislosti na finančních možnostech obce spravovány chodníky a místní
komunikace v majetku obce. Opravu hlavní silnice provede SÚS Jihomoravského
kraje, což je vlastník komunikace.
Pro případné dotazy ohledně výstavby kanalizace byly zřízeny speciální e-mailové
adresy, na které můžete psát. Pro Moravské Prusy je to e-mail:
kanalizaceprusy@seznam.cz
a
pro
Boškůvky
e-mail:
kanalizaceboskuvky@seznam.cz

Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 29. 03. 2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení s průběhem inventarizace obce
za rok 2016.
2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017
Navýšení příjmů:
30 000,- Kč

OBČAN 2/2017

7

Financování:
Navýšení výdajů:

139.000,- Kč
30.000,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 29. 03. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
7 997 700,- Kč
Financování:
139 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 136 700,- Kč
4. ZO zplnomocňuje zástupce obce starostu obce Lubomíra Šebestu a místostarostu
obce Petra Večerku k účasti a hlasování na valné hromadě akciových společností
VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 26. 04. 2017
V průběhu prvních měsíců roku 2017 řešila obec zajištění financování stavby
kanalizace a ČOV, kterou získaná dotace nepokryje v celé výši. Chybějící finanční
prostředky je potřeba pokrýt úvěrem, takže se zjišťovaly informace, oslovovaly banky
a porovnávaly nabídky. Na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce se již
schvalovaly konkrétní nabídky, čemuž předcházela různá jednání. Na tomto veřejném
zasedání byli přítomni zástupci Komerční banky Bc. Vladimír Kovařík, náměstek
ředitele pobočky (segment Podnikatelé) a Bc. Danuše Santlerová, bankovní poradce
TOP SB a dále Ing Vladimír Trunda a Ing. Petr Matějíček za firmu ENVI Agentura
Trunda s.r.o., kteří zodpovídali dotazy zastupitelů. Bankovní poradce paní Santlerová
poté důkladně prošla se zastupiteli celou úvěrovou smlouvu bod po bodu a vše
vysvětlovala. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zajištění dlouhodobého municipálního úvěru na dofinancování plánované
investiční akce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ ve výši 26 mil. Kč
se splatností úvěru 20 let.
2. Poskytovatele úvěru na dofinancování investiční akce „Prusy-Boškůvky –
Kanalizace a ČOV“ Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p.
969, PSČ 114 07, IČO 45317054.
3. Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969,
PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka) ve výši 26 000 000 Kč,
(slovy dvacet šest miliónů korun českých) se splatností do 31. 03. 2037
na profinancování investiční akce: „Prusy-Boškůvky – Kanalizace a ČOV“
a Smlouvu o úvěru registrační číslo 99017736499 v předloženém znění.
4. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
Navýšení příjmů:
186 500,- Kč
Navýšení výdajů:
186 500,- Kč
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Upravený rozpočet ke dni 26. 04. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
8 184.200,- Kč
Financování:
139.000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 323.200,- Kč
Svoz velkoobjemového odpadu
Kontejnery budou v Moravských Prusích i Boškůvkách přistaveny již v pátek
29. září, tzn. o něco dříve, než jste zvyklí. 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!!!
Celoroční sběr odpadů určených k recyklaci:
- veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru, který stojí na parkovišti u kulturního domu v Moravských
Prusích,
- sběr vršků od PET lahví na obecním úřadě nebo ve škole,
- sběr použitých baterií do krabiček k tomu určených, které jsou umístěny
na obecním úřadě, ve škole nebo v obchodě p. Slezákové,
- papír v garáži pod školou,
- drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi),
- mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole.
Vážení občané,
přejeme Vám všem krásné léto a příjemné prožití dovolených, ať načerpáte
spoustu sil a energie na zbylou část rok. Dětem přejeme krásné a klidné prázdniny,
spoustu zážitků a nových kamarádů.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta
OÚ Moravské Prusy

Mateří douška
Během školního roku jsme pro děti naplánovali spoustu zajímavých akcí divadelních představení, preventivních programů a výletů. Chtěla bych se pozastavit
u těch, které měly u dětí největší úspěch.
Jednou z nich je minibesídka, která proběhla již 20. 10. 2017. Děti na ní
ukázaly, co všechno se dokáží naučit za pouhé dva měsíce. Zpívaly písničky, řekly
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několik říkadel, ti naši nejmenší zahráli i krátké divadélko, ti větší zase zatancovali
a zahráli na flétničku.
Další z úspěšných akcí byla vánoční besídka, která proběhla v Kulturním
domě 15. 12. 2016. Zpívalo se, tančilo, děti přednášely básničky. Nálada byla skvělá
a opravdu vánoční. Bavili se jak rodiče a hosté, tak i děti si to náramně užily.
V pátek 20. 1. 2017 byl pro děti připraven karneval, který se nesl v duchu
oslav svátku masopustu. Karnevalem nás provázela dvojice Kača a Kača. Děti se
naučily masopustní písničku, připomněly si několik masopustních zvyků a zapojily se
do průvodu masek. Součástí karnevalového veselí byly také hry, písničky a tancování.
V únoru jsme začali jezdit s dětmi ze třídy Motýlků na plavecký výcvik.
Výuka plavání ve skupině kamarádů je velkou výhodou, protože děti velmi rychle
překonají strach z vody. Děti z naší školky se projevily jako „vodní talenti“ a pro nás
bylo velkou radostí se dívat, jak si to užívají.
V pátek 7. 4. 2017 jsme se společně se školáky vydali na výlet
do environmentálního střediska Lipka v Brně. Pro děti ze třídy Motýlků byl připraven
program Večerníček na výletě - program zavedl děti mezi známé postavičky
z večerníčků, přiblížil jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě
a prostředí, kde žijí. Počasí nám sice moc nepřálo, ale pro děti bylo připraveno tolik
zajímavých věcí, že počasí vůbec nevnímaly.
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V květnu jsme se s dětmi ze třídy Motýlků vydali na výlet do Vyškova,
na akci pořádanou Gymnáziem a Střední školou zdravotnickou a ekonomickou
ve Vyškově pod názvem Školní soutěž v první pomoci. Děti si mohly vyzkoušet
ošetřit medvídka, resuscitaci, poskytnout první pomoc v modelových situacích
a velkým zážitkem byla ukázka přímo na dětech - maskování reálného poranění.
Nejsilnějším zážitkem pro děti v tomto školním roce byla návštěva kozí
farmy p. Zuzany Moučkové v Drysicích.
Využili jsme její vstřícnosti a jeli se podívat na zvířátka. Děti měly možnost
nejenom kozy vidět, ale mohly si je i podojit, pohladit. Viděly, jak se pracuje
s pejskem, který pomáhá paní Moučkové kozy udržet pohromadě, zahnat je
do výběhu, vyhledat kozičku, která se někam zatoulá. Potom jsme se šli podívat
do sýrárny, kde se produkty z kozího mléka vyrábí a děti dostaly i občerstvení
nejenom sýrové ale i sladké. Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední a brzy ji
zopakujeme, nejlépe brzy na jaře, kdy se stádečko koz rozšíří o nové přírůstky.
Končím citátem z pohádky Tři veteráni: „Veličenstvo, něco se děje /i u nás
ve školce/ Něco se děje......? To je normální. Jinak by nebyly dějiny!“
Věra Kandorfová
vedoucí učitelka
za kolektiv pedagogů MŠ

Ze školních škamen
Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhl na naší škole zápis do první třídy. Přišlo 14 dětí
a do první třídy v září nastoupí 12 prvňáků. Dvě děti budou mít odklad školní
docházky. Děti si mohly v doprovodu rodičů prohlédnout školu, třídy a seznámit se
s paní učitelkou. Ve třídách pak plnily rozmanité motivační úkoly s herními prvky.
Každý předškolák si odnesl i zaslouženou odměnu.
V polovině května se třída námořníků (3.a 4.ročník) vydala letos již podruhé
do vyškovského muzea, aby si obohatila učivo vlastivědy. Při první návštěvě
námořníci nahlédli do pravěku, nyní společně putovali do středověku. Děti si mohly
vyzkoušet, jaké to bylo narodit se pánem nebo poddaným. Na závěr si vyrobily
vlastní pečetidlo.
V pondělí 15. května se skupinka šesti dětí ze zdravotnického kroužku vydala
vyzkoušet si své dovednosti na každoroční soutěž mladých zdravotníků. Tři dívky
a tři chlapci se nezalekli náročných situací a poradili si s každým typem poranění.
Mezi osmi družstvy se naši reprezentanti umístili v krásném středu - na 4. místě.
Gratulaci posíláme ještě jednou Soničce, Martince, Nikolce, Mirkovi, Lukáškovi
a Františkovi.
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V pátek 2. června 2017 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnily tradiční
oslavy Mezinárodního dne dětí. Této akce, která se koná také ve spolupráci s Policií
České republiky, jsme se zúčastnili i my – děti i školáci z Moravských Prus. Vojáci
a policisté dětem ukázali speciální techniku a zbraně, ale nechyběly také soutěže
a další akce, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří.

Letos jsme se na náš Přírodovědně vlastivědný pobyt vydali do RS Dopravák
v Buchlovicích. Počasí nám přálo, absolvovali jsme s dětmi několik výletů, např.
na hrad Buchlov, na ranč Nevada, do Vodního světa v Modré. Pro děti bylo
připraveno mnoho her, zajímavých činností, soutěží. Počasí všem aktivitám přálo,
takže věříme, že i dětem se vše líbilo a pobyt si užily.
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Poděkování patří paním učitelkám Černochové, Bartíkové a Adámkové
za přípravu programu a organizaci pobytu. A samozřejmě manželům Šebestovým,
kteří věnovali svůj volný čas i řádnou dovolenou našim dětem.
Žáci, kteří neodjeli do Buchlovic na přírodovědně vlastivědný pobyt a zůstali
doma, navštěvovali školu. Kromě výuky pro ně bylo připraveno několik zajímavých
aktivit. V úterý si sami připravili výtečný ovocný salát. Ve středu 21. 6.se v deset
hodin zapojili, tak jako tisíce dětí v celé České republice, do Školního olympijského
T-Mobile běhu. Potěšily je pak medaile, diplomy i malé zdravé odměny. V pátek
vyjely do Vyškova na předváděcí akci hasičů. Čekalo je velké překvapení, protože
k zásahu u hořícího auta si hasiči vybrali na vrakovišti vůz, který byl do nedávna
„doma“ právě v Moravských Prusích. A tak i tyto děti budou určitě na tento týden
rády vzpomínat.

I poslední školní týden byl naplněn zajímavým programem. V pondělí si děti
z MŠ i školáci poslechli výchovný koncert Hudební abeceda, ve středu připravili žáci
3. a 4. ročníku pro mladší spolužáky šipkovanou. Ve čtvrtek jsme všichni jeli
do vyškovského Sokolského domu na film Šmoulové – Ztracená vesnice. A nesmíme
zapomenout na tradiční zakončení školního roku zahradní slavností, kde jsou
předškoláci pasováni na školáky, prvňáci na čtenáře a loučíme se se čtvrťáky, kteří
odcházejí do 5. ročníku do Vyškova. Letos je jich 12 (Mirek Bugner, Honzík Grégr,
Soňa Jašíčková, Lukáš Kilián, Ondřej Kilián, Ondřej Marišler, Radim Mihal, Martina
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Nováková, Toník Paveska, Nikol Večerková, Martin Vejrosta, František Vošček).
Přejeme jim mnoho štěstí.
V úterý 27. 6. jsme se loučili i se zaměstnankyněmi. Do důchodu odchází
naše paní školnice Alena Jarmarová, která pracovala na tomto místě 30 roků. Příští
školní rok už do MŠ nenastoupí paní učitelka Jitka Měřínská a do ZŠ paní učitelka
Mgr. Helena Adámková, která odchází na ZŠ Pustiměř. Všechny jmenované si
zaslouží naše velké poděkování za práci, kterou vždy vykonávaly pečlivě a velmi
svědomitě. Přejeme jim mnoho osobních úspěchů.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Moravské Prusy Vám všem přeji krásné léto
a pohodovou dovolenou. Dětem přejeme prázdniny bohaté na zážitky a krásná
dobrodružství.
Mgr. Olga Hillová
zástupce statutárního orgánu

Knihovna
Přeji všem místním čtenářům krásné prožití prázdnin a spoustu nádherných
dnů letního období k načerpání sil!
Olga Zimmermannová

Knihomol
ANDĚLÉ A DÉMONI
Autor: Brown Dan
Anotace:
Kniha líčí první dobrodružství uznávaného
harvardského symbologa Roberta Langdona, budoucího
hrdiny knihy Da Vinciho kód. Spletitý příběh jedné noci
a jednoho dne začíná nočním telefonátem, v němž se
ředitel elitního švýcarského vědeckého ústavu CERN na
symbologa obrátí s žádostí o pomoc při pátrání po vrazích
jeho kolegy. Cejch, který má zohavená mrtvola vypálený
na hrudi, Langdona přivádí na stopu dávného bratrstva
iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět
udeřili, aby přímo v srdci katolické církve, ve Vatikánu,
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definitivně a poněkud brutálně vyřešili odvěký spor vědy s náboženstvím. Langdon, a
s ním i půvabná fyzička Vittorie, prožijí neuvěřitelných čtyřiadvacet hodin, během
nichž v římských kostelích kdosi podle starodávného vzorce popravuje kardinály a
kdesi v útrobách Vatikánu, očekávajícího volbu nového papeže, odtikává nejničivější
časovaná bomba v dějinách lidstva.

Prušánek
Slet čarodějnic
V neděli 30. dubna
proběhl na hřišti již IX. ročník
čarodějnického sletu, kterého se
účastnila zhruba třicítka malých i
velkých čarodějnic ze širokého
okolí. Na všechny přítomné
čekala spousta tance a zábavy,
také hry, soutěže, oblíbené
krmení lidské chásky i lovení
havěti ze slizu. Nechyběla volba
MISS ani závěrečné pasování do
jednotlivých
řádů
Cechu
čarodějného
v
Moravských
Prusích, což bylo zpečetěno
glejtem.
Vyvrcholením
čarodějnického odpoledne bylo
zapálení hranice, upálení ručně
vyrobených
čarodějnic
a
závěrečné opékání špekáčků.
Vzhledem k tomu, že vyšlo
krásné počasí, sešla se na hřišti
spousta diváků a tím pádem se
akce za vydatné pomoci všech
přítomných podařila.
Děkuji všem čarodějnickým kolegyním – těm dospělým za pomoc
s organizací a všem úžasným čarodějnicím za to, že se nestydí obléct jednou v roce
kostým a jít se bavit. Snad se k nám příští rok přidají další nové tváře. Těšíme se
na ně!
Otýlie Smrdutá
za Asociaci čarodějného cechu v Moravských Prusích
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Farní listy
Akce a mše svaté:
 2. 7. farní den na zahradě fary,
 každý čtvrtek v 18:00 hod. – mše svatá,
 každá neděle v 11:00 hod. – mše svatá.

Z kroniky
1959 (3/3)
TĚLOVÝCHOVA
Neocenitelným a významných propagačním prostředkem v tělesné výchově
jsou veřejná vystoupení. Tato však musí být správně organisačně připravena. V TSO
Sokol v naší obci jsou si toho vědomi. V současné době se pilně nacvičuje ve všech
kategoriích cvičenců na II. celostátní spartakiadu, která bude v roce 1960.
Ti nejmenší v mateřské škole cvičí skladbu Pohádka. Nacvičuje uč. mat.školy
H. Jonášová.
Žáci z nár. školy cvičí skladbu Radostná jar. Nacvičuje uč. nár. školy M.
Dostalá.
Žačky střední školy nacvičují skladbu Červené míčky. Nacvičují ve škole.
Tuto skladbu nacvičuje také uč. nár. školy H. Chytková s 12 žákyněmi n.š.
Dorostenky nacvičují skladbu s bílými kruhy, vedoucí L. Koutná.
Ženy nacvičuje Ludmila Špičáková – čl. Sokola – ve skladbě Rozsévačka.
Nácviku se zúčastňují také ženy z Vážan.
Muži mají cvičení s tyčemi. Nacvičuje Laďa Reška.
Prvním vystoupením našich cvičenců byla okresní spartakiáda ve Vyškově
dne 21.6.1959. Této se zúčastnilo:
1) ve skladbě Pohádka …................ 32 dětí
2) ve skladbě Radostná jar …...…… 40 žáků
3) ve skladbě Míčky …................... 12 žáků (za nár. šk.)
4) ve skladbě Rozsévačka …........... 16 žen
5) ve skladbě Cvičení s tyčemi ……. 4 muži
Dorostenky byly zúčastněny za příslušné školy. Vystoupení toto bylo velice
pěkné a konalo se na novém stadionu.
VEŘEJNÉ CVIČENÍ
V Moravských Prusích připravila TSO Sokol veřejné cvičení na neděli
5.7.1959.
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Cvičení toto se odbývalo na hřišti u rybníka za účasti cvičenců z Vážan, Mor.
Málkovic, Orlovic, Drnovic a z Vyškova. Den se vydařil a vystoupení se těšilo oblibě
přítomné hojné veřejnosti.
Hudba pro cvičení byla reprodukována z gramofonových desek přes
rozhlasovou aparaturu. K poslechu a k tanci však hráli místní hudebníci. Po veřejném
cvičení se konala taneční zábava.
Kromě těchto vystoupení se zúčastnili naši cvičenci veřejného vystoupení v
Drnovicích, v Rousínově a na Slovensku v Šamorině. S okresem Šamorin má náš
okres přátelskou družbu. Tím však práce v nácviku nekončí. Dál se cvičí, aby se
mohli cvičící z naší Jednoty rozjet na II. CS do Prahy. Sál sokolovny je denně
obsazen, což dělá obtíže při nacvičování divadel ostatním společenským organisacím,
ba i sokolům samotným. O údržbu a čistotu v sokolovně se stará Bohumil Křetínský.
Nutno říci, že se stará opravdu pečlivě. S Jednotou Sokol má uzavřenou smlouvu
na úhradu udržovacích prací. Dostává 200 Kčs měsíčně.
DIVADLO
Divadelní hry konal Sokol, SČSP spolu s ČSM, rodičovské sdružení při
mateřské škole a škola.
V prosinci - 10.12. - hostoval u nás divadelní soubor Státní zájezdové scény z
Prahy, který odpoledne uvedl pro děti hru: O veselém hrobaři. Večer pak pro dospělé
hru: Dravé ryby.
Sál místní sokolovny slouží také pro promítání celovečerních filmů. Promítá
OB – zřídka a nepravidelně.
MÍSTNÍ TISK
K účelům agitačním a propagačním jsou v obci vydávány různé bleskovky,
agitky, pozvánky a podobně, které se cyklostilují na stroji zakoupeném pro tento účel
MNV. V letošním roce je v obci vydáván místní zpravodaj výboru Národní fronty
nazvaný: Rozhled. Tyto noviny slouží ke zveřejňování dobrých i špatných případů v
obci, v JZD apod. Obsah rediguje výbor NF a zpracovává D. Dostalý.
RŮZNÉ
Hned na začátku roku 1959 byl celý svět ohromen v lidských dějinách
nevídanou, historickou událostí. Sovětský svaz v pátek 2. ledna t.r. v odpoledních
hodinách vypustil kosmickou raketu do oblasti Měsíce.
V JZD Švábenice vyhořely 3 stohy slámy, které podpálil záškodnicky
švábenský občan – kulak Látal. Byl však brzy vypátrán a po zásluze potrestán (25 let
vězení). V naší obci se konala sbírka slámy na pomoc švábenickým družstevníkům.
Téměř všichni občané pochopili nutnost pomoci.
14. června 1959 zemřel po těžké nemoci zdejší děkan a farář P. Jan Losík.
Kromě jiných zálib se věnoval astronomii, o které dovedl poutavě vyprávět. Jeho
veřejné přednášky měly vědeckou náplň. Pevně věřil, že člověk dobude jednou
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vesmír. V Moravských Prusích působil 22 roků. Pochován jest na místním hřbitově.
Pohřbu se zúčastnilo mnoho kněží a církevních hodnostářů, jakož i občanů.
Dne 5.10. 1959 po 5 hodině ráno vypukl v domě č.85 požár, který vznikl při
vaření trnek, od vadného komínu. V krátké době shořela střecha nad obytným
stavením i nad chlévy. Požár lokalisovali místní požárníci za přispění občanů.
V letošním roce dochází ke zrušení STS u nás, která trvala od r. 1950. stroje i
nářadí převzala okolní JZD výkupem.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Naše JZD je jedno z nejstarších družstev na okrese. Letos oslaví 10 let svého
trvání. V tomto roce má být ukončena socialisace vesnice.
K 31.12.1959 je stav v JZD takový:
JZD obhospodařuje 421,60 ha zemědělské půdy, orné 388,87 ha. Členská
základna čítá 139 družstevníků.
Pro srovnání jak to vypadá s půdní základnou v letošním roce ve vedlejších
JZD ukazuje tato tabulka:
Vážany

Boškůvky

Mor.Prusy

zemědělská půda
orná půda

425,84
408,61

421,60
388,87

93,84
84,14

Jak vzrůstal počet členů v našem JZD, znázorňuje uvedená tabulka:
Rok
1955
Členové JZD

1956
83

1957
84

1958
119

1959
134

139

Z přehledu je patrno, že v letošním roce přistoupil 5 nových členů do JZD.
Ke konci roku máme v obci zbývajících 6 výkonných zemědělců s větší
výměrou půdy a to:
František Skácel – č.p. 95
s výměrou 4,64 ha
Jan Martínek – č.p. 113
s výměrou 5,70 ha
Josef Špaček – č.p. 49
s výměrou 6,50 ha
Konrád Pěnčík – č.p. 10
s výměrou 8,10 ha
Alois Kusala – č.p. 66
s výměrou 3,01 ha
Josef Reška – č.p. 167
s výměrou 3,27 ha
Přesvědčit i tyto zemědělce ke vstupu do JZD bude úkolem VO KSČ, MNV a
JZD.
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Růst půdní základny:
Rok

zemědělská v ha

orná v ha

1955

260,54

239,63

1956

260,54

280,64

1957

383,84

344,51

1958

418,84

386,13

1959

421,60

388,87

Letošní, méně příznivý rok, zvláště ve žních, kdy hodně pršelo a obilí
porostlo, se projevil i na hektarových výnosech, které podstatně klesly u žita,
ječmene,ovsa, brambor, cukrovky a dalších plodin. Částečně lepší na tom byla
pšenice.
Průměrné ha výnosy v q:
pšenice ….... 33,57
žito ….......... 15,90
brambory ...176,46

ječmen ….. 25,73
oves …...... 18,43
cukrovka ..244,38

Tento pokles zapříčinil nedostatek 11 vagonů zrnin jako krmný fond, který se
těžko bude nahrazovat. Toliko ve výrobě sena se dosáhlo plánovaného výnosu, takže
potřeba bude kryta. Úhrnem se sklidilo 4.000q sena. Vitaminosního sena je sklizeno
390q. (Na 1 velkou dobytčí jednotku vychází 14q.) plochy vojtěšky a jetelů jsou na
25% výměry orné půdy.
Za zmínku stojí, že pomůže v letošním roce kukuřice. Z počátku jí nebylo
důvěřováno a větší nálada byla pro oves, ale jak je zora patrno, tento zklamal. Proto
vydatnou pomocí bude kukuřičná siláž.
Ani plánovaná výroba řepné siláže nebude splněna. Porosty cukrovky byly
napadeny plísní. Silážování pro nedostatek silážních jam je provedeno i na povrchu.
Silážování kukuřice bylo provedeno do 22.9.1959. Sklizeň však měla být provedena
dřív aspoň o týden, protože v době sklizně byla kukuřice poměrně suchá a při
silážování uvolňovala málo šťáv. Hektarový výnos byl 265 q. Pokles ve výrobě krmiv
se jistě projeví i u snížení výroby živočišné. Obojí pak ovlivní výši PJ (pracovní
jednotka).
Letos dosahuje PJ 17 Kčs a v naturáliích 5,35 Kčs. Na PJ bylo vydáno 2 kg
obilovin do stropu (u prvního pracovníka v rodině 300 PJ, u druhého 200 PJ, u třetího
100 PJ). U brambor vydán 1 kg a jetelovin ¾ kg na PJ. Také se vydávala krmná řepa
a chrást.
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V letošním roce odpracovali družstevníci celkem 44.029,33 PJ, které si
rozdělili k peněžním příjmům. Větší počet PJ oproti minulým letem byl zapříčiněn
ztíženými podmínkami při práci. V době špičkových polních prací pomáhali našim
družstevníkům vydatně brigádníci z řad místních občanů. Zvlášť nutná a vítaná byla
pomoc při žních, při výmlatu, ba i při pokosu obilí, kde přes veškerou mechanisaci
museli nastoupit na menší kousky (velmi polehlé obilí) sekáči s kosami. Šli však rádi,
jen aby se úroda sklidila.
ZÁVĚREM
po stránce hospodářské a klimatické – možno považovat tento rok za ne
celkem příznivý. Mírná zima byla vystřídána z počátku poměrně suchým jarem.
Zaprchlo trochu až v druhé polovici jara. Horší na tom bylo léto. V době žní přišly
deště, které natropily hodně škody na sklizni. Obilí v polích porostlo a hodně
vypadalo, což mělo za následek nižší ha výnosy. Lidé však o úrodu s počasím téměř
zápasili. Žňové práce provedeny byly se zpožděním. Po žňových deštích přišel suchý
podzim. Zoraná půda zaschla ve velké hroudy a velmi těžko se upravovala do žádané
struktury. Bylo však třeba sít. Mnozí říkali, že se to nehodí, jiní zase, že se sít musí.
Podmínky však pro setí příznivé nebyly.
Nepříznivý podzim ještě doprovázel veliký výskyt myší, hrabošů polních.
Tato myší kalamita zle postihuje jetelniště a osetá pole. Proti myším zdá se nedělala
se žádná opatření, až na malé vyjímky trávení otrávenou pšenicí.

TJ Sokol
Fotbal
Kluci ze starší přípravky mají za sebou kvalitní a velmi úspěšnou sezónu.
Nejen, že se umístili v okresní soutěži jako třetí nejlepší tým, hned za Vyškovem
a Drnovicemi, ale také vyhráli zimní ligu v Nezamyslicích. Na turnaji v Oslavanech,
kde byly nejlepší jihomoravské týmy, se chlapci umístili na krásném sedmém místě
z osmnácti. Náš největší zážitek byl zápas s týmem Znojma, kdy jsme vedli 2:0.
Nakonec zápas skončil remízou. Na jaře jsme sehráli více turnajů a kluci skončili
vždy na vyšších pozicích než jejich soupeři.
Kamkoli jsme dříve přijeli na turnaj, vždy se nás lidé ptali, odkud jsme,
protože naši vesnici neznali. Nyní jsme se již dostali více do povědomí, a to
samozřejmě díky klukům, kteří naši obec tak dobře reprezentují. Od založení
fotbalového týmu uběhly tři roky a ani já jsem nečekal tak veliké úspěchy a tak
kvalitní tým, který máme. Díky!
Vladimír Foret
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Akce
 1. 7. dětský den TJ Sokol Moravské Prusy
 8. 7. Uliční turnaj v nohejbale „O pohár starosty obce“
 22. 7. Memoriál J. Špičáka v nohejbale trojic
 26. 8. fotbalový turnaj přípravek

SDH Moravské Prusy
V letošním roce si náš sbor připomíná 125 let od svého založení. A tak jsme
se rozhodli podělit se i s vámi o pár zajímavostí z naší historie.
V roce 1891 dal podnět k založení p. nadučitel
Josef Ryba, byly sepsány a podány stanovy a v roce
1892 byla ustanovena Hasičská jednota. Mezi další
zakládající členy patřili: František Račanský (č.p. 44),
Alois Křečkovský (č.p. 14), František Novotný (č.p. 21),
Štěpán Novotný, František Vlček, František Hladký
(č.p. 37), Josef Hladký ml. (č.p. 5), Karel Hladký (č.p.
37), Josef Kroupa (č.p. 25), Jan Pěnčík (č.p. 16), Jan
Trávníček (č.p. 23), František Kudlička (č.p. 48), Julius
Kudlička (č.p. 51), František Zálešák (č.p. 38), František
Račanský č.p. 39), František Kutálek (č.p. 49), Konrád
Pěnčík st. (č.p. 10), Jan Obořil (č.p. 52), Antonín
Trávníček.
Obec obdržela od Zemského výboru 300
zlatých, obecní představenstvo přispělo 800 zlatých,
byla zakoupena stříkačka a ostatní výzbroj.
V roce 1923 byla postavena nová zbrojnice, nákladem 13 000 Kč a 19. srpna
byla slavnostně otevřena.
Ještě v roce 1936 sbor vykonával i samaritní činnost pro ostatní občany, měl
vyškolenou tzv. samaritní stráž. Kromě poplachového cvičení, doprava vody do
vzdálených zdrojů, sanační činnost. Také se členové starali o kulturní dění v obci jako
byly tradiční Ostatky a na velmi dobré úrovni i ochotnické divadlo.
19. května 1946 proběhla slavnost svěcení nové stříkačky, která byla
zakoupena od firmy Stratílek z Vysokého mýta za obnos 90 446,80 Kč. V obci byla
uspořádána sbírka na koupi a vybralo se 22 120 Kč.
V roce 1988 se naši hasiči dočkali nového dopravního auta vybaveného
moderní technikou – AVIA 31 DA 12.
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Po mnohaleté činnosti se v roce 1990 Karel Laidorf, předseda našeho sboru,
na vlastní žádost rozhodl skončit v této funkci a zůstat řadovým členem. Na toto
místo byl zvolen starostou sboru Bohumil Kozák.
V roce 2004 vzniklo v naší vesnici několik požárů. Třikrát hořel stoh slámy.
U těchto požárů asistovala naše jednotka SDH.
V roce 2009 byl za svou dlouholetou práci pro dobrovolné hasiče oceněn
nejvyšší poctou Zasloužilý hasič p. Bohumil Kozák.

V současnosti má náš sbor 32 členů a je veden Davidem Večerkou. Probíhají
stavební práce na zbrojnici. Pravidelně každý rok pořádáme hasičský ples a k naší
činnosti patří sběr starého železa a elektroodpadu.
Vladimír Bubeník a Jiří Řezník
členové SDH Moravské Prusy

Rybářské závody
Rybářské závody
V sobotu 13. května 2017 uspořádali místní rybáři Moravské Prusy tradiční
rybářské závody na novém rybníku. Letošních závodů se zúčastnilo celkem
72 závodníků. Z toho bylo 48 dospělých a 24 dětí ve věku do patnácti let. Počasí nám
přálo a téměř po celou dobu závodů svítilo sluníčko. Závodníci byli spokojeni jak se
záběry ryb, tak s přichystaným občerstvením. Každý, kdo k rybníku přišel, si mohl
dát jídlo a pití, co hrdlo ráčilo.
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Samotný závod byl dvoukolový, přičemž 1. kolo začalo v 8.00 hod.
a skončilo v 9.30 hod. Poté následovala přestávka, ve které se všichni občerstvili a
spočítali dosavadní úlovky. Od 10.30 hod. začalo 2. kolo, které trvalo do 13.00 hod.,
než došlo k dalšímu sčítání úlovků. V tomto čase byla vylosována tombola.
Na letošních závodech se ulovilo celkem 529 ks ryb. Z toho bylo 358 karasů
a chytilo se i několik větších kaprů. Většina kaprů, plotic a amurů byli „vráceni
vodě“. Karasy si rozdělili závodníci a přítomní pro svou potřebu.
Vítězem závodů v kategorii nejvíce ryb se stal pan Görčöš, který chytil 85 ks
ryb. Největší rybu v kategorii dospělých chytil pan Zachar. U mládeže do 15-ti let
chytil nejvíce ryb Tomáš Zaoral, a to 25 ks. Největší rybu ulovil Tomáš Hanák.
Všichni mládežníci byli odměněni cenou. U dospělých bylo vyhodnoceno prvních
9 nejlepších + největší ryba. Jak jsme později zjistili, tak vítěz závodu je profesionální
závodník. Při vyhlášení výsledků udělal velice hezké gesto, kdy si pozval Martina
Vejrostu, který chytal vedle něho, aby si za něj vybral cenu, které se k Martinovu
překvapení vzdal v jeho prospěch. Za toto gesto patří klobouk dolů. Děkujeme.

Ne všichni soutěžící však něco chytili. Smutek těch, kteří neměli štěstí,
potom v době zpracovávání výsledků spláchla drobná dešťová přeháňka. Po vyhlášení
výsledků se však všichni loučili jako dobří přátelé a svou spokojenost projevili tím, že
už se těší na další ročník.
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Závěrem mi dovolte, abych jménem organizátorů poděkoval všem
sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny jak do závodu, tak i do tomboly. Dále našim
rybářům, kteří se starali o hladký průběh závodů a v neposlední řadě obsluze udírny,
grilu a pípy.
Petr Rückl, st.

Viděli jsme, slyšeli jsme
Posezení pro občany
Na sobotu 13. května připravil obecní úřad posezení pro občany ve věku 60
let a starší v sále kulturního domu v Moravských Prusích. Po 15. hodině odpoledne
byla téměř všechna místa na sále obsazena a po úvodním přivítání občanů starostou
i místostarostou obce, byl zahájen program. Nejprve vystoupily děti z mateřské školy
se svým krásným programem. Poté přišli na řadu školáci základní školy. Jako první
vystoupili druháci se svým klaunským vystoupením a následně školáci společně
zahráli a zazpívali muzikál Ať žijí duchové!. Po školácích přišlo na řadu sólové
vystoupení Leontýnky Vejrostové, která předvedla svoji gymnastickou sestavu.
Po krátké přestávce, kterou vyplnila kapela Kozlaňáci, vystoupil taneční pár Narinka
Solomonjan a Lukášek Brázdil. Společně zatancovali část Hanácké besedy, kterou se
naučili a tancovali spolu již na Hody – byl to vlastně náš letošní nejmladší pár, který
na Hody natrénoval celou Hanáckou besedu. Na ně potom hned navázal Hanácké
folklorní soubor TRNKA, který svými třemi tanečními vstupy potěšil v průběhu
celého odpoledne všechny přítomné.
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Kapela Kozlaňáci hrála k tanci i poslechu v průběhu celého odpoledne.
Sobotní odpoledne se neslo v duchu příjemné atmosféry a věřím, že všichni přítomní
si ho užili.
Děkujeme všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení a také velmi
děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravami, občerstvením, obsluhou a následným
úklidem.
Vystoupení dětí v Zelené Hoře
Členky Hanáckého folklorního souboru
TRNKA, které viděly vystoupení Narinky a
Lukáška při posezení pro občany, pozvaly tento
malý taneční pár do Zelené Hory, aby tam
společně se souborem TRNKA vystoupili v
programu na den dětí. Rodiče souhlasili, a tak
Narinka s Lukáškem dělali 28. 5. 2017
předskokany souboru TRNKA na Zelené Hoře.
Byli moc šikovní a děkujeme jim za reprezentaci
naší obce!
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Vítání občánků

Letošní druhé vítání občánků proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
v neděli 11. června, kdy jsme přivítali do naší obce dva chlapečky Josífka a Matýska,
oba z Moravských Prus. V průběhu slavnostního vítání vystoupili žáci ze základní
školy, kteří měli pod vedením paní učitelky Černochové připravené pro miminka
i jejich rodiče krásné básničky a písničky. Za milé vystoupení jim velmi děkujeme.
Státní svátek 8. květen - Den vítězství
8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa,
a proto se tento den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost
8. května ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května
času moskevského.
Připomeňme si touto cestou i my osvobození naší obce, které se uskutečnilo
dne 29. dubna tehdejší Sovětskou armádou a vzpomeňme na 32 vojáků, kteří v boji
padli za naši svobodu.
Kateřina Burešová
za OÚ Prusy-Boškůvky
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Hody sv. Jiří 2017
V dubnu proběhly krojované Hody v naší obci a musím říct, že stejně jako
v loňském roce se sešla skvělá parta lidí a hlavně nadšenců, kteří byli ochotni věnovat
spoustu svého času, energie i finančních prostředků pro potěšení celé obce
i přítomných hostů...
Na první schůzku začátkem února byli prostřednictvím rozhlasu, webových
stránek i obecního facebooku pozváni všichni zájemci o účast na krojovaných Hodech
2017. Sešla se téměř celá „parta“ z loňského roku a přidalo se k nim ještě pár nových
jedinců z řad dospělých i dětí. Na první schůzce nám paní Andrea Večerková
oznámila, že v letošním roce již nemůže vést nácviky Hanácké besedy paní učitelka
Alenka Štěrbová z Klebetníčku. Oslovila však dvě členky Hanáckého folklorního
souboru TRNKA: Slávka Chudá a Andrea Hořavová z Rychtářova, které byly
ochotné, ujaly se nás a pravidelně jezdily na nácviky. Novinkou pro letošní rok také
bylo zapojení paní Anežky Večerkové a paní Marty Řezníčkové coby „zpěvaček“,
které za námi docházely každou neděli na sál. Po nácviku tance nás vždy zhruba ještě
hodinu tyto dvě dámy učily zpívat písničky, které vybraly pro letošní rok do zpěvníku
Hody 2017. Nácviky byly dohodnuty na neděli vždy od 16.00 hod. pro nováčky,
kterým se Slávka s Andrejkou věnovaly zvlášť a učily je nejprve základy polky
a valčíku. Začátky byly velmi těžké a holky se s námi začátečníky docela natrápily,
než nás naučily právě ty základní kroky. No a ti, co už tancovali v loňském roce
a letos jen besedu „oprášili“, chodili na nácviky až na 16.30 hod. Opravdu intenzivní
nácviky probíhaly celé tři měsíce. Mimo nácviky se průběžně také zajišťovalo půjčení
krojů, objednávala kapela, koňské povozy, zajišťovalo se občerstvení, výzdoba obce
i kostela, sháněl a chystal strom na Máj, prostě vše se postupně připravovalo
na hodový víkend 21. - 23. 4. 2017. V pátek proběhla stavba Máje a poté generálka
Hanácké besedy na sále. V sobotu jsme se brzy ráno všichni sešli na obecním úřadě
a začalo složité a zdlouhavé oblékání krojů. Kolem poledne se krojovaní sešli před
kulturním domem, kde na přivítanou zazpívali Čí só Hode a poté už se přesunuli
k obecnímu úřadu, aby hlavní stárci požádali starostu obce o přidělení hodového
práva. Celá pruská chasa se potom vydala na průvod obcí a to jak místní částí
Moravské Prusy, tak i do Boškůvek. Večer zatancovali krojovaní na sále v kulturním
domě celou Hanáckou besedu. V neděli ráno jsme opět oblékli kroje a vydali se
do chrámu sv. Jiří na mši. Po skončení mše zatancovali krojovaní znovu Hanáckou
besedu, tentokrát pro občany venku před obecním úřadem a vrácením práva starostovi
obce byly letošní Hody zakončeny.
Místostarosta obce průběžně zajistil sponzorské dary - jednak věcné
(občerstvení) nebo formou služby (tisk letáků a plakátů), ale také finanční, a to
celkem ve výši 14.000,- Kč. Právě vlivem sponzorských darů byly nakonec celkové
výdaje na Hody pouze 52.264,- Kč. Největší položku z toho činilo půjčovné za kroje
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ve výši 43.850,- Kč, zbytek výdajů zahrnoval platby za kapelu, koňské povozy,
drobný materiál a občerstvení.
Velmi děkujeme za sponzorské dary firmám:
INFOS Art s.r.o., Valdenská 27/363, Olomouc
Palíšek s.r.o., Brněnská 497/27b, Vyškov
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, Švábenice 348
Tiskárna PRCEK & SPOL., s.r.o., Vrchlického 3043/14, Kroměříž
Boutique GURMÁN, Husova 108/5, Vyškov
Restaurace U OPLA, Masarykova 48, Rajhrad
Závěrem chci ještě všem poděkovat nejen za sebe, ale za celou obec. Největší
dík patří letošním organizátorkám: Andrea Večerková, Tereza Řezníková, Vladimíra
Chujacová, Lucie Brázdilová, které se staraly o vše potřebné – objednávaly,
zajišťovaly, sháněly, chystaly a také průběžně informovaly všechny ostatní. Dále patří
obrovský dík stárkům, a to jak hlavním: manželé Judita a Martin Špičákovi, tak těm
mladším: Anežka Svobodová a David Toman. Velmi děkujeme také „našim“
tanečnicím Andrejce a Slávce i zpěvačkám paní Martě a Anežce za spoustu času,
energie a podpory, které nám věnovaly celé tři měsíce při zkouškách i během
hodového víkendu. Děkujeme i hasičům za jejich aktivní účast, děkujeme
sklepmistrům, kteří se starali o víno (mimochodem v sobotu „padlo“ 100 litrů vína)
a také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na organizaci, tzn. všem, kdo
pomáhali s přípravami, ať už se zajištěním a výzdobou břízek, hasičské stříkačky,
vozu za koně či kostela, s tvořením plakátů, dále kdo pomáhal u kopání díry a potom
u samotné stavby Máje. Velké díky patří zejména všem členům chasy, muzikantům,
kočím a jejich koním a také velmi děkujeme všem ženám a dívkám, které nám
v sobotu ráno pomáhaly s oblékáním krojů, česáním vlasů, zašíváním a žehlením
krojů, když byly na poslední chvíli potřeba nějaké úpravy. Děkujeme žákům
a učitelkám ZŠ za výrobu ozdobných kytiček. Dále děkujeme fotografům
a kameramanům, kteří nám poskytli svůj materiál; děkujeme všem řidičům
i pomocníkům, kteří se starali o bezpečnost průvodu, a opravdu moc děkujeme všem,
kteří nás v různých koutech naší obce vítali s úsměvem na tváři, zpívali si s námi,
tancovali, vytvářeli skvělou atmosféru a připravili na zastávkách opravdu bohaté
pohoštění. Děkujeme také za slova chvály a podpory! Byli jste všichni opět skvělí
a moc si vážíme nadšení, energie a pohostinnosti všech! Vy všichni a toto všechno
přispělo k tomu, že letošní hodový víkend byl opět ve znamení pohody, radosti,
pospolitosti a pozitivní energie. DĚKUJEME! Bez Vás všech by to prostě nešlo...
Kateřina Burešová
za obecní úřad i celou pruskou chasu
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