Zimní nálada v ulici Na Návsi

Nahoře—vánoční kapři létají vzduchem při výlovu chovného rybníka v Hroušoví
5.11.2016, dole—mikuláš s čerty a anděli před mikulášskou nadílkou 4.12.2016
na obecním úřadě
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rok 2016 pomalu končí. Pojďme se v krátkosti zamyslet nad tím, jaký byl a co
nás čeká v roce následujícím.
V investiční činnosti jsme se soustředili na opravy místních komunikaci (u obecního parku), investice do kotelny v budově školy.
školy Dotace z fondů Evropské unie nebyly dosud na národní úrovni zprovozněny, proto jsme využívali podpory z Olomouckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu. V závěru roku jsme zrekonstruovali
chodník za kostelem a okolo Zahradního centra, který byl v havarijním stavu.
Pokračovali jsme ve zefektivňování administrativních a technických činností
obecního úřadu.
úřadu
Po zavedení centrální evidence smluv a plně elektronické spisové služby a podatelny jsme zprovoznili databázi poplatníků,
poplatníků která je přímo propojena s moduly účetnictví. Cílem umožnit poplatníkům rychlé platby převodem z účtu, odstranit ruční evidenci plateb poplatků a automatizovat zúčtování poplatků. Čeká nás dobudování
spisovny a stavebního archivu.
Provedli jsme reorganizaci práce technické čety,
čety prohlídky a opravy techniky. Čeká nás posílení technické čety technikou jak pro práce v obci, tak pro manipulaci
s biologickým odpadem, dále pak rekonstrukce pracovního a sociálního zázemí
v prostorách areálu obecního úřadu.
Vydali jsme nový územní plán a vytvořili tak předpoklady pro urychlení rozvojových záměrů obce, řešíme průběžně problémy kanalizace a návazností na stavbu
dálnice v okolí obce.
Ve vedení MAS MORAVSKÁ BRÁNA jsme se vedle dotačních projektů (kontejnery
na biologický odpad) soustředili na přípravu nového plánovacího období 20142020. Zde bude MAS působit jako agentura pro výběr projektů v celkové hodnotě
cca 50 mil. Kč.
Kč Problémy se zprovozněním výzev ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj způsobily, že první výzvy a realizaci větších projektů očekáváme až v roce
2017. Na území MAS jsme založili nový svazek obcí DSO MORAVSKÁ BRÁNA,
BRÁNA který
získal podporu na řešení problematiky odpadů a administrativy obecních úřadů. Novým projektem v roce 2017 bude založení zaměstnaneckého družstva—BEC
MOdružstva
RAVSKÁ BRÁNA. S pomocí dotací nám umožní podporovat začínající podnikatele
z našeho území.
území
Celkem 45 kulturních a spolkových akcí v roce 2016 tvoří ucelenou řadu a tradici během celého roku. Jsme na ně pyšní, vážíme si jich a děkujeme všem, kdo se na
bohatém kulturním programu podílejí. Děkujeme rovněž všem, kdo jakýmkoli způsobem přispívají ke zvelebení obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál radostné prožití svátků vánočních a v novém roce 2017 hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.
spokojenosti
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Oprava chodníku za kostelem

S cílem odstranit havarijní stav chodníku za kostelem v ulici Na Návsi přistoupila
obec k jeho opravě. Chodník byl opraven v 10-11/2016. Opravu provedla firma
SISKO. Nahoře –průběh opravy dole opravený chodník.
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Plán financování obnovy kanalizace
Zastupitelstvo schválilo na svém 11. zasedání dne 19. 12. 2016 Plán financování a obnovy kanalizace. Hodnota kanalizační řadu přepočítaná na současnou
hodnotu činí 48,6 mil. Kč při průměrném opotřebení 62,9%,
62,9 u kořenové čistírny to
je 6,74 mil. Kč při průměrném opotřebení 36%
36 .
Kalkulace stočného pro financování obnovy je 17,87 Kč/m3, skutečně vybírané
stočné v roce 2016 je 12 Kč/m3.
Je nutné si uvědomit, že už v horizontu 2-3 let musí obec investovat do velké
provozní údržby kořenové čistírny - revitalizace kalových polí a odbahnění usazovacího rybníka. Dále nás čekají opravy kanalizačního řadu z 20-30 let minulého století na ulicích Osecká a Maloprosenská a přepojení kanalizačního řadu z ulice Maloprosenská na ulici Na Loukách. Musíme vytvářet i finanční rezervy na investice
do kanalizace. Mimo jiné, stočné pod úrovní potřebných nákladů na financování
obnovy nás znevýhodňuje při získávání dotací na investice do kanalizace.
Zastupitelstvo zvolilo sociálně citlivý přístup postupného navyšování stočného
a rozhodlo o navýšení poplatku za stočné v roce 2017 na 15 Kč/m3 (Pro porovnání to je o cca 25% nižší poplatek za stočné než v okolních obcích provozujících
srovnatelnou kanalizaci).
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta

Úhrada poplatků za komunální odpad, stočné a psa
Z důvodu efektivnějšího výběru poplatků za komunální odpad, stočné a psa,
dochází od nového roku 2017 ke změně způsobu úhrady na Obecním úřadě Prosenice. Nový systém umožní úhradu poplatku převodem z účtu,
účtu bez nutnosti placení
hotově v kanceláři obecního úřadu. Zjednoduší se výběr a zefektivní rozúčtování
jednotlivých plateb. Každý poplatek bude mít totiž svůj jedinečný variabilní symbol,
který platbu automaticky zaúčtuje v účetnictví. Začátkem roku bude každému
poplatníkovi doručen výměr plateb s jednotlivými variabilními symboly, které použije pro úhradu převodem ze svého účtu. Pro toho, kdo možnost úhrady převodem
nebude chtít využít, bude nadále fungovat možnost úhrady v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu.
Aby byla správně určena výše poplatků, bude nutné do konce ledna 2017 aktualizovat údaje jednotlivých poplatníků, které mají na tento výpočet vliv. Tímto žádáme ty poplatníky, u kterých došlo pro rok 2017 ke změně ovlivňující výši jednotlivých poplatků,
poplatků aby do konce ledna 2017 tuto skutečnost osobně nahlásili na
obecním úřadě Prosenice.
Prosenice U ostatních bude výpočet výše poplatků proveden dle
údajů z roku 2016.
Věříme, že výše uvedené změny přijmete s pochopením, jelikož zjednoduší práci
nám všem.
František Vaněk, místostarosta
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Svoz komunálního odpadu z popelnic v Prosenicích v roce 2017
Technické služby města Přerova budou zajišťovat svoz komunálního odpadu z
popelnic v obci Prosenice v roce 2017 vždy v lichý týden ve čtvrtek odpoledne.
odpoledne

Termíny svozu:
14 denní svoz
5. ledna, 19.
19 ledna, 2. února, 16.
16 února, 2. března, 16.
16 března, 30.
30 března,
13.
13 dubna, 27.
27 dubna, 11.
11 května, 25.
25 května, 8. června, 22.
22 června,
6. července, 20.
20 července, 3. srpna, 17.
17 srpna, 31.
31 srpna, 14.
14 září, 28.
28 září,
12.
12 října, 26.
26 října, 9. listopadu, 23.
23 listopadu, 7. prosince, 21.
21 prosince 2017.
Měsíční svoz
19. ledna, 16.
19
16 února, 16.
16 března, 13.
13 dubna, 11.
11 května, 8. června, 6. července,
3. srpna, 31.
31 srpna, 28.
28 září, 26.
26 října, 23.
23 listopadu, 21.
21 prosince 2017.
Kombinovaný svoz
5. ledna, 19.
19 ledna, 2. února, 16.
16 února, 2. března, 16.
16 března, 30.
30 března,
13.
13 dubna, 11.
11 května, 8. června, 6. července, 3. srpna, 31.
31 srpna, 28.
28 září,
26.
26 října, 9. listopadu, 23.
23 listopadu, 7. prosince, 21.
21 prosince 2017.
Obecní úřad Prosenice

Obecní byty v Prosenicích
Bytová komise je iniciativním a poradním orgán rady obce, pracuje již druhé volební období. Tvoří ji čtyři členové a starosta obce. Bytová komise se setkává na
pracovním jednání několikrát do roka, většinou dle potřeby. Radě obce Prosenice
předkládá svá stanoviska, náměty, návrhy a doporučení.
Bytová komise navrhla radě obce rozdělit stávající bytový fond na tzv. byty
„rozjezdové
rozjezdové“
ostatní“
rozjezdové pro mladší generaci a byty „ostatní
ostatní pro starší generaci. Rada obce
Prosenice schválila usnesením 2015/23/8/RO tento návrh na vyčlenění obecních
bytů v bytovém domě Maloprosenská č.p. 158 Prosenice, byty č. 1, 3, 6, 11,
11 12 a
13 jako byty rozjezdové.
rozjezdové Byty rozjezdové jsou určeny na dobu max. 2 let s možností
prodloužení jen za podmínky, že nájemce prokáže, že si zajišťuje vlastní bydlení.
K zajištění této podmínky slouží dodatek ke stávající nájemní smlouvě. Mnoho našich mladých spoluobčanů odchází do města za studiem, prací či z důvodu bydlení.
Chceme–li, aby nám mladí lidé zůstávali v rodné obci a nestěhovali se, musíme jim
nabídnout alespoň pro začátek bydlení. Vítáme i mladé rodiny, které se k nám přistěhují a mají zájem bydlet v Prosenicích.
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Rádi bychom vyhověli všem žadatelům o nájemní byty, ale bohužel to nejde. Snažíme se, aby byl zachován při rozdělování bytů přibližný poměr starší a mladší generace. V současnosti máme v bytovém domě Maloprosenská 158, Prosenice 6 rozjezdových bytů a 8 ostatních. Pokud máme více zájemců o obecní byt, pak postupuje
bytová komise dle schválených kritérií. Při rozdělování bytů rozjezdových má vždy
přednost rodina s dětmi. S konečnou platností o přidělení bytu rozhoduje rada obce .
Současné nájemné v obecních bytech je výrazně nižší než v okolních obcích. Proto bytová komise navrhla zvýšení nájemného ve všech obecních bytech od
1. 1.2017. Jde o postupné vyrovnání nájmu s max. zvýšením o 20% v průběhu 3 let.
Rada obce Prosenice projednala a schválila usnesením 2016/42/3/RO zvýšení
nájemného v obecních bytech o 10% od 1. 1.2017.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří jsou nebo byli naší pomocnou
rukou: panu Josefovi Vytrhlíkovi, Zbyňkovi Švedikovi, Jiřímu Šimarovi a paní Evě Dopitové. Poděkování zaslouží i ti, kteří v případě potřeby či poruchy v obecních bytech
či v bytovém domě se snaží vždy ihned pomoci.
Přejeme našim nájemníkům a také všem občanům naší obce, aby prožili nadcházející vánoční svátky ve zdraví, v klidu a v pohodě a v novém roce 2017 byli s naší
prací nejen spokojeni, ale aby se nám všem v Prosenicích dobře žilo
Za bytovou komisi B. Szurmanová

Adventní posezení s vůní vánoček
Tak jako každým rokem, tak i letos, se konalo v neděli 11. prosince 2016
v sále obecního úřadu v Prosenicích „Adventní
Adventní posezení“
posezení spojené se soutěží o
nejlepší domácí vánočku.
vánočku V úvodu programu vystoupili členové Hanáckého Prosénku s vánočním pásmem. Dále vystoupily mažoretky a děti ze základní a mateřské školy.
školy Také členky taneční skupiny „PRAKR“
„PRAKR přišly potěšit svými tanci
všechny přítomné. Celé nedělní odpoledne pak probíhalo v lidovém tónu, kdy si
všichni přítomní zazpívali společně s harmonikářem Pepou Mikulou a Zdeňkem
Zedkem.
Zedkem K dobré pohodě přispělo i menší občerstvení. Pro děti byly v sále připraveny dílničky,
dílničky při kterých si mohly nazdobit perníčky nebo si vlastnoručně
vyrobit různé vánoční ozdoby a betlém z papíru, ozdoby z pomerančové kůry nebo slámy.
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Do soutěže o nejlepší domácí vánočku se zapojilo celkem 10 soutěžících.
V divácké soutěži o pohledově nejpěknější vánočku zvítězila s největším počtem
bodů vánočka, kterou upekla paní Hana Krejčí. Porota složená ze tří mužů a
dvou žen, pak ochutnávala všechny přinesené vánočky a vyhodnocovala jejich
chuť.
Výsledky soutěže o chuťově nejlepší vánočku:
vánočku
1. místo - Anna M i k u l o v á
2. místo - Božena N o v o t n á
3. místo - Marie B e d n a ř í k o v á
Všech 10 soutěžících si odneslo malé dárky, jako poděkování za snahu a za
účast v soutěži o nejlepší domácí vánočku. Všem přítomných děkujeme za účast
na akci a těšíme se za rok opět na shledanou.
Připravila: J. Lajtochová

Děti z Hanáckého Prosénku všechny potěšily vánočními zpěvy a tancem
Nahoře vpravo—vystoupení dětí ze základní školy a skupiny PRAKR.
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Nahoře—společná fotografie účastníků soutěže o nejlepší vánočku,
Vlevo nahoře -soutěžní vánočky,
Vlevo dole—děti i rodiče zaujaly zajímavé vánoční dílničky.

Česko zpívalo koledy i v Prosenicích
Ve středu 14. prosince od 18 hodin jsme se zúčastnili jedinečné akce
Česko zpívá koledy. Na desítkách míst v celé republice se v jeden čas zpívaly stejné vánoční koledy. Sešli jsme se společně na nádvoří obecního úřadu,
úřadu
kde jsme obdrželi zpěvníky. Zavládla sváteční nálada umocněná zpěvem
vánočních koled.
koled Po zpívání nás čekalo malé občerstvení v sále obecního
úřadu.
Akci zorganizovala kulturní komise. Jménem všech účastníků děkujeme
za pěkný společný zážitek.
Obecní úřad Prosenice
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Společné zpívání koled na obecním dvoře

Základní a mateřská škola Prosenice
Je to tady zase. Blíží se Vánoce, snad ten nejkrásnější čas v roce a s nimi spojené jakési první hodnocení všeho, co se daří nebo třeba i nedaří, a to nejen u nás ve
škole. Ale my se budeme věnovat naší škole, našim aktivitám, akcím, činnostem a
chceme Vás informovat o tom, co se „u nás“ děje.
Opět můžeme s radostí říci, že se nám v podstatě opravdu daří.
K pěkným a zajímavým záležitostem ve škole patří projekty. Projekty si vytváříme sami jako školní projekty, nebo se zapojujeme do těch celostátních. Mezi tradiční celostátní projekty patří „72 HODIN“ a „Olympijský víceboj“ – v něm jsme byli
v minulém kole velmi úspěšní a získali jsme Zlatou medaili za 100% účast
v projektu a Zlatý certifikát ZŠ a MŠ Prosenice se ziskem 100 bodů.
Již počtvrté jsme se tedy opět zapojili do celostátního projektu „72 HODIN“,
HODIN“ jehož
náplní je péče o prostředí, pomoc druhým … My s dětmi věnujeme tuto aktivitu pravidelně velké údržbě, velikému úklidu „našeho“ sportovního areálu.
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Přestože nejsme sportovní škola, můžeme se snad i pochválit za veškerou sportovní aktivitu, kterou se snažíme dětem nabízet a připravovat. Prostě to, aby se děti
hýbaly, je jedním z našich cílů. Svědčí o tom jistě opět zapojení do celoročního celorepublikového projektu „OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“, již postupně plníme disciplíny tohoto projektu. S dětmi ve školní družince je vyhlášený také celoroční medailový „boj“,
a to hned o několik sportovních králů - nazvaných podle dané sportovní náplně „KRÁL“ MELY, ŠVIHADLA, OBRUČÍ, VISU A SPRINTU.
Projektové vyučování dětem zpestřuje výuku, propojuje několik souvisejících oblastí. Je průřezem do různých vyučovacích předmětů. Školním projektem
„BEZPEČNÁ
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY“
ŠKOLY jsme hned v září zahájili naši projektovou činnost.
Děti se učily o silničním provozu, hromadné dopravě a o všem, co souvisí
s bezpečím při každodenní docházce do školy. Projekt „ZDRAVÁ VÝŽIVA“ nás opět
přiměl popřemýšlet o tom, co jíme. My vlastně všichni víme, co je správně zdravé,
ale když ono to nezdravé mnohdy tolik chutná! A proto si musíme to správné neustále připomínat. V listopadu jsme měli projekt s vážnější tematikou – PREVENCE A
OMAMNÉ LÁTKY.
LÁTKY Děti se dozvěděly, jaká nebezpečí souvisí s omamnými látkami.
Na podzim jsme měli i několik besed zaměřených na etickou výchovu. Besedy zajišťovala organizace – Centrum pro rodinu Ráj. Třeťákům se moc líbil jejich třídní projekt „HALLOWEN“. I v mateřské škole pracují s projekty a měli jich také celou řadu,
např. DEN RODINY / povídání o rodině a příbuzných/, MAGICKÝ SVĚT SMYSLŮ /
povídání o lidských smyslech/, ABY TĚLO NEBOLELO /povídání o pohybu a zdraví/,
MALÝ STAVITEL /tvořivost a kreativnost dětí/. Velmi zdařilé byly ve školce i dílničky,
kde společně děti a rodiče vytvářeli adventní věnce.
S dětmi jsme připravili také drobné vystoupení pro obecní „POSEZENÍ
POSEZENÍ U ADVENTU“. Předvedli jsme se a snad se naše vystoupení divákům v sále líbilo. A jsme přesvědčení, že se všem návštěvníkům líbila i ŠKOLNÍ BESÍDKA „celá v bílém“ žáků
základní školy a ŠKOLNÍ BESÍDKA „v čertovském“ dětí mateřské školy. Přednášeli
jsme, zpívali, tancovali všem pro radost a potěšení. To bylo naší velikou snahou,
naším cílem.
Ke sportovním aktivitám patří samozřejmě „naše“ miniházená. Jak již pozorní
čtenáři a příznivci sportu vědí, jsme členy VELKOBYSTŘICKÉ ŠKOLNÍ LIGY. Zúčastňujeme se pravidelně několika turnajů za rok. Za sebou máme již dva běžné turnaje, a to opravdu s dobrými výsledky - získali jsme vždy velmi pěkná třetí místa
v obou věkových kategoriích, vždy v konkurenci 7 - 8 týmů. Dalším v pořadí byl MIKULÁŠSKÝ TURNAJ, na kterém jsme se kromě Mikuláše, andělů a čerta potkali
s opravdu těžkými soupeři, hráli jsme s dětmi z Opavy, Bystřice, Jívové, Telnice a
Litovle. Soupeři nám dali opravdu zabrat, ale nevzdali jsme to. Skončili jsme sice na
devátém místě, ale - nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen „náš“ Táďa
MEDŘÍK. A mažoretky? I v této oblasti sportování děláme, co můžeme. Cvičíme, trénujeme, něco se daří více, něco méně. Ale, těší nás veškeré úspěchy, kterých se
nám podaří dosáhnout a některé stojí opravdu za zmínku.
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Například 2. místo Amálky Bijové, které přivezla ze soutěže v Dřevohosticích,
zlatá a bronzová medaile,
medaile které získala tato malá slečna na soutěži v Hranicích,
dále pak krásná 3. místa Kačky Onderkové, která vybojovala v Hranicích a v Opavě
a také hned dvě třetí místa Vendy L., které dokázala vybojovat na soutěži v Dolním
Benešově v kategorii baton a dvě baton - sólo. A abychom nezapomněli, velmi pěkné a zdařilé skladby předvádějí na soutěžích Julka s Vendou v pro nás nové kategorii - pompony. Těch medailí a dobrých umístění bylo více, ale ta zmíněná byla opravdu ta nejcennější. Musíme pochválit všechna děvčata za snahu a poděkovat také
