(Dne 31. 7. 2016 zahájilo Muzeum Prosenice výstavu
filmových plakátů prosenského kina Bio Blesk ... )

Emoce—napětí, vzrušení, údiv, láska i dobrodružství vyzařují z filmových plakátů
prosenského kina BIO BLESK.
BLESK Přijďte se podívat na původní předměty, záznamy a
fotografie a znovu si připomeňte příběh kina, které v roce 1929 založila TJ Sokol.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Čas prázdnin uběhl jako voda a my dokončujeme rozpracované akce — "Oprava
Oprava
místní komunikace u obecního parku v Prosenicích"
Prosenicích ( s dotací z programu obnovy
venkova Olomouckého kraje) a "Rekonstrukce
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v Základní škole Prosenice"
Prosenice s dotací programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu".
Provedli jsme přepojení kanalizační přípojky v ulici Na Chmelínku za kanalizační
šachtu s cílem omezit vzdutí vod na přípojce při přívalových deštích. Budeme pokračovat čištěním a monitoringem kanalizace pod Strhancem a projekčním řešením
propojení na druhou stranu ulice. Při čištění a monitorování kanalizace na ulici
Osecká jsme zjistili havarijní stav kanalizačního potrubí a nevyhovující stav kanalizačních rozvodů v obecním bytovém domě. Souběžně s opravami a projektováním
připravujeme nový Plán obnovy kanalizace a čistírny odpadních vod, který stanoví
postupné opravy a investice na období následujících 5 let. Připravujeme jejich opravy. V této souvislosti bych Vás rád upozornil, že do kanalizačního řadu je zakázáno
vpouštět kuchyňské odpady, tuky, oleje, pevné předměty atp. S těmito případy se
setkáváme a působí nám problémy jak při čištění potrubí, tak při provozu čistírny.
Uvědomme si, že pořizovací hodnota kanalizačního řadu a čistírny je v desítkách milionů korun a jen jejím řádným provozem a včasnými opravami můžeme její životnost prodloužit. Letos—podobně jako v předchozích letech, odkrýváme revizní kanalizační šachty—tři pod chodníkem na ulici Maloprosenská a další ukryté v terénu na
ulici Osecká.
Čeká nás rovněž oprava chodníku za kostelem směrem k zahradnímu centru.
Vydali jsme územní plán obce a uvolnili tak možnost výstavby v novách lokalitách. Došlo k přeložce nadzemního 22 kV vedení v lokalitě Na Loukách a předpokládáme, že do konce roku zde vyjasníme další postup výstavby.
Na podzim budeme pokračovat ve výsadbě zeleně.
zeleně Připravujeme revitalizaci zeleně na hřbitově. Kořeny stávajících tújí vysázených na místě původní zídky mezi starým a novým hřbitovem nadzvedávají přilehlé náhrobky Zejména půjde o jejich odstranění a provedení náhradní výsadby. Dále bude výsadbou příčně oddělena část
nového hřbitova v prostoru za stávajícím kontejnerem na hřbitovní odpad. V této
části plánujeme vybudovat sběrné místo na bioodpad.
bioodpad
Měli jsme možnost se účastnit dalších kulturních akcí, ukázky práce s cepy a zahájení výstavy prosenského kina Bio Blesk, loučení s prázdninami u Rýnského rybníka.

Přeji Vám všem příjemné prožití podzimních dnů.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Opravy a investice

Olomoucký kraj přispěl z Programu obnovy venkova 2016 částkou 184 044 Kč
na akci Oprava komunikace u obecního parku v Prosenicích - foto: pokládka
asfaltu

Akce Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v Základní škole Prosenice
Prosenice—
foto: montáž kondenzačních kotlů. Tato akce byla realizována s dotací ze státního
rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016.
2016 Ministerstvo průmyslu přispělo na
akci částkou 357 650 Kč.
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Opravy a údržba obecní kanalizace
Obec provozuje jednotnou kanalizaci (společné odvádění splaškových a dešťových vod) a kořenovou čistírnu odpadních vod. Kanalizační řad byl budován částečně v 70-tých letech minulého století a je propojen s kanalizačním řadem pocházejícím z 30-tých let minulého století. Betonové potrubí, jehož stáří je okolo 80 let
(např. ulice Maloprosenská a Osecká) a je na hranici své životnosti.
V ulicích Na Chmelínku a Grymovská dochází při silných deštích ke zvedání hladiny v kanalizaci a přetokům do kanalizačních přípojek. Tato kritická místa postupně řešíme — Na Chmelínku jsme provedli přepojení odbočky ze šachty u domu
čp. 72 do rovné části potrubí. Dále plánujeme pročištění kanalizační větve podél
silnice na Přerov vč. potrubí pod Strhancem a projekt dalšího odlehčení kanalizace. Na ulici Grymovská počítáme s vyčištěním kanalizace a s opatřením, které zamezí případným přetokům z vnitrozávodové kanalizace cukrovaru.
Nevyhneme se rekonstrukci kanalizace na ulici Osecká a částečně na ulici Maloprosenská, dále v nejbližším období musíme počítat s odbahněním usazovacího
rybníka na kořenové čistírně odpadních vod.
Opravy a údržbu kanalizace financujeme z výběru stočného a dotujeme ji
z obecního rozpočtu. Pro výši stočného je rozhodující cyklus obnovy a údržby kanalizace v horizontu cca 5-10 let. Za tímto účelem zpracováváme v tomto roce aktualizaci Plánu obnovy kanalizace a do konce roku budeme rozhodovat o jeho financování z obecního rozpočtu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta

Přepojení odbočky kanalizace v ulici Na Chmelínku
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Co do kanalizace nepatří
Upozorňujeme všechny občany a podnikatele, jejichž nemovitosti jsou napojené
do obecní kanalizace, že do kanalizace nepatří následující látky:
látky
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Látky radioaktivní, infekční a karcinogenní,
Jedy, žíraviny a výbušniny,
Pesticidy, omamné látky, hořlavé látky,
Biologicky nerozložitelné tenzidy,
Organická rozpouštědla,
Ropné látky, silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva,
Látky způsobující změnu barvy vody,
Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.
Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat, tzv. „suchou cestou” (komunální odpad).
Léky – patří zpět do lékárny nebo je odevzdejte při sběru nebezpečných odpadů

Závažné problémy v kanalizaci způsobuje tuk. Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V případě ideálního nakládání s kuchyňskými odpady, je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od
oleje a odevzdat při sběru nebezpečného odpadu.
Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace,
kanalizace je nerozumné jej např. drtit a směšovat s odpadní vodou. Kuchyňské odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad
zařazen do kategorie komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje ucpání
kanalizační přípojky, ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří dobře živení přežívají v kanalizaci.
Velkou komplikací v provozu kanalizace a ČOV jsou i hygienické pomůcky,
pomůcky nejen
plíny, vložky, tampóny, ale v současnosti i hojně používané vlhčené ubrousky. Materiál na těchto výrobcích biologicky nerozložitelný. Proto po použití nesplachujte hygienické pomůcky do záchodu, ale vyhoďte je do směsného odpadu.
odpadu
Do kanalizace také nepatří jakýkoli komunální odpad.
odpad Staré provazy, hadry či
kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty) do kanalizace nepatří. Tento odpad je
nutno ukládat do sběrného dvora, či nádob na směsný komunální odpad.
Stejně tak velké problémy mohou způsobovat jakékoliv odpady ze staveb.
staveb Jedná
se jak o zbytkové igelity, plachty, montážní pěny, silikony či polystyreny, tak i o veškerý abrazivní materiál, jako je například písek, beton ad. Veškerý tento odpad opět
patří do tříděného sběru či do nádob na směsný komunální odpad.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Čištění kořenové čistírny odpadních vod v Hroušoví

Čištění kanalizace a vykopávání kanalizačních šachet na ulici Osecká.
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Obecní úřad při výkonu státní správy
Obecní úřad je jedním z orgánů obce (tak jako např. starosta, zastupitelstvo, rada,..): Tvoří jej starosta a zaměstnanci obecního úřadu. S výkonem státní správy se
nejběžněji můžete setkat, pokud přijdete na obecní úřad ověřit podpis, zažádat o
výpis z Czech Pointu, provést změnu trvalého pobytu. Výkon státní správy představují rovněž rozhodnutí dle správního řádu, např. povolení ke kácení dřevin, záležitosti
místních komunikací (zábory, uzavírky, zřizování sjezdů), přidělení opatrovníka a
další. Dokumenty při výkonu státní správy jsou označovány razítkem s malým státním znakem (tzv. úřední razítko).
Obecní úřad jedná v těchto případech dle platného zákona a jeho nadřízeným
orgánem je příslušné ministerstvo. Kontrolním orgánem je příslušný krajský úřad
Olomouckého kraje a ministerstvo.
V případě místních komunikací se řídíme zákonem o pozemních komunikacích
13/1997 Sb. a vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění. Vedeme tzv. pasport komunikací, který vyznačuje všechny místní komunikace v obci. Evidujeme místní komunikace II. třídy (ulice Ke Mlýnu, ulice Zahradní, U cukrovaru..), III. třídy (ulice Školní, ulice Grymovská—u hřiště,..) a IV. třídy (chodníky podél silnic v ulicích Maloprosenská, Grymovská, Na Návsi,..). Katastr nemovitostí označuje pozemky, na nichž
se nachází místní komunikace jako „ostatní plocha“ a „ostatní komunikace“. Obecní
úřad vystupuje v záležitostech pozemních komunikací dle zákona jako „silniční
správní úřad“
Zařazením do pasportu komunikací vyplývají obci povinnosti dle zákona—to je
zejména udržovat místní komunikace sjízdné a schůdné. S tím souvisí i odpovědnost nahradit škody způsobené uživatelům místní komunikace v případě, že příčinou byla závada ve sjízdnosti silnice nebo schůdnosti chodníku. V případech záborů
místní komunikace—např. při stavebních pracích, přenáší obecní úřad tuto odpovědnost na stavebníka prostřednictvím správního rozhodnutí.
Náklady na opravu a údržbu místních komunikací tvoří nezanedbatelnou část
obecního rozpočtu. Máme zde dluh z minulosti, který řešíme postupně, dle priorit a
možností získání dotací. Podmínkou pro jejich získání je mimo jiné vlastnictví pozemků pod komunikacemi, vedení řádné evidence komunikací a provedení bezpečnostních auditů.
Státní správa v principu omezuje či nařizuje, což nemusí být pro občana vždy příjemné. S vydáváním správních rozhodnutí jsou spojeny i správní poplatky, jejichž
výši předepisuje správní řád. Nejedná se tedy o nějakou libovůli obecního úřadu. Jde
o dodržování společných pravidel a to je dlouhodobě ku prospěchu nás všech.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Výsadba hřbitova
Rada obce projednala a odsouhlasila v dubnu 2016 návrhy výsadeb v obecním
parku, u hřiště a na hřbitově. V případě hřbitova řešíme v první řadě dlouhodobé
problémy, které způsobují vzrostlé túje, které svými kořeny zvedají náhrobky těsně
přilehlých hrobů. Dále jde o to, oddělit výsadbou prostor budoucího sběrného místa
na bio-odpad ( v místě kontejneru na hřbitovní odpad).
S ohledem na skutečnost, že se jedná o větší množství stromů, které byly obsazeny hnízdy ptáků, bylo kácení a výsadba odloženo na podzimní měsíce.
Rada vybírala ze dvou variant:
1) Místo tújí oddělit prostor starého a nového hřbitova výsadbou tisu prostředního (Taxus x media 'Hicksii'), totéž pak pro oddělení nového hřbitova
a budoucího sběrné místa.
2) Místo tújí oddělit prostor starého a nového hřbitova výsadbou zimostrázu
drobnolistého (Buxus microphylla) a pro oddělení nového hřbitova a budoucího sběrné místa výsadbu tisu prostředního (Taxus x media 'Hicksii').
Obrázky nových výsadeb najdete na předposlední straně zpravodaje. Protože
dojde k podstatné pohledové změně a propojení starého a nového hřbitova (urnový
háj), žádáme občany a uživatele hřbitova, aby se s plánem výsadby seznámili. Uvítáme jejich názory a připomínky.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta

Túje prorůstají náhrobky na prosenickém hřbitově
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Pošta partner
V červenci 2016 kontaktovali obec zástupci České pošty s nabídkou na změnu
obsluhy pobočky v Prosenicích formou projektu Pošta partner v termínu od
1. 2. 2017. O nabídce jsem informoval zastupitelstvo na pracovním setkání.
O co se jedná?
Pošta partner je pobočka České pošty provozovaná třetí osobou. Převedení
České pošty do režimu PARTNER neznamená zrušení poskytování plnohodnotných služeb v obci Prosenice. Pošta PARTNER má zajišťovat hodiny pro veřejnost
v rozsahu 25 hodin týdně a rozšířený rozsah bankovních služeb.
V případě, když obec nebude mít zájem o provoz pobočky, bude Česká pošta
hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů.
Pobočka pošty v Prosenicích je Českou poštou považována v posledních letech
za deficitní z důvodu nízkého počtu podaných zásilek. Naší první snahou bylo tedy
spočítat, za jakých podmínek by se pobočka mohla stát efektivní. České poště
bychom mohli nabídnout „nulové nájemné“ (to dnešní je 7500 Kč/rok). Dále můžeme nabídnout, že většina peněžních operací v hotovosti (obecní poplatky, platby nájemného) bude prováděna na pobočce České pošty.
Bude to stačit?
Ukazuje se, že to stačit nebude. Náklady pobočky jsou dány jejími mzdovými
náklady a náklady na elektřinu a plyn. Ty se odvíjí se od počtu provozovaných hodin (25 hodin týdně). Současné vytížení pracovnice pošty je takové, že za 1 pracovní den (5 hodin) vyřídí cca 95 transakcí (to je jen cca 3 minuty na jednu transakci) a další navyšování objemu poštovních služeb by znamenalo prodlužování
provozní doby a s tím spojené zvýšení nákladů na energie a mzdy.
Podle předaných podkladů odhadujeme celkovou ztrátu na pobočce na 60 –
70 tis. Kč za rok. Spíše než o deficitní pobočku se dle našeho názoru jedná o pobočku s deficitním podnikáním České pošty. Převzetí takového podnikání znamená financovat jej z obecního rozpočtu (bez příspěvku státu) s nejistým výhledem
rozsahu a výše příspěvku za poštovní služby do budoucna.
Našim cílem je zajistit našim občanů a občanům okolních obcí odpovídající
poštovní služby. Týká se to nejenom Prosenic, ale i spádových obcí Buk, Radvanice, Sobíšky a Grymov.
Řešení bude vyžadovat zapojení a spolupráci všech aktérů. O jeho výsledku
Vás budeme informovat.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Rybářský spolek
Léto uteklo jako voda v řece Bečvě. Věřím, že jste si všichni užili slunečného letního počasí a stále ještě žijete vzpomínkami na příjemné chvíle, prožité v tomto období. Doufám, že k nim přispěly také akce, pořádané našim rybářským spolkem u
Rýnského rybníka.
Hned na počátku léta, v pátek 1. července, jsme připravili již tradiční akci „Vítání
léta a prázdnin“. Odpolední část byla vyplněna různými soutěžemi pro děti. Některé
z nich si také vyzkoušely své dovednosti při chytání ryb. K pohodě a poslechu hrála
do pozdních nočních hodin skupina Letokruhy, občerstvení bylo bohaté a zábava
výborná. Bohužel, slíbený vodník připlul poněkud později, zřejmě měl nějaké problémy na vodní trase.
V průběhu prázdnin rybáři prováděli úkony, související s jejich činností, to znamená krmení ryb a údržbu břehů vod, především sečení trávy. Rybáři samozřejmě využívali pěkného počasí k dennímu i nočnímu lovu ryb. Nevšední atmosféry u Rýnského rybníka využili dva členové našeho spolku k oslavě svých kulatých narozenin,
přičemž velká řada gratulantů byla nejen z řad rybářů, ale i dalších pozvaných. Ještě
dodatečná gratulace Luboši Lajtochovi a Richardu Kolískovi.

Když jsme prázdniny přivítali, je třeba se s nimi také rozloučit. To se odehrálo v pátek 2. září, opět u Rýnského rybníka.
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Přítomnost hasičské techniky umožnila zájemcům jejich prohlídku i osahání si jednotlivých součástí výbavy hasičské avie. Atmosféru večera pak umocnil táborák, u
něhož si přítomní zazpívali při harmonice či kytaře.

Velký úspěch sklidilo malování na obličej, které zaujalo nejen dětské, ale i dospělé
návštěvníky této akce.
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Rybářský spolek Prosenice vás chce touto cestou všechny pozvat na výlov rybníka v Hroušoví, který se bude konat v sobotu 5. listopadu.
listopadu Přijděte zhlédnout tuto
nevšední podívanou s možností zakoupit si pěknou rybu.
Za Rybářský spolek—Josef Sehnal
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Základní a mateřská škola Prosenice
Už jsme zase začali …..
1. září 2016 jsme se slavnostně sešli, my pracovníci školy, děti, rodiče a hosté v
sále Obecního úřadu v Prosenicích, abychom společně zahájili nový školní rok. Ti
zkušení školáci se jistě těšili na své kamarády, na akce, které pro ně škola pořádá
a taky snad „alespoň trošku“ na nové informace, vědomosti a znalosti, které získají
v novém školním roce. Tolik očekávaný den 1. září byl zejména pro děti, které se
právě v tento den staly skutečnými školáky, skutečnými žáky. Úvodním slovem přivítala přítomné paní ředitelka. Pan Dokoupil, starosta obce Prosenice, rovněž
pozdravil všechny účastníky a popřál dětem pěkné a pohodové školní dny. Dnes již
máme první měsíc školy za sebou a už se můžeme pochlubit některými akcemi.
9. září byly naše děti na velmi zajímavé exkurzi ve Světě techniky v Ostravě. Děti
absolvovaly osvědčený vzdělávací program rozvíjející dětskou šikovnost a zručnost.
Program navazoval na expozici vývoje textilního průmyslu v Malém světě techniky
U6. Žáci poznali různé druhy látek a způsoby jejich výroby. Zároveň si sami vyzkoušely techniku ručního tkaní a vytvoření základní textilní struktury. Dále si děti prohlédly některé zajímavé exponáty objektu Dolní Vítkovice.
Společně se školami Radslavice a Pavlovice jsme již tradičně navštívili interaktivní didaktické hudební divadlo ABRAKA Muzika, které vystoupilo v kulturním domě v Radslavicích. Toto divadlo se zabývá tématy bezprostředně souvisejícími s
výukou a výchovou. Letos jsme zhlédli nový program z oblasti primární prevence didaktickou stavebnici Jak žijeme.
Všem přejeme úspěšný školní rok 2016/2017.
ZŠ a MŠ Prosenice
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Na exkurzi ve Světě techniky v Ostravě

Na Drakiádě s koly a malováním draků se děti i rodiče dobře bavili.
(24. 9.2016 v areálu školy a školní družiny)
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Na koloběžkách a s draky—to byla letošní drakiáda. Počasí se vydařilo.
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Myslivecký spolek ProseniceProsenice-Grymov
Hodnocení naší činnosti za uplynulé období probíhá pravidelně při posezení po
honu na divoké kachny. Jak jsem již zmínil v jarním Zpravodaji úklid v přírodě, tak se
pokračovalo i v dubnu a nebylo toho málo, co se ještě nasbíralo. Na brigádách naši
členové opravovali poničené ploty na oplocení mladých lesních porostů a začali se
sečením trávy, které v jarních deštivých měsících bylo tolik, že jsme ji nestačili sekat.
Ošetřili jsme také polní zvěřní políčka u Rýnského rybníka, kde je zaseto proso. V
červnu jsme zakoupili sto kusů káčat, která byla vypuštěna na panský rybník. V letním období jsme zajistili krmení, které již probíhá u bažantů a postupně začneme
přikrmovat i ostatní zvěř. V současné době také opravujeme krmná zařízení, které už
jsou ve špatném stavu nebo se nahradí novými. V letošním roce máme v revíru opět
divoká prasata, která nám toto zařízení ničí při hledání potravy.
Postupně jak mizí úroda z polí, tak už musíme zakládat do zásypů i do krmelců
pro srnčí zvěř, které máme v revíru dostatek. V září skončil lov srnců a začal lov divokých kachen.
Jak jsem již vzpomněl na začátku tohoto článku, že hodnotíme uplynulé období,
tak často už jen diskutujeme, jak to bylo dříve a kolik bylo zvěře. Dnešní příroda už je
tak poničená, že už nám zbývají jen vzpomínky, jaké to bývalo, když jsme chodili na
hony nebo chytat zajíce do sítí.
Za Myslivecký spolek Prosenice-Grymov—Oldřich Škrabal

Myslivci budují posed v obecní stodole
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Muzeum Prosenice
Muzeum Prosenice zahájilo výstavu filmových plakátů kina Bio Blesk v neděli
31. 7. 2016. Výstava je založena na sbírce originálních filmových plakátů prosenského kina, které v roce 1929 založila TJ Sokol Prosenice a provozovala jej až
do doby znárodnění kinematografie v roce 1945. Kino prošlo svým vzestupem po
zavedení zvukového filmu po roce 1939 až do 60-tých let minulého století. Nástup
televize, barevné televize a půjčoven fimových DVD postupně vedl k poklesu návštěvníků až v roce 2000 bylo kino v Prosenicích zrušeno.
Děti i dospělí se pobaví v koutku se stroboskopy, laternou magikou a dalšími
předměty, které znázorňují optické klamy a techniky vedoucí ke vzniku klasického
filmu a nebo si prohlédnout oblečení .
V průběhu výstavy se nám podařilo získat zpět originální promítací přístroje z
kina Prosenice vč. sedaček a ty tvoří teď nedílnou součást výstavy.
Přijďte se pobavit i poučit, výstava je otevřena každou neděli od 14 do 17 hodin
až do 6. 11. 2016.

Koutek se stroboskopy a laternou magikou na výstavě Bio Blesk
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V neděli 21. 8. 2016 připravili členové muzejní komise akci Práce s fukarem a
cepy a dílničky pro děti.
děti Celé odpoledne pršelo, ale přesto jsme si s návštěvníky
„zacepovali“ v průjezdu do obecního dvora , děti točili fukarem a vyráběli si v dílničkách hadrové panenky.
V neděli 18. 9. 2016 po skončení prohlídek proběhl v muzeu Hudební podvečer
v muzeu s klavíristkou Barborou Dostalíkovou. Ve 2 podlaží u klavíru zavládla sváteční nálada a milovníci hudby se zaposlouchali do klavírních skladeb slavných autorů. Celkový zážitek umocnilo posezení mezi exponáty. Po skončení si účastníci
volně zazpívali a zamuzicírovali. Akce se vydařila a plánujeme, že ji v budoucnu zopakujeme.
Těší nás, že muzeum získává dobré jméno. Navštěvují nás nejenom školy z Přerova (Obchodní akademie, Hospodářská škola), různé spolky a výpravy. Současně
je to pro nás i závazek, abychom jim připravovali program, který je zaujme i poučí.
Za muzejní komisi—Ing. Otakar Dokoupil, CSc.

Hudební podvečer s klavíristkou Barborou Dostalíkovou v Muzeu Prosenice
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Cesta zpátky ….Promítačky kina Prosenice se vrací z Radslavic zpátky do Prosenic.
Jsou k vidění v muzeu Prosenice.
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Ze života Hanáckého Prosénku
Prázdniny mají děti již za sebou a teď vzpomínají na chvíle prožité s kamarády.
Ještě v červenci si Prosénci zatancovali na hodech v Sušicích, a pak v polovině srpna se vydali na již tradiční třídenní soustředění do chaty pod Helfštýnem. Přírodní
podmínky tamního ubytování jsou vhodné spíše pro ty starší táborníky, proto jela
hlavně děvčata z country a jen několik dětí z folklóru. (Obě tyto skupiny patří od počátku pod hlavičku Hanácké Prosének, zapsaný spolek.)
Počasí nám přálo, program si děvčata předem promyslela a připravila. Kromě
nacvičování tanců probíhala celotáborová hra s námětem ze starověku. (Gallové a
César). Družstva sbírala body v různých soutěžích, činnostech apod. Nemohla chybět ani večerní stezka odvahy, letos opravdu pro ty nejotrlejší. Nechyběla ani cesta
za pokladem, kde se samozřejmě muselo i luštit gallské písmo a jiné nevšední úkoly. Po celou dobu si hlavně ti nejmladší udržovali ohniště, večer odtud zazníval zpěv
s kytarou a v noci se zde hlídky chodily ohřát. Užili jsme si nádherné lesní přírody,
dobrého jídla, které vařily naše maminky p. B. Pospíšilíková, p. M. Lakomá a
p. P. Vagrčková. Pan Tomáš Vagrčka pomáhal s ohništěm a nočním hlídáním. Moc
jim za to děkujeme. Už teď se těšíme na příští prázdninové setkání pod Helfštýnem.
V září byli Prosénci pozváni na Hanácké slavnosti do Prostějova. Předcházely
tomu velké přípravy s chystáním krojů, protože jak děti rostou, stále se něco mění,
sukně, boty...
Vše jsme si pečlivě nacvičili, připravili, dobře jsme se naladili a vydali se brzy
ráno na cestu. Když jsme pak viděli tančit ostatní dětské soubory, dostali jsme i trému. Byli jsme tam nejmladším souborem, naše pásmo "Veletěla vrána" je sestavené
z her se zpěvem, je jiné než ty ostatní. Nakonec diváci Prosénky odměnili silným
potleskem a děti si to tam opravdu užily.
Teď již každý pátek na zkouškách nacvičujeme nové hravé pásmo nazvané
"Když jsem chodil do školy". Rádi bychom přibrali mezi sebe ještě další děti. Kdo by
měl zájem, ať se přijde podívat na naši zkoušku. Každý pátek kromě školních prázdnin, či školního volna, vždy od 15.00 do 16.00 hod. v tělocvičně. Chodí se tam bočními dveřmi. Těšíme se na Vás.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo pomáhají v práci s našimi dětmi,
p. Josefu Mikulovi, p. Janě Mikulové, výboru Hanáckého Prosénku a všem rodičům
za jejich dobrou spolupráci.
Za Hanácké Prosének—Mgr.Zdenka Dokoupilová

21

Vystoupení na náměstí v Prostějově na hanáckých hodech—Prosénci napjatě čekají
na své vystoupení ...
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Z vystoupení Prosénků:.Nahoře: Vystoupení uvedla paní Pachtová krásnou hanáčtinou a pěkným proslovem o Prosenicích. Dole: Prosénci předvedli návštěvníkům
pásmo Veletěla vrána a diváci je odměnili zaslouženým potleskem.
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Nahoře: Prosénci si vybírají odměnu po úspěšném vystoupení na hanáckých hodech v Prostějově. Dole: Soustředění Hanáckého Prosénku—výprava na Helfštýn.
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Součástí soustředění Hanáckého Prosénku v Týně nad Bečvou je i nezbytná stezka
odvahy. Nahoře : Příprava strašidel skupiny PRAKR. Dole: Strašidla v akci ...
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Nahoře : Country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR při nácviku country tanců v
Týně nad Bečvou. Dole: společná fotka ze soustředění.
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Pozdrav ze Štítů od pana Jaromíra Šatánka
Ve Zpravodaji č. 2/2014 jsme zveřejnili příspěvek od pana Jaromíra Šatánka ze Štítů s názvem „Vzpomínky na krásných 12 let v Prosenicích“, ve kterém
vzpomíná na léta svého dětství a mládí 1937-1949 strávená v Prosenicích,
kde byl v té době jeho tatínek řídícím učitelem na zdejší škole.
Při poslední návštěvě pana Šatánka v Prosenicích v roce 2014 právě probíhaly práce na rekonstrukci muzea a tak se těšil, že se na jaře 2015 přijede
podívat do Prosenic na slavnostní otevření muzea. Bohužel nemoc mu v tom
tehdy zabránila a tak návštěvu Prosenic odložil. Věřil, že až mu zdraví dovolí,
určitě nás opět navštíví a muzeum si prohlédne. Začátkem září 2016 pan Šatánek poslal na obecní úřad dopis, ze kterého si Vám dovolíme zacitovat.
Posílám srdečný pozdrav ze starobylého městečka Štítů, které leží na rozhraní Moravy a Čech. Stále jsem věřil, že konečně opět navštívím „moje Prosenice“. Zákeřná choroba mně příjezd do Vaší obce navždy znemožnila. Vyřadila
mě úplně ze života společenského, kulturního a sportovního. S radostí jsem
vždy přivítal Zpravodaj obce Prosenice, který mně posílal pan Ing. Pospíšilík.
Moc mu za to děkuji. Jsem rád, že jsem ho při jedné návštěvě v Prosenicích
poznal. Nikdy jsem nezapomněl na léta, která jsem prožil se svými rodiči a bratrem ve Vaší obci.
V poslední době se stále vracejí vzpomínky na Prosenice a moji rodnou
obec Skaličku. Prosenice jsou sice rovinaté, mají však krásnou přírodu. Čisťounká Bečva, rovinatá pole, úžasní lidé, kamarádky, kamarádi a přátelé, tím
vším jsem byl obdařen v mém dětství a mládí. Moje milovaná maminka a tatínek mě v tomto období vedli správnou cestou. Zvláště maminka byla laskavá a
hodná žena. Byly v tom čase těžké chvíle.
Někteří občané Prosenic nevědí, co se odehrávalo 1. května 1945 v jejich
obci. Německý velitel tábora sovětských zajatců tehdy chtěl postřílet část občanů Prosenic. S bratrem a maminkou jsme byli svědky okamžiku a chvíle, kdy
tatínek usilovně přesvědčoval oberlajtnanta, fanatického nacistu, aby to neudělal. Maminka s pláčem a na kolenou prosila Němce, aby od toho upustil.
Němec nakonec od toho upustil. Sovětský zajatec číslo 186 Alexej to všechno
slyšel. Při odchodu z Prosenic sovětští zajatci objímali celou naši rodinu. Moje
maminka byla jejich „máma“.
Můj pobyt v Prosenicích byl na závěr smutný a těžký. Děkuji manželům Sehnalovým, kteří se o mě postarali a pečovali se vším všudy. Dík patří jejich dětem Pepíkovi a Mařence za jejich pomoc.
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Jsem rád, že jste mně paní Lajtochová při mé návštěvě na obecním úřadě
vřele a mile přijala, rád na Vás vzpomínám a moc Vám za vše děkuji. Moc Vás
prosím, abyste pozdravila žijící Proseňáky. Dále Vás prosím, abyste pohledem
pohladila hroby mých kamarádů a kamarádek, kteří odpočívají na hřbitově.
Pokusím se některé pojmenovat, např. můj největší kamarád Pepík Jemelka
starší, Josefek Bartoš, Vašek Davídek, dr. Josef Sehnal, jeho sestra Mařenka a
jejich rodiče, Zdenička Sehnalová, Jožka a Oldřich Škrabalovi, Pepík Gallas,
Zdišek a Luboš Doupalovi, paní Bouchalovou a jejího manžela a další a další.
Vyřiďte vřelý pozdrav někdejšímu starostovi panu Jemelkovi a jeho paní.
Současnému panu starostovi přeji mnoho úspěchu v práci a samozřejmě hodně zdraví, též jeho paní.
Vážení občané Prosenic, milí Proseňáci, buďte hodně zdraví a šťastni! Zdraví Vás i moje manželka, se kterou jsme spolu již 62 let.
Váš Jaromír Šatánek s rodinou.
Děkujeme tímto panu Šatánkovi za jeho krásný dopis a milé vzpomínky na
Prosenice a na jeho kamarády a přátele z mládí. Dne 10. října 2016 oslaví pan
Jaromír Šatánek své 88. narozeniny. Všichni mu blahopřejeme k jeho narozeninám a do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a síly.
Vše nejlepší a hodně zdraví přejeme i celé jeho rodině.
Obecní úřad Prosenice.

Kam za kulturou v říjnu až prosinci 2016
DATUM

AKCE

KDE

POŘADATEL

27.10.
29.-30.10.
29.10.
05.11.
12.11.
27.11.
05.12.
14.12.
11.12.
15.12.

Lampionový průvod
Den otevřených dveří v muzeu
Halloween u Rýnského rybníka
Výlov chovného rybníka v Hroušoví
Zájezd do divadla
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Česko zpívá koledy
Adventní posezení, soutěž vánoček
Juchajrádum

od školy
muzeum
ryb. Rýnský
Hroušoví
Olomouc
hasičárna
nádvoří OÚ
nádvoří OÚ
OÚ
ZŠ a MŠ

SDH Prosenice
muzejní komise
sdr. dob. strašidel
Rybářský spolek
kulturní komise
SDH Prosenice
SDH Prosenice
kulturní komise
SPOZ
tělocvična
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DATUM

AKCE

18.12.
26.12.
31.12.
31.12.

Vánoční koncert
Koledy v kostele
Loučení se starým rokem
Silvestrovské posezení, ohňostroj

KDE

POŘADATEL

kostel
kostel
ryb. Rýnský
OÚ

kulturní komise
Hanácké Prosének
Rybářský spolek
obecní úřad

Za kulturní komisi — Z. Dokoupilová

Kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá paliva v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola
musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle §17 odst. 1 písm. h) a
§41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset domácnosti nechat zkontrolovat technický stav všech kotlů a lokálních topidel na tuhá
paliva o příkonu 10-300 kW sloužící jako zdroj tepla s napojením na trubní systém
vytápění rodinného domu.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilé osoby proškolené výrobci tohoto
zdroje, které májí od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Seznam odborně způsobilých osob můžete najít na stránkách Hospodářské komory
ČR http:/www.komora.cz (kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016).
Obecní úřad Prosenice zajistil pro občany naší obce odborně způsobilou osobu
z blízkého okolí - pana Miroslava Rozkošného,
Rozkošného který bude v obci Prosenice provádět
kontrolu kotlů Viadrus, Dakon a bezejmenné kotle v termínu od pondělí 19. 12.
2016 do středy 21. 12. 2016.
2016 Občané, kteří chtějí využít této možnosti, nechť se
nahlásí do 30. listopadu 2016 v kanceláři Obecního úřadu Prosenice.
Obecní úřad Prosenice
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Společenská kronika
Životní jubilea 2016
Červenec 2016 -

Srpen 2016

-

Září 2016

-

Září 2016

-

50 - Radek R a k o v a n
50 - Eva O n d r u š k o v á
60 - Ludmila K o m l y k o v á
60 - Jan R o h
85 - Drahomíra K r a t o c h v í l o v á
90 - Josef H e r y á n
91 - Anna K r a t o c h v í l o v á
50 - Alena K o t k o v á
50 - František O š č á d a l
60 - Oldřich Š k r a b a l
60 - Pavla A d á m k o v á
60 - Vlastimil K e l a r
75 - Karel M a l a n í k
75 - Josef V y t r h l í k
75 - Naděžda H r a b a l o v á
85 - Ludmila B o u c h a l o v á
60 - Antonín N e v ř e l a
60 - Ing. Otakar D o k o u p i l
70 - Helena K o l á ř o v á
85 - Miroslav B o u c h a l
96 - Julie K o ž u ch o v á
ZLATÁ SVATBA (50 let společného života)
manželé Jaroslav a Věra F l a j š i n g e r o v i

Uzavřené sňatky:
Srpen 2016

-

Jakub C i f r a a Barbora K o l í s k o v á
Ondřej S l a w i k a Jana K o c o u r k o v á

Blahopřejeme!

Úmrtí:

13. 7. 2016 - Vladimír V e s e l s k ý
5. 8. 2016 - Jana H a n á k o v á
23. 8. 2016 - Vojtěcha H e r y á n o v á

Vzpomínáme
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- 75 let
- 72 let
- 83 let

Plán výsadby hřbitova

Plán výsadby hřbitova, varianta 2—pohled na zahradní centrum

Plán výsadby hřbitova, varianta 2—pohled na sběrné místo bioodpadu oddělené
výsadbou v zadní části nového hřbitova
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Loučení s létem u Rýnského rybníka si děti užily ….. (foto M. Skopal)

Příjemné prožití podzimních
dnů
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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