Velikonoční řehtání v Muzeu Prosenice
Velikonoční čas obohatila návštěva dětí ze základní školy ...

Masopust se letos objevil v kalendáři nezvykle brzy a tak masopustní průvod
maškar organizovaný hasiči procházel po sněhu… Nahoře—před hasičárnou,
dole na ulici Maloprosenská ...
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Počátek rok 2018 nás zastihl v hodnocení hospodaření minulého roku,
roku přípravě nového rozpočtu a plánování prací na rok letošní. Provoz obecního úřadu
poznamenal nezvykle teplý leden a následně příchod tuhé zimy. Teplejší období
zimy jsme využili pro opravy havarijního stavu kanalizačních šachet na ulici Zahradní a čištění kanalizace v ulici U Nádraží.
Nádraží Podařilo se nám zpevnit břehy na
chovném rybníku Rýnský.
Rýnský Při zimní údržbě jsme nasadili nový traktor, radlici a
sypač, což zproduktivnilo práci technické čety. Vedle oprav techniky, nátěrů lavic
se nám podařilo vyklidit půdní prostory nad obecním úřadem a připravit se na
nezbytné opravy střech.
střech V rámci sledování spotřeby energií jsme instalovali podružná měření spotřeby plynu v knihovně a jednacím sále a instalovali kondenzační plynový kotel v prostorách bývalého obchodu.
V období zimy—vegetačního klidu provádíme úklid a prořezy porostů na obecních pozemcích tzv samovýrobou dřeva,
dřeva kterou vyhlašujeme pro naše občany
každý rok. Výhodou je, že čistíme porosty od suchých či spadených stromů a zájemci si mohou přilepšit palivovým dřívím za výhodnou cenu. Letos se účastní
samovýroby 14 zájemců na celkem 15 podílcích. Nedávná vichřice nám vyvrátila
i 2 velké smrky v obecním parku. Naštěstí zde nedošlo k žádným škodám. Dřevo
zpracujeme na řezivo pro obecním účely.
Dále jsme se zabývali jsme přípravou lokalit pro výstavbu, provozními záležitostmi kanalizace.
kanalizace
Významnou akcí, která má být zahájena v letošním roce, je postupná výměna
vodovodního řadu na území celé obce.
obce VaK Přerov bude realizovat práce formou
oprav v letech 2018-2020. Stávající azbestocementové potrubí bude měněno
za litinové a to ve stávajících trasách, metodou protlaku. Stavební práce ovlivní
plánování našich akcí, zejména chodníků a o prioritách jednáme s VaK Přerov.
Přerov
Při této příležitosti hodláme rovněž dobudovat části vodovodního řadu (v ulici
Grymovská, Na Loukách a K Žebračce).
Společně se spolky a školou jsme sestavili plán kulturních a sportovních akcí
na rok 2018. Obsahuje celkem 41 akcí tradičního prosenského roku. Řada z
nich již proběhla, počínaje tříkrálovou sbírkou, hasičským, mysliveckým a rybářským plesem, masopustem, pohoštěním poutníků při cestě ze sv. Kopečka na
sv. Hostýn a setkáním s důchodci.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál veselé velikonoční svátky
a s příchodem jara hodně sil a životní energie.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Teplá zima na konci ledna a počátkem února nám umožnila provést zpevnění břehů a
úpravu dna chovného rybníka Rýnský (nahoře) a opravu havarijního stavu kanalizačních šachet na frekventované ulici Zahradní (dole).
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Havarijní čištění kanalizace v ulici U Nádraží za budovou na manipulačních plochách
překladiště ČD počátkem února (nahoře) a prohlídka stavu krovů a stropů budovy
obecního úřadu Na Návsi 10 po kompletním vyčištění (dole).
5

Hospodaření obce, rozpočet a záměry v roce 2018 a dalších letech

Hospodaření roku 2017 skončilo s přebytkem cca 956 tis. Kč a obec disponovala
na svých účtech volnými peněžními prostředky ve výši cca 18,1 mil. Kč. V roce 2017
jsme rovněž uhradili poslední splátku z 5 mil. úvěru, ze kterého jsme v roce 2012
financovali výstavbu provozní budovy a bufetu v obecním parku. Mohli jsme také rekapitulovat to, jak jsme hospodařili v minulých 5-ti letech. Hodnota našich stálých
aktiv (dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku) v pořizovacích
cenách vzrostla mezi lety 2012 - 2017 z 89,4 mil. Kč na 107,8 mil. Kč, t.j.
o 18,4 mil. Kč. Podařilo se nám investovat s využitím dotací zejména do staveb
(obecní park, cyklostezka, muzeum, revitalizace centrální části obce, kotelna ve škole,
komunální technika atp). Současně se nám dařilo pracovat na úsporách v provozu
obecního úřadu (odpadové hospodářství, energie, správa). Díky tomu spolu s hodnotou majetku rostla i výše peněžních prostředků na našich účtech u bank - a to z cca
11, 8 mil. Kč v roce 2012 na cca 18, 1 mil. Kč v roce 2017, t.j. o 6,3 mil. Kč.
Kč
Přebytky z hospodaření z minulých let budou využity k dobudování a opravám infrastruktury obce (chodníky, kanalizace, vodovodní řad), pořízení nemovitého majetku
(převod pozemků z vlastnictví státu na obec, nákupy pozemků a budování infrastruktury v nových lokalitách pro výstavbu (most přes Strhanec u obecního parku, ulice
Školní,..). Připravujeme rovněž opravy havarijního stavu střech v areálu Na Návsi 10
a projekt bezbariérovosti a digitální učebny ve škole. Obě akce nám také umožní zapojit se následně do čerpání evropských dotací v plánovacím období do roku 2021.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Provozní výsledky odpadového hospodářství v obci

Jako každý rok, i letos jsme hodnotili provozní výsledky v odpadovém hospodářství obce. Touto oblastí se systematicky zabýváme od roku 2010, kdy ztráta (rozdíl
mezi příjmy za popelnice od občanů a skutečnými výdaji obce) činila okolo 180 tis.
Kč/rok. Rozhodli jsme se držet nízké poplatky za komunální odpad -zatímco
zatímco průměr okolních obcí je okolo 400400-500 Kč/osobu/rok, u nás je možné dosáhnout minimálního poplatku 250 Kč/osobu/rok. Za poslední 3 roky dosahujeme vyrovnaného hospodaření v odpadech, produkce našich komunálních odpadů se pohybuje
okolo 160 kg/osobu/rok.
kg/osobu/rok Podařilo se nám významně snížit náklady na svoz plastů
a získat příjmy z prodeje kovového odpadu a papíru. Podnikatelé jsou zapojeni do
systému hospodaření s odpady na základě samostatných smluv.
Výše poplatku za komunální odpad se v letošním roce nemění.
nemění Protože v dalším
období se připravuje zvyšování poplatků za skládkování, očekáváme, že i naše náklady na svoz a likvidaci odpadů v budoucnu porostou. Bude záležet na nás všech,
jak se nám podaří naše náklady snižovat, zejména lepším tříděním komunálního
odpadu
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Muzeum Prosenice

Při vyklízení podkrovních prostor objektu Na Návsi 10 objevili pracovníci technické
čety sádrovou sošku postavy v sokolském kroji. Na sošce je nápis "Bratru
Bratru jednateli
věnuje k sňatku 6. VII. 1920 T.J. Sokol v Malých Prosenicích." a nápis VII. Všesokolský
slet 1920 v Praze. Soška patřila hospodáři gruntu Na Návsi 10, panu Josefu Bartošovi. Byla objevena ve dvojité stěně holubníku, který byl přistaven v podkroví ke štítu
budovy. Společně se soškou bylo nalezeno i větší množství pytlíků s moukou.
Soška zde byla ukryta zřejmě v době druhé světové války, kdy byl sokolům zabaven
veškerý majetek a organizace sokola byla zakázána. Tak soška přetrvala v podkroví až
do doby, kdy s ohledem na přípravu rekonstrukce střech budov Na Návsi 10, začali
pracovníci technické čety půdy vyklízet. Soška se stane po restaurování nedílnou součástí připravované výstavy k výročí 100 let vzniku ČSR v muzeu Prosenice, kterou zahájíme 5. 8. 2018.
2018
Počátkem roku instalovaly členky muzejní komise velikonoční výstavu s tradičními
předměty oslavujícími velikonoční svátky.
svátky Výstavu již shlédly dvě výpravy přerovských
turistů, poutníci při pochodu ze sv. Kopečka na sv. Hostýn a děti ze základní školy.
Muzeum zahájí provoz 6. 5. 2018 výstavou RETRO,
RETRO kdy si připomeneme, jak se žilo
v 60. - 70. letech minulého století. Všichni jste srdečně zváni k návštěvě muzea.