všem rodičům, že děti na soutěže dovezou a společně „fandí“.
V oblasti mimoškolní výchovy začneme celoročním projektem „U NÁS“ aneb
s mámou, tátou a… V rámci tohoto projektu máme za sebou „DRAKIÁDU“ , letos
spojenou s veselým závoděním na koloběžkách v soutěži “KOLO, KOLO, KOLOBĚŽKA“. Jako vždy zdařilé byly „DÝŇODLABKY“, první tvořivé ručičky - „PODZIMÁKY“,
letos bylo těch výrobečků o něco méně, ale - bylo se na co dívat! Společně jsme se
sešli také na malém vaření “KUCHAŘI A KUCHAŘÍCI“, vyrobili jsme si zdravou jablíčkovou pomazánku a malé „ŽUŽU“ - zvířátko.
Nejbohatší na akce a aktivity nejrůznějšího charakteru a náplně je ovšem prosinec. Na „VÁNOČKOVÁNÍ“ jsme si všichni vlastnoručně napletli malé vánočky, které
nám ohromně chutnaly. A všichni společně se všemi těmi, co si rádi hrají, si užíváme „VÁNOČNÍ DÍLNIČKY“, „VÁNOČNÍ HRÁTKY“, opravdu veselé „JUCHAJRÁDUM“
s již nezbytným ohňostrojem, putujeme „PO STOPÁCH JEŽÍŠKA - letos se světýlkem za světýlky….a jako každý rok se schází nadšenci na sportovním turnaji rodinných týmů STREETBALL a MINIHÁZENÁ.
A prosím pozor - sportovní část tohoto turnaje - košíková na jeden koš - se koná
již po třinácté. K dalším, sice menším, ale neméně zajímavým zdařilým projektům
uskutečněných v družince, patřila „BRAMBORIÁDA“ - zjistili jsme, odkud vlastně
brambory pochází, uskutečnili výstavku „nej“ brambor, „uvařili“ jsme si plněné
brambory, v sokolovně jsme se vyřádili při bramborové olympiádě, kdy využitým
sportovním náčiním byly právě – jak jinak - brambory. Brambory jsme malovali,
v tomto slově jsme také hledali jiná ukrytá slova. „JEŽKOVÁNÍ“ - jak napovídá název, byl projekt věnovaný ježkům. I tady jsme se dozvídali nové informace, tentokrát ze života ježků, převážně jsme ale ježky zpracovávali výtvarně. V dalším projektu - „ZRCADLA“,
„ZRCADLA“ jsme zkusili nastavit pomyslné zrcadlo sami sobě a přesvědčili
jsme se o tom, že vůbec není jednoduché, přiznat si nějakou tu chybu anebo opravdu poctivě ocenit dobré vlastnosti těch druhých.
Děkujeme rodičům, přátelům školy i zřizovateli obci Prosenice za podporu a
spolupráci.
A co říci na závěr? Snad jen popřát všem hezké, pokojné Vánoce a do roku
2017 hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
pohody
Lenka Dvořáková, Jana Trnčáková
ZŠ a MŠ Prosenice
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Ze života Hanáckého Prosénku
Tak jak to obyčejně ke konci roku bývá i my se nyní ohlížíme za uplynulou sezónou, co nám přinesla či vzala, přemýšlíme, jak pokračovat dál.
V letošním roce 2016 jsme prošli s dětmi celkem šestnácti různými akcemi:
Nejdříve jsme se sešli na valné hromadě, kde jsme vše prodiskutovali, naplánovali. Pak na Smrtnou neděli jsme vynášeli do Strhance SMRTKU, a v době, kdy
"zvony odlétají do Říma", jsme po Prosenicích chodili s řehtačkami a klepači. (Na
malé koledníky se přijeli podívat i z Nového Přerovska). V březnu Prosénci zatancovali na Besedě pro důchodce, v květnu na Svátku maminek a pak na Kácení máje.
V červnu jsme byli pozváni do Pavlovic na Festival dechové hudby, kde děti pěkně
předvedly pásmo Veletěla vrána. Dále děti vystoupily v Prosenicích na Vítání občánků, pak na Hodovém odpoledni. V červenci jsme zase zatancovali na hodech v Sušicích. V srpnu jsme si udělali třídenní soustředění v Týně nad Bečvou, to dohromady s country skupinou zv. Prakr, protože folklor i country spadají pod společnou
organizaci Hanácké Prosének, zapsaný spolek. V září jsme měli velké vystoupení
na prostějovském náměstí u příležitosti Hanáckých slavností. V prosinci jsme s Prosénky pomohli rozsvítit vánoční stromy v Prosenicích a v Grymově. Tak jako v jiná
léta i letos jsme se snažili navodit tu správnou vánoční atmosféru na místním Adventním posezení, kde jsme si připravili pro děti i dílničky. Naše poslední
letošní vystoupení se bude konat v prosenském kostele po mši svaté, a to na Štěpána, tj. 26. prosince v 8.30 hod., kde vystoupíme s pásmem koled.
Kolektiv dětí se nám většinou trochu mění vždy po prázdninách, s nastávajícím
školním rokem. V současné době máme v souboru 16 Prosénků, tvoří dobrou partu
a jsou velmi šikovní. Scházíme se každý pátek odpoledne, kde zpíváme, rytmizujeme pohyb, hrajeme tanečně pohybové hry, připravujeme si pomalu svá vystoupení.
Děti si pak mohou ještě v tělocvičně volně pohrát a "zařádit si". Budeme rádi, když
po Vánocích přibydou děti další, protože chystáme nové pásmíčko plné zábavy.
Přijděte se na nás podívat vždy v pátek od 15.00 hod. v tělocvičně, boční vchod.
Na závěr bychom chtěli všechny děti pochválit za jejich šikovnost a řádnou docházku, poděkovat rodičům za obětavost a spolehlivost při vypravování dětí na
zkoušky a na vystoupení, za pomoc a pěkný přístup k tomu všemu.
Poděkování patří všem členům našeho výboru:
p.H.Krejčí za vedení pokladny, p.Pospíšilíkové za vázání šátků a spolu s p.
M.Lakomou a p. P.Vagrčkovou za vaření na soustředění, panu T. Vagrčkovi za videonahrávky a pomoc na soustředění, p. J.Mikulové a p. M. Králové za pomoc při
práci s dětmi, p. J. Mikulovi za hudební doprovod, Kačce Hrabalové s Adélou a Martinou Lakomou za originální vedení countrytanců. P. Z. Dokoupilová zajišťuje fungování spolku, organizuje činnosti a vystoupení, vede práci s dětmi, chystá pásma,
kroje, rekvizity apod. Každý člen výboru pomáhá všude tam, kde je to třeba, např.
s přípravou občerstvení a obsluhou, s výrobou MORENY apod.
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Moc jim za to děkujeme a přejeme jim i všem ostatním do nového roku hlavně dobré zdraví, mnoho elánu a klidu a míru v srdci

"Vinšojem vám šťastné a veselé nové rok,
abeste se Krista dočkale napřesrok.
Abe vám nikdá nechebělo chleba,
a po smrti fók do neba! "
Mgr. Zdenka Dokoupilová
předsedkyně Hanáckého Prosénku
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Country skupina PRAKR
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se představil. Mé ctěné jméno je Klobouk
Prakrouch. Ne, nejsem žádný obyčejný klobouk, ale jsem country klobouk! Mým
domovem je skříňka v prosenské tělocvičně. Tam netrpělivě vyčkávám celý týden, až přijde pátek, 16:30. Vrátka skříňky se otevřou a šéfová tanečního
kroužku PRAKR Káťa si mě hrdě posadí na hlavu a jde se na parket. Inu nejlepší pohled na tělocvičnu je z šošolky Kátiny hlavy. Na place už netrpělivě čekají
ostatní šikovná děvčátka, až se pořádně protáhnou v rytmu country, skotských,
nebo irských tanců. No a pak začne šrumec. Nožky tanečnic hopsají, div si neprošoupou mokasíny. Tělocvičnou se ozývá radostné výskání. Ještě aby ne, po
úmorném týdnu stráveném ve školní lavici, je takovýto pohyb velice uklidňující.
Ale nejraději ze všeho mám výlety. To mě prostě holky jednou za čas sbalí do
igelitky a jede se pařit! Vystupujeme na plesech, country bálech, posezeních,
kácíme májku nebo hodujeme na hodech. Je fakt, že občas je moje podšívka
trochu smáčená potem z nervozity, ale holky si takové exhibice velmi užívají a já
s nimi. Mým úkolem je sice jen vypadat dobře a držet se nitě šňůrky culíku,
abych nespadl z hlavy, holky však celou dobu vystoupení tiše podporuji a udržuji jejich mozky v teple, aby nezapomněly choreografii. A proč to vlastně všechno
děláme, odpověď přichází vždy po zdárném odtančení tanečku. Je to potlesk,
ten všechny zahřeje na duši a umocní, že víc jak desetileté snažení naučit se
trochu chodit do rytmu mělo cenu. Ano, táhnu to s nimi už nějaký ten pátek a
doufám, že ještě budu.
A chcete říct tajemství? Nedávno jsem zaslechl děvčata, že by se jim do kola
hodila nějaká chlapecká posila. Ony se potom holky při tanci více otáčí, když
jejich kroky vedou šikovní kovbojové. Ale rády budou určitě i za další sličná děvčata. Country zvládne tančit opravdu každý. Tak neváhejte a přijďte se na mě a
moje družky podívat a zahopsat si s námi.
Zároveň bych Vám jménem celé naší bandy chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, divokého Silvestra a šťastný nový rok 2017. Děkujeme všem,
kdo nás nejen uplynulý rok 2016 podporovali a doufáme, že se opět brzy setkáme na nějaké prima akci.
Klobouk Prakrouch vz. Adéla Lakomá
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Cesta zpátky ….Promítačky kina Prosenice se vrací z Radslavic zpátky do Prosenic.
Jsou k vidění v muzeu Prosenice.

Country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR na vánočkách.

Halloweenská stezka odvahy 29. 10. 2016
Již poosmé se u Rýnského rybníka v Prosenicích konal horor v podobě Halloweenské stezky odvahy.
Nevšední akce letos přilákala okolo 200 odvážlivců, kteří si asi na dvoukilometrové cestě hrůzy sáhli na své dno.
Cesta děsu začínala v hadích útrobách. Ani se odvážlivci nestačili vzpamatovat a
ocitli se ve Hvězdných válkách, tváří v tvář strašlivému Darth Vaderovi. Ani les přízraků nebyl lehký oříšek. Ten, kdo se v něm neztratil, mohl spatřit kata při práci.
Opodál se skrýval šílený klaun s motorovou pilou, kterému mohli prchající uniknout
pouze po vratké lávce přes potok. Voda však skrývala další obludu v podobě rybniční panny, jež chtěla všechny stáhnout pod hladinu.
Především vyděšené děti lehce uklidnila Červená Karkulka, ale to už se z hrobu
vynořila oživlá mrtvola.
Ten, komu to ještě nestačilo, navštívil brány pekelné.
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I po takové strastiplné cestě všichni přežili ve zdraví a s chutí se občerstvili Kanibalskými párečky, Obsahem trolího žaludku, nebo popili Svařenou krev strýčka Sajkrvičky. Ten, kdo si chtěl odnést domů něco na památku, navštívil Strašnej obchod.
Sdružení dobrovolných strašidel děkuje OÚ Prosenice a všem zúčastněným.
Za Sdružení dobrovolných strašidel vz. Adéla Lakomá

Sdružení dobrovolných strašidel u rybníka Rýnský.
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Muzeum Prosenice v roce 2016
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zážitky a zkušenosti s
provozem Muzea Prosenice, které v této době uzavírá svou druhou sezónu.
Po úspěšné sezóně roku 2015 se provoz muzea nezastavil ani v zimních měsících. V lednu jsme přivítali návštěvníky soutěže Prosenská mažoretka, kteří se každý rok sjíždějí do prosenské tělocvičny ze všech koutů Česka i Slovenska. V březnu
se u nás zastavují poutníci na své cestě ze sv. Kopečka na sv. Hostýn a po občerstvení v jednacím sále někteří z nich zavítají i do muzea.
Sezónu jsme zahájili výstavou starých hraček. Měla velký úspěch a neobvyklé
exponáty byly obdivovány jak dospělými, tak dětmi. Ty si mohly s některými hračkami i pohrát. Pěknou reportáž o výstavě natočila kabelová televize Přerov.
Začátkem června byla v muzeum zahájena výstava prosenských hasičů k
110. výročí založení jejich sboru. Mohli jsme se seznámit a připomenout si historii
hasičských sborů nejen z Prosenice, ale i z okolních obcí.
Poslední den v červenci byla otevřena výstava filmových plakátů prosenského
kina, které bylo založeno pod názvem Bio Blesk v Prosenicích v roce 1929. Výstava
byla doplněna přístroji na rozpohybování a promítání obrazů, se kterými si vyhráli
děti i dospělí.
V srpnu jsme si zopakovali práci s cepy a fukarem a se zajímavými dílničkami
pro děti.
Novým počinem byl hudební podvečer v muzeu s klavíristkou Barborou Dostalíkovou. Neopakovatelnou atmosféru koncertu v prostorách muzea pak doplnilo volné muzicírování místních muzikantů.
Na závěr roku jsme připravili výstavu fotografií, které zachycují spolkové a obecní
akce roku 2016. Výstava se setkala s úspěchem při akcích Mikulášská nadílka a
Adventní posezení.
Rok 2016 v muzeu byl naplněn pilnou prací a nejenom při přípravě výstav, ale i
při zajišťování provozu muzea a poskytování výkladu návštěvníkům. Do depozitáře
přibyly další historické předměty a věnujeme se jejich evidenci a čištění.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům muzejní komise za obětavou a trpělivou práci pro muzeum, všem nadšencům a zejména těm, kteří přispěli
do sbírek muzea a zapůjčili své věci na výstavy.
výstavy Muzeum se tak díky nim stává nedílnou součástí kulturního dění v obci a v živých kontaktech jak s pamětníky, tak při
zkoumání nových věcí s dětmi, nacházíme své kořeny a hodnoty, na nichž stálo a
stojí společenství naší obce a spolkový život v dobách minulých i současných.
Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků v novém roce 2017 hlavně
pevné zdraví a hodně spokojenosti.
spokojenosti
Za muzejníí komisi: Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
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Nahoře—návštěva studentů Střední zemědělské školy z Přerova
Dole—výstava fotografií z obecních a spolkových akcí při Mikulášské nadílce
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Hasiči v roce 2016
Vážení spoluobčané, letošní rok se blíží ke konci a je čas se podívat, co vše
nám přinesl. Byl pro nás hasiče velmi pestrý a náročný. Podíleli jsme se na pravidelných akcích, jako byl v lednu Hasičský ples, nebo v únoru vodění medvěda.
medvěda
Následovaly soutěže či brigády. Spolupodíleli jsme se na přípravě
a průběhu obecních hodů nebo kácení máje. Naší největší událostí bylo pořádání oslav 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Prosenicích, které se konaly 10. - 12. června 2016 a řada z Vás se také těchto oslav zúčastnila.
Mezi naše další události patřily výjezdy k zásahům. Letos jsme vyjížděli celkem šestkrát. Patřily sem požáry, technická pomoc, odchyt sršňů nebo čerpání
vody. Organizovali jsme také pravidelný zájezd do Mutěnic na pochod vinohrady.
Mezi naše vánoční akce patří postavení Vánočního stromu u Hasičské zbrojnice
nebo uspořádání Mikulášské nadílky.
nadílky
Protože je letošní rok téměř u konce, chtěli bychom poděkovat našim příznivcům, sponzorům, spolkům a představitelům obce, že nám přispěli svou pomocí
a aktivně s námi spolupracovali.
Přejeme Vám v čase předvánočního shonu, také čas zklidnění a pohodu během vánočních svátků. Do nového roku přejeme Vám všem hodně zdraví štěstí
a osobní pohody
Za SDH Prosenice - Josef Skopal
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Rybářský spolek Prosenice
Pomalu končí šestnáctý rok druhého milénia a podle počasí soudě, rybáři našeho
spolku si už letos k našim vodám s prutem nezajdou. Oproti loňskému roku, kdy se v
tuto roční dobu mohli někteří naši členové úlovky pochlubit, rok letošní tomu nenasvědčuje. Ale nejen rybolovem náš rybářský spolek žije. Chytání ryb je pouze tou třešničkou
na vrcholku naší činnosti. Ta obnáší mimo nezbytných spolkových procedur, také spoustu práce zaměřené na údržbu a zvelebování našich rybářských revírů. Značné úsilí věnujeme také činnostem kulturním a společenským, v období prázdnin zaměřeným na dětskou část obecní populace.
Sled a průběh jednotlivých akcí, na nichž se náš rybářský spolek podílel, nebo spolupodílel, byl podrobněji popisován již v předešlých vydáních Obecního zpravodaje v letošním roce, proto jen jejich výčet ve stručnosti.
Spolkový rok jsme tak, jako každoročně zahájili výroční členskou schůzí, na níž jsme
se usnesli na nutných opatřeních, nutných k přechodu na spolkové uspořádání podle
nového Občanského zákoníku. Na schůzi, konané 5. února v zasedačce Obecního úřadu,
jsme se také dohodli na plánu akcí na rok 2016 a organizačně projednali rybářský ples.
Ten se konal v kulturním domě 20. února a opět byl velkolepý, účast hojná, nabídka bohatá. Nutno dodat, že tato akce je z hlediska organizačního jednou z nejnáročnějších v
celém roce.
Jarní období je u nás rybářů, asi tak jako i ve všech oblastech lidského bytí, ve znamení očekávání nového, snad lepšího období. V naší mluvě to znamená brigádnickou
činností připravit rybářské revíry a okolní přírodní prostory na novou rybářskou sezonu.
Brigádnickou činnost však vykonávali naši členové po celý rok.
Koncem května jsme se již tradičně podíleli na kácení máje v Obecní zahradě. Kdo
tuto akci navštěvujete, víte, že průběh bývá již léta obdobný a rozhodující roli v něm sehrává počasí. Letos vyšlo. Občerstvení bylo zajištěno, vystupující podali nadprůměrné
výkony, atmosféra vynikající. Co více chtít.
Další dvě akce rybářského kalendáře, pořádané v letním čase u rybníka Rýnský, byly
směrovány k našim malým spoluobčanům. „Vítání léta“ na počátku prázdnin a
„Ukončení prázdnin“ na jejich závěr, byly hojně navštívené dětmi s doprovodem. Tyto
akce zahrnovaly různé soutěže pro děti, občerstvení pro ně i pro dospělé a příjemné posezení s hudební kulisou. Návštěvníky čekala také různá překvapení, jako například zjevení vodníka čili hastrmana, nebo velmi atraktivní malování na obličej.
Rok se přehoupl do své druhé poloviny a také počasí nasvědčovalo, že už si letos
tepla moc neužijeme. Nicméně ideální počasí pro rybolov a mnoho našich členů si vylepšilo své roční statistiky úlovků. Vrcholem našeho rybářského roku je ale výlov rybníka.
Tato atraktivní akce je netrpělivě očekávaná nejen veřejností rybářskou, ale i obecní a
přijíždějí ji zhlédnout také zájemci z širokého okolí. Příprava této akce je náročná organizačně i časově a podílí se na ní většina členů našeho spolku. V letošním roce byl slovován horní rybník v Hroušoví a termín padl na sobotu 5. listopadu. Byla to velkolepá akce,
počasí výborné, účast veliká a množství a kvalita vylovených ryb byly více než dobré. Návštěvníci měli k dispozici širokou škálu občerstvení, jak jídla tak i pití.
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Zájemci si také mohli zakoupit čerstvě vyloveného kapra, štiku, sumce či amura.
Kdo měl zájem, tomu Pinďa, mistr rybích stejků, přímo na místě nadělal z živé ryby
porce přímo na pánev či pekáč. Akce to byla náročná, ale krásná a přinesla potěšení všem přítomným a uspokojení rybářů ze zdařilé akce, jenž přinesl efekt jak finanční, tak obohacením osádky dalších našich rybníků.
Závěrem bych chtěl jménem celého rybářského spolku poděkovat za podporu
všem, kdo navštěvují naše akce a je jim s námi dobře. Také děkujeme starostovi a
orgánům naší obce za podporu a spolupráci, stejně jako i ostatním spolkům v obci.
Všem také přejeme všechno dobré v novém roce 2017. Napřed je ale potřeba rozloučit se s tím starým. Můžete nám s tím pomoci 31. prosince na Silvestra ve 13:00
hodin u rybníka Rýnský, kde se jako každoročně sejdeme a popovídáme u svařáčku
či štamprličky. A když už jsme dospěli až k novému roku, chtěl bych toho využít
k tomu, abych Vás, jménem prosenických rybářů, pozval na první kulturní akci v
roce 2017, na Rybářský ples, který se bude konat v kulturním domě 18. února. Budeme se těšit na Vaši účast.
Za Rybářský spolek Prosenice—Josef Sehnal

28

29

Z činnosti Sokola Prosenice
Vážení fotbaloví fanoušci,
dovolte mi závěrem roku shrnout naše působení v okresním přeboru. Na jaře to
s námi nevypadalo moc dobře. Byli jsme po podzimu na posledním místě a nebyla
ani moc chuť do trénování. Dobrými výkony jsme však postoupili v tabulce na konečné 8. místo. Někteří hráči ukončili aktivní kariéru a naopak jsme získali po rozpadu Lazník dva hráče a další dva hráči přišli z Velkého Újezdu. Přes léto si hráči
na sebe celkem zvykli, což se projevilo i na vyrovnaných výkonech v podzimní části
sezóny 2016/2017. Momentálně se v tabulce nacházíme na 9. místě. Na jaře nás
čekají velké boje o setrvání v přeboru, protože kvůli reorganizaci vyšších soutěží
může na jaře padat až 5 družstev.
V létě na našem hřišti opět hráli divizní Kozlovice své přípravné zápasy a jako
protislužbu nám vždy propůjčí jednoho hráče na hostování.
Už mi zbývá jen poděkovat našim sponzorům a hlavně obci za podporu při naší
činnosti a popřát fanouškům klidné Vánoce a do nového roku vykročte tou správnou (třeba i fotbalovou) nohou.
Za Sokol Prosenice—Zbyněk Švedik
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Fotbalový zápas 11. 6. 2016 v Prosenicích.

Myslivecký spolek ProseniceProsenice-Grymov
Rok 2016 pro nás začal už tradičně přípravou mysliveckého plesu, který se konal 16. ledna 2016 v Kulturním domě. V únoru se konala výroční členská schůze
mysliveckého spolku Prosenice-Grymov společně s honebním společenstvem a se
zástupci ostatních spolků z obce. Svou návštěvou nás poctili také kamarádi z družebního mysliveckého spolku Ochozy – Bystřice pod Hostýnem.
V jarních měsících jsme začali se sběrem odpadu v revíru a na tuto akci navázala údržba mladého lesa, kterou průběžně provádíme celý rok. V květnu začíná lov
spárkaté trofejové zvěře – srnců. V té době již také začíná příprava krmení na zimu.
V červnu vypouštíme na rybník divoké kachny. V listopadu a v prosinci si vždy uděláme malou vycházku na škodnou a při této příležitosti se vždy uloví i nějaký zajíc,
aby byla pestřejší tombola při poslední leči.
Jak již jsem se zmínil v dřívějších zprávách, naše situace se zajíci je dosti špatná, proto je lovíme pouze symbolicky. V letošním roce se tu však objevila ve velkém
množství černá zvěř – prasata, které přilákaly lány kukuřice v blízkém okolí naší
obce. Našimi členy bylo uloveno 5 kusů této zvěře.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim členům, příznivcům a vám všem veselé
vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2017.
2017
Oldřich Škrabal – předseda MS Prosenice - Grymov
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Vánoční koncert v kostele sv.Jana Křtitele

Poslední adventní neděli se konal již tradičně Vánoční koncert v prosenském
kostele sv.Jana Křtitele. I v letošním roce byl o něj velký zájem, bylo obsazeno do
posledního místa.
Měli jsme možnost zaposlouchat se do světově známých vánočních melodií, na
které nás pozvali: klavírista Petr Stojan & 4 D. ( K.Stojanová - flétna a zpěv,
Z.Sýkorová, M.Hanusíková a J.Doležalová zpěv ) Dobrá akustika kostela podtrhla
pěvecké a instrumentální výkony. Koncert se vydařil a všichni odcházeli domů plni
dojmů.
Za kulturní komisi—Mgr. Zdenka Dokoupilová
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Návštěva u seniorů v Pavlovicích
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 jsme navštívili naše bývalé spoluobčany paní Davídkovou, paní Jurášovou a pana Vavřína,
Vavřína kteří v současné době pobývají v domově
důchodců v Pavlovicích. Přivezli jsme jim nejen malý dárek k vánocům, ale i pozdravy a přání z Prosenic a pěkné písničky k dobré pohodě. Ve společenské místnosti se
shromáždilo několik místních seniorů, kteří sem přišli posedět a poslechnout si vystoupení našich hudebníků - harmonikáře Pepy Mikuly a pana Zdeňka Zedka.
Zedka
Všichni si společně s námi zazpívali známé lidové písničky a vánoční koledy. A jak
na závěr všichni přítomní dojatě dodali, bylo to pro ně příjemné posezení a zpestření jejich života v tomto předvánočním čase.
Připravila: J. Lajtochová
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Návštěva seniorů v Pavlovicích 15. 12. 2016

Svěcení adventních věnců

První adventní neděli 27.11.2016 požehnal zdejší kněz Pawel Bilinski krásné adventní věnce, přinesené návštěvníky do kostela. Foto Ing. Milan Pospíšilík
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Vánoční přání od paní Zdenky Kojetské
V červenci loňského roku jsem v Týně nad Bečvou navštívil paní Zdenku Kojetskou, rozenou Skopalovou. Paní Kojetská pochází z Prosenic, kde se narodila v roce
1925. Její otec, Josef Skopal byl četnickým strážmistrem na četnické stanici v Malých Prosenicích. V době 1. světové války byl legionářem v Rusku a absolvoval zde
celou anabázi československých legionářů na Transsibiřské magistrále až do Vladivostoku. Jako legionář se zúčastnil řady bojů, mnoho toho zažil, včetně hladu a zimy. Na cestě lodí domů, prožil i řadu zajímavých zážitků při zastaveních v různých
zemích. V Prosenicích byl coby četnický strážmistr vážená osoba s patřičnou autoritu.
Paní Kojetská sepsala životopis svého otce,
poskytla fotografie a mnohé vyprávěla, jak o
něm, tak i o dalších četnících v Prosenicích a o
životě ve vesnici. Dne 13.9.2015 paní Kojetská
se svou rodinou navštívila Prosenice, prohlédli
si muzeum, kostel, hřbitov a byli se podívat na
školu, budovu bývalého zdravotního střediska a
navštívili své příbuzné na Chmelínku. Místnímu
muzeu také věnovala některé věci. Paní byla
velice ráda, že navštívila vesnici svého mládí.
Z obecního úřadu jsou paní Kojetské pravidelně zasílány Zpravodaje obce Prosenice a
ona za ně převelice děkuje.
V současné době probíhá ve Výstavní síni
Pasáž v Přerově výstava „Skleněné vzpomínky“
– výstava historických fotografií z nalezených
skleněných negativů fotoateliéru Vojtěcha Letfuse v Přerově. Pořadatelé výstavy vyzývají návštěvníky, pokud by na fotografiích někoho poznali, aby to sdělili obsluze. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na jedné vystavené rodinné fotografii poznal četnického strážmistra Josefa Skopala s manželkou Františkou, synem Josefem a malou dcerkou
Zdenkou (dnes Kojetskou), foto viz příloha.
Před vánocemi přišlo od paní Kojetské vánoční přání s tímto textem: „Vážený
pane Pospíšilík. Kouzelné a požehnané vánoční svátky, prožité ve zdraví, pohodě,
lásce, Vám, vaší rodině, všem zastupitelům obce Prosenice i všem jejím obyvatelům
přeje Zdenka Kojetská, vánoce 2016“.
2016
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Pozvánka na Silvestra
Tak jako každoročně, tak i letos se uskuteční v sále Obecního úřadu v Prosenicích tradiční Silvestrovské posezení spojené s oslavou Silvestra, půlnočním
ohňostrojem a přivítáním nového roku 2017. Sál bude pro všechny otevřen na
Silvestra, tj. v sobotu 31. prosince 2016 od 20.oo hodin.
hodin Přijďte i se svými přáteli posedět, zatančit si a zazpívat nejen při harmonice a kytaře.
kytaře Všichni budete srdečně vítáni. O půlnoci společně shlédneme na nádvoří ohňostroj,
ohňostroj v sále
si můžete připít s přáteli na šťastný nový rok 2017 a pokračovat zde v oslavě,
třeba až do ranního kuropění. Přijďte, přineste si něco dobrého „na zub“ a nezapomeňte doma dobrou náladu.
Těšíme se na Vás.
Všechny Vás srdečně zve obecní úřad.

Tříkrálová sbírka
V sobotu a nedělí 7. a 8. ledna 2017 proběhne v naší obci sedmnáctý ročník „Tříkrálové
Tříkrálové sbírky“
sbírky pořádané Českou charitou. Tato sbírka je pořádána v
celé České republice a je naprosto dobrovolná. Prostředky z Tříkrálové sbírky
jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Naprostá
většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
V Prosenicích byly sestaveny z dobrovolníků tři skupiny koledníků, jejímiž
vedoucími jsou Čestmír Dlouhý,
Dlouhý Ing. Jana Kročová a Antonín Zatloukal,
Zatloukal kteří
budou vybaveni úředními průkazy opravňujícími provádět sbírku. Finanční příspěvky budou vkládány do zapečetěných pokladniček se znakem České charity. Obsah pokladniček bude následně rozpečetěn a spočítán na obecním úřadě.
Oblastní charita Přerov děkuje předem všem dárcům za jakoukoliv částku a
také děkuje lidem, kteří se na provedení sbírky podílejí.
Současně přeje všem lidem šťastné a pokojné svátky vánoční a vše nejlepší
v roce 2017.
2017
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Rozvrh bohoslužeb o vánočních svátcích v kostele v Prosenicích
Sobota 24.12.2016 – Štědrý den „půlnoční“ mše sv. v 19.30 hodin
Neděle 25.12.2014 – Boží hod vánoční - mše sv. v 7.45 hodin
Pondělí 26.12.2014 – sv. Štěpán
- mše sv. v 7.45 hodin
(po mši vystoupí soubor Hanácké Prosének s pásmem koled)

Přehled plánovaných akcí na nejbližší období
DATUM

AKCE

KDY, KDE,

30.12.2016

Streetball rodiče a děti

15.00, v sokolovně

31.12.2016

Rozloučení s rokem 2016

13:00, Rýnský

31.12.2016

Silvestrovské posezení

20:00, sál OÚ

7. 1. a 8. 1.2017

Tříkrálová sbírka

obec Prosenice

21.01.2017

Prosenská mažoretka

sokolovna

21.01.2017

Myslivecký ples

20:00, KD Prosenice

28.01.2017

Hasičský ples

20:00, KD Prosenice

18.02.2017

Rybářský ples

20:00, KD Prosenice

25.02.2017

Vodění medvěda

obec Prosenice

04.03.2017

Dětský karneval

sokolovna

19.03.2017

Beseda s důchodci

14:00, obecní úřad

31.03.2017

Půlnoční zastavení poutníků

Sál obecního úřadu

02.04.2017

Vynášení smrtky

obec, Hanácké Prosének

15.04.2017

Velikonoční řehtání

obec, Hanácké Prosének

16.16.-17.04.2017

Velikonoce

obec Prosenice
Obecní úřad Prosenice
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Společenská kronika
Životní jubilea
Říjen 2016

70 - Miroslav V a v ř í n

Listopad 2016

50
60
60
70
90

-

Richard K o l í s e k
Vlasta Š k o l o u d o v á
Ing. Josef Š ť a s t n í k
Josef Z a t l o u k a l
Vlasta D a v í d k o v á

Prosinec 2016

60
60
70
75
90

-

Ing. Milan P o s p í š i l í k
Štefan F o r i š
František J a n č í k
Jana H a n z l í k o v á
Emílie K o l á č k o v á

Zlatá svatba:
Říjen 2016

-

manželé František a Marie J a n č í k o v i

Narození:
Listopad 2016

-

Alešek D v o ř á k

Blahopřejeme !

Úmrtí:
1. 11. 2016 - Jaroslava V l á č i l o v á
7. 11. 2016 - Jaroslav M i k e š (Sušice)

Vzpomínáme.
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- 89 let
- 67 let

Přijel k nám cirkus

Cirkus Pacifik nás potěšil svou návštěvou 5.11.2016 a postavil své stany tradičně na Plštích za hřbitovem. Při představení se někteří naši spoluobčané i pořádně zapotili...
39

Radostné vánoce a šťastný nový rok
2017

„Jednou jsem takhle po ránu jel kolem vaší obce a takhle krásně božsky na ni
svítilo slunce. Nedalo mi to a musím vám toto foto poslat“ ..
(E-mail z 24. října 2016 poslal Martin Swiech po názvem „FOTKA OSVÍCENÉ OBCE PROSENICE“.)

všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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