Na hodech v Prosenicích
Letošní hodové odpoledne obohatilo vystoupení skupiny ZAYFERUS předvádějící výcvik
dravých ptáků. O vzrušující zážitky s orlem bělohlavým, supy, sokoly a dalšími dravci nebyla nouze...

Momentky z kácení máje v obecním parku—nahoře aktéři veselé scénky CIRKUS
JEDE!, a dole dívčí skupina KISS REVIVAL. Děkujeme!
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Více jak polovina roku utekla jako voda a během velmi horkého léta k Vám
přicházíme s naším zpravodajem s cílem podělit se o ty nejvýznamnější obecní
události.
Na začátku května zahájila správa silnic rekonstrukci mostu přes Strhanec
u cukrovaru. Následná uzavírka zkomplikovala dostupnost ulice Grymovská.
Obec po dohodě s Moravskou zemědělskou provedla vyčištění a opravy komunikace procházející areálem okolo kravína po obecní účelové komunikaci do ulice
K Žebračce. Zajistili jsme rovněž dopravní značení nouzového průjezdu a následně vydali více než 100 povolení. Na začátku bylo dost emocí, průjezdů přes pole
a polní cesty okolo Bečvy, ale situace se postupně uklidnila. Rekonstrukce mostu pokračuje podle plánu a v září se už můžeme těšit na jeho zprovoznění.
Pokračovala stavba dálnice. Začíná se budovat těleso dálnice mezi Radvanice a Bukem. Do tělesa dálnice bude zapracováván popílek z úložiště popílku v
bývalé cihelně. V rámci provozního řádu manipulace s popílkem se nám podařilo začlenit se do kontrolní skupiny pro dohled na ochranou ovzduší při stavbě
dálnice. Společně se starosty Buku a Radvanic máme tak kompetenci, v případě
negativních vlivů na naše území a občany, přímo kontaktovat kontrolní orgány
stavby a orgány ochrany životního prostředí.
Pokračuje příprava lokalit pro výstavbu. Po 3 stavebních místech na ulici Zahradní (probíhá stavba a 2 stavební řízení) a 3 stavebních místech v lokalitě Na
Plštích spolupracujeme na dokončení dělení parcel na ulici Školní—5 stavebních
míst. V lokalitě Na Loukách dokončil investor přeložku nadzemního vedení
22 kV do zemního kabelu.
Dokončili jsme komplikovanou rekonstrukci kanalizační přípojky u bytového
domu Maloprosenská 158 včetně podloží a dlažby dvora a stavby sjezdu v ulici
Osecká. Rekonstrukce kanalizace bude pokračovat v ulici Maloprosenská u cukrovaru. Svedeme tak vody z oblasti z ulic Osecká a Maloprosenská přímo na kořenovou čistírnu. Připravujeme projekt odbahnění usazovacího rybníka kořenové
čistírny.
Spolupracujeme s VaK Přerov na projektu výměny vodovodního řadu v celé
obci. Projekt bude dokončen v tomto roce, v roce 2018 počítáme s částí realizace a v roce 2019 s jejím dokončením. Dojde tak k výměně již nevyhovujícího potrubí za litinové. Při této příležitosti plánujeme provést dobudování vodovodního
řadu na ulici Grymovská, kde je část domů napojena na starý vodovodní řad
cukrovaru.
Během prázdnin bude dokončena rekonstrukce podhledů v tělocvičně, v září
bude následovat instalace osvětlení. Souběžně s těmito pracemi probíhá úplná
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revitalizace hřiště s umělou trávou včetně doplnění ochranných sítí a čistících
zón. Cílem je zpomalit znečišťování povrchu hřiště hlínou.
Od jarních měsíců nás sužoval zápach z kalových polí cukrovaru, řešili jsme
stížnosti občanů s vedením cukrovaru na dvou jednáních. Na konci kampaně
minulého roku došlo k technologické poruše třídícího zařízení a do kalových polí
se dostalo větší množství kořínků cukrové řepy. Vyšší obsah cukru v teplém období začal způsobovat intenzivní zápach. Cukrovar je si vědom poruchy a instaluje nové třídící zařízení, které má zabránit opakování situace z letošního roku.
Za účelem zmírnění zápachu byly vody z kalových polí urychleně čerpány na čističku do Henčlova a manipulace s kaly byla po dohodě zastavena až do poloviny
července. Do konce měsíce září budou kaly odtěženy: Na základě podnětů občanů byla provedena kontrola technologie českou inspekcí životního prostředí,
která nezjistila porušení vydaných povolení pro provoz cukrovaru. Jsme v kontaktu s vedením cukrovaru a podnikáme kroky k tomu, aby se situace se zápachem v příštím roce neopakovala.
V souvislosti s opakujícími se obdobími veder, nedostatku srážek nabývá na
významu péče o podzemní vodní zdroje. V této souvislosti provádíme čištění
obecních studní, ze kterých budeme brát vodu na zálivku. Chtěl bych upozornit
majitele studní, aby věnovali pozornost kontrole jejich stavu a dbali o to, aby
nebyly znečištěny. Ohrozili by tak cenné zdroje vody v obci. U vody povrchové
zejména ze Strhance), můžeme očekávat, že tak, jako letos i v dalších letech se
budou opakovat zákazy jejího odběru a použití pro obecnou potřebu.
Obecní kulturní kalendář zahrnuje letos celkem 44 akcí, které obohacují kulturní a sportovní život v obci, umožňují vzájemné setkávání a prožívání. Opakovaná setkávání v areálu obecního parku, obecního úřadu, muzea či školy již tvoří tradici a snažíme se je vždy něčím novým obohatit. Připomeňme si například
kácení máje s mladými rockovými kapelami nebo hodové odpoledne s atraktivním předvedením velkých dravých ptáků, či výstavy Rybářství v Prosenicích a
Domácí práce z dob našich babiček. Nemůžeme zapomenout ani na úspěch našeho družstva na hrách mikroregionu v Lazníkách, kde jsme získali první místo.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se těchto akcí účastní.
Závěrem mi dovolte pár poznámek k problematice veřejného pořádku. V poslední době se setkáváme častěji s připomínkami k nevhodnému parkování, pobíhání psů bez dozoru, rušení klidu. Výjimkou nejsou sousedské spory. Snažíme se takové situace řešit domluvou a dohodou a ne omezováním svobody občanů prostřednictvím obecních vyhlášek. Buďme k sobě ohleduplní, komunikujme mezi sebou a snažme se předcházet možným kolizím a problémům.
Přeji Vám všem příjemné a spokojené prožití zbytku léta.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Kanalizační přípojka bytového domu

Stavební práce na rekonstrukci kanalizační přípojky v bytovém domě na ulici Maloprosenská čp. 158
Když se minulém roce se začaly naplno projevovat vlivy vlhkosti v obecním bytovém domě, nebylo zpočátku jasné, kde je příčina. Po průzkumu kanalizačních rozvodů v bytech a venkovní kanalizační přípojky jsme letos přistoupili k nezbytným
opravám. Příčiny měly původ v rekonstrukci domu z 90 let a spočívaly ve skrytých
netěsnostech vnitřní kanalizace, neodvedení dešťových srážek z prostoru dvora a
rozpadlého kanalizačního potrubí pocházejícího z první poloviny 20 století. Postupně byly odstraňovány závady uvnitř domu a od června pak došlo i na kompletní
rekonstrukci kanalizační přípojky. Nejdříve byla provedena rekonstrukce kanalizace položením nového plastového potrubí a jeho napojením na kanalizační řad
v ulici Maloprosenská a to včetně nových kontrolních šachet a dešťových vpustí.
Na závěr pak došlo k likvidaci nevyhovujícího septiku a přepojení kanalizace do
nové přípojky. Tento postup umožnil minimalizovat odstávku odpadních vod z domu jen na několik hodin. Na závěr dojde k předláždění celého dvora původní dlažbou a k rozšíření vjezdu do dvora tak, aby byl zajištěn vjezd plošiny a další techniky nezbytné pro opravy a údržbu.
Rekonstrukce odstranila havarijní stav vnitřních a vnějších kanalizačních rozvodů a zpřístupnila prostor dvora pro nezbytnou údržbu a opravy. Rovněž očekáváme, že dojde ke snížení vlhkosti v prostorách domu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Rekonstrukce stropu tělocvičny

Příprava na rekonstrukci stropu tělocvičny. Stávající nosníky nejsou dostatečně tuhé a statik nařídil jejich zesílení a výrobu nových uchycovacích příložek
včetně montáže.
Po zateplení obvodového pláště tělocvičny a rekonstrukci parket a topných těles v minulých letech, přistoupili jsme v letošním roce k rekonstrukci stropu tělocvičny. Jedná se o zavěšení nového stropu na stávající ocelovou konstrukci
budovy. Konstrukce stropu musí splnit řadu podmínek jako je odolnost proti
úderům míčů, protipožární odolnost a tepelná izolace. Zavěšení stropu pak musí být kontrolováno autorizovaným statikem.
Na rekonstrukci stropu bude navazovat rekonstrukce osvětlení, které bude
vyhovovat hygienickým normám a plnit požadavky úsporného provozu. Stávajících 8 pouličních lamp na bočních stěnách tělocvičny již nevyhovuje co do kvality osvětlení a spotřeby energie.
Práce v tělocvičně budou probíhat po dobu školních prázdnin a od září bude
tělocvična opět v provozu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Zápach z kalových polí cukrovaru

Situace kalových polí za areálem cukrovaru
Od jara tohoto roku jsme řešili stížnosti občanů na ulicích Grymovská, Maloprosenská a bytových domů na ulici Osecká na intenzivní zápach z kalových polí cukrovaru. Neprodleně jsme kontaktovali v této záležitosti jednatele Hanácké potravinářské společnosti p. Vajdíka, který nám v dubnu vysvětlil, že v závěru kampaně
2016 došlo k poruše třídící linky a do čistících vod se tak dostalo vyšší množství
kořínků cukrové řepy, než v minulých letech. Obsah kořínků a s tím spojený zvýšený obsah cukru v čistících vodách je pak příčinou hnilobných procesů, které způsobují zvýšený zápach z kalových polí. Cukrovar rovněž zkoušel nasazení chemického prostředku Wefasan, ale bez znatelného snížení zápachu. Dále jsme obdrželi
informaci, že cukrovar nakoupil a instaluje nové třídící bubny, které budou fungovat v kampani 2017 a problémy se zápachem z letošního roku by se tak neměly
opakovat.
Teplé dny koncem května a začátkem června přinesly opětovné zvyšování zápachu. Pozvali jsme p. Vajdíka na schůzi rady obce, abychom se dohodli na dalších
opatřeních ke snížení zápachu. Dohodli jsme, že bude okamžitě zastavena těžba
kalů z rybníků a veškerá voda bude urychleně vyčerpána na čistírnu VaK Přerov
v Henčlově. Těžba kalů začala až po ukončení plánovaných kulturních akcí v obecním parku (po 14.7.) a bude probíhat až do poloviny září. V tomto období můžeme
očekávat zvýšený zápach v závislosti na povětrnostních podmínkách. Dohodli jsme,
že se budeme o průběhu prací vzájemně informovat tak, abychom mohli ovlivněním průběhu prací dopady na okolí minimalizovat.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Rekonstrukce mostu u cukrovaru

Situace rekonstrukce mostu přes Strhanec u cukrovaru (silnice III/43415) - pohled
na Strhanec po odstranění mostu a vybudování pilířů na pilotech.
Od začátku května pokračuje rekonstrukce mostu přes Strhanec u cukrovaru.
V rámci uzavírky krajské silnice III/43415 jsme společně s Moravskou zemědělskou a.s. zpřístupnili nouzový průjezd přes areál zemědělského družstva. Obec
financovala čištění a opravy cest vč. zajištění dopravního značení. Protože se jedná o průjezd soukromým areálem, kde je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví platná pro Moravskou zemědělskou společnost, je každé povolení
vázáno na podpis řidiče a poznávací značku vozidla. Kapacita nouzového průjezdu je omezena, proto jsme přistoupili k tomu, že průjezd je povolen občanům bydlícím za mostem na ulici Grymovská a těm občanům, kteří na ulici Grymovská podnikají, hospodaří, pečují o seniory a děti a vykonávají spolkovou činnosti. V případě potřeby je možné získat i povolení k jednorázovému průjezdu.
Nemalé problémy při stavbě nového mostu způsobuje kolísání hladiny Strhance před MVE Proseničky, které činí až 30 cm. Díky trvale zvýšené hladině Strhance
tak došlo k zaplavení a zabahnění dešťové kanalizace pod parkovištěm u jídelny
cukrovaru. Po dohodě s firmou REPONT zde byla instalována oddělovací šachta a
vyvedena nová trubka. Na odstranění problému s kolísáním hladiny Strhance spolupracujeme se správcem toku Strhance, Povodím Moravy.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Správa hřbitova

Havárie pomníku na hřbitově—došlo ke zřícení jednoho pomníků, vážícího
téměř 200 kg. Pomník se při pádu zlomil a pád měl za následek těžké zranění.
Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst a majitele hrobových zařízení (pomníků) na hřbitově, aby si zkontrolovali pevnost základů a uchycení pomníků k základům. Odpovídají totiž za to, že jimi instalované hrobové zařízení
neohrozí zdraví a bezpečnost návštěvníků hřbitova a majitelů okolních hrobů.
Dne 22. června dopoledne došlo k pádu pomníku na jednom z hrobů, který
měl za následek těžké zranění. Příčinou pádu bylo zřejmě to, že pomník nebyl se
základem pevně spojen prostřednictvím čepů, ale pouze přilepen. Vznikla tak
újma na zdraví a škoda. Celý případ je řešen policií.
Dále upozorňujeme nájemce hrobových míst, aby veškeré stavební práce a
vjezd vozidel stavebních firem na hřbitov hlásili předem na obecním úřadě.
Ing.. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Dodržování „nedělního klidu“
Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme řešili podněty k vypracování
vyhlášky k zajištění nedělního klidu.
Dodržování nočního klidu je již samozřejmostí a má oporu v zákoně a nikdo
jej nezpochybňuje. S nedělním klidem je to již složitější. Zdá se, že většina občanů s jeho dodržováním nemá problém. Najdou se však i tací, kteří programově
vytáhnou sekačku v neděli, kdy si sousedé s rodinou a dětmi sednou k nedělnímu obědu a hodlají si vychutnat společné chvíle při otevřeném okně v parném
letním dni. Pokud jste takovým sousedem, je to otravné a klidu a pohody v kraválu od souseda si moc neužijete.
Proč klid v neděli? Neděle v naší kultuře představovala vždy klid od práce.
Nedělní klid je podstatně obtížnější vymáhat, protože nemá přímou oporu v zákoně. Jedná se o nepsanou dohodu spoluobčanů, že se v neděli nebudou otravovat hlukem. Není to dogma, každý majitel nemovitosti musí občas vykonávat
hlučné práce i v neděli. Většinou se na nich bez větších problémů dohodne se
sousedy, kteří poznají, kdy se jedná o mimořádně nutnou práci nebo dokončení
rozdělané práce a kdy se jedná o pravidelné nechávání si hlučných prací na neděli. Někdy je třeba být více tolerantní k dětem, které přijedou na víkend ke starým rodičům posekat trávu nebo opravit dům, ale i oni určitě dokáží přesounout
tyto práce například na sobotu.
Dobré sousedské vztahy snižují počet neřešitelných sousedských sporů na
minimum. Snažme se dohodnout, vzájemně se respektovat a komunikovat. Svoboda jednoho končí tam, kde je omezována svoboda druhého.
Obec má možnost upravit nedělní klid obecně závaznou vyhláškou. A to na
základě §10 zákona 128/2000 Sb. obecní zřízení. Musí však ctít zásadu přiměřenosti (pokud se nežádoucí jev nevyskytuje často a pravidelně, je lépe dát přednosti svobodě občanů, aby se mohli dohodnout) a vymahatelnosti (v našem případ by se jednalo o přestupek dle § 5 a §6 zákona 251/2006 Sb.).
A jak je tomu v ostatních obcích?
S ohledem na problematičnost vymáhání se obce snaží řešit dodržování nedělního klidu prevencí a spoléhají na vzájemnou ohleduplnost mezi občany. Pokud dojde k přípravě obecně závazné vyhlášky, provádí pak dotazníkový průzkum mezi občany, aby zjistili většinový názor na tuto problematiku.
Rádi uvítáme Vaše názory a připomínky k dodržování nedělního klidu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Obecní hody

Na tradičním hodovém odpoledni 25. června 2017 v obecním parku nás potěšila
svým vystoupením Moravská veselka, jedna z nejlepších dechových kapel na Moravě. Všichni se mohli projet vláčkem Proseňáčkem, nechyběla velká skluzavka,
jízda na poníkovi a jedinečné předvádění velkých dravých ptáků. Všichni se dobře
bavili a náš Patron, sv. Jan Křtitel, nás neopomněl v podvečer osvěžit malou sprškou deště...
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Na hodovém odpoledni: velké dravé ptáky předvedla skupina Zayferus. Diváci
se mohli potěšit z předvádění sokolů, orlů i velkého supa. Do ukázek se zapojily
i děti .
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Kulturní vystoupení na hodovém odpoledni — nahoře Hanácké Prosének s vystoupením Veleťela vrána, dole mažoretky ze základní a mateřské školy.
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Kulturní vystoupení na hodovém odpoledni — nahoře skupina mažoretek
Hastrmamky, dole ukázky vrcholové gymnastiky v podání Elišky Zbožínkové.
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Na hodovém odpoledni — nahoře skupina Lidovečky ze základní školy, dole
country skupina PRAKR.
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Hry mikroregionu Pobečví
Hry mikroregionu Pobečví se tentokrát konaly 10. 6. 2017 v Lazníkách. Ráno
mírně pršelo, ale soutěžícím to neubralo na náladě a jak se rozehřáli i déšť postupně ustal. Soutěžilo se jako vždy v netradičních disciplínách jako „Nadojíme,
uvidíme“ (soutěž na trenažéru dojení), „sběr chmele“ (visícího na šňůrách fotbalové branky), česání jablek, „Hopsa, hejsa do L.A. zník“ (běh na chůdách a skoky
přes natažené šňůry) atp. Nechyběla ani soutěž „Mistr kuchtík“ v přípravě bramboráků. Našim borcům se letos mimořádně dařilo a ve finále skončili se stejným
počtem bodů jako pořádající družstvo Lazník. Musela být proto vypsána závěrečná disciplína—běh se skokem do nafukovací trampolíny na čas. Tady naše družstvo zvítězilo a poprvé jsme tak získali 1. místo a putovní pohár her.
Hry byly doprovázeny kulturním programem—ukázkami sebeobrany, nácviku
psů, break-dance tanců a v závěru kaskadérskou ukázkou běhu v hořící vestě.
Děkujeme našemu družstvu za mimořádný výkon a těšíme se na příští hry bez
hranic.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.starosta

Naše družstvo v akci — slalom na chůdách a navazující běh s kolečkem, další
strana nahoře slalom s konvemi a skoky v pytli, dole naše družstvo po výborném výkonu na trenažéru dojení...
16
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Muzeum Prosenice
Letošní sezónu v muzeu jsme zahajovali v neděli 7. května výstavou Rybářství
v Prosenicích. Výstava vznikala ve spolupráci muzejní komise se členy Rybářského
spolku a podílela se na nich i řada našich spoluobčanů a příznivců, kteří nám zapůjčili dostatek historických rybářských předmětů a písemností. A protože Rybářský
spolek slavil 10 let od svého založení, byla výstava doplněna řadou fotografií a textů dokumentujících jak společné úsilí rybářů na zvelebení revírů, tak výlovy a kulturní akce. Souběžně s výstavou proběhla slavnostní schůze Rybářského spolku ukončená společným fotografováním a návštěvou výstavy.
Výstava byla příležitostí pro instalaci historických rybářských pomůcek a dokumentů pro poučení i zábavu. Muzeum pak v květnu a červnu navštěvovaly děti škol
z okolních obcí. V muzeu se rozhodně nenudily a bylo o ně dobře postaráno.
V neděli 23. července 2017 jsme zahájili další výstavu pod názvem „Domácí
práce z dob našich babiček“ a to po náročné přípravě, kdy jsme během jednoho
týdne demontovali výstavu rybářství a připravili výstavu novou. Vznikla velmi zajímavá expozice dokumentující jak se dříve pralo, žehlilo i šilo. Výstavu doplnily ukázky
praní, machání, práce s mandlem, šicími stroji a ručním vyšívání a háčkováním na
obecním dvoře 20. srpna 2017.
Děkuji všem členům muzejní komise, spolupracovníkům, příznivcům a všem,
kteří se podílejí na výstavách a jakkoli nás podporují.
Za muzejní komisi — Ing. Otakar Dokoupil, CSc.

Členové Rybářského spolku na výstavě „Rybářství v Prosenicích“
18

Na návštěvě v muzeu— nahoře děti se seznamují s rybami a rybářským náčiním,
dole výstava „Domácí práce z dob našich babiček“
19

Kácení máje

Poslední květnovou sobotu vyrazil průvod od základní školy do obecního parku ke
kácení máje. Tentokrát po ulici Maloprosenská kvůli právě probíhajícímu cyklozávodu Mamut tour. Nahoře: průvod prochází ulicí Maloprosenskou, dole: mažoretky
při vystoupení pod májkou.
20

Vystoupení na Kácení máje: nahoře Hanácké Prosének, dole country skupina
PRAKR
21

O veselou scénku ukončenou pokácením máje se postarali nadšenci a dobrovolníci, kteří zahráli scénku „CIRKUS JEDE“ s vystoupením principála, cvičených medvědu, dravých šelem a klauna. Všichni se dobře bavili. Děkujeme!
22

Na kácení máje: nahoře — májka padla a děti si běží pro pamlsky, dole: prosenská skupina No Problem při večerním vystoupení.
23

Svátek matek

Dne 15. května uspořádaly členky kulturní komise tradiční Oslavu svátku matek v jednacím sále obecního úřadu. Maminky a babičky potěšily svými vystoupeními a přáními děti ze základní školy.
24

Nahoře: děti ze školy při vystoupení na Oslavě svátku matek, dole: tradiční
tombola.
25

Slet čarodějnic

Jako každoročně se 30. dubna slétli do obecního parku členové Čarodějného
spolku, jejich příznivci a hlavně děti, aby prožili neopakovatelnou atmosféru
filipojakubské noci.
26

Děti si užily čarodějné zábavy (nahoře), kterou pro ně připravily členky Čarodějného spolku (dole). Děkujeme za přípravu pěkné akce!
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A budeme opět hodnotit…
Zase se blíží ten, pro nás školáky, nejkrásnější čas, čas zaslouženého volna, nicnedělání a odpočinku…Za pár dní každý z nás obdrží své další vysvědčení, opravdovou úřední zprávu vypovídající o naší píli, snaze… Ne každý to zvládá na samé jedničky, někdo je více pilný, někdo méně, někomu jde matematika, jiný zase skvěle
cvičí…Ale na ty krásné dva měsíce prázdnin se již těší každý z dětí. Ve školní práci
jsme se snažili dětem základní i mateřské školy zpestřit výuku zajímavými projekty.
Pro děti je projektové vyučování velmi přínosné, protože se při něm podporuje a
rozvíjí celá řada různých kompetencí. Za celý školní rok děláme nejméně pět celoškolních projektů a dále si pedagogové dělají ve třídách i odděleních družiny a školky dílčí projekty.
Máme za sebou opět řadu zdařilých akcí a aktivit.
K těm nejvýraznějším patřil bezesporu sportovní turnaj v miniházené
„O
O POHÁR STAROSTY OBCE PROSENICE“ - 10. ročník. Turnaj se vydařil, přálo počasí, děti podávaly výborné sportovní výkony, hrály s chutí a tak to má vlastně být. Dva
naše týmy obsadily 4. místa. Obrovskou radost měl pak tým PROSENICE „1“ ve složení - K. Onderková, L. Mácová, D. a J. Vítkovi, P. Pluhař, M. Losert a T. Skřivánek,
Skřivánek
který v konkurenci sedmi týmů ani jednou neprohrál a vybojoval zlato ve své kategorii! A nám nezbývá, než poděkovat hlavnímu garantovi tohoto turnaje - Obecnímu
úřadu v Prosenicích a všem spoluorganizátorům a také mnoha pomocníkům z řad
naší mládeže, našich bývalých žáků.
Dalším velkým turnajem v této oblasti byl mezinárodní turnaj MEMORIÁL JANA
KRATINY ve Velké Bystřici, kterého se pravidelně zúčastňujeme.
Naši malí sportovci bojovali jako vždy s obrovským nasazením, něco vyhráli, něco jim nevyšlo. Výkon dětí nestačil na medailová umístění, ale nutno říct, že konkurence byla letos opravdu vysoká.
Při zahajovacím ceremoniálu vystoupily na tomto mezinárodním turnaji se svým
programem a s velkým úspěchem také naše mažoretky - HASTRMANKY , a tak měla
řada diváků ze všech koutů naší republiky, i ze zahraničí možnost vidět, jak máme
u nás, v Prosenicích, šikovná děvčata.
Naše mažoretky mají za sebou také několik úspěšných účastí na řadě soutěží.
Ze soutěže „O medaili Espiral“ v Moravské Třebové přivezla děvčata hned tři stříbrné medaile - v sóle - Kačka Onderková a Terezka Zbožínková a v kategorii velkých
formací se skladbou Beruška uspěly naše nejmladší holčičky. Letos poprvé si Venda
Lapáčková vyzkoušela atmosféru MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve své výkonnostní kategorii“B“. Prošla semifinálem a udělala nám všem nefalšovanou velkou
radost postupem do finále tohoto soutěžení. Jako vždy, Venda zacvičila s obrovskou
zodpovědností, snahou o co nejlepší výsledek a i když se svým velmi dobrým výkonem nedosáhla na přední umístění, patří jí opravdu zasloužené poděkování za vzornou reprezentaci.
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Všem našim členkám se pak opravdu líbilo naše soustředění s již tradičním soutěžením „NAŠE MEDAILIČKA“, užily si tady spoustu legrace, také však pohybu a
tance…
A protože se v naší škole opravdu snažíme hodně sportovat, vydařil se také celoroční sportovní projekt „KRÁLOVSKÉ
KRÁLOVSKÉ SPORTOVÁNÍ“. V několika disciplínách se
snažily děti po celý rok vytvářet nové rekordy a překonávat své výkony.
A jak to dopadlo?
Hned třikrát se pomyslným králem mezi všemi stala Kačka Onderková - švihadlo,
obruče, mela.
mela Dvakrát vybojovala tento titul Terezka Hudková - obruče a sprint a
jednou si titul odnesli: Táďa Medřík - mela,
mela Paťa Padalík - vis,
vis Elenka Medříková obruče, a Amálka Bijová s Davidem Vítkem - švihadlo.
švihadlo
K dalším sportovním aktivitám patří již tradičně naše zapojení se do celorepublikového projektu OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Smyslem tohoto projektu je zapojit co nejvíce dětí do sportovních aktivit. V letošním roce se na nás opravdu usmálo veliké
štěstí, naše škola získala krásnou výhru ve výši 20 000,- Kč na nákup sportovních
potřeb. Tuto cenu přebrala na slavnostním předávání v Praze paní ředitelka školy
L. Dvořáková společně s paní učitelkou H. Pavlíčkovou, letošní garantkou projektu.
A na předávání nechyběli ani dětští zástupci naší školy. Předávání proběhlo opravdu
v olympijském duchu, protože cenu předávali olympionici jako Martin Doktor, Šárka
Kašpárková, Mirka Topinková Knapková, nebo předseda ČOV Jiří Kejval.
21. června jsme se aktivně zúčastnili dalšího republikového sportovního projektu - OLYMPIJSKÝ BĚH.
BĚH Letos jsme soutěžili v šesti kategoriích a tady jsou vítězové
jednotlivých kategorií :
KATEGORIE
„F“
HOŠI
4.,5. třída

KATEGORIE
„A“
DÍVKY
1.,2 třída

KATEGORIE
„B“
HOŠI
1.,2. třída

KATEGORIE
„C“
DÍVKY
3. třída

KATEGORIE
„D“
HOŠI
3. třída

KATEGORIE
„E“
DÍVKY
4.,5. třída

POŘADÍ

POŘADÍ

POŘADÍ

POŘADÍ

POŘADÍ

POŘADÍ

1. LUCIE
MÁCOVÁ

1. RADIM
SKOPAL

1.ELIŠKA
ZBOŽÍNKOVÁ

1.JAKUB
VÍTEK

1.MARTINA
ZAJÍCOVÁ
ADÉLA
JUŘENOVÁ

1.TADEÁŠ
MEDŘÍK

2.TEREZA
ŠKORŇOVÁ

2. LIBOR
ONDERKA

2.RENÁTA
ONDERKOVÁ

2.PETR
PLUHAŘ

2.KATEŘINA
HARAŠTOVÁ

2.DAVIDKRU
MPOCH

3.BARBORA
OBRTELOVÁ

3.FRANTIŠEK
DUŠEK
TOMÁŠ
SKŘIVÁNEK

3.ANNA
ŠEĎOVÁ

3.DAVID
VÍTEK

3. TEREZIE
HUDKOVÁ

3.JAN
BERÁK
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A co by to bylo za školní rok, kdyby v něm chyběla oblíbená ŠKOLA V PŘÍRODĚ.
PŘÍRODĚ
Letos jsme koncem dubna vyjeli na Horní Bečvy. Ubytováni jsme byli na „Rališce“ a
jako obvykle, užili jsme si! Letos nás celým pobytem provázely úkoly a všelijaké aktivity zadávané klauny Bumem a Brokem. Naučili jsme se veselé klauní písničky a
tancovačky, zkusili klauní „ralley“, nechyběla olympiáda, pokladovka, klauní biatlon,
šiškovaná, oblíbený prskavkáč, večerní putování za zvířátky, soutěže, kvízy….
Vyšlapali jsme si na Benešky, byli jsme na výletě v Rožnově, kde jsme navštívili
známé „městečko“, méně známou hernu pro děti - tady jsme se ale opravdu vyřádili. A také jsme si prohlédli svíčkárnu a vlastnoručně jsme si tady nabarvili svou svíčku. Všechno vyjmenovat nestačíme, důležité je, že jsme se celý týden společně dobře bavili…
Jen to počasí nám letos moc nepřálo, a tak, pobyt venku se prostě bez pláštěnek
neobešel…Ale ani nepřízeň počasí nám neubrala na dobré náladě.
Po loňské dobré zkušenosti jsme dětem ve spolupráci se SRPŠ nabídli výukový
program „mobilního planetária“ – o vesmíru, interaktivní a praktickou dopravní výchovu, jízdu na elektroautíčkách.
Ke konci školního roku patří také výlety. Starší děti byly v Pevnosti poznání
v Olomouci a mladší v ZOO Lešná.
Mateřská škola připravila pro předškoláky a ostatní děti zábavné odpoledne
„rozloučení s předškoláky“ s předáváním drobných dárků.
V závěru školního roku jsme uspořádali sportovní den pro žáky ZŠ, který byl složen ze dvou základních částí - LA víceboje a vybíjené. Naše pozvání přijala Základní
škola z Oseka nad Bečvou. Pro závody v LA bylo sestaveno celkem 6 družstev, závodilo se v běhu na 50 metrů, ve vrhu koulí, v hodu granátem a kriketovým míčkem,
ve skoku do dálky z místa a ve štafetovém běhu.
Děti těchto škol se utkaly také ve vybíjené, odehrály dva vzájemné zápasy, vítězství pro sebe tzv. „o fous“ získaly děti z Oseka.
V závěru školního roku jsme také navštívili Muzeum Prosenice, kde jsme zhlédli
expozici o rybářství místního spolku a také jsme se dozvěděli celou řadu zajímavých
informaci o tomto oboru.
Žáci naší 4.třídy se zúčastnili dopravní soutěže v Radslavicích. Tady se pod dohledem policie jezdilo na kole, plnily se dopravní testy, zkoušela se znalost dopravních značek a také dovednost ve zdravotních disciplínách. Nejlépe se z našich dětí
vedlo Verunce Pavláskové, skončila na 8.místě. Letos se také vydařily oslavy MDD.
MDD
Hurá - nepršelo! A tak se mohlo na hřišti vesele soutěžit, vyzkoušet si své dovednosti a užívat si…
Dětem se také líbil další republikový projekt OVOCE A ZELENINA - opět jsme se
„vyřádili“ výtvarně, ale také jsme psali pohádky, vytvářeli komiksy, zpracovávali toto
téma na počítačích, zahráli i spoustu her s tímto námětem. Mnoho dětí také zaujal,
opět celoroční projekt - „HÁDAČKY“. Hravou formou získávaly spoustu nových informací a znalostí .
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Pochválit musíme a rádi, všechny děti, které se zúčastňují nejrůznějších vystoupení na akcích v naší obci. Svým programem v posledním čtvrtletí školního roku
potěšily diváky na oslavách SVÁTKU MATEK, na KÁCENÍ MÁJE, na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
a OBECNÍCH HODECH v Prosenicích. V srpnu pak ještě, jako každý rok, vystoupí mažoretky na hodech v Zábeštní Lhotě.
K našim aktivitám patří také tradičně sběr papíru.
papíru A také díky přispění řady občanů naší obce do našich sběrových kontejnerů se nám podařilo dosáhnout hezkého
výsledku. Děkujeme všem za celoroční podporu a spolupráci!
ZŠ a MŠ Prosenice

Společné fotografie dětí ze základní a mateřské školy na hodech.
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Nahoře: vyhodnocení sportovního dne,
Dole: ocenění hráčů v soutěži O pohár starosty.
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Žáci základní školy Prosenice na startu Olympijského běhu 2017

Hanácké Prosének
A máme tu prázdniny. Prosénci, tak jako ostatní děti, prožívají zasloužené
období odpočinku. Velikonoční čas ukončili vystoupením na přerovském náměstí a obcházením po vesnici s řehtačkami a klepači. V květnu pak vyrazili do průvodu s kočárky při Kácení máje.
máje Brzy na to pak zatančili na hudebním festivalu
v Pavlovicích a zazpívali a zahráli na flétny na vítání občánků.
občánků Díky kapele Moravská Veselka dostali Prosénci příležitost zúčastnit se natáčení do české televize Praha,
Praha do pořadu „Putování s muzikou“, které v červnu proběhlo v Penčicích.
Bude se to vysílat kolem konce října na ČT 2. Děti tady vystoupily se svým tanečkem jen okrajově, ale samotné natáčení bylo pro ně zážitkem.
V červnu jsme vystupovali také na hodech v Prosenicích a v červenci i na hodech v Sušicích.
Sušicích Děti si užily několikadenní soustředění,
soustředění které proběhlo tentokrát v Žeravicích, a pak hned po prázdninách jsou pozváni na Hanácké oslavy
do Prostějova.
Prostějova Teď si ale děti prožívají dobu klidu a odpočinku, podobně jako
v hanácké písničce:
„Dež naši mlátile, já sem si ležel. Dyž pak šle k snídaňó, taky sem běžel.
Copak te běžiš, dyť tys nemlátil. Dyž už su na cestě, tož se nevrátim.“
Za Hanácké Prosének, Mgr. Z. Dokoupilová
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Z vystoupení Hanáckého Prosénku

Nahoře—velikonoční vystoupení na Horním náměstí v Přerově,
Dole—Prosének tančí na hudebním festivalu v Pavlovicích.
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Nahoře—natáčení pro českou televizi Praha v Penčicích,
Dole—Prosének tančí na hodech v Sušicích.
35

Rybářský spolek Prosenice
Léto budiž pochváleno. Teplé počasí, prázdniny a dovolené. Rybáři, stejně jako
občané Prosenic se konečně dočkali tohoto tolik očekávaného ročního období. V
posledním vydání zpravodaje, v dubnu letošního roku, jsme informovali veřejnost o
připravovaných oslavách 10. výročí založení Rybářského spolku Prosenice. Slavnostní schůze se konala 7. května tohoto roku v odpoledních hodinách v jednacím
sále OÚ Prosenice. Atmosféra byla slavnostní a členové spolku i pozvaní hosté byli
seznámeni s historií rybářství v Prosenicích od doložitelných počátků a také s desetiletou historií našeho spolku. Zajímavé byly také informace o hospodaření našeho
spolku, včetně výsadby ryb a množství úlovků. Po vystoupení hostů a slavnostním
obědě proběhlo společné focení na obecním dvoře.
Ve stejný den byla slavnostně otevřena rybářská výstava instalovaná v místním
muzeu. Návštěvník se zde měl možnost seznámit s doklady a předměty, svědčícími
o činnosti rybářů v naší obci v minulosti i v současnosti. Fotodokumentace na panelech pak dokládá desetiletou činnost Rybářského spolku, ve všech jeho formách –
spolkovou, odbornou rybářskou i společenskou. Na dalších panelech si mohl návštěvník připomenout, jak okolní vody, tedy řeka Bečva, Strhanec a rybníky a tůně
v blízkosti naší obce, ovlivňovaly životy našich předků i životy naše. Lidé ani netuší,
že Strhanec tudy protékal již v době, kdy Kolumbus neměl o Americe ani ponětí.
Zajímavé jsou také informace o řece Bečvě. Kudy tekla před regulací? Jaké neplechy páchala při záplavách? Tyto a mnohé další odpovědi na podobné otázky lze na
této výstavě nalézt. Samozřejmě je výstava zdobena velkým množstvím rybářského
nářadí a náčiní, jak historickým, tak současným. Rybářské pruty, podběráky, navijáky a další předměty zaujaly a poutaly pozornost návštěvníků této výstavy.
V druhé polovině měsíce května byla brigádnicky vybudována nová betonová
hráz na chovném rybníku. Zásluhou některých našich členů jsme zhotovili regály a
vybavili jimi naši skladovací místnost. Samozřejmě s příchodem teplejšího počasí se
rybáři počali věnovat s větším zápalem sportovnímu rybolovu. Jak už to bývá, s většími, či menšími úspěchy.
Dne 28. května se v naší obci konalo Kácení máje. Členové Rybářského spolku
Prosenice se této akce účastnili, spolu s ostatními spolky v obci. Podíleli se na přípravě a stavění májky, zajišťovali občerstvení, především jídlo a předvedli scénku z
cirkusového prostředí s „nebezpečnými šelmami“.
Rybáři taktéž přispěli k zdárnému průběhu letošních obecních hodů konaných
25. června v obecním parku. Velice bohatý a zajímavý program podpořili tím, že lákali návštěvníky nabídkou rybích i jiných specialit, o něž byl velký zájem. Tím přispěli
ke zdárnému průběhu této akce, jelikož návštěvník byl zasycen nejenom kulturně,
ale také tělesně.
Konec školního roku je v naší obci již tradičně spojen s pořádáním „Vítání léta“.
Tuto akci pořádají rybáři u rybníka Rýnský a její program je zaměřen především na
naše děti. Tak tomu bylo i letos v pátek 30. června odpoledne. Kromě možnosti
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zachytat si ryby, si mohly děti zasoutěžit v různých disciplínách, které pro ně připravila paní Trnčáková. Za úspěšné splnění soutěžních úkolů byly děti odměněny sladkostmi a poukázkou na párek v rohlíku a limonádu. Pozvaní policejní záchranáři s
člunem nabídli dětem nevšední zážitek, projížďku po hladině rybníka. Ukázky z výcviku policejních psů, které následovaly, byly ukázkou součinnosti člověka a psa a
dokládaly, jak se tento vztah projevuje při plnění služebních úkolů. Za houkání
hasičské sirény vjelo do areálu zásahové auto prosenických hasičů a zásahové
družstvo předvedlo ukázku hašení pěnou. Pro přítomné děti to byla lákavá nabídka
k tomu, aby do pěny naskákaly a přivodily svým rodičům vrásky na čelech. O to, aby
se návštěvníci cítili příjemně a nestrádali, se rybáři starali bohatým občerstvením a
sortiment nápojů i jídla byl bohatý a doufám, že všichni zúčastnění byli spokojeni.
Poté byl zažehnut táborový oheň a děti si mohly opékat špekáčky. O hudební kulisu
se postarali pánové Šoustal a Davídek. Atmosféru nenarušil ani večerní deštík.
Rybáři přejí všem občanům Prosenic pěkný zbytek léta a konce prázdnin.
A zveme všechny na sobotu 2. 9. 2017 k Rýnskému rybníku, kde pořádáme akci
„Loučení s létem a prázdninami“
Za Rybářský spolek Prosenice, Josef Sehnal

Členové rybářského spolku a hosté na slavností schůzi k 10. výročí založení
Rybářského spolku Prosenice.
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Nahoře: slavnostní schůze rybářského spolku
Dole společná fotografie rybářů a hostů slavnostní schůze
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Nahoře: rybáři v muzeu na výstavě Rybářství v Prosenicích
Dole: malování na obličej při akci Vítání léta
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Nahoře: Vítání léta na rybníku Rýnský—hry a jízda členem policie Přerov
Dole: ukázky výcviku psů—policie Přerov .
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Nahoře: Vítání léta na rybníku Rýnský—prosenští hasiči předvedli zásah hasící
pěnou. Dole: Společné posezení—v letním odpoledni všem chutnalo.
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Hasiči Vám přejí pěkný zbytek léta
Po dlouhých zimních měsících, jsou tu opět letní dny. I hasiči vyměnili zimní akce
za letní. Mezi ty pravidelné zimní, patří pořádání Hasičského plesu nebo Vodění
medvěda.
medvěda
Jarní měsíce jsme přivítali přípravou na soutěže. První byla v Radslavicích, kde
se konala noční soutěž a druhá se konala 6. května na hřišti v Prosenicích. V rámci
povinné přípravy hasičů jsme pořádali I. kolo soutěže hasičských družstev.
družstev Zúčastnilo se 10 družstev ze dvou okrsků. Počasí nám letos přálo, a tak se vše odehrálo bez
větších starostí. Dále 31. května pořádala ZŠ v Prosenicích Dětský den.
den Jezdíme
sem za dětmi pravidelně, a vždy jim připravíme malou soutěž. Následující den
1. června jsme zasahovali spolu s HZS Přerov u požáru strniště na louce u Bečvy.
Dvakrát jsme také prováděli požární dozor v areálu pivovaru ZUBR v Přerově při jejich slavnostech. K úspěšným akcím patřila ukázka hašení vodní pěnou u rybníka
na zahájení prázdnin. Přítomnost hasičské techniky umožnila dětem její prohlídku a
osahání si celého hasičského auta.
Účastnili jsme se tradičního setkání ručních koňských stříkaček 6. července v Radslavicích, kde jsme tentokrát obsadili 6. místo.
Přejeme Vám příjemný zbytek léta a konce prázdnin.
Za SDH Prosenice – Josef Skopal

Hasiči na I. kole soutěže hasičských družstev v Prosenicích
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Nahoře: Dětský den na ulici Školní,
Dole: nástup na soutěž ručních koňských stříkaček v Radslavicích.
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Myslivecký spolek ProseniceProsenice-Grymov
Dovolte mi, abych Vás seznámil s akcemi za uplynulé období. Koncem března
jsme zakoupili traktor s vlekem, který bude využíván celoročně k obhospodařování
mysliveckých políček a zavážení krmení pro zvěř. V dubnu byla zaorána tato políčka
pro zvěř a byla zaseta nová vojtěška a kukuřice. Tento měsíc proběhlo čištění
a dezinfekce všech krmných zařízení jak pro drobnou, tak srnčí zvěř. Také bylo zahájeno sečení trávy v lese a na přilehlých plochách. Naši členové likvidovali staré
posedy, které byly zchátralé a už přestaly sloužit svému účelu. V květnu byla našimi
členy ulovena dvě divoká prasata, která se v poslední době vyskytují na území celé
naší honitby. Bylo opraveno oplocení a staré kůly byly nahrazeny novými.
V červnu bylo naším spolkem zakoupeno 150 ks divokých kachen. V současné
době se tyto kachny přikrmují dvakrát týdně. Probíhá sečení trávy v novém lese.
Tolik malý výčet z naší práce, která nám zabírá nemálo času z našeho osobního
volna. Jsme ale rádi, že děláme, co můžeme, pro naši přírodu.
Za Myslivecký spolek Prosenice-Grymov, Oldřich Škrabal

Most a Strhanec – ze vzpomínek Oldřicha Gallase
Mlýnský náhon Strhanec má dlouhou historii. Zbudoval ho majitel helfštýnského
panství Vilém z Perštejna a to v roce 1474. Nejprve byl postaven dřevěný jez
u Oseka na řece Bečvě, pak bylo vyhloubeno koryto Strhance v délce 14 km. Když
vezmeme v úvahu, že práce byly prováděny ručně a to lopatami, bylo to úctyhodné
dílo, které vlastně slouží ještě dnes a to je mu již 543 roků.
Strhanec sloužil k pohonu mlýnů a hlavně k přívodu vody do rybníků, které se
nacházely v okolí vesnic Oseka, Prosenic, Lýsek a Přerova. Přes koryto Strhance
bylo třeba stavět dřevěné mosty, aby se rolníci dostali na svá políčka. V Prosenicích
na Strhanci byly dva mlýny, a to starší Peterkův mlýn (první zmínka z r. 1374) a
z druhého mladšího (první zmínka z r. 1521) byl postaven v roce 1881 cukrovar.
Při postavení cukrovaru nebylo již možné dovážet řepu povozy po polních
cestách, hlavně ze vzdálenějších vesnic. Začínají se upravovat a zpevňovat cesty a
stavět již betonové mosty. V roce 1891 je stavěna již pevná cesta z Malých Prosenic do Radslavic. V té době se staví i betonový most u cukrovaru. Předvídavost našich předků byla obdivuhodná. V té době se stavěl most vlastně pro povozy, tažené
koňmi nebo kravami. To, že někdy v budoucnu bude most čelit mnohanásobné zátěži, jen tušili. Přesto odvedli obdivuhodnou práci. Most sloužil až do letošního roku
2017, tedy po dobu 125 let.
Most, kdyby měl duši a mohl vzpomínat, bylo by to zajímavé vyprávění. Každý
člověk z Prosenic prožil alespoň kousek života u mostu a u Strhance - (pro
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nás Proseňáky to byla vždy Struha, tak jsme ji znali a nazývali). Již jako děcka jsme
se naučili plavat a využívali toho k nezapomenutelnému koupání, skákání z mostu
do vody, podchod pod mostem ke stavidlu a tam koupání pod přepadem vody, jako
pod přírodní sprchou. Také dobytek nacházel osvěžení ve Strhanci po těžké práci
na poli. U mostu byly lávky, kde hospodyně chodily prát a máchat prádlo. Voda ze
Strhance se brala na zalévání zahrádek. Také výpravy za dětským dobrodružstvím
začínaly u Strhance. Co tam také projelo povozů s řepou a most je již z dálky vítal a
oznamoval brzký konec cesty. Pak se objevil první traktor a to již byla pro most větší
zátěž. Zátěže přibývalo při vzrůstající mechanizaci. Ve válečných letech musel most
sloužit i pro jiný účel. Němečtí vojáci převáželi pohonné hmoty z cukrovaru do skladu u Bečvy a projížděli po něm obrněnými vozidly. Koncem války sloužil most při
ústupu německých vojsk a postupující sovětské armády. Několik týdnů sloužil i tomuto účelu.
V roce 1981 čekal most historický přesun mimořádně těžkého nákladu – válcovací stolice. Z obavy o osud mostu byl tento ženijním vojskem zpevněn. Pak nastává zlom v těžké dopravě. Přeprava po železnici je omezena a náklady se stěhují do
kamionové dopravy. Most to statečně nese až do doby, kdy bylo rozhodnuto, že
most dosloužil a postaví se nový. V květnu 2017 se těžké stroje pustily do bourání.
Přesto, že se most úporně brání, nakonec nové době podlehne. Je třeba mu poděkovat za služby, které lidstvu po celých 125 let poskytoval.
Při dnešním myšlení si ani neuvědomujeme, co pro nás Strhanec a most znamenal a znamená. Naši předci si vážili a využívali vodního zdroje a mostů ke svému
prospěchu. Voda poháněla kola mlýnů, napájela věčně žíznivé rybníky a v roce
1910 vyrobila první elektriku z Peterkové turbíny pro naši vesnici. Strhanec a most
přes něj byl, je a bude kus historie naší obce.
Připravil: Oldřich Gallas

Prosenice viděné z Grymova – Vít Ryšánek
Jsem Vít Ryšánek, narozený v roce 1942 v Grymově. Zde jsem žil do roku 1960.
Pak jsem odešel studovat do Prahy a od té doby v Praze žiju. Do Grymova se však
pravidelně vracím a zajímá mě dění kolem. V červnu 2016 mě prosenickým muzeem provázel Ing. Pospíšilík, který mi při následné debatě navrhnul, ať své vzpomínky na Prosenice sepíšu. Tak vznikly tyto řádky. Nutno poznamenat, že se jedná o
vzpomínky kluka a výrostka z údobí konce let čtyřicátých a celých let padesátých,
vyslovené však až po půlstoletí. Takové vzpomínky jsou jen útržkovité a těžko mohou být nezaujaté.
My grymovští občané, (dále také Grymovčáci, či Grymovští) jsme byli velmi často
stavěni před volbu, kam jít, či jet, řešit nějaký problém, který v Grymově nebyl řešitelný. Mám na mysli různé odborné služby, některé úřední záležitosti, případně povinnosti. Školní docházkou úředně a pohřbíváním (zvykově, ale zásadně) jsme byli
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vázáni na Radslavice. Do Radslavic se z Grymova každodenně sváželo mléko, byť
mlékárna byla ještě i v Prosenicích. Pošta pro Grymov však byla doručována z Prosenic a rozsáhlé vazby na cukrovar, případně na železnici, šly logicky ze strany prosenské (spisovně prosenické). Vědomě zde pomíjím vazby na Přerov a poznamenávám, že vazby Grymovských na Kozlovice ve mnou vzpomínané době byly podle
mne výrazně odlišné a méně intenzivní.
Myslím, že existovaly tři hlavní aspekty, které pro nás tenkrát činily Prosenice
přitažlivé. Byly to - kostel, kino a společenské aktivity v Prosenicích.
Ti, kdo chodili do kostela pravidelně, chodili většinou do Prosenic, jen Grymovčáci pocházející z Radslavic dávali zásadně přednost Radslavicím (např. moje matka).
V Prosenicích byly nedělní bohoslužby dvě, tzv. ranní v 8 hod a tzv. hrubá v 10 hod.
Při účasti na ranní tak měl člověk (zejména my kluci) během nedělního dopoledne
více času. Jít „na hrubou“ pak bylo pohodlné, pro ty, kdož byli méně zatíženi povinnostmi (např. nedělním vařením). Ve všední dny se ale na případně ranní mše, o
adventu na roráty, chodilo z Grymova do Radslavic. Až mnohem později jsem
v diskuzi na téma jasně větší docházky na nedělní mše do Prosenic zaznamenal i
názor, že na situaci mohla mít vliv výrazná kázání tehdejšího prosenského kaplana
pátera Maťi. Do kostela chodili Grymovští většinou jednotlivě, případně spolu členové rodiny, tak jak se jim podařilo vyjít z domu. Nazpět se šlo už v početném houfu,
celou šíří silnice. Kluci společně, děvčata také, podobně dospělí. My kluci jsme
spřádali plány na další nedělní podnikání. Dělo se tak za každého počasí.
V Prosenicích bývaly pravidelně o Vánocích půlnoční. Párkrát jsem se s houslemi na
takové mši podílel. (V Radslavicích bývala mše tzv. jitřní na Boží hod v 5 hodin ráno.) Kostel býval plný a skoro hřměl zpěvem. Dodnes si pamatuji čísla jednotlivých
písní a podstatnou část textů.
Při cestě do kostela jsme šli kolem prosenského kina, resp. jeho obrázkové vývěsky na budově hostince. Kino promítalo každou neděli večer dvakrát a mimo to
ještě ve středu a v sobotu večer. Zejména nedělní představení v 17:30 bylo často
místem srazu početné omladiny a to (podobně jako v kostele) nejen z Prosenic, ale i
z Radvanic, Buku, Sobíšek a tedy i Grymova. Kino mělo, podle mne odjakživa, odděleny promítací prostory od hlediště, na stěnách schodiště byly velké fotografie herců, mělo zvlášť pokladnu dole v průjezdu hospody a u vstupu do sálu kontrolora
vstupenek. Celá filmová produkce mi připadala profesionální, resp. bez improvizací,
běžných při příležitostných promítáních v Grymově (dokonce z počátku i
v Radslavicích). To vám za zády vrčela promítačka a po promítnutí jednoho kotouče
filmu se chvíli čekalo na nasazení druhé cívky filmu. Sklopné řady stálých sedadel
se rozuměly samy sebou. Kino mi připadalo na úrovni, srovnatelné s kiny v Přerově.
Program kina byl pravidelnou jistotou společenského dění přesahující rámec samotných Prosenic a v tomto ohledu se Radslavice Prosenicím v mých očích nějakou
dobu nerovnaly. Grymovčáci byli, ne-li pravidelnými, pak velmi častými návštěvníky
kina.
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V Prosenicích byly velmi zřetelné aktivity hasičů, fotbalistů a lidí kolem cukrovaru. Tady mé vzpomínky sahají zřejmě do doby brzy po válce. Každého, kdo přicházel
do Prosenic z východu, muselo zaujmout fotbalové hřiště. A to nejen trávníkem a
lajnami, ale také dvěma úhlednými dřevěnými objekty za brankou na východní straně hřiště. Ten vzdálenější od silnice sloužil jako šatny, ten bližší byl, myslím, užíván
jako příležitostný kiosek. (Jen pár desítek metrů východněji pamatuji slepé rameno
Bečvy, říkali jsme Stará Bečva.) Chce se mi zdůraznit, že jsem oba objekty vnímal
jako poměrně nové a moderní, resp. žádné omšelé chatrče. Součástí areálu hřiště
byla ze strany od silnice řada tehdy mladých lipek a pod nimi po celé délce hřiště i
řada dřevěných laviček, prostých desek na zaražených kůlech. Podobné lavičky byly
myslím i na druhé dlouhé straně hřiště, tam byly tuším topoly. Na hřišti se kromě
fotbalu běžně provozovala hasičská cvičení, někdy krátkodobé kolotočové atrakce a
jiné příležitostné akce.
Ve druhé polovině padesátých let se, myslím pod hlavičkou ROH cukrovaru, výrazně zviditelnil park v zahradě se vchodem západně od hřiště. Vchod do parku byl
ale také vedle Struhy, na jejím levém břehu. Postupné velkorysé vybavení parku
potřebnými stavbami (taneční parket, orchestřiště, kiosky, chodníky, lavičky, záchodky, atd.) umožnilo pořádat v letních měsících řadu tanečních zábav a to jednou
do roka i za účasti republikově proslulých orchestrů (G. Broma, K. Valdaufa). Zejména těmito akcemi se Prosenice přímo proslavily v regionu přesahující hranice okresu. Tomu odpovídala i veliká návštěvnost. Budiž řečeno, že to byl výsledek velké,
dlouhodobé a obdivuhodné snahy početné skupiny lidí, z nichž neumím nikoho jmenovat. S tím zřejmě souvisela rekonstrukce, resp. stavba blízkého kulturního domu
(původně tzv. kantýny cukrovaru), který byl také podobně hojně využíván, a činil Prosenice zajímavé i pro přespolní, zejména mimo letní sezónu, resp. v sezóně plesové.
Cukrovar v Prosenicích je pak fenomén zcela mimořádný, s dalekosáhlým vlivem
na celou oblast Moravské brány. Mně imponoval už z dálky, z kteréhokoliv směru,
svými dvěma červenými továrními komíny. O tom větším, jsem si myslel, že je nadprůměrně velký a elegantní. Sympatické na něm bylo, že nikdy nechrlil černý dým,
až jsem skoro pochyboval, je-li funkční. Dopoledne 31.12.1963 jsem se o tom
osobně přesvědčil. Skládal jsem tehdy coby brigádník v cukrovaru uhlí z vagonů a
ve volné chvíli jsem si na komín vylezl, abych se do něj podíval shora. Když jsem se
snažil hlavu naklonit přes okraj dovnitř, horký vzduch plný jemného popílku mi
v pohledu zabránil. Bylo mlhavo, ani Grymov nebylo vidět, teplota mírně pod nulou.
Po sestupu nastala malá patálie, neboť mi přihlížející nechtěli věřit, že můj zájem
byl skoro odborný, mysleli si, že už takto dopoledne slavím Silvestra. Dnes po padesáti letech se mi komín s ocelovými obepínajícími pasy líbí méně, ale že jsem byl
nahoře si vzpomenu vždycky.
Provoz cukrovaru byl jedna velká podívaná. Už tím, jak se během řepné kampaně cesta od Radslavic plnila jedoucími vozy vrchovatě naloženými řepou. Vozy byly
(koncem čtyřicátých let) ještě většinou s ráfovými koly, tažené koňmi, ale srovnatel47

ně četné byly i potahy kravské. Traktory se na svoz řepy tenkrát ještě moc nepoužívaly. Dodnes slyším to popraskávání přetížených dřevěných vozů. Všechny vozy projely přes váhu, vážné domky byly myslím tři, aby obsloužily i směr od západu,
(později během kampaně se zde vážily i řízky) a pak se řepa skládala do van. To
bylo pro mne fantastické hemžení, když se v omezeném prostoru musely míjet plné
a prázdné povozy, kde se muselo velmi pozorně manipulovat, aby snad někdo, natož povoz, nespadl do vany. Trochu toho strachu z takového provozu cítím dodnes.
Shazovalo se ručně, každý svůj náklad, ale na stanovištích pro vagóny byla atraktivní podívaná, když se zde řepa splachovala silným proudem vody. Vytvořila-li se dostatečně velká zásoba suroviny, zahájilo se zpracování. Tím započala produkce řepných řízků. Do okolních dědin se už nevracely jen vozy prázdné, ale některé už vrchovatě naložené bílými řízky, z nichž celou cestu dosti vydatně kapala voda. Tak
byla silnice z Prosenic ke Grymovu a do Radslavic, zejména její pravá polovina, pokrytá tenoučkou vrstvičkou blátíčka. To pro nás děti, chodící stejnou cestou pěšky
do školy, představovalo určitý problém při snaze uchovat si čisté oblečení.
S odstupem času si uvědomuji, že transport řepy, řízků, dokonce i melasy a mimo
kampaň i vápna z cukrovarské vápenky jsem zaznamenal, ale nikdy jsem vlastně
neviděl transport vyrobeného cukru z cukrovaru, (myslím v pytlích a krabicích, ve
velkém). Budiž doplněno, že velmi intenzivní transport během kampaně probíhal i
po železniční vlečce, méně intenzivní pak po celý rok, ale to nebylo v našem zorném
poli. Během kampaně pak postupně slábnul dovoz surové řepy a sílil odvoz řízků.
Cukrovar v tu dobu pracoval samozřejmě nepřetržitě do Vánoc, ba i v lednu. V noci
cukrovarská nejvyšší budova zářila impozantně daleko do kraje všemi svými rozsvícenými okny. Z cukrovaru během kampaně odtékala také odpadová voda s množstvím zeminy získané omytím řepných bulev. To představovalo problém, který se
několik let řešil vypouštěním vody do slepého ramene Bečvy (za hřištěm) vpravo od
silnice z Prosenic do Radslavic. Hlína postupně zanášela staré koryto a přebytečná
voda vytékala do Bečvy. Na tento moment nelze vzpomínat s nadšením.
Vyprávět o významu a vlivu cukrovaru na okolní kraj je skoro zbytečné. Vedle
produkce představoval také možnosti zaměstnání, pro někoho stálé, pro jiné a mnohé třeba jen sezónní. Z těch stálých bych mohl vzpomenout, že v inkriminované době byl vrchním strojníkem cukrovaru Arnošt Ministr z Grymova.
Z Grymova jsme také jezdili (s povozy) na nádraží, ale to jsme vždy mluvili o Radvanicích. Jezdilo se pro uhlí, tak dvakrát do roka a také (před kolektivizací) do velkého objektu na nádraží. Myslím, že jsme v tom případě mluvili o Hospodářském
družstvu. Sem zemědělci z okolí mohli odvádět (prodávat) zejména obiloviny zmíněnému družstvu, resp. státu a vozila se odtud např. krmiva pro dobytek. Připadala
mi ta budova tenkrát veliká a vnitřním uspořádáním velkorysá. Objekty tohoto typu
(s malou věží výtahu ve střeše) jsou dodnes vidět na nádražích v zemědělských oblastech v celém státě. Jsou pro mne stále svědectvím už prvorepublikové zemědělské koncepce země.
Vzpomínám si dobře na velký požár v cihelně, bylo to v neděli ráno a z Grymova
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byly obrovské plameny dobře vidět. Sám jsem později v cihelně coby brigádník strávil koncem padesátých let dvoje prázdniny, Přišlo mi to zajímavé. Na dráhu, jak se
tenkrát říkalo, jsme občas jezdili pro objemné a těžké zásilky. Ne až tak výjimečně
se do Radvanic chodilo z Grymova i na vlak, jelo-li se na sever, resp. ze severu Moravy a Slezska.
Do Prosenic jsme z Grymova jezdili i za řemeslníky, jako byl kovář, klempíř, švec,
krejčí, holič, do zahradnictví i do Peterkova mlýna. Stejně tak jsme byli vázáni na
lékaře a zvěrolékaře, budiž vzpomenut MUDr. Kovařík a MVDr. Šamánek. Za solidní
byla považovaná prosenská kapela, říkali jsme muzika, které „velel“ p. Král. Ten
myslím původně vlastnil a později jen provozoval restauraci hned u kostela, resp.
naproti Bartošům. Také jsme v Prosenicích respektovali četnickou stanici, v té době
vlastně už SNB.
Struha, oficiálně Strhanec, mě vždycky zajímala a dodnes projíždím-li Malými
Prosenicemi, věnuji jí kontrolní pohled. Kontrolovat se však dala i u Peterkova mlýna či před koncem Prosenic při výjezdu k Žebračce. Shodou okolností jsme měli
pole a louku u Struhy a to jak nad Prosenicemi směrem k Oseku, na Panském, tak i
směrem na Lýsky. Tam všude jsem Struhu sledoval a zkoumal. Za běžného stavu,
jakož i při tzv. srážce (tj. při výrazném asi týdenním letním omezení průtoku). Nejednou jsem ve Struze plaval, na severní straně poblíž Podolší byla i dost hluboká. Na
jižní straně jsme měli louku a kousek pole přibližně v místě, kde začíná na pravém
břehu Struhy rybník, jehož budování a značné problémy s napouštěním jsem také
pozorně sledoval. Za zmínku stojí, že právě v naší louce byla jakási proláklina, v níž
byla louka podmáčená, či nezřídka zatopená. Voda tady v zimě zamrzala. Před existencí rybníka Prosenští právě na naší louce často bezpečně bruslili. Dnes je louka
zarovnaná. Zejména na Panském se při srážce daly v korytě Struhy nalézt škeble
(mlže), o nichž jsem až mnohem později zjistil, že mají název velevrub tupý a jsou
v Česku dost unikátní podobně jako v Bečvě v našem kraji rybka hrouzek Keslerův.
Ještě ke Struze. Protékající množství vody v ní bylo, s výjimkou srážky, stálé. Při velké vodě, nebo povodni na Bečvě byla voda ve Struze jen kalná. Ovšem i při extrémním suchu a nedostatku vody v Bečvě, ve Struze byl vodní stav neměnný. To jsem
jako výrazný „probečevní“ patriot nesl někdy velmi, velmi těžce. Taky mě fascinovala situace u Lukšíků ve Velkých Prosenicích. (Stavení na pravém břehu Struhy, přímo u mostku silnice k Přerovu.) K panu Lukšíkovi, varhaníkovi, jsem řadu let chodil
hrát na housle. Lukšíkovi totiž měli jedny dveře z chalupy přímo do Struhy a to mně
až znervózňovalo, co kdyby přece jen i sem přišla ta velká voda.
Jeden dojem na závěr. Pravděpodobně to bylo v červnu 1950. Ve snaze vyhnout
se trvalému „letnímu stresu z porybného“ při nelegálním chytání ryb v Bečvě, jsem
si chtěl pořídit prázdninový rybářský lístek. Moje babička (řekl bych tehdy – naša
stařenka) se mnou proto zašla k panu Zamazalovi. Bylo to asi o tři stavení vedle
kina. Bylo krásné slunné pozdní odpoledne všedního dne. Snadno jsme vešli dvorem do domu a ocitli se až v obytné místnosti. V té seděli starší pánové
s prošedivělými vlasy, možná maličko zavalití. Byli snad tři, nebo čtyři. V místnosti
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bylo velké zrcadlo a to mi stanovení přesného počtu osob tenkrát komplikovalo.
V místnosti byl průvan a prostorem mírně vlály bílé záclony, ozářené sluncem ze
strany od návsi. Ti pánové společně hráli na housle, no spíše na smyčcové nástroje.
Bylo to nenápadně důstojně nezapomenutelné. Pak jsme zařídili ten lístek. Nikdy mi
ta scéna z mysli nevymizela a mnohokrát se mi mnohem později, když jsem se dovídal např. o Antonínu Dvořákovi, nebo Leoši Janáčkovi, tento zážitek vracel.
Jedna vzpomínka v pravém slova smyslu okrajová. Pro Grymovčáky byl pravý
břeh Bečvy prostě prosenská strana, i když do Prosenic to bylo ještě kus, resp. do
Grymova blíž. To už byl Rýn, nebo V Rýně (na mapách tištěných stovky kilometrů
daleko píší – V Réně), na naší straně to bylo a je Nadrýní. Polní cesta vedoucí po
pravém břehu od mostu k Závrbku byla nezvyklá tím, že byla vysypaná škvárou.
Cesta byla tedy pěkně rovná a trvale neblátivá. Jízda po ní i třeba s povozem, nebo
na kole, byla vždycky zřetelně příjemnější. Až později jsem se dozvěděl, že cestu tak
upravili za války Němci, aby snáze mohli právě do Závrbku. Měli tu nejen sklad pohonných hmot, ale také na veliké dominantní borovici (koncem války) dřevěné pavlače, odkud snadno kontrolovali most. Je nanejvýš pravděpodobné, že právě odtud
8.5. vyšel smrtící výstřel a u Ptáčkova mlýna tak zahynul Rudoarmějec, pohřbený na
radslavském hřbitově. (Podrobně popisuje konec války právě tady přímý účastník A.
Knop v knížce Chaloupky naše buďte požehnány, vydané v r. 1945 v Radslavicích.)
Ty pavlače a žebříky k nim jsem coby opravdu malý obdivoval. Později, to mě to nahoru velmi lákalo, bylo už vše natolik ztrouchnivělé, že jsem na vyhlídky nikdy nevystoupil. No a ta vzpomínaná cesta někdy v polovině padesátých let skončila tak, že
při velké vodě voda škváru spláchla a zase tady byla polní cesta s kolejemi, výmoly
a hlubokými kalužemi. Z válečných pozůstatků právě v těchto místech mohu také
uvést, že bych byl i dnes schopen poměrně přesně ukázat, kde byly německé zákopy vybudované k obraně Závrbků, tedy předního i zadního. Léta po válce v nich končil odpad z domácností.
Vzpomínám-li na svůj rodný kraj, na své mládí, na Grymov, Bečvu, nemohou tam
v žádném případě chybět Prosenice. Pozoroval jsem to vše tenkrát, jak jinak, chlapeckýma očima a nevnímal jsem naplno krutá dramata začínajících a postupujících
padesátých let. V Prosenicích např. osud rodiny Bartošovy a Peterkovy, tragický příběh sedláků v Kozlovicích (zejména Nevtípilův) a dalších. Jednoznačný teror spojený
s tlakem při kolektivizaci v polovině padesátých let jsem však už viděl na vlastní oči
i v Grymově. To je však jiná kapitola.
Je nezpochybnitelné, že i tu krátkou historii, kterou jsem tu útržkovitě popsal,
tvořili v mém rodném kraji, tj. v Grymově, Prosenicích, Radslavicích a okolí, především lidé tu žijící. Měli snad vždycky mozoly, vrásky a s věkem se často nachylovali.
Uměli však také pomáhat, zpívat, usmívat se a bavit, ale především pracovat. Jistě
to tak zde bylo i před časem mnou vzpomínaným a – protože bylo a je na co navázat – i potom, nyní a bude tak jistě v jiném odstínu i v budoucnu.
Vít Ryšánek - psáno v Praze v lednu 2017
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Sokol Prosenice
Vážení fotbaloví fanoušci,
máme za sebou fotbalovou sezónu 2016/2017. Po podzimní části jsme byli na
10 místě a v zimě jsme si dali za cíl, že bychom mohli skončit do 6 místa, což se
nám také podařilo. Následující sezónu začínáme 13. srpna v 10:00 na hřišti nováčka z Jezernice. V měsíci červenci můžete na našem hřišti opět shlédnout 2 přípravné zápasy divizních Kozlovic a to ve středu 12. Července v 18:00 proti Ústí a
v sobotu 15. Července v 17:30 proti Opavě B. V neděli 30. července v 17:00 se zde
také odehraje pohár Okresního svazu vítězů okresních soutěží mezi Jezernicí a Bochořem. Během prázdnin nás čeká výměna laviček na straně pod lípami, které jsou
už v katastrofálním stavu. Také natřeme branky a sloupy co drží ochranné sítě.
Závěrem nám nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za podporu při našich zápasech a za finanční podporu obci a sponzorům. Krásné prožití prázdnin přeje Sokol Prosenice.
Za Sokol Prosenice—Zbyněk Švedik

Rozpis fotbalových utkání Sokola Prosenice—
Prosenice—podzim 2017
Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

27.08.2017

Ne

16:30

Hustopeče

Prosenice

02.09.2017

So

16:00

Prosenice

Opatovice

10.09.2017

Ne

15:00

Bochoř

Prosenice

16.09.2017

So

15:30

Prosenice

Stará Ves

23.09.2017

So

15:30

Čekyně

Prosenice

28.09.2017

Čt

16:00

Domaželice

Prosenice

30.09.2017

So

15:00

Prosenice

Pavlovice

07.10.2017

So

15:00

KMK Přerov

Prosenice

14.10.2017

So

14:30

Prosenice

Horní Újezd

22.10.2017

Ne

14:30

Lobodice

Prosenice

28.10.2017

So

14:30

Prosenice

Lipník n.B.

04.11.2017

So

14:00

Prosenice

Domaželice
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Cestopisy Všedního Dne
Tento rok se opět vydali přátelé jedné stopy, písničky a dobré nálady, na jeden
ze svých výletů. Seskupení VŠEDNÍ DEN navštívilo v roce 2015 rakouské Alpy s vyhlášenou Hochalpestrasse pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (1520 km) a
loňský rok objelo hranice naší krásné vlasti po cestách i necestách (2130 km). Touto cestou jsme se vydali i letos,
letos ovšem po hranicích Slovenska (1845 km).
km) Hlavním
cílem byla cesta a bonusem by pro nás před odjezdem byl bezproblémový dojezd
strojů i kompletní posádky domů. A to se i před "drobné komplikace" podařilo. Podotýkám, že většina strojů byly staré Jawy, z nichž nejstarší spatřila světlo světa
v roce 1956. Spali jsme tam, kam nás naše mašiny dovezly a vždy jsme narazili na
pohostinnost slovenských bratrů, kteří nás vždy přivítali a většinou nás spánek nestál ani slovenský eurocent. Uložené peníze jsme tak využili na podporu nálady při
doprovodu harmoniky. Možná i proto se nám povedlo vše projet suchou nohou a
bez vážnějších nehod či závad.
Na závěr přejeme všem příznivcům cestování a jedné stopy spoustu prožitých
dobrodružství a hlavně KOLAMA DOLE!
Za Všední Den, Jan Faltýnek

VŠEDNÍ DEN — sraz na obecním dvoře před výjezdem na Slovensko, 22.06.2017
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Vítání občánků v Prosenicích

V neděli 11. června 2017 byli přivítáni do svazku obce Prosenice tito
noví občánci: Julinka S k o p a l o v á , Alex K o m l y k, Alex S l a w i k
a Ellinka K r e j č í .
Za SPOZ — Jarmila Lajtochová
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Společenská kronika –životní jubilea
Životní jubilea:
Květen 2017

50 - MUDr. Alena M a l á t k o v á
50 - Svatava H r a b a l o v á
60 - Ivo P l š e k
75 - Vladimír S a j d l
80 - Miroslav S p á č i l
85 - Anna K r e j č í
90 - Anežka S l o ž i l o v á
Červen 2017
50 - Drahomíra P o k o r n á
80 - Jaroslava D o h n a l o v á
85 - Ladislav P ř i k r y l
Červenec 2017
50 - Libor K o t e k
50 - Lubomír S i e g e l
50 - Renata O š č á d a l o v á
50 - Ivana D a v í d k o v á
70 - Dana P a l l o v á
70 - Marie K i š a c o v á
75 - Ludmila Š o u s t a l o v á
85 - Božena B a i t a r o v á
90 - Vilemína M a r t i n č í k o v á
92 - Anna K r a t o c h v í l o v á
Srpen 2017
50 - Tomáš H a n z l í k
50 - Yveta Š a l a m o n o v á
60 - Marie D u š k o v á
60 - Helena Z a v a d i l o v á
70 - Marie J a n č í k o v á
70 - František H r o m a d a
75 - Bohumila Š p a n i e l o v á
Narození:
květen 2017 - Ella K r e j č í
Narození:
červenec 2017 - Viktorie P ř i k r y l o v á
srpen 2017
- Adrian L á t a l
Zlatá svatba: červen 2017 - 50 let společného života
manželé Vladimír a Zdenka S a j d l o v i

Úmrtí:

Blahopřejeme!
15. června 2017 - Jiřina S k l e n á ř o v á
26. června 2017 - Anežka B o u c h a l o v á

Vzpomínáme
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- 54 let
- 71 let

Nahoře: vyhodnocení a přebírání cen na Hrách mikroregionu v Lazníkách
Dole: jízda na člunu policie Přerov při Vítání léta u Rýnského rybníka
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Průjezd veteránů z Helfštýna ulicí K Žebračce—květen 2017

Příjemný zbytek léta a šťastné návraty domů
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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