Za muzejní komisi—Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
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Železný poutník 2018
Noční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn
V noci z pátku 16.3 na sobotu 17.3.2018 (týden před Květnou nedělí) se konala postní pěší pouť ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn. Takzvaný
„Železný poutník“ a to již dvacátý první ročník.
ročník Poutníci vycházeli kolem 19:00 hodiny. Trasa měřila 50 kilometrů. V pátek celý den pršelo a až k večeru přestalo. Teplota poklesla na 3 °C a foukal studený vítr. V Prosenicích místní dobrovolníci připravili v sále obecního úřadu občerstvení,
občerstvení tak jako každý rok. Předpokládali však,
že vzhledem k nepříznivému počasí bude účastníků méně než v minulých letech.
Večer bylo po organizační stránce všechno připraveno, venku byla tma a hodiny
ubíhaly. Čekalo se na poutníky. Asi ve 22.20 hodin dorazilo 5 poutníků, kteří vyrazili
dříve. Pak dlouho nepřišel nikdo, až kolem 23.40 hodiny se vynořily ze tmy od křižovatky na Buk první skupinky poutníků. Promrzlí, ošlehaní větrem, unavení, někteří šli dosti těžce. Zamířili do kostela, kde byla „příjemná“ teplota 7 °C . Někteří poklekli, jiní se posadili do lavic, další zůstali stát, pomodlili se a rozjímali. Někteří si
vyfotili interiér kostela. Pak se odebrali do obecního sálu, kde pro ně byl připraven
čaj, káva, chléb, koláče, vánočka, bábovka, cviboch, jablka a pomeranče. Po krátkém odpočinku někteří zapsali zápis do pamětní knihy a mnozí navštívili Muzeum
Prosenice s velikonoční výstavou.
výstavou Pak se vydali do tmy na další cestu svítíce si baterkami a blikačkami. Postupně dorazilo do Prosenic několik vln poutníků, poslední
jednotlivci dorazili kolem 1:00 hodiny. Odhadem jich bylo takřka tolik kolik
v loňském roce tj. okolo 400.
400 Poutníci pocházeli z různých míst Moravy, také
z Čech, ze Slovenska, z Polska a z Německa. Byli mezi nimi i poutníci z Přerova,
Dluhonic, Oseka nad Bečvou a Prosenic. Všichni velice děkovali a chválili poskytnuté občerstvení, byli vděční za možnost si odpočinout a upravit se ve vyhřáté místnosti, za umožnění návštěvy kostela a muzea. Dle zápisů v pamětní knize někteří
šli tento pochod poprvé a nebylo to pro ně snadné, ale jak se vyjádřili: „Akce měla
krásný duchovní náboj.“ Jiný účastník napsal, že šel pochod po dvacáté. Iniciátor a
hlavní organizátor Otec Marian Husek z farnosti Louka u Znojma šel samozřejmě
pokaždé. Poslední poutníci odcházeli z Prosenic kolem 2:00 hodiny, s cílem dojít
na Svatý Hostýn, kde za ně byla v 7:15 hodin sloužena mše svatá.
Římskokatolická farnost Prosenice děkuje všem dobrovolníkům,
dobrovolníkům kteří se podíleli
na organizaci akce a pořadatelské službě v Prosenicích, také pracovníkům obecního úřadu a všem, kteří věnovali občerstvení či přispěli na poutníky
poutníky. Dále Pekárně
Racek Přerov za chleba a vánočky.
Za farní radu—Ing. Milan Pospíšilík
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Jednací sál obecního úřadu se okolo půlnoci zaplnil poutníky. Občerstvení, které pro ně připravily ženy z prosenské farnosti, jim přišlo k duhu a rádi se do
Prosenic vracejí. Tak příští rok zase na shledanou v Prosenicích...

Beseda s důchodci
V neděli 11. března 2018 se konala v sále Obecního úřadu v Prosenicích
tradiční Beseda s důchodci.
důchodci V úvodu vystoupily děti ze základní a mateřské školy a členové country skupiny PRAKR. Po celé nedělní odpoledne hrála k dobré
pohodě hudební skupina MINI z Přerova. Nechyběla ani tombola, pohoštění a
sklenička dobrého vína.
vína
Poděkování patří všem členkám Sboru pro občanské záležitosti za přípravu
celé akce. Všem se moc líbila.
Za SPOZ—Jarmila Lajtochová
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Z činnosti ZŠ a MŠ Prosenice
Jsou tady další zprávy, zprávičky z naší školy, školičky…
Školní rok jako vždy kráčí kupředu mílovými kroky. A my se znovu chceme
s vámi všemi podělit o to, co vše se u nás již stalo anebo se právě děje.
Nejdříve se jenom na skok vrátíme do prosince loňského roku. V tomto měsíci se v rámci projektu „U nás aneb s…“ podařilo uspořádat velmi pěkné dopoledne motivované Vánocemi - „PO
PO STOPÁCH ČESKÉHO JEŽÍŠKA“
JEŽÍŠKA a ve vánočním týdnu se rodinné týmy utkaly na sportovním turnaji ve STREETBALLE a
v MINIHÁZENÉ.
MINIHÁZENÉ Hrálo se ve dvou věkových kategoriích. Na výsledku a pořadí
tady zcela určitě zas až tolik nezáleží - důležité je, že jsme se dokázali sejít a
pořádně a s úsměvem si dali do těla.
V sobotu 20. ledna 2018 se uskutečnil již 7. ročník celorepublikové soutěže
v mažoretkovém sportu - „PROSENSKÁ
PROSENSKÁ MAŽORETKA 2018“.
2018 Nás, organizátory,
potěšila opět vysoká účast soutěžících a v neposlední řadě také hezké odezvy
na průběh a organizaci celé soutěže, které nám přichází. Všichni diváci měli
možnost vidět sportovní výkony děvčat z Brodku, Hodonína, Kostelan, Lošova u
Olomouce, Jemnice u Třebíče, Znojma, Kroměříže, Dřevohostic, Havířova, Hranic, Studénky, Přerova a také našich dětí. Co si přát víc - vystoupení byla zdařilá,
všichni soutěžící dali do svých výkonů všechen svůj um a dovednost. Opravdu
se bylo na co dívat, sálem neustále zněl hlasitý potlesk. A nás domácí samozřejmě potěšila zasloužená medailová umístění našich děvčat. Poděkovat je třeba
všem rodičům, kteří pomohli s veškerou organizací, všem sponzorům, kteří nám
svým přispěním umožnili soutěž obohatit o pěkné ceny pro soutěžící. Veliké poděkování patří také naší porotě za její nelehkou práci. A jen tak pro zajímavost
– porotu letos obohatila svou účastí i zahraniční bývalá aktivní mažoretka a
v současnosti trenérka společenských tanců, která k nám zavítala až z Irska.
A mažoretky dál? Naše děvčata se pro onemocnění, která nás pronásledují,
nemohla zúčastnit plánovaných soutěží, a tak do Dolního Benešova na soutěž
„EXCELLENT
EXCELLENT CUP“
CUP odjela naše Hastrmanky reprezentovat pouze Venda. Získala zde 8. místo za cvičení se dvěma hůlkami, ale co Vendu mrzelo, bylo to, že
v soutěži s jednou hůlkou jí bronzová medaile unikla o pouhých 0,6 bodu. Tak
se teď těšíme na další mažoretková zápolení, nejdříve pojedeme do Kroměříže
na soutěž „O
O POKLAD HANÁCKÝCH ATÉN“.
ATÉN
V měsíci lednu nás potěšila svým výchovným koncertem skupina
ARRHYTHMIA.
ARRHYTHMIA Sokolovnou zněla melodie za melodií, děti byly do programu aktivně zapojovány, dozvěděly se a utvrdily si své znalosti i z oblasti hudební nauky - seznámily se s hudebním nástrojem violoncello a bicí soupravou a dozvěděly se i řadu zajímavostí ze života některých hudebních skladatelů.
Během měsíce ledna, února a března jsme uskutečnili také řadu zdařilých
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školních a třídních projektů, které vždy obohacují svou formou a provedením
školní výuku. Děti si prověří své znalosti, dovednosti a zcela jistě získají i mnoho
nových poznatků. Byly to:
„OLYMPIJSKÉ
OLYMPIJSKÉ HRY“ „ILUSTRÁTOŘI DĚTSKÝCH KNÍŽEK“,“OVOCENTRUM ZDRAVÁ VÝŽIVA“ a „ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA“
ŽIVOTA spojený s návštěvou muzea
v Přerově.
Školní výuka byla obohacena také dvěma divadelními představeními.
Ve školní družině se uskutečnilo také několik projektů, jednak to jsou pokraDěti MŠ :

1. Tobiášek Losert, 2. Andrejka Doupalová, 3. Eliška Handlová

Děti 1. třída :

1.Vlastíček Pluhař, 2. Ájinka Václavíková, 3. Filípek Doupal

Děti 2., 3. třída :

1. Barunka Obrtelová, 2.Marek Pavlásek, 3.Vojtík Zajíc

Děti 4.,5. třída :

1. Eliška Zbožínková, 2.Michal Heryán, 3. Verunka Pavlásková

čující celoroční projekty -„HÁDAČKY“
HÁDAČKY“ a „MEZINÁRODNÍ a VÝZNAMNÉ DNY“DNY den
vody, dále pak to byl projekt „MÁME RÁDI ZVÍŘATA - naši kamarádi ze ZOO“ a
projekt „POD
POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY“,
KRUHY který plynule navázal na projekt školní. V
mateřské škole proběhly projekty - „JÁ A MŮJ BAREVNÝ SVĚT, dále pak
„TRAVIČKA ZELENÁ a „SLUNCE - INDIÁNSKÝ SYMBOL“.
Velmi pěkné bylo také školní kolo recitační soutěže, které proběhlo 23. února. A zase to byla pro řadu dětí dobrá a zajímavá zkušenost. Zjistily, že předvést i
to co dobře umím před ostatními, není vůbec jednoduché.
Drobnou odměnu a diplomy si za své výkony nakonec odnesli tito výherci:
V únoru jsme také uspořádali v naší škole již tradiční každoroční turnaj ve
stolním tenise.
tenise Je sestaven ze dvou částí, v dopoledních hodinách se tohoto
sportování zúčastňují všichni žáci školy, od prváčků po páťáky. V odpoledních
hodinách pak probíhá druhá část turnaje - čtyřhry, kterých se zúčastňují děti se
svými rodiči ve smíšených týmech. Důležité na tomto sportování není ani tak
umístění, jako to, že se všichni pořádně protáhnou a řada dětí se seznámí
s pravidly této hry. Proto všem patří opět pochvala za účast a vítězům pak zasloužená gratulace.
A jak to celé tedy dopadlo?
Kategorie - 1. třída
1. Vojtíšek Martinčík, 2. Vlastíček Pluhař, 3. Emilka Obrtelová
Kategorie - 2.,3.. třída děvčata
1. Lucie Mácová, 2. Kačka Onderková, 3. Terezka Škorňová
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Kategorie - 2.,3. třída - hoši
1. Tomáš Skřivánek, 2. Marek Pavlásek, 3. Radim Skopal
Kategorie - 4.,5. třída - děvčata
1. Adriana Zedková, 2. Veronika Vančurová, 3. Emma Macháčková
Kategorie - 4.,5. třída - hoši
1.Tadeáš Medřík, 2. David Vítek, 3. Matyáš Losert
Kategorie – rodiče a děti
1.Tomáš Skřivánek s tátou
2. Lucie Mácová s kamarádem Honzou K.
3. Filip Nevřela s tátou
Hezký byl také již tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL,
KARNEVAL kde si společně s dětmi pořádně zadováděli při soutěžích a tanci nejen jejich rodiče, ale také se do všeho
s vervou zapojili i dědečkové a babičky. A tak to má být! Je to odpoledne určené
hlavně dětem a je dobře, že si to všichni společně užijí.
21. března se uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY ve školní družině pro děti a rodiče. Milá a zdařilá byla i školní besídka. Děti
nacvičily, co mohly a zvládly a pak vše naučené předvedly s větší či menší trémou svým blízkým.
Proběhla také druhá část sběrové soutěže, opět se podařilo dostat do kontejnerů vysoký počet kilogramů papíru. Tady moc rádi děkujeme všem obyvatelům za „papírové přispění“.
přispění“
Také miniházená nás nenechává v klidu. Teď v březnu právě vyrážíme na
další turnaj školní ligy do Velké Bystřice,
Bystřice kde se setkáme s tradičními soupeři.
Všichni se již těšíme a věříme si, že přivezeme alespoň nějaká třetí místa.
V závěru ještě chceme pochválit všechny naše děti, které se připraví a následně pak vystoupí na různých akcích v obcích.
Od ledna jsme stihli zatím vystoupení na hasičských plesech v Oseku nad
Bečvou a v Prosenicích a dále pak vystoupení na besedě s důchodci
v Prosenicích.
Prosenicích
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Prosenice.
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Výchovný koncert skupiny ARRHYTMIA (nahoře) a Prosenská mažoretka (dole)
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Turnaj ve stolním tenise (nahoře) a Dětský karneval (dole)
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Veselé velikonoce přejí hasiči
Blíží se tradiční velikonoční svátky, a my hasiči se po zimním období připravujeme na letošní rok. Naší celoroční práci ohodnotíme vždy na Výroční valné hromadě
na konci roku.
roku Zde se také vytvoří seznam akcí na celý rok. Poprvé jsme se sešli při
organizování Hasičského plesu,
plesu který se konal v kulturním domě v Prosenicích, a
doufáme, že ke spokojenosti všech hostů i pořadatelů. Tímto také děkujeme všem
sponzorům za věcné dary do tomboly.
V únoru se naši členové spolu s dalšími nadšenci snažili o udržení dlouhodobé
tradice Vodění medvěda v naší obci. V březnu po nezbytných technických prohlídkách našich vozidel a údržbě veškeré naší techniky jsme zahájili naši činnost. Některou jsme použili i v minulých dnech, kdy u nás panovalo studené počasí s velkým
větrem a někomu to způsobilo i škodu. Zasahovali jsme u vyvrácených stromů i na
poškozené střeše.
Své dovednosti někteří z nás předvedou i na připravované noční soutěži
v Radslavicích.
Radslavicích Naše činnost se teprve rozbíhá, ale máme toho v plánu hodně, např.
pořádání Dne otevřených dveří pro děti ze ZŠ v Prosenicích u nás v Hasičské zbrojnici, kde uvidí i několik ukázek hašení, dále se chystáme na hasičské soutěže i jiné
doprovodné akce. Doufáme, že se budeme setkávat jen při těchto veselejších událostech a nebudeme muset používat naší techniku tzv. naostro.
Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků.
svátků
Za SDH Prosenice – Josef Skopal

Na hasičském plese 27.01.2018—vystoupení mažoretek
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Z činnosti Mysliveckého spolku ProseniceProsenice-Grymov
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činnost našeho spolku. Je to už skoro pravidlo, že plesovou sezonu jsme začínali naším mysliveckým plesem.
plesem Vždy se
uvaří něco málo k snědku, to aby i veřejnost mohla okusit pár mysliveckých specialit. Na mysliveckých plesech je základ jídlo ze zvěře, většinou ulovených našimi členy. Máme také pěknou tombolu,
tombolu která se skládá z darů našich známých a kamarádů myslivců, ze zvěře a dary od různých sponzorů.
V zimě máme také povinnosti starat se o naši zvěř ve volné přírodě,
přírodě abychom ji v
době strádání přilepšili troškou obilí v krmelcích nebo bažantích zásypech. Srnčímu
zakládáme do krmelců seno nebo nám poskytne místní Moravská zemědělská a.s.
trochu siláže , která se vysype do krmelišť.
Na jaře se pravidelně čistíme a dezinfikujeme tato krmná zařízení,
zařízení aby byla připravena na další sezonu. Musíme tato zařízení také opravovat nebo je nahradit novými.
V březnu a dubnu provádíme úklid revíru.
revíru Tzn. sběr odpadu,
odpadu kterého se zbavují
někteří lidé, tak, že to vyhodí buď do lesa nebo do příkopu, že toho není málo vidíme každý rok znovu a znovu.
Pro obec sečeme trávu v novém lese,
lese udržujeme oplocení a čistíme od napadaných větví, které jsou ze starých stromů rostoucích v blízkostí lesa.
Tyto práce se provádí několikrát za sezonu, aby se mladý les udržel v čistotě a
nic mu nebránilo v růstu.
V letních měsících se musíme postarat o krmení a připravit na zimu potřebné
množství. Náš člen pan Jemelka většinou nasuší větší množství sena, které je ve
velmi dobré kvalitě a zvěři chutná.
S přicházejícícím podzimem nám pomalu opět začíná částečné přikrmování zvěře a také doba lovů. Od května se sice loví zvěř srnčí trofejová,
trofejová ale jen v omezeném
množství. Kachny,
Kachny které si v červnu vypustíme na rybníky nám většinou přilákají
nemalé množství divokých kachen z okolí.
V listopadu a prosinci pořádáme dvě vycházky( hony), na kterých se loví poslední
zbytky kachen a zvěř myslivosti škodící. Při této příležitosti ulovíme také nějakého
zajíce do tomboly na poslední leč a na ples. Naše celkové hodnocení těchto našich
vycházek pravidelně ukončíme poslední lečí v pohostinství U kostela.
kostela
Abych neopomněl nákup traktoru s vlekem,
vlekem který je naším pomocníkem a byl
pořízen v březnu 2017.
2017 Tento stroj nám pomáhá při obhospodařování mysliveckých
políček,
políček krmení atd. Nejsme tím pádem vázání na jiné majitele s touto technikou.
Za Myslivecký spolek Prosenice-Grymov—Oldřich Škrabal
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Na mysliveckém plese 10.02.2018—bohatá tombola a výzdoba

Rybářský spolek Prosenice
Letošní jaro si dává načas. Všemocná příroda společně se sluníčkem však postupně otupuje mrazivé ostny letošní zimy. Pro rybáře je toto období časem příprav
na novou sezonu. V rámci spolkových záležitostí se 16. února konala v Hostinci u
kostela Výroční členská schůze,
schůze které se zúčastnilo 45 našich členů. Spolu
s pozvanými hosty jsme zcela zaplnili prostory hospody. Jelikož obecní sál byl již
zadán, nebylo jiného řešení. Atmosféra byla díky těsnějšímu semknutí srdečnější.
Kromě běžných procedurálních záležitostí a přednesených zpráv přijala schůze tři
nové členy našeho spolku. Projednaly se také potřebné organizační záležitosti související s přípravami rybářského plesu.
Rybářský ples se konal 3. března v Kulturním domě.
domě Jedná se o jednu
z největších akcí pořádaných našim spolkem a proto také úsilí věnované přípravě
plesu je veliké. Proto bylo trochu zklamáním, že se ho nezúčastnilo více hostů.
Nicméně ti, co se rozhodli na našem plesu pobavit, byli s jeho úrovní i s atmosférou
spokojeni.
Všímavým návštěvníkům loňského výlovu chovného rybníka jistě neušlo, že výš20

ka hladiny je nižší než bývala, břehy se bortí a kořeny stromů zpevňujících břehy se
obnažují a hrozí pádem, zkrátka rybník se zanáší. Jelikož se již na podzim počítalo
s určitými úpravami, zůstal rybník po výlovu vypuštěn. Po dohodě s obcí došlo v
průběhu zimy na tomto objektu k úpravám. Dno bylo prohloubeno, bahno vyvezeno,
břehy zpevněny.
zpevněny V současné době se již rybník napouští, poté bude osazen rybami
a opět bude sloužit svému účelu. Při jednom z dalších výlovů bude moci veřejnost
toto dílo zhlédnout.
Také další rybářské revíry, jenž má rybářský spolek od obce pronajaté, vyžadují
péči a údržbu. Proto členové našeho spolku v rámci brigád vykonávají v těchto lokalitách různé práce. Někteří rybáři prováděli prořezávky dřevin a čištění přítokové
stružky již v zimním období, ostatní konají brigády v tomto období i v následujících
týdnech. Tak, aby prostředí, v němž vykonáváme rybolov, bylo pěkné a přinášelo
nám i jiným návštěvníkům těchto míst radost.
Všem členům Rybářského spolku Prosenice patří díky za vykonávanou práci a
obci a veřejnosti díky za podporu. Všem pak do nastupujících jarních dnů pěkné
počasí, rybářům krásné úlovky a ostatním pěkný pocit při výletech do přírody, zvláště do míst, o které pečují rybáři.
Za Rybářský spolek Prosenice .– Josef Sehnal

Na rybářském plese 3. 3. 2018—zábava v plném proudu
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Dopis rodačky Zdenky KojetskéKojetské-Skopalové
Týn nad Bečvou, únor 2018
Vážení obyvatelé Prosenic
Upřímně Vás zdravím. V těchto pošmourných dnech, kdy se nedostanu ani na zahradu, oči už nejsou na čtení, nezbývá mi jen vzpomínat. Vzpomínky se často zastaví
v Prosenicích. Při mé návštěvě ve Vašem muzeu v objektu statku Bartošových mne zaujaly fotografie této rodiny. Vzpomínám na ně, hlavně na jejich dceru Aničku, hrávaly
jsme si u nich na dvoře. Také na paní Bartošovou, která byla známá svou dobrotou
daleko, široko. Pacholci, děvečky, byli rádi,
když se dostali do služby k Bartošům. Bylo
dobře postaráno nejen o ně, ale také o
jejich rodiny. Myslím, že starousedlíci Prosenic toho ví o nich ještě mnohem více.
Já si pamatuji příhodu, která se týkala
naší rodiny. Ve válku jsme mívali doma
malé hospodářství – slepice, králíky a také
prasátko. Tenkrát nebyly chladničky, mrazničky, vše se udilo. Otec postavil na dvoře
udírnu. Jeden rok se nám šperky a maso
v udírně chytlo a vše shořelo. Maminka
plakala, svěřila se s tím sousedům, takže
to brzy věděla celá vesnice. Jaká však byla
její radost, když k nám přišla děvečka od
Bartošů a přinesla celý plát špeku a uzené
maso, že to posílá paňmáma Bartošová.
Nevím, jaké bylo maminčino děkování, ale
myslím, že se za paní Bartošovou i modlila.
Bohužel dobré skutky bývají málokdy
odměněny. Přišla doba, která je připravila o majetek i jejich zdraví. Bylo to i zásluhou
některých občanů, kteří se k nim zachovali bezohledně. Jestli si ještě žijící občané Prosenic na ně vzpomínají, tak určitě na jejich dobrotu a lásku ke všem. Potomci Bartošových mohou být hrdi na své předky.
Omluvte mé písmo (dopis je psán ručně) a ten sloh, vše už moc neslouží, jen ty vzpomínky zůstávají. Srdečně Vás zdravím, také milé Prosenice.
Prosenicích, dcera četnického
Zdenka Kojetská, narozená 22.1.1925 ve Velkých Prosenicích
strážmistra Josefa Skopala z Prosenic
Popiska k fotografii:
Na snímku paní Zdenka Kojetská se snachou Janou a synem Liborem při návštěvě
Muzea Prosenice 13.9.2015
Připravil—Ing. Milan Pospíšilík
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100 let obce Prosenice – ze vzpomínek Oldřicha Gallase
Dnes nevím, jak začít. V hlavě je plno vzpomínek, avšak jen útržkovitých. Je třeba rozvinout vzpomínky tak, aby byly napsány a nezapomenuty. Napadají mě vzpomínky na 1. světovou válku, které znám jen z vyprávění starších, kteří to zažili. Vyprávění pana Štěpána, který byl již dříve vzpomenut a vyprávění mého otce Vincence Gallase, rodáka z Pavlovic a jeho kamaráda pana Študenta z Pavlovic,
který jako řezník u nás mnohokrát zabíjel. A vždy při tomto setkání si vyprávěli
s mým otcem zážitky přímo z válečného pole – o útrapách vojáků, o raněných a o
mrtvých. Byly to děsivé příběhy, pro nás děcka nepochopitelné. Rodiče a příbuzní
vojáků s hrůzou čekali, den co den, že přijde ta nejhorší zpráva. Byla to úděsná doba. To, že bylo v té době hodně mrtvých, dokazují pomníky padlých, které jsou rozesety po celé naší vlasti. Tak i v naší obci byl v roce 1922 postaven pomník 21 padlým a zemřelým vojákům, připomínající jejich hrdinství a statečnost. K upomínce a
památce byl na něm vytesán nápis „Poutníče zvěstuj všem vlastencům našim, že
my tuto mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám“. To, že naši občané na ně nezapomínají, svědčí skutečnost, že při každé slavnosti nebo události obce či spolků, jsou
kladeny věnce k jejich pomníku a je jim věnována tichá vzpomínka.
Vzpomínám na vyprávění mého otce, který se jako mladý jinoch zúčastnil
v 1. světové válce zákopových bojů. Vyprávěl, jak mnohokrát boje vyhrávali a zase
prohrávali, jak naráželi na své raněné a mrtvé kamarády vojáky, tak i na raněné a
mrtvé vojáky nepřítele. Účast vojáků v bojích byla na obou stranách plná hrůzy,
emocí a strádání. Pak přišel pro něho i jeden šťastný den. Do zákopů, kde se bojovalo, přišel příkaz k jeho stáhnutí a odchod domů. Jeho matka, totiž podala žádost o
uvolnění z vojny pro svého nejmladšího syna, jelikož ostatní synové (jeho bratři) byli
také na vojně a doma v hospodářství již neměl kdo pracovat. Za přispění arcibiskupa Leopolda Prečana se tak vrátil v roce 1917 z vojny domů, bylo mu 21 let.
Pak přišel očekávaný rok 1918, kdy skončila 1. světová válka. Přeživší vojáci,
avšak mnozí s podlomeným zdravím a invalidé se vraceli domů k rodinám a rodné
hroudě. Doma jim však začal další tvrdý poválečný život. Návrat pro mnohé byl velmi složitý. Někteří museli procestovat téměř celý svět, než se po mnoha měsících
vrátili domů. Lidé a obce se jen těžce dostávali z útrap války. V rodinách byla bída a
hlad. Jen pomalu se začal budovat průmysl a zaváděly se živnosti, tak aby se zvýšila
zaměstnanost. Život lidí a rodin se jen pomalu zlepšoval a to hlavně jejich pracovitostí a houževnatostí. Hodně proseňáků bylo zaměstnáno v cukrovaru, cihelně, mlékárně a jinde. To umožnovalo i chudším rodinám postavit si třeba i malý domek. Tak
se začíná stavět z pomocí obce část na Chmelínku. Obec v roce 1921 prodala pozemky na výstavbu domků za cenu 3 koruny/m2. Cihly se nakupovaly v místní cihelně, třeba horší kvality, ale za výhodnou cenu. Práce na stavbě se prováděla svépomocí. V té době (r.1923) se staví také obecní domy, kde je možný přivýdělek. Modernizuje se cukrovar, rozšiřuje se výroba cihel, opravuje se Peterkův mlýn.
V Přerově byla postavena elektrárna a tím umožněna elektrifikace vesnice. V roce
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1922 se provádělo scelování pozemků a tím i příděl půdy pro menší hospodářství.
V roce 1923 bylo zahájeno první rozhlasové vysílání a objevují se první rozhlasové
přijímače v rodinách v naší obci. Po prvních poválečných letech za přispění nadšených a pracovitých lidí začíná bohatnout i kulturní a společenský život. Zdá se, že se
blýská na lepší časy. Přichází však rok 1929 a v obecní kronice je napsáno, že „toho
roku byla velmi krutá zima, teploty -32°C a několik dnů až -42°C, bylo mnoho sněhu a zima trvala 83 dnů. Uhynulo mnoho zvěře a ptáků“. Jako by to byla předzvěst
horších časů.
Přichází rok 1930 – začíná celosvětová hospodářská krize, vzniká velká nezaměstnanost a opět velká starost o uživení rodin. Velké množství rodin bylo nuceno
se semknout kolem hospodářství a snažit se, aby i malá políčka dokázala uživit rodinu.
V Německu začíná nástup Hitlera k moci. Začíná nová hrozba války ze strany
nacistického Německa. Rok 1938 – Mnichovská zrada – napadení Polska. U nás
byla vyhlášená všeobecná mobilizace – začíná 2. světová válka, a tak i z naší obce
odchází mnoho mužů na vojnu.
V roce 1938 německá vojska obsazují naše pohraničí a následně celou zemi.
Vzniká protektorát Čechy a Morava, řízený Velkoněmeckou říší. V té době jsou v čele
obcí Malé a Velké Prosenice velmi význační a zkušení starostové a to František Zamazal a František Sehnal. Neopustili tyto posty a občany přesto, že to byla pro ně
velmi složitá a těžká doba. Na obec přichází mnoho vyhlášek a nařízení a všechno
se muselo řídit jinak. Nejhorší bylo uplatňovat je mezi lidmi. Bylo to hlavně o povinném odevzdávání výpěstků a úrody z každého hospodářství. Byl prováděn soupis
dobytka, drůbeže a osetých ploch polí, také nařízení o výši odevzdaných výpěstků,
vzhledem k ploše polnosti. Byl uplatňován zákaz poslechu cizího rozhlasu, komunikace s úřady jen v německém jazyce, povinné zatemňování oken a jiné příkazy a
zákazy. Neplnění se přísně trestalo. Na obecní úřady chodily kontroly a pak i do jednotlivých domů a hospodářství a tak se zjišťovaly skutečné stavy zvířat a drůbeže.
Když taková kontrola přišla, tak starostové obcí je dle možnosti počastovali a pohostili, nachystali balíčky hlavně s jídlem, kterého byl všeobecný nedostatek, tak
aby již dopředu zajistili hladký průběh kontroly. Mezi tím vždy někdo obešel občany
v obci se vzkazem o chystané kontrole. Většinou kontrola byla jen formální, někdy
však přišla kontrola z vyšších orgánů a ta musela proběhnout dle jejich podmínek.
Toto se dělo většinou na konkrétní udání od některých občanů. A to již šlo do tuhého. Při zjištění některých nedostatků následovalo vyšetřování, pokuty, soudy a potrestání. Trestalo se třeba za nedodání povinné dodávky, za zabíjení zvířat na černo
ale i za větší množství zvířat a drůbeže proti soupisu. Také se přísně trestal poslech
cizího rozhlasu „Volá Londýn“, a to i trestem smrti. Byla to těžká doba, kdy se mezi
lidmi našli udavači, a proto lidé nevěřili jeden druhému.
Hospodářské výpěstky a úroda mnohokrát nestačily na povinné dodávky a to
musela část zůstat na setí na příští rok. Obilí nebo mouka pro rodinu se většinou
sháněly různým způsobem a to hlavně na černém trhu nebo výměnou za jiné zboží.
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Těch možností však mnoho nebylo. Jednou z možností bylo sehnat mouku ve mlýně
u Peterků. To se dělo výhradně v noci. Tuto možnost využívali i překupníci, ale jen
velmi spolehliví, kteří zásobovali občany měst. Pro pana Peterku to bylo velmi nebezpečné, protože musel mlít mouku pro Velkoněmeckou říši a byl důsledně kontrolován.
Pro starosty obcí to byla doba velmi těžká. Museli se zúčastňovat všech kontrol,
vysvětlovat a „žehlit“ všechny nedostatky, a tak chránit spoluobčany před postihem.
Rozvoj obcí se úplně zastavil, nebyly peníze ani materiál na opravy domů a vzhled
obce. Čeho byl dostatek, tak to byla škvára z kotelny z cukrovaru. Místní sedláci tuto
škváru vozili na chodníky, kterým jsme říkávali „černé“. Byla to velmi hrubá škvára,
kterou museli lidé chozením rozdrtit, ale bylo to lepší než bláto a kaluže. Takový byl
život na vesnici v období 2. světové války.
Mnoho lidí z Prosenic, jak mužů, tak i žen bylo nasazeno na práci v Německu.
Mnoho mužů pracovalo na budování zákopů. Jeden takový zákop byl budován směrem na Osek a to od prosenského nádraží k cestě na Osek a pak pokračoval ke
Struze. Byl to velmi hluboký zákop (protitankový), který byl hlouben lopatami po
třech vrstvách. Velmi dobře si to pamatuji a ještě dnes vidím to velké množství lidí,
kteří tam pracovali pod dohledem německých vojáků, připadalo mi to jako jedno
velké mraveniště. To, že se budují zákopy, byl neklamný důkaz, že se blíží fronta a
očekávaný konec války.
Dne 7. května 1945 v odpoledních hodinách je již slyšet dělostřelecké rány, neklamná skutečnost, že se blíží fronta. Budují se narychlo úkryty a zajišťují se potraviny. V cukrovaru se rozdává zdarma cukr a z odstavených vagónů různé věci, hlavně
kovové hrnce. Následující den 8. května 1945 brzy ráno nás probouzí silné detonace – to již ustupující Němci ničí mosty přes Bečvu, ničí muniční vlak u prosenského
nádraží a zapalují sklad pohonných hmot v Závrbku u Bečvy. Pak to pravé peklo
kolem 9 hodiny začne – silná střelba ze všech možných zbraní, svištění střel a to
vše ze směru od Grymova. Pak bylo slyšet pět výrazně silnějších výbuchů, to ruští
vojáci vystřelili rakety z Katuší směrem na cukrovar. Jedna raketa dopadla do naší
zahrady a zničila tři stromy, druhá zasáhla zídku před cukrovarem a tři zasáhly samotný cukrovar. Pak občané Prosenic, Grymova a Radslavic provizorně opravují
most u Grymova. To již se přes něj valí kolony vozů s ruskými vojáky, tažené koňmi.
Vozy byly naloženy různým materiálem, střelivem, zbraněmi, jídlem, oblečením a
také krmivem pro koně. Prvního ruského vojáka jsme zahlédli Ve Vale, proběhl uličkami, několikrát vystřelil a pokračoval ke zvonici a dál po vesnici. Pak pokračoval
přesun vozů, který trval několik dnů. Těžká vojenská technika přejížděla přes Bečvu
v Přerově přes železniční most. Tak skončilo osvobození Prosenic. Pozůstatky války
jsou však dodnes viditelné na budově cukrovaru (na jídelně), kde jsou na zdi znatelné důlky od střel.
Jako desetiletý kluk spolu s kamarády jsme toto všechno prožívali jako velké
dobrodružství. Věčně jsme byli mezi ruskými vojáky a prošmejdili jejich vozy a oni
k nám byli tolerantní. Pár dní po válce byla organizována domobrana proti zbylým
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německým vojákům, kteří se potulovali po okolí. Muži z obce byli vyzbrojeni zbraněmi, které byly uloženy na národním výboru. Střežilo se pochůzkou po obci. V té době vzniká Sbor národní bezpečnosti (SNB) a jejich jednotky nahrazují domobranu.
V Prosenicích byla jednotka asi 10 mužů, kteří byli ubytováni po domech u prosenských občanů. Postupně se situace zklidňuje. Obcím však zůstalo ještě hodně povinností, které museli v poválečné době zajišťovat, například vydávání přidělovacích
lístků na potraviny, ošacení, kuřivo a jiné. Také se povolovaly zabíjačky a jejich část
(maso, sádlo, krupony) se přes obecní úřady odevzdávaly státu. Zajišťovala se také
veterinární služba při těchto zabíjačkách.
Ještě než skončila válka, sešla se exilová vláda v Košicích a tam nastolila vládní
program, podle kterého se bude řídit osvobozený stát. Bylo stanoveno zvolit pro
řízení měst a obcí místní národní výbory. Prvním poválečným předsedou MNV ve
Velkých Prosenicích byl opět František Sehnal a předsedou MNV v Malých Prosenicích Jindřich Trhlík. Tito předsedové MNV však byli ve funkcích velmi krátce. To již
nastává velký politický tlak – vyhlášené volby 1946, kdy se vítězem stává Komunistická strana se 40 % hlasů. Následně přichází únor 1948, kdy plně dochází
k obsazení obecních funkcí politickou mocí. Jsou zřizovány funkce tajemníků MNV
a do nich dosazováni cizí lidé, aby mohli lépe prosazovat na vesnici záměry politické strany. Nastává kolektivizace zemědělství a rušení soukromých řemesel. Dobře
si vzpomínám na tu dobu, kdy lidé měli strach z budoucnosti. Po celé generace je
živila půda, hospodářství a řemesla. Byl velký tlak hlavně na větší zemědělce, zakládají se Jednotná zemědělská družstva (JZD). Těm sedlákům, kteří nechtěli
vstoupit do JZD, byly předepisovány vysoké dodávky z úrody na poli, dodávky mléka, vajec apod. tak, aby to bylo nesplnitelné. Vzpomínám, jak v roce 1953 (to již byl
společný MNV), byli předvedeni na MNV sedláci, kteří neplnili dodávky, a bylo jim
vyhrožováno, pokud nevstoupí do JZD, tak je předají soudu. Bylo to velmi rušné
jednání mezi představiteli obce a sedláky. Padali tam slova – kulaci, sabotéři, rozvraceči státu apod.. V té době již byl rozveden rozhlas po celé obci a stalo se, že
část toho jednání byla nedopatřením vysílána místním rozhlasem. Před jednáním
totiž byl zapnut rozhlas a vyhlášeny běžné zprávy obce a zřejmě bylo zapomenuto
rozhlas vypnout, a tak se občané dozvěděli o praktikách tehdejších funkcionářů
obce. Tehdy to byl velký rozruch mezi občany. Pod neustálým tlakem a přesvědčováním vstupují do JZD nejprve malorolníci a pak i větší sedláci, až na několik jednotlivců. V objektu mlýna, který přešel pod správu státu, a v jeho okolí se začíná
budovat areál JZD. Lidé pracují ve velmi špatných podmínkách – žádná větší mechanizace, pracuje se ručně. Hodnocení práce se provádí v jednotkách. Za celý den
práce dostal pracovník 1 až 2 jednotky (jednotka měla hodnota cca 26 Kčs). Za
celodenní práci se vydělávalo 50 – 60 Kčs. Aby se dalo přežít, rodiny dostávaly naturálie v podobě obilí, brambor apod. Každý měl doma krávu a vykrmil si prase.
Využívala se také malá políčka k vypěstování ovoce a zeleniny, byla to tzv. záhumenka. Lidé v zemědělství pracovali na „společném“ a doma na svém. To však
představovalo práci od rána do noci. Zásluhou pracovitých lidí se situace pomalu
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zlepšuje, začíná se pracovat za hodinovou mzdu. Staví se vepřín, staví se první kravín. Svod krav do společného kravína se uskutečnil v roce 1954. Na tu dobu se velmi dobře pamatuji. Z našeho chléva se také odvádí 3 krávy, doprovázené slzami
v očích. Lidé se nedočkali žádné finanční náhrady. Zanikají políčka rolníků a stávají
se součástí velkých celků. Tady začíná velké devastování přírody.
Vzpomínám, jak byly v té době ovlivňovány také spolky a organizace. Do čela
spolků (výborů) byli voleni jejich členové, ale jen ti, které schválil MNV. Vzpomínám
na jednu Valnou hromadu SDH v hostinci u Škrabalů, kde byl volen nový výbor. Byli
tam přítomni zástupci MNV (předseda a tajemník) a ti se snažili zasahovat do voleb
výboru. Zvedl se silný odpor mezi přítomnými hasiči a ti demonstrativně svlékli uniformy, naházeli je na stoly, s tím, že si nenechají mluvit do řízení spolku. Funkcionáři MNV se museli stáhnout do ústraní a pak již nikdy nedošlo k podobné situaci.
Vracím se opět k vedení obce. Od roku 1850 do roku 2017 se vystřídalo ve funkcích mnoho předsedů a starostů obce. Od roku 1850-1945 to bylo 35 starostů,
1945-2018 celkem 21 předsedů a starostů. V naší obci je lze rozdělit asi do tří skupin. Prvními starosty se stávají vážení občané, větší sedláci a vzdělaní lidé. Ti mají
také velkou zásluhu na rozvoji obce. Staví cukrovar, cihelnu, mlékárnu, zakládají
družstva pro spotřebu elektrické energie, pro chov hovězího dobytku, zakládají občanskou záložnu, spolek pro chov koní, postavila se škola, poštovní úřad, vlakové
nádraží a jiné. Občané kupují akcie cukrovaru, stávají se členy družstev jak cihelny,
tak mlékárny, tím podporují rozvoj jak jich samotných, tak obce a závodů. Nebylo to
však mnohdy jednoduché, obzvlášť v období celosvětové krize. V tu dobu občané a
akcionáři podrží závody, aby nezanikly.
Druhou skupinou předsedů MNV je období po roce 1945. Po volbách v roce
1946 vítězí 40% hlasů komunisté a tím je potvrzen další život lidí. Do čela obcí a
státu jsou voleni političtí předsedové. Ti však mají omezené možnosti v poválečném
období. Je velký nedostatek jídla, ošacení, materiálu a průmyslového zboží. Buduje
se průmysl a vše se tomu přizpůsobuje na úkor rozvoje obce. Někteří předsedové se
také starají více o politiku než o svoje občany. Přesto lidé, sdružující se ve spolcích a
hlavně zaměstnanci cukrovaru se dokázali spojit a zbudovat mnoho zařízení pro
společenský život v naší obci. Začíná se budovat kulturní dům a je zřízen společný
kulturní klub cukrovaru Prosenice, MNV a JZD Prosenice. Byla to záležitost všech
občanů obce. Denně se scházelo na stavbě kulturního domu mnoho brigádníků
z obce a zaměstnanců cukrovaru, pracovalo se zadarmo a to s vědomím, že to děláme pro blaho naší obce a pro občany. Po práci se scházela parta zedníků, elektrikářů, instalatérů, a to i z jiných obcí, a ti byli hlavními tahouny a organizátory stavby.
Velká mechanizace nebyla, jen míchačka a vrátek a pracovité ruce brigádníků.
Mnohdy byl nedostatek materiálu, jak cihel, cementu tak dřeva. Vše se překonalo a
dne 30. dubna 1960 se Kulturní dům v Prosenicích slavnostně otevírá. Je to chlouba Prosenic – nic takového v okolí není. Největší zásluhu na zbudování takového
zařízení měli občané Prosenic a zaměstnanci cukrovaru, a to byli také proseňáci.
Dnes, když procházíme kolem něj, vidíme, jak chátrá a stárne. Prožili jsme tam
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mnoho krásných chvil, jak na plesech, zábavách, posezení v kavárně, či občerstvení v restauraci. Všechny oslavy spolků či schůze byly záležitostí Kulturního domu.
Také mnohá divadelní představení v něm byla zážitkem. Ptám se, je možné
v dnešní době, v době téměř neomezených možností, nechat ho takto chátrat, a to
již s ohledem na lidi, kteří ho zbudovali?
O pracovitosti lidí z Prosenic svědčí i další akce. V roce 1954 začíná přestavba
mlékárny na požární dům. Bylo tam mnoho nadšených lidí, kteří tomu věnovali veškerý volný čas. Bylo tam odpracováno mnoho brigádnických hodin. Otevřen byl
v roce 1956 a část požárního domu byla zapůjčena pro mateřskou školku, pak pro
knihovnu. Ve stejném období se buduje cukrovarská zahrada (park kultury a oddechu). Bylo to velmi náročné hlavně na zajištění lidí na práce na dvou stavbách.
V roce 1964 se staví šatny u fotbalového hřiště.
Po roce 1971 začíná třetí skupina předsedů. Buduje se kanalizace, jsou zajištěny peníze na zhotovení dokumentace, na pořízení materiálu a na zaplacení strojů
pro výkopy a zahrnutí. Pokládání potrubí, bednění na šachty a jejich betonáž se
provádí brigádnicky. Byla to náročná a odpovědná práce a bylo zase spolehnutí na
občany. Postupně se chystají další akce - stavba prodejny, výstavba tělocvičny,
stavba zdravotního střediska, buduje se vodovod a plynofikace obce. Období 1971
– 2018 bylo ve znamení velkého rozmachu obce. Bylo na vedení obce (na předsedech a později starostech obcí) zajistit potřebnou dokumentaci a hlavně peníze.
Mnohé z těchto staveb byly zbudovány výlučně brigádnicky. Téměř každý občan
Prosenic věnoval svůj volný čas ke zvelebení obce. Každá akce měla své tahouny,
kteří dokázali vyburcovat i ostatní. Byla to zvláštní doba – lidé věděli, že to co dělají,
dělají pro sebe, pro své děti a pro rozkvět své obce. Vyjmenovat všechny je téměř
nemožné.
Začalo se pracovat také na vzhledu obce, dláždí se chodníky, budují parčíky, lidé
si upravují fasády svých domů. Dnes se již buduje všechno jinak. Stavby, opravy a
potřebné dokumentace se zajišťují dodavatelsky. A tu záleží na šikovnosti starostů,
jak dokáží sehnat peníze nebo dotace na zvelebení obce. Dnes se již nebrigádničí a
lidská aktivita se přesunula do oblasti kultury a zábavy. Když se dnes podíváme na
„Kulturní ročenku Prosenic“, vidíme tam mnoho kulturních a společenských akcí,
pořádaných samotnými Proseňáky, sdruženými v různých spolcích a společenstvích. Je zase mnoho obětavých lidí, kteří toto organizují a tomu se věnují. Když
spočítáme organizované akce za celý rok, je jich neuvěřitelně kolem padesáti. Je to
mravenčí a obětavá práce hlavně mladých lidí a dětí. Je to úplně jiný život, i když ne
pro všechny snadný. Mnozí budují svůj život na půjčkách a svých neuvážených
představách. Mnohdy dochází k nezaměstnanosti, k nemoci – přichází zadluženost
a exekuce. Mnozí přichází i o střechu nad hlavou. Oč jsme to měli kdysi my jednodušší. Žili jsme skromně, budovali jen to, na co jsme měli peníze. Do všeho jsme
dali hodně své práce. Postavit dům bylo záležitostí námahy a velké dřiny, někteří i
na úkor svého zdraví.
Na závěr – kdo postřehl, že v článku chybí jména, tak byl to záměr. Vyjmenovat
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to velké množství lidí, kteří se podíleli na rozvoji obce a to za několik generací, je
téměř nemožné. Na mnohé by se jistě zapomnělo a to by bylo nespravedlivé. Mnozí
již nežijí, mnozí již zapadli do dějin Prosenic. Na zásluhy lidí se velmi brzy zapomíná,
a proto je třeba alespoň někdy si vzpomenout, že tu kdysi byli a pracovali pro budoucnost naší obce.
Připravil: Oldřich Gallas

Plán kulturních a sportovních akcí na nejbližší období

Datum

Akce

Místo konání
Obecní park

Organizuje

30.04.2018

Slet čarodějnic

06.05.2018

Mše svatá za hasiče Kostel
z Prosenic
sv Jana Křtitele

SDH Prosenice

06.05.2018

Zahájení výstavy
RETRO

Muzeum Prosenice

Muzejní komise

13.05.2018

Svátek matek

Jednací sál

Kulturní komise

18.05.2018

Turnaj v miniházené Školní hřiště

ZŠ Prosenice

26.05.2018

Kácení máje

Obecní park

Obec se spolky

30.05.2018

Dětský den

Školní hřiště

ZŠ Prosenice

24.06.2018

Hodové odpoledne

Obecní park

Obec se spolky

29.06.2018

Vítání léta

Rýnský rybník

Rybářský spolek

05.08.2018

Zahájení výstavy
100 let vzniku ČSR

Muzeum Prosenice

Muzejní komise

19.08.2018

Řemesla na statku
(ukázky prací)

Muzeum Prosenice

Muzejní komise

31.08.2018

Loučení s prázdninami

Rýnský rybník

Rybářský spolek

16.09.2018

Hudební
v muzeu

podvečer Muzeum Prosenice
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Čarodějný spolek

Muzejní komise

Rozpis fotbalových zápasů Sokola Prosenice—
Prosenice—jarní sezóna

Termín—
Termín—začátek

Domácí

Hosté

Sobota 31.03.2018, 15:30 hod.

Prosenice

Jezernice

Neděle 08.04.2018, 15:30 hod.

Bělotín

Prosenice

Sobota 14.04.2018, 16:00 hod.

Prosenice

Hustopeče nad Bečvou

Neděle 22.04.2018, 10:00 hod.

Opatovice

Prosenice

Sobota 28.04.2018, 16:00 hod.

Prosenice

Bochoř

Úterý 01.05.2018, 16:00 hod.

Prosenice

Domaželice

Sobota 05.05.2018, 16:30 hod.

Stará Ves

Prosenice

Sobota 12.05.2018, 16:30 hod.

Prosenice

Čekyně

Sobota 19.05.2018, 17:00 hod.

Pavlovice

Prosenice

Sobota 26.05.2018, 17:00 hod.

Prosenice

KMK Zubr Přerov

Sobota 02.06.2018, 17:00 hod.

Býškovice

Prosenice

Sobota 09.06.2018, 17:00 hod.

Prosenice

Lobodice

Neděle 17.06.2018, 17:30 hod.

Lipník nB—“B“ Prosenice

Za Sokol Prosenice—Zbyněk Švedik
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Sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
Sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu se bude odebírat
od soboty 7. dubna 2018 v zahradě za Obecním úřadem Prosenice a to každou sobotu od 14.00 do 16.00 hodin.
hodin Sbíraný bude biologicky rozložitelný odpad jako: tráva, zbytky větví, stromů a křovin, drobný odpad ze zpracování dřeva, aj. Odpad se uloží do kontejneru a po naplnění bude odvezen na kompostárnu Velký Újezd. Služba je určena jen občanům z Prosenic a není zpoplatněna.
Obecní úřad Prosenice

Sběr nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že v sobotu 14. dubna 2018 v době od 12.45 do
13.30 hodin se uskuteční v obci Prosenice sběr nebezpečného odpadu.
odpadu Firma
Biopas, spol. s.r.o. Kroměříž přistaví v uvedenou dobu sběrné vozidlo na stanovišti parkoviště u kostela (u obecního úřadu) Prosenice a poté u železniční stanice Prosenice.
Prosenice Občané mohou ke svozovému vozidlu přivést tyto vytříděné
nebezpečné odpady: Znečištěné prázdné obaly jako plechovky od laku, staré
barvy a lepidla, zabarvené hadry, štětce, chemikálie používané v domácnostech jako ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy, zvláštní lepidla, staré léky, teploměry, prostředky na ochranu rostlin jako postřiky všeho druhu ze zahrad, barvy,
laky, spreje, nátěry na dřevo, mořidla, ředidla, starý olej, baterie, vyřazené pneumatiky z osobních automobilů, motocyklů, staré ledničky, mrazničky, staré
televizory, rozhlasové přijímače, elektrotechnické přístroje, zářivky, výbojky aj.
Občané obdrží informační leták do svých poštovních schránek
Obecní úřad Prosenice
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Úhrada poplatků a plateb v roce 2018, smlouva stočné
Upozorňujeme poplatníky, že obdrží do 31. 03. 2018 do svých poštovních
schránek „soupis poplatků a plateb v roce 2018“ a novou smlouvu na stočné
ve dvojím vyhotovení. Žádáme Vás, abyste smlouvy vyplnili, podepsali a odevzdali do 14 dnů v kanceláři Obecního úřadu Prosenice. Po podepsání smluv
starostou jedno vyhotovení obdržíte zpět.
Dále upozorňujeme na veřejnou vyhlášku, která je zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Prosenice. Na základě této vyhlášky je zpřístupněn
k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření poplatku za komunální
odpad, platby za stočné v roce 2018 a vyměření místního poplatku ze psa. Platby učiňte buď bankovním převodem na základě předpisu, nebo v hotovosti
v kanceláři Obