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ÚVODNÍK
Slunce, voda, rybník, moře, opalovací krém, slunečníky, volno, výlety, kolo,
stan, šaty, šortky, sandály, klobouk, špekáčky, pivo, grilování, zavařování, jahody,
třešně, meruňky, zmrzlina.
To jen tak, co mě napadne, když se řekne, že je tu léto. A mohla bych takhle
pokračovat dál a dál. I když mi chybí, že letos jsme v podstatě přeskočili období jara,
tak jsem ráda, že léto je zrovna v plném proudu a těším se, až dojde na mé plány
a stejně tak se těším, že někdy plány nevyjdou a všechno se přeplánuje a možná
nejlepší je, že někdy žádné plány nemám.
Tentokrát se opravdu nemůžu dočkat, až přijedu k nám do Prus. Ráno
posnídám na dvoře, vrhnu se na hromadu knížek, kterou jsem zatím nestihla přečíst,
zajdu k babičkám, třeba budeme večer grilovat, možná přijde i zbytek rodiny nebo
naši kamarádi. A budu jíst zmrzlinu, hodně zmrzliny. Pak budu jednoduše spokojená.
Ať už máte plány jakékoli, nebo máte v plánu neplánovat, tak doufám, že si
to užijete minimálně tak, jak si to představujete.
Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje,
astrologicky nám již začalo léto a druhé čtvrtletí se pomalu blíží ke konci,
takže Vám opět přinášíme nové číslo zpravodaje Občan a s ním informace o tom, co
se v naší obci dělo v uplynulém čtvrtletí či bude dít v tom období následujícím.
Bohužel informace jsou pouze všeobecné. Jak jistě víte z médií, 25. května 2018
začalo platit evropské nařízení General Data Protection Regulation známé pod
zkratkou GDPR, které podstatně omezuje zveřejňování informací, které mají status
osobního údaje. V České republice nahradilo GDPR současnou právní úpravu
ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů
byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení GDPR, které
je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se
dotkne v podstatě každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje
Evropanů. Nařízení je cíleno na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí
s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč
segmenty a odvětvími. Zasáhlo i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na
webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit
digitální práva občanů Evropské unie. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví,
veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se potýkají s nutností upravit způsob
zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak firmám hrozí vysoké
pokuty. Z toho důvodu nemůžeme bez souhlasu zveřejňovat jména např. k vítání
občánků apod. Děkujeme za pochopení.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) dne 28. 03. 2018
• ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
• ZO zplnomocňuje zástupce obce: starostu obce a místostarostu obce k účasti
na valné hromadě akciových společností VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
• ZO neschválilo směnu pozemku parc. č. st. 94/3 – zastavěná plocha a nádvoří
za pozemky
o orná půda v k. ú. Mor. Prusy ve vlastnictví obce parc. č. 4067, 4080 a 4081
o celkové výměře 1,5337 ha podle návrhu ZOD Haná, družstvo se sídlem
Švábenic.
• ZO schválilo záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2090/2 v k. ú.
M. Prusy.
• ZO schválilo přísedícího k Okresnímu soudu ve Vyškově.
• ZO schválilo Účetní závěrku obce za r. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
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Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) dne 04. 06. 2018
• Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na období 2018 – 2022. Počet členů
zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky pro příští volební období zůstane stejné jako
v současném volebním období, tzn 15 členů zastupitelstva a 5 členů rady obce.
• ZO schválilo záměr směny vyměřené části z obecního pozemku parc. č. 3593/2
za pozemek parc. č. 3532 – orná půda v k. ú. M. Prusy.
• ZO schválilo záměr směny části z obecního pozemku parc. č. 3593/2 za pozemek
parc. č. 3531 – orná půda v k. ú. M. Prusy.
• Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 58/3 a 4841 a odkoupení části pozemku
parc. č. 58/2 v k. ú. Moravské Prusy se odložil do upřesnění dalších možností.
• ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce.
• ZO revokovalo Usnesení č. 20/7/2017 ze dne 21. 12. 2017 ohledně pevné složky
odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva – zůstává stejná, jak byla doposud.
• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku
z rozpočtu obce pro r. 2018 pro Římskokatolickou farnost Moravské Prusy
na kopuli kostela sv. Jiří v Moravských Prusích ve výši 30 000,- Kč.
• ZO schválilo majetkoprávní vypořádání a záměr prodeje přibližné části pozemků
z parc. č. 3729 výměru 229 m2 s celkové výměry 3 249 m2 a z parc. č. 4467
výměru 229 m2 z celkové výměry 2 174 m2 v k. ú. Moravské Prusy, na kterých
bude v rámci stavby „II/431 Obchvat Manerov“ proveden trvalý zábor a jejímž
investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.
Celý zápis z veřejného zasedání je možné si vyžádat k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu v úředních hodinách.
Poplatky v roce 2018
Upozorňujeme občany, kteří platili místní poplatky za svoz odpadu pouze
za I. pololetí, že termín splatnosti za II. pololetí je 30. června. Žádáme, abyste tak
učinili co nejdříve a vyhnuli se tak riziku navýšení poplatku platebním výměrem.
Zároveň upozorňujeme, že od 1. července již nebudou popelnice bez známky na celý
rok vyvezeny.
Výstavba kanalizace a ČOV
Duben
- zahájeny práce na stoce D2 (Zákopčí).
Květen
- pokračují práce na stoce D2 (ul. Zákopčí),
- zahájeny práce na stoce D2 (ul. Chaloupky) a následně pokračují na stoce D
(hl. cesta křižovatka od ul. Zákopčí po vjezd na hřbitov),
- vzhledem k problémům s průjezdností při provádění stoky D zhotovitel nasadil
více lidí tak, aby práce na této stoce byly urychleny,
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- dopravu obyvatel z Vážan do Moravských Prus zajišťuje zhotovitel,
- zahájeny práce na stoce A3 (ul. Hatě),
- zahájeny práce na ČOV – výstavba nádrže.
Červen
- dokončení prací na stoce D (hl. cesta křižovatka od ul. Zákopčí po vjezd
na hřbitov) a zbudování domovních přípojek na této stoce ,
- dokončení prací na stoce A3 (ul. Hatě) a pokračování na stoce A3.1 (Veverská),
- zbudování domovních přípojek na části stoky A2 (ul. Boškovská) a na stoce E2
Boškůvky,
- napuštění a odzkoušení těsnosti nádrže na ČOV.
Předběžný harmonogram na další období:
- Stoka C (od mlýna ke škole),
- Stoka A3 (od garáží po hrázi – hřiště),
- Pokračování na výstavbě ČOV.
V měsíci květnu 2018 obec přijala na účet investiční transfer
z Jihomoravského kraje na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 5 124 600,- Kč a dále
obec přijala také v květnu další zálohu dotace z Ministerstva životního prostředí
z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na výstavbu kanalizace a ČOV
ve výši 833 039,81 Kč. Nyní se podávají žádosti o další platby.
Realizace výstavby a rekonstrukce vodovodního systému
V současné době zahájil investor stavby „Rozšíření SV Vyškov – II. etapa,
větev Švábenická, 1. stavba“ firma Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. práce
na výstavbě a rekonstrukci jedné části vodovodního systému z vodojemu (dále VDJ)
Bohdalice do VDJ Švábenice. Tento nový vodovodní řad bude přivádět vodu do VDJ
Vážan, VDJ Moravské Prusy, VDJ Moravské Málkovice a VDJ Švábenice. Stavba
nových vodovodních řadů řeší vylepšení stávajícího vodovodního systému v dané
lokalitě.
Na tuto stavbu bude následovat připojení místní části Boškůvky na vodovod,
ale to již bude investice obce.
Druhá část rekonstrukce stávajícího výtlačného řadu z čerpací stanice
Křečkovice do VDJ Bohdalice je nyní ve fázi vyřizování a příprav.
Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky ČR vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodech a městských částech ve statutárních městech a stanovil dny
jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. Z toho plynou lhůty:
- 12. července zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé
kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů (§21 odst. 4 zákona)
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-

31. července do 16.00 hod. podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§21
odst. 3 zákona)
Od 31. července – do 6. srpna bude registrační úřad přezkoumávat kandidátní
listiny
Od 31. července možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo
měnit jejich pořadí
1. srpna předání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu
registračním úřadem
6. srpna stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§15 písm.
d) zákona)
21. srpna poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním
stranám zveřejněním na úřední desce obecního úřadu (§15 odst. 1 písm. g)
zákona)
25. srpna jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§17 odst. 6 zákona)
5. září delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební
komise (§17 odst. 2 zákona)

Veškeré informace o dění v obci můžete sledovat na webových stránkách obce
www.prusy-boskuvky.eu nebo na facebooku pod profilem „Obec Prusy-Boškůvky“.
Vážení občané,
přejeme Vám všem krásné léto a klidnou dovolenou, abyste si odpočinuli
a načerpali síly do dalších dní a dětem přejeme, ať si užijí prázdniny podle svých
představ.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta
OÚ Prusy-Boškůvky

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obyvatelé Vyškovska patří mezi nejlepší v třídění odpadů
Společnost Respono, regionální lídr v zodpovědném nakládání s odpady,
vytřídila v loňském roce mimo jiné 1252 tun papíru a 1258 tun plastu. Díky takto
vysokým číslům, která mají na svědomí zejména zodpovědní obyvatelé Vyškovska, se
tento region pravidelně umisťuje na předních místech ve třídění odpadů.
„Naším dlouhodobým cílem je udržovat kraj čistý a bez černých skládek.
Proto se snažíme vycházet našim občanům maximálně vstříc a motivovat je ke třídění
odpadu. Pokud si občané nejsou jisti správným tříděním, mohou k nám přivézt
jakýkoliv odpad a kvalifikovaní pracovníci se o něj postarají,“ říká Ing. Ivo Bárek,
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předseda představenstva společnosti Respono, a dodává: „Z veškerého odpadu pak
vytřídíme maximum komodit, které dále posíláme ke zpracování a následné recyklaci,
ať už se jedná o sklo, PET láhve, tvrdé plasty, nápojové kartony a v neposlední řadě
papír a elektrozařízení, které kompletně rozebereme.“
Znalost regionu je pro rozvoj klíčová
Vzhledem k tomu, že společnost Respono je ryze regionální firmou, snaží se
především o rozvoj v rámci tohoto regionu. „Naše společnost zná perfektně
problematiku svého okolí. Vždyť naši pracovníci a klienti jsou často sousedé, kteří
žijí ve stejné ulici či obci. Právě díky tomu máme na rozdíl od velkých nadnárodních
firem silnou motivaci, aby zisk zůstával „doma“ a byl plně využit ke spokojenosti
místních obyvatel,“ vysvětluje Ing. Ivo Bárek.
Stálé ceny a lepší služby
Vygenerovaný zisk využívá společnost Respono nejen k udržitelnosti cen za
své služby, které jsou stálé již několik let, ale především investuje do kvality
a rozšiřování sortimentu. Vedle pořízení nové svozové techniky tak například
od podzimu 2017 zavedla v rámci své činnosti nový informační systém, který
umožňuje informovat v reálném čase o stavu separace, množství a ceně odpadu.
Nová etapa skládky, kompostárna a další novinky
Také v následujícím roce má Respono v plánu další investice do rozvoje.
„V roce 2018 plánujeme pořídit nové kontejnery či další moderní svozovou techniku.
Chceme zefektivnit provoz vozidel díky vyspělejšímu GPS vybavení, optimalizovat
svozové trasy obcí a komerčních klientů a v neposlední řadě chystáme výstavbu
kompostárny na tělese skládky, abychom umožnili občanům a firmám likvidaci
organického odpadu za přijatelnou cenu a zároveň odběr kompostu zdarma,“
vyjmenovává plány v následujícím období Ing. Milan Černošek, manažer
představenstva pro řízení a rozvoj ze společnosti Respono, a doplňuje závěrem:
„Věřím, že díky spolupráci s obyvateli našeho regionu budou tyto změny úspěšné
a zkvalitnění služeb povede k ještě větší spokojenosti nás všech.“

………………………………………………………………………………

O firmě Respono: RESPONO, a.s. je regionální společnost, která svými zkušenostmi
a kompetentností zaručuje zodpovědné nakládání s odpady v souladu s platnými
legislativními předpisy jak České republiky, tak Evropské unie. Svým zákazníkům
poskytuje kvalitní služby a rozvíjí dobrou spolupráci na základě přátelského jednání.
Kvalitou a rozsahem služeb patří k významným a perspektivním společnostem v regionu
okresů Vyškov, Prostějov, Brno – venkov a Blansko. Společnost byla založena v roce 1993.
Je akciovou společností 88 obcí a měst - akcionářů okresu Vyškov a části okresu
Prostějov.

Za společnost Respono: Ing.Ivo Bárek, předseda představenstva a Ing.Milan
Černošek, manažer a.s. pro řízení a rozvoj

Třídění odpadů - plastů, papíru, skla nebo baterií...pochybujete o významu
třídění? Říká se, že se tříděný odpad z barevných kontejnerů stejně sype na skládce
na jednu hromadu. Opravdu? Těžko říci, odkud se tento mýtus vzal, ale už při prvním
zamyšlení musí být jasné, že nemá s realitou nic společného.
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Recyklované materiály jsou důležitou surovinou, která je pro zpracovatele
zdrojem zisku
• Recyklaci odpadu zajišťují konkrétní firmy, ne nějací anonymní „oni“, kteří
by snad z lenosti všechny odpady opět smíchali a vyhodili na skládku
• Představa, že by vytříděný odpad bez užitku někdo vyvezl na skládku
(a nechal si ujít zisk ze zpracování a prodeje) je v rozporu se zdravým
rozumem
Vytříděný odpad je totiž cennou komoditou, se kterou je možné dále
obchodovat a průmysl zpracování odpadů dává práci a obživu velké spoustě lidí.
Představa, že by si zpracovatelé odpadů nechali hodnotný materiál vzít a bez užitku
vysypat na skládku je v naprostém rozporu s realitou. Ani provozovatelé skládek by
nebyli rádi, že se jim omezená kapacita jednotlivých úložišť plní i materiálem, který
chtějí jinde výhodně zpracovat.
Zdroj: http://www.puruplast.cz/trideni-odpadu-ma-smysl/
•

Třídění odpadů v Obci Prusy-Boškůvky v roce 2017:
• Plasty 11,2 tuny
• Skleněné obaly 8,5 tuny
• Obsahy obsahující zbytky nebezpečných látek 0,4 tuny
• Pneumatiky 0,6 tun
• Suť 5,5 tuny
• Papír 0,94 tuny
• Barvy 0,4 tuny
• Plechovky 0,15 tuny
• Bio-odpad 21 tun
• Jiný biologicky nerozložitelný odpad 10,5 tuny
• Komunální odpad 79,5 tuny
• Objemný odpad 28 tun
• Cihle 5,5 tuny
Za sběr a svoz odpadů jsme v roce 2017 z rozpočtu obce zaplatili:
• Nebezpečné odpady celkem 17 604,- Kč
• Komunální odpad (popelnice domácností) celkem 262 869,- Kč
• Ostatní odpady (plast, sklo, papír, bio, objemný) celkem 146 669,- Kč
• Kontejner na hřbitově celkem 16 465,- Kč
Zde jen pro připomenutí návod, jak správně odpady třídit:
Na parkovišti u kulturního domu se nachází kontejner firmy TextilEco a.s.,
do kterého je možné vhazovat textilní odpad, oděvy, staré boty a hračky. Zde je
přehled příjmu použitých oděvů za rok 2017 v naší obci:
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A zatímco někteří občané se snaží a třídí odpad, aby co nejméně zatěžovali
životní prostředí, ve kterém všichni společně žijeme, jiní dělají pravý opak.
Na fotografii níže je černá skládka u rybníka Habák v místě nápusti, u starého mostu.
Skládka se tam objevila pravděpodobně na přelomu letošního roku. Přitom
v těchto místech proběhla v dubna 2017 v rámci akce „Ukliďme Česko“ brigáda,
místo bylo dobrovolníky vyčištěno, a nakonec to nevydrželo ani rok. Letos se tam
museli dobrovolníci opět v rámci akce „Ukliďme Česko“ 7. dubna 2018 vydat znovu.
Mrzí nás, že veškerá práce a snažení dobrovolníků je neustále některými lidmi ničena.
Navíc je toto počínání naprosto nepochopitelné, jelikož obec disponuje kontejnery
na plasty, sklo, papír i textil, k tomu také 2x ročně objednává velký kontejner
na velkoobjemový odpad, 2x ročně se sbírá nebezpečný odpad, hasiči sbírají velké
elektrospotřebiče i železo a základní škola sbírá celoročně malé elektrospotřebiče,
použité baterie i papír. Mimoto má každý občan možnost odvézt jakýkoliv odpad
ZDARMA do sběrných dvorů společnosti Respono, a.s. ve Vyškově či Ivanovicích
na Hané, které poté zašlou fakturu k úhradě obci. Likvidace černých skládek je
pro obecsamozřejmě finančně mnohem náročnější, než kdyby někdo odpad odvezl
přímo do sběrného dvora. Bohužel to potom odnášejí všichni občané, jelikož veškeré
tyto náklady se promítají do výše poplatku za svoz odpadu a pokud náklady porostou,
bude se zvyšovat i poplatek.
Samozřejmě je možné, že skládku nemá na svědomí občan přímo z naší obce,
každopádně náklady s jejím odklizením obec ponese. Žádáme proto občany, kdyby
zahlédli kohokoliv vyhazovat kdekoliv na katastru naší obce odpad, aby si to
nenechávali pro sebe a oznámili to. Jde nejen o životní prostředí, ale také o finanční
zatížení za odpady nás všech. Děkujeme.
Kateřina Burešová
OÚ Prusy-Boškůvky
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Blíží se hlavní prázdniny, přestože letošní počasí je prázdninové už
od května. A to nám přináší trochu těžší školní práci. Zkuste se učit, když je venku tak
teplo, můžete se koupat, chodit na třešně…! I tak musíme všichni splnit to, co je pro
každý ročník předepsáno. I když často s velkou námahou, přesto byl učební plán
tohoto školního roku již splněn.
V dubnu proběhl zápis do 1. třídy. Zapsali jsme 9 budoucích prvňáčků.
Protože nám odejde pět čtvrťáčků do Vyškova, zvýší se počet žáků základní školy
na 46. Po květnovém zápisu do mateřské školy už víme, že tady budeme mít 21 dětí.
V dubnu všechny děti z MŠ i ZŠ navštívily ekologické středisko Lipka
v Brně. Mladší děti absolvovaly program „Skřítci“, starší „Jak roste chléb“. Tradičně
jsou programy tohoto střediska velmi kvalitní a přínosné.

Žáci 3. a 4. ročníku byli na vyškovském dopravním hřišti, kde plnili testy
z dopravní výchovy. Ti, kteří splnili předepsaný počet bodů, získali průkaz mladého
cyklisty.
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Děti z mateřské školy a prvňáčci a druháčci navštívili 30. dubna maňáskové
divadélko Sokolík. Viděli pohádku „O zakleté Markétce“. Žáci vyšších ročníků byli
tento den v Muzeu Vyškovska a vyzkoušeli si, jak se žilo ve středověku.
Začátek května byl, tak jako každý rok, ve znamení příprav na besídku
ke Dni matek. Besídka proběhla 9. 5. a věříme, že se všem divákům líbila.

Navštívili jsme vážanskou firmu Plast Mark, kde se žáci základní školy nejen
dozvěděli hodně nových informací o výrobě plastových bazénů a nádrží, ale také si
prakticky vyzkoušeli nýtování. Děkujeme pracovníkům Plast Marku za umožnění této
exkurze a za jejich vstřícný a trpělivý přístup.

Velkého úspěchu (a překvapení pro ostatní týmy) dosáhli chlapci naší školy
na okrskovém kole McDonald Cupu – fotbalové soutěže základních škol. Nikdo
neočekával, že v těžké konkurenci pěti týmů obsadíme 3 místo.
V červnu se všechny děti těšily na výlety. Děti z mateřské školy jely
do Modré, kde navštívily Vodní svět. Největším zážitkem byla možnost pohladit si
živého hada a leguána.
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Žáci základní školy strávili týden od 11. 6.
do 15. 6. na Chatě Pod Tesákem v rámci
projektu „5P+F“. Podařila se nám získat
dotace Odboru školství Jihomoravského
kraje ve výši 79 000,- a tak pobyt a dopravu
měly děti zdarma. Platily si pouze dopravu a
vstup do ZOO Lešná.
V úterý 19. června se na školní zahradě
sešly děti, které měly co oslavovat.
Předškoláčci se loučili s mateřskou školou,
čtvrťáčci se základní školou. Prvňáčci, kteří se za necelých deset měsíců naučili číst,
byli pasováni na čtenáře. Krátké divadélko potěšilo nejen „oslavence“, ale jistě
i jejich rodiče.
Tak jak se děti těší na prázdniny, i Vy jistě vyhlížíte datum své dovolené.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Moravské Prusy Vám přejí krásné léto a pohodovou dovolenou.
Mgr. Olga Hillová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
vybrala jsem si pro vás jednu „odpočinkovou“ starší knihu od spisovvatelky
Vlasty Pittnerové. Vracíme se zde do dob minulých. Ve svých románech Pitnnerová
zachycovala prostý život lidí na Českomoravské vysočině v minulém století.
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Dnes mají její knihy hodnotu zrcadla, ve kterém jsou zachyceny osudy lidí
na vesnici, malém městě a život panstva na venkovských zámcích. Při čtení těchto
starých románů si příjemně odpočinete i na vašich dovolených.
Přeji všem místním čtenářům i ostatním lidem krásné a klidné prázdniny
a spoustu nádherných dnů letního období k načerpání nových sil. Na prázdniny
se všichni moc těšíme, především naše děti. Vždyť léto je doba odpočinku
a dovolených - třeba i s knihou v ruce.
Provoz v místní knihovně v době letních prázdnin zůstává stejný - úterý
14:00 - 16:00 hod. Přijďte nás navštívit a vybrat si tu správnou knihu. Knihovní fond
naší knihovny je pravidelně doplňován novými knihami z KKD Vyškov, ale i staré
příběhy jsou někdy velmi zajímavé a mohou vás překvapit.
Srdečně vás zvu k návštěvě naší knihovny.
Večerková Bedřiška
knihovnice

FARNÍ LISTY
Milí občané,
Jak rychle běží čas… Máme zde již dobu prázdnin a dovolených. Přeji vám,
abyste načerpali sílu do dalšího každodenního života. Během prázdnin se můžeme
společně setkat 4. 8., kdy budeme putovat do Křtin na každoroční pouť.
Žehnám vám na všechny vaše cesty.
P. Kryštof
Život je trocha času,
abychom se naučili milovat…
Život je trocha času, který nám byl dán,
abychom se naučili milovat,
a tak se připravili
na setkání s Věčnou láskou.
(Abbe Pierre)
Občas nás zarazí, jak ten čas běží:
v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle,
a už zase slavíme dalšího Silvestra;
lidé, které člověk znal v kočárku, už vozí svoje děti;
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stojíme nad hrobem člověka,
u kterého jsme nečekali, že nás předejde…
I když nás ovlivňují a omezují
okolnosti našeho života
Možná nás napadne myšlenka:
"Kolik mám vlastně ještě času já?”
"A na co vlastně?”
Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas, udělal ho dost.
Dal nám dost času na to, co je podstatné:
"… abychom se naučili milovat,
a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou”.
I když nás ovlivňují a omezují okolnosti našeho života,
vždy zůstává jistota, že každý z nás je stvořen z lásky
a pro lásku a že tento Boží plán se mnou
nemůže nikdo a nic zvenčí zničit.

Z KRONIKY
ROK 1961
Letošní rok se vyznačuje významným jubileem dělnické strany.
Komunistická strana Československa oslavila v květnu 40 let svého trvání. Kolik to
bylo za tu dobu bojů, kolik strádání dělného lidu a kolik tento lid musil zkusit bídy a
útlaku od vládnoucí vrstvy kapitalistů a to jen proto, že komunisté chtěli, aby se všem
lidem vedlo lépe. Za tímto cílem vedla těžká cesta, avšak směr její byl správný. Za
cenu persekucí, za cenu zavírání i za cenu nasazení vlastního života vedli dělničtí
předáci boj s kapitalisty, boj o větší krajíc chleba, boj o práci, boj o pravdu. Kolik
komunistů zaplatilo životem v koncentračních táborech za myšlenku, že jednou se
všem povede lépe. A věř, milý čtenáři, nebyl tento boj marný. Mnozí padli, abychom
my mohli žít. Jejich dílo však přineslo štěstí pro lidstvo. Dnes již děti neznají pojem
slova: žebrák, exekutor, pacholek, děvečka a jiné.
Šťastné mládí! V něm vyrůstá naše pokolení – celá naše doba.
Z PRÁCE MNV
Po volbách do NV v roce 1960 prodělal náš MNV ve žních a v podzimních
pracích první „zatěžkávací zkoušku“, ze které vyšel čestně.
Zemědělská komise ONV vy Vyškově hodnotila soutěž místních národních
výborů za výkup
zemědělských výrobků v roce 1960. V této soutěži bylo
vyhodnoceno celkem 21 MNV, kterým byla vyplacena odměna v celkové výši
224.000Kčs. Odměny byly určeny ke zvelebení obcí. Uvádím přehled vyhodnocených
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MNV s uvedením odměny: Bohdalice 6.500Kčs, Boškůvky 6.500Kčs, Dětkovice
27.000Kčs, Drysice 14.000Kčs, Hvězdlice N. 6.500Kčs, Ivanovice n.H. 12.500Kčs,
Komořany 13.500Kčs, Kučerov 10.000Kčs, Lhota 7.000Kčs, Marefy 15.000Kčs,
Medlovice 8.000Kčs, Mor. Prusy 20.000Kčs, Opatovice 10.000Kčs, Podbřežice
5.000Kčs, Pustiměř 16.000Kčs, Rybníček 6.500Kčs, Švábenice 11.000Kčs, Tučapy
7.000Kčs, Vážany 9.000Kčs, Zbýšov 8.000Kčs, Zelená Hora 5.000Kčs.
Jak je patrno z uvedeného přehledu – zařazuje se naše MNV na 2. místo
v okrese. Na tomto pěkném umístění má velký podíl dobrá organizátorská práce
především rady MNV.
Také v letošní soutěži – a to za první čtvrtletí roku 1961, dostal se MNV
v Mor. Prusích v plnění živočišných produktů na 1. místo v okrese a získal tak „Rudý
prapor“ s odměnou 1.500Kčs.
„Standarta Rudého praporu zavazuje všechny pracovníky k stálé a obětavé
práci.“ Tak to řekl předseda MNV soudruh Josef Kolomazník, který na zdárném
umístění má velkou zásluhu.
Práce MNV byla rozdělena do jednotlivých komisí. Každá komise pracuje
plánovitě.
Komise pro výstavbu – předseda Josef Pavlas č.p.144 – se v letošním roce
zaměřila hlavně na dokončování kanalisace v naší obci. Tento požadavek občanů je
nutný pro hygienu a lepší vzhled obce. V minulosti se o dokončení kanalisace jen
hovořilo a teprve nyní se postupně uskutečňuje. MNV k tomuto úkolu letos zakoupil:
450 kusů rour o průměru 50 cm
30 kusů rour o průměru 30 cm kameninových
1 kus odbočky o průměru 30 cm
z toho bylo zabudováno : 66 kusů 30 cm rour v místě od Hladkého č.38 až po Lozovo
č.55
52 kusů 50 cm rour v místě od V. Hudce č.84 až po Vlček č.45
Dále bylo zabudováno 188 kusů 40 cm rour od Reichmanového č.173 až
po kanalisaci za Frgálovým č.76. Kanalisace byla také provedena od č.64 směrem
k MNV až ke kostelu a od Skácelového č.95 až k mostu. MNV na tyto akce vynaložil
31.794Kčs. Hodnota díla však činí 87.500Kčs.
Další dobrou akcí letošního roku se může počítat vybudování skupinového
vodovodu: „Za Kopci“ ze stávající studny a je zaveden až po číslo 119. Na toto dílo
bylo do konce roku vynaloženo 16.176Kčs. Hodnota však činí 35.676Kčs. Tuto akci
hodně podpořili samotní občané, kteří mimo výkop odpracovali 1.450 brigádnických
hodin. Tak jde na našich vesnicích mnohé snadno vybudovat. Je jen třeba, aby se
o tuto věc někdo zasadil. U nás se tato akce udála z popudu členů KSČ.
MNV letos dále zakoupilo nákladem 18.053Kčs 370 tun dlažebního kamene,
kterého dal 300 tun na dláždění do výrobního střediska JZD, 50 tun na Hatě a 20 tun
k pracím na vodovodu Za Kopci.
Pro příští rok má stavební komise v plánu:
1. Dokončení kanalisace od Bušinového č.44 po Hudcovo.
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2. V jarních měsících započít s budováním kanalisace od školy až do potoka
na Hatích.
3. Zabudování kameninových rour ve škole a připojení vodovodního odpadu
do hlavní kanalisace.
4. Zabudování kanalisace od Vily – č.44 až do potoka u Smékalového.
5. Vybudování přepadové jímky ve škole (septik).
6. Dokončení dlažby na Hatích.
VÝBOR ŽEN
Dobrým pomocníkem v práci MNV vždy býval Výbor žen, který po boku
rady MNV pomáhal řešit a také uskutečňovat různé problémy v obci, ať po stránce
hygieny v obci, úpravy obce, kulturních akcí a podobně. Proto se vždy činnost našeho
VŽ řadila na přední místo v celookresním měřítku. Také v letošním roce se VŽ zapojil
svojí činností do okresní soutěže. Za první pololetí po vyhodnocení okresní radou žen
ve Vyškově se umístil až na 38. místě. Ve druhém pololetí pak na 23. místě.
Předsedkyni VŽ letos zastává Ludmila Koutná. Členky VŽ však zasluhují za svoji
činnost uznání. (Pro zajímavost uvádím, že VŽ ve vedlejších Vážanech se
v 1. pololetí umístil na 9. místě a ve 2. pololetí na 18. místě. VŽ v Boškůvkách se
do soutěže nezapojil.)
Podle vládní vyhlášky ze dne 25. května 1960 konalo se k 1. březnu 1961 na
území celé Československé socialistické republiky SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ
A BYTŮ.
Toto sčítání poskytlo nové údaje o stavu a struktuře obyvatelstva, úrovni
bydlení a údaje o bytovém a domovním fondu pro potřeby řízení a plánování rozvoje
národního hospodářství, především pak pro plánování růstu životní úrovně
obyvatelstva.
K 1. březnu 1961 bylo zjištěno:
ČSSR měří 127.860,47 km2, má 11.963 obcí a 13,741.770 obyvatel.
Jihomoravský kraj měří 15.019,29 km2, má 1.692 obcí a 1,899.801 obyvatel.
Sčítáním bylo zjištěno na území ČSSR 2.478 tisíc budov. Ve srovnání
s předcházejícím sčítáním zvýšil se počet obytných domů a 208 tisíc. Téměř 91%
trvale obydlených domů jsou objekty o 1-2 bytech. Tento přírůstek ovlivňuje
skutečnost, že současně s výstavbou nových obytných domů a adaptacemi se
odstraňovaly staré nevyhovující stavby – dědictví z kapitalistické republiky.
Následující tabulka ukazuje stav obyvatelstva, budov a bytů v našem okrese:

POČET OBYVATEL
POČET BUDOV
88.218
22.445
Naše obec k 1.3.1961 čítá 670 obyvatel a 197 domů.

POČET BYTŮ
26.625

Ve srovnání s předchozími sčítáními vypadá stav takto:

rok 1900 ….............. 552 obyvatel
rok 1910 ….............. 641 obyvatel, …............ 128 domů
rok 1921 …............. 677 obyvatel, …........... 134 domů
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rok 1950 …............. 692 obyvatel
rok 1961 …............. 670 obyvatel, …........... 197 domů
VOLBY SOUDCŮ
Neméně důležitou událostí letošního roku jistě byly volby soudců, které jsou
v naší společnosti výrazem vysoké demokratičnosti našeho soudnictví a sepětí jeho
výkonu se širokými masami pracujících. Zároveň jsou i výrazem síly a spravedlnosti
našeho společenského zřízení.
Tak jako všude, přistoupili i u nás občané 3.12.1961 k volební urně, aby
splnili svoji občanskou povinnost a dali svůj hlas pro navržené kandidáty. Volební
místností na MNV – slavnostně vyzdobené – prošlo všech 444 místních voličů a 11 se
jich dostavilo s voličským průkazem. (18. našim občanům byl voličský průkaz také
vydán.) Všichni volili manifestačně. Všichni si uvědomili sílu a a moc našeho
společenského zřízení, které v plné míře dává důvěru lidu.
Neodvratně za námi jsou doby, kdy advokáti a doktoři neomaleným
způsobem, hanebně hrabali do kapes pro sebe a své rodiny, pro svůj i jejich mnohdy
pochybný život – život zahálčivý se služkami a chůvami kolem sebe, život plný falše
a vědomí své měšťácké nadřízenosti – hlavně nad dělným lidem venkovským. Jak
sprosté bývaly mnohdy rozsudky soudů, které se řídily podle majetnosti svých
klientů. - Naše společnost se hojí od přežitků kapitalismu, od zhýralých prvků
maloměšťácké nabubřelosti, falše a hlavně škodlivé morálky. Tyto prvky nemají již v
naší socialistické společnosti místa a pokud by se vyskytly – zcela určitě se jich naše
společnost zbaví se vší důsledností.
Občané proto volili soudce z lidu, kteří jejich jménem budou hájit to
nejčestnější, co člověk má, lidství. Mezi 208 soudci, které zvolili občané našeho
okresu jsou i naši kandidáti. Jsou to:
Bohuslav Cigánek st., č.p.103, zaměstnán jako technický úředník a Stanislav
Kroutilík, č.p.63, zaměstnáním jako člen JZD v Mor. Prusích. Zároveň s našimi
občany jako soudce jsme volili soudruha Miroslava Štěrby – tajemníka MNV z
Vážan, zaměstnaného v OPP ve Vyškově a Ludvíka Cupala, dělníka z Boškůvek.
Našim kandidátem na soudce z povolání je doktor Bedřich Bavor z Vyškova.
Navržení kandidáti byli jednohlasně zvoleni. Z našich 444 voličů volilo 205 mužů a
239 žen. Volby probíhaly obdobně jako volby do NV.
Dne 21. ledna 1961 se konala ve slavnostně vyzdobeném sále sokolovny
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VO KSČ, na které byli do výboru organisace
navrženi a zvoleni tito soudruzi:
Alois Adler, Mor. Prusy č.p.12, kovář v JZD
Ludmila Cigánková, Mor. Prusy č.p. 137, v domácnosti
Zdeněk Cigánek, Mor. Prusy, technický úředník
Josef Dobeš, Mor. Prusy č.p. 196, zedník
Drahomír Dostalý, Mor. Prusy č.p. 122, učitel
Jan Frybort, Mor. Prusy č.p. 64, tajemník MNV
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Vojtěch Hudec, Mor. Prusy č.p. 84, vedoucí Jednoty
Josef Kolomazník, Mor. Prusy č.p. 149, důchodce
Jaroslav Krátký, Mor. Prusy č.p. 170, elektrikář
Adolf Matějek, Mor. Prusy č.p. 123, zedník
Josef Pavlas, Mor. Prusy č.p. 144, úředník
Václav Pěnčík, Mor. Prusy č.p. 18, člen JZD
Marie Tomášková, Mor. Prusy č.p. 184, členka JZD
Na zdárném plnění všech hospodářských, politických i kulturních událostí v
obci má nemalý vliv výbor VO KSČ, který se všemi těmito problémy zaobírá.
Dosažené výsledky však nejsou pro komunisty důvodem k sebeuspokojení. Proto
stálým bodem programu ať výborových či členských schůzí bývá hlavně otázka
zemědělská. Soudruzi zde řeší, jak je možné snížit vlastní náklady na výrobu a jak
tuto zároveň podstatně zvýšit. Ruku v ruce s radou MNV a představenstvem JZD
zajišťují plnění přijatých usnesení. Ve spojení s družstevníky a všemi občany se jim
mnohá práce daří.
SCHŮZE A KULTURNÍ AKCE:
V tomto roce jsme u nás zaznamenali tyto význačnější veřejné schůze a
kulturní akce:
2. ledna
Schůzka motoristů o nových silničních pravidlech, vyhláška 141
15. ledna
Výroční členská schůze Sokola
21. ledna
Výroční členská schůze vesnické organisace KSČ
28. ledna
Společenský ples
11. února
Maškarní ples (ráz: v zoologické zahradě) – Sokol
12. února
Ostatkové veselí – průvod vesnicí
13. února
Výroční schůze členů JZD
19. února
Dětský maškarní rej
9. března
Výroční schůze Jednoty
12. března
Oslava Mezinárodního dne žen, kterou zpestřila divadelní hra:
Stříbrná studánka – uvedená členy SČSP a členy MS ČSM, ref. s.
Jonášová
18. března
Pohostinské vystoupení ochotníků z Rostěnic se hrou „Karolína“
25. března
Zúčastnil se pěvecký soubor naší skupiny ČSM pod vedením
soudružky Toni Matějkové z č.p. 123, okresního kola Soutěže
tvořivosti mládeže a umístil se na 3. místě. Soutěžilo celkem
27 souborů
19. dubna
Konala se v hostinci u Hlavičků manifestační schůze občanů
s námětem: Ruce pryč od Kuby! O závažných událostech spojených
s napadením republiky Kuby hovořil s. Helebrant – ředitel
vyškovského cukrovaru
21. dubna
Slavnostní schůze vesnické organisace KSČ
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1. května
7. května

18. května
21. května
25. května
24. června

25. června
28. října
7. listopadu
11. listopadu
1. prosince
3. prosince
29. prosince

Hodová zábava – stavění máje
Účast občanů na oslavách 1. Máje ve Vyškově
Slavnostní veřejná schůze KSČ, MNV a JZD u příležitosti Májových
oslav a oslavy 40. výročí založení KSČ. Vesnicí prošel lampionový
průvod za doprovodu hudby s. Kutálka až do sokolovny. Zde pronesl
projev o bojích dělnické třídy od založení KSČ až po dnešní časy
soudruh Richard Podaný z Mor. Málkovic, kterého občané rádi
poslouchají. Při této příležitosti byl proveden také slavnostní slib
nových pionýrů.
Schůze zástupců z Mor.Prus, Vážan a Boškůvek za účelem sloučení
JZD, na které byl vypracován plán výstavby s ohledem na význam
sloučení.
Zájezd VŽ a ČSM do divadla v Brně
Putovní kino – širokoúhlý film z Brna. Představení se konalo v
sokolovně. Je však třeba konstatovat, že poměrně moderní projekce
filmů – ne všude běžná – a přece účast občanů byla slabá
Konala se v sokolovně Veselá estráda, kterou uvedl n.p. LACRUM z
Brna jako odměnu družstevníkům z Boškůvek a z Mor.Prus za pěkné
výsledky v dojivosti dosažené. Boškůvky jsou v okrese na 1. místě a
M. Prusy na 2. místě. Na estrádě účinkovali členové brněnských
divadel: B. Kurfirst, M. Stříž, Edita Rozprimová, Olga Kučerová, v
baletu tančily V. Nováková, M. Nechlebová, hud. Doprovod
M. Schnierer. Zahrál také mandolinový soubor n.p. Lacrum. Estráda
se líbila.
Účast našich občanů na Mírové slavnosti SČSP v Marchanicích, kam
jeli občané autobusem ČSAD
Výroční schůze Čs. svazu požární ochrany
Proběhla obcí štafeta přátelství k SSSR
V sále sokolovny provedena oslava VŘSR, program zpestřili pionýři
a svazáci, ref. s. Dostalý.
Ve škole provedena schůze Sdružení rodičů a přátel školy za účasti
učitelů z Osmileté střední školy z Vyškova. Schůze byla zaměřena
na téma: Volba povolání
Volby soudců
Poslední zasedání MNV a VO KSČ v roce 1961, kde byla hlavně
zhodnocena práce za uplynulý rok

Kromě uvedených akcí bylo letos místním kinem promítnuto asi 40 filmů.
V měsíci prosinci uspořádala Lidová akademie u nás 4 přednášky na théma:
Poznáváme světadíly země. Přednášky se konaly vždy ve čtvrtek večer v hostinci u
Hlavičků.
1. přednáška
7.12. - O světě, ve kterém žijeme
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2. přednáška
14.12. - Poznáváme země našich přátel
3. přednáška
21.12. - Asie – podivuhodný světadíl
4. přednáška
28.12. - Pravý věk černé Afriky začal
Lidová akademie se konala pod patronací kulturní komise MNV a OB.
Zapsal Drahomír Dostalý,
učitel, bytem v Mor. Prusích

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Letošní jaro pro nás bylo poměrně činné. Hned 8. 4. 2018 jsme se účastnili
cvičení, na kterém jsme si vyzkoušeli techniky na lanech a žebřících. V dubnu jsme se
opět rádi zapojili do průvodu na Hody sv. Jiří. Nejen kvůli této akci jsme tak měli
důvod provést další renovace na naší koňské stříkačce, konkrétně šlo o opravu kol.
O květnových svátcích, 8. 5. 2018, jsme vyrazili na okrskové závody
do sousedních Topolan. Kde jsme si po delší době osvěžili závodní útok a „provětrali”
naši hasičskou techniku.
17. 6. 2018 se uskutečnilo další okrskové cvičení, a to u nás na místním
rybníce. Tématem byly druhy proudnic a účel jejich použití.
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Závěrem chceme poděkovat všem místním občanům! Při letošním sběru jsme
odvezli 7,5 tun železa a elektrického odpadu. Nejvíce za poslední roky, Nebudeme
lhát, byl to náročný den, ale jsme rádi, že se s přebytečnými věcmi zachází takto a my
tak pomůžeme, než když je lidé pohodí u silnice nebo v lese..
Jiří Řezník
člen SDH Moravské Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
Druhé vítání občánků v tomto roce proběhlo v zasedací místnosti obecního
úřadu v neděli 15. dubna. Tentokrát jsme vítaly 4 děti, a to dva chlapce a holčičku
z Moravských Prus a dále holčičku z Boškůvek. Paní učitelka ze základní školy si se
svými žáky připravila pro miminka i jejich rodiče milé básničky a písničky a tímto
jim děkujeme za jejich vystoupení.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci vítání občánků podíleli a našim
novým občánkům přejeme, krásné a šťastné dětství, milující rodiče a hlavně zdraví.
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Zájezd Floria Kroměříž – jaro 2018
V neděli 6. května jsme společně s obcí Vážany zorganizovali pro občany
zájezd na výstaviště v Kroměříži, kde proběhla výstava květinových aranžmá
věnovaná různým osobnostem České republiky. Dále bylo na prodejní ploše možné
nakoupit vše potřebné pro dům a zahradu. V jednom z pavilonů probíhal "Víkend
s receptářem" a také jsme měli možnost poslechnout si koncert paní Marcely
Holanové. Všichni občané si zájezd pochvalovali, tak snad se podaří podobná akce
zorganizovat i v dalších letech.
Kateřina Burešová
OÚ Prusy-Boškůvky

HODY SV. JIŘÍ, 20. 4. – 22. 4. 2018
Pro shrnutí letošních Krojovaných Hodů sv. Jiří si dovolíme použít citaci
části e-mailu, který přišel na obecní úřad hned v pondělí 23.4.2018:
„….chci vám moc poděkovat za úžasné krojované HODY. Něco tak krásného
se jen tak nevidí. Byla to taková nádhera, že se oči zalily slzama, když celý ten veliký
průvod vyšel až k nám na kopec....Bylo vidět to velké nadšení všech - hlavně těch
mladších a obdivuhodné, jak to v tom vedru vydrželi. Je krásné, když se lidé dokáží
tak nadchnout a něco tak krásného ukázat i jiným, a ještě vzácnější je ty tradice
udržovat a předávat dál. Lidé se tímto sblíží a uvědomí si, kde vlastně žijí a jak se zde
mají dobře v krásné uklizené a vyzdobené naší dědince….“
A o tom to vlastně celé je. Sblížit občany, propojit generace, předávat tradice,
potěšit všechny sousedy, kamarády a spoluobčany a užít si společné chvíle. Přestože
je organizačně tato akce velmi náročná, víme, že stojí za to...
Koncem ledna proběhla společné schůzka, na kterou byli pozváni všichni
občané, tzn. potenciální zájemci o účast na Hodech 2018. Na schůzku přišla větší část
loňských účastníků, ale zároveň k naší radosti a spokojenosti přibyly i nové páry.
Společně jsme se domluvili na pravidelných nácvicích každou neděli a poté jsme až
do Hodů poctivě trénovali. Letos jsme se kromě Hanácké besedy nově učili také
„kanafasku“, kterou jsme tancovali v sobotu odpoledne v Boškůvkách a poté v sobotu
večer na sále v přestávce Kosovců. Poslední týden před hodovým víkendem je vždy
nejnáročnější – zajišťuje se dovoz krojů, tvořili jsme náramky, právo, plakáty,
pozvánky, zdobili břízky i strom na Máj, museli se dovézt a nazdobit vozy, zdobil se
kostel, chystalo občerstvení apod. Letošní novinkou byla již zmíněná „kanafaska“
a tanec „cófavá“, ale také jsme nově zařadili slavnostní žehnání hodového práva
panem farářem, které proběhlo v sobotu před Chrámem sv. Jiří. Letos nám vyšlo
krásné počasí, takže jsme si všichni jak sobotní průvod v obou částech obce a všechny
tance večer na sále, tak i nedělní mši v chrámu sv. Jiří a Hanáckou besedu v neděli
před úřadem moc užili.
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Nám už jen zbývá znovu poděkovat Andrejce a Slávce z vyškovského
souboru TRNKA, které nás stejně jako loni tři měsíce poctivě na Hody připravovaly
a věnovaly nám spoustu svého času. Dále upřímně děkujeme našim letošním stárkům,
celé pruské chase i zpěvačkám, také hasičům, sokolům, farníkům i maminkám
z Prušánku, kteří se podíleli na organizaci a všem chlapům v pátek u Máje za jejich
pomoc. Děkujeme letošním sponzorům, děkujeme kapele, kočím a jejich koním,
fotografům a kameramanům i řidičům, dále ženám a dívkám, které nám pomáhaly
oblékat kroje, česat holčičkám copy a také na poslední chvíli některé kroje ještě ráno
přežehlily... a velké díky patří všem, kdo připravovali v různých koutech naší obce
občerstvení pro celý průvod…prostě opravdu moc děkujeme všem lidem, kteří se
podíleli na několikaměsíčních přípravách a organizaci letošních krojovaných Hodů.
Vážíme si toho úsilí! V letošním roce si obrovské uznání a speciální poděkování
zaslouží naše mládež ve věku 10 – 25 let, která celou sobotu v krojích zpívala
i tancovala. Byli jsme překvapeni tím, jak se na všech zastávkách sami od sebe (bez
pobízení) zapojovali a také nás překvapovali svým nadšením. Byli prostě všichni
úžasní a jsme na ně moc pyšní!
Velké díky také patří všem občanům a návštěvníkům obce, kteří nás všude vítali
s úsměvem na tváři, zpívali si s námi, tancovali, připíjeli na zdraví a šířili napříč naší
obcí dobrou náladu. Ve spoustě tvářích zejména starších občanů bylo vidět dokonce
dojetí a v ten moment jsme všichni věděli, že tato akce má smysl, že stojí za všechno
to vynaložené úsilí okolo...
Letošní sluncem zalité Hody se vydařily zásluhou opravdu velké spousty lidí
a my jsme moc rádi, že takové ochotné a obětavé lidičky v naší obci máme…
Celkové výdaje na letošní Hody činily 67 352,10 Kč. Z toho byla největší
částka za půjčení krojů ve výši 49 650,- Kč, koňské povozy 7 000,- Kč a kapela
Sebranka 8 000,- Kč. Zbytek tvořil drobný materiál a občerstvení.
Celkem bylo přijato 16 000,- Kč coby finanční příspěvky od sponzorů a dále
byly zajištěny sponzorské dary ve formě věcného plnění, tzn. tisk pozvánek, letáků
a plakátů; občerstvení; 120 l vína, které se po obci v sobotu vypilo; večeře pro chasu,
odvoz koňských povozů a fotografické služby.
Poděkování tedy patří těmto sponzorům, kteří poskytli finanční příspěvky nebo
zajistili věcné plnění:
Obec Prusy-Boškůvky, 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 Brázda, Tyršova 4, Hodonín, Boutique GURMÁN, Husova 108/5,
Vyškov, Restaurace U OPLA, Masarykova 48, Rajhrad, Autodílna DUŠAN ŠEVČÍK,
Manerov, Rentor Racing , s.r.o. Bořivojova 878/35, Praha, TJ Sokol Moravské Prusy.
DĚKUJEME VŠEM!
Kateřina Burešová
OÚ Prusy-Boškůvky
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SLET ČARODĚJNIC
V pondělí
30. dubna opět proběhl
velmi oblíbený slet
místních i přespolních
čarodějnic. Letos byl již
X. ročník, a proto čekala
na účastníky spousta
novinek. Na úvod si pro
nás jedna malá kolegyně
čarodějka připravila
čarodějnický tanec,
abychom všechny
rozhýbaly své ztuhlé
kosti a pařáty. Protáhli
jsme se všichni pořádně!
Potom následovala
poznávání havěti – děti
musely v neprůhledné
láhvi šmátrat rukou a podle pohmatu zjistit, co láhev skrývá. Některé láhve byly
opravdu zapeklité a nepříjemné, ale všichni soutěžící to nakonec zvládli. Potom
následovalo lovení pavouků z pavučin, při kterém museli soutěžící pouze ústy (bez
pomoci rukou), ulovit a sníst zavěšeného pavouka. Tyto „lovící“ disciplíny byly
odpočinkové, takže následoval čaroflorbal, aby se všichni zase trošku probrali,
rozhýbali a protáhli. Čarodějný florbalový zápas skončil nerozhodně, jelikož ani
jednomu týmu se nepodařilo vstřelit soupeři do brány gól. Následovala opět
odpočinková soutěž, při které dva týmy tvořily hada ze starých ponožek. Velmi
nadšeně potom v lesíku lovily děti netopýry, kteří byli zavěšeni na stromech.
V průběhu celého odpoledne hořel oheň a na kotlíku bublala pod dozorem jedné
čarodějnické kolegyně výborná gulášová polévka, kterou mohli všichni přítomní
ochutnat. Byla výborná! S blížícím se závěrem zábavného odpoledne si děti z těsta
vytvořily hada, kterého si potom opekly nad ohněm a snědly. Před ukončením
proběhlo ještě vyhlášení MISS čarodějnic a samozřejmě každoroční pasování
do Řádu cechu čarodějného. Počasí nám přálo, celé odpoledne bylo krásně, takže
i účast byla velká a všichni jsme si to moc užili.
Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří na slet čarodějnic přiletěli a přišli,
děkujeme provozovateli místního kiosku za sponzorský dar v podobě občerstvení pro
děti a také obrovské poděkování si zaslouží všechny milé kolegyňky, které se podílely
na organizaci a pomáhaly s přípravami.
Otýlie Smrdutá
Za Asociaci čarodějného cechu v Moravských Prusích
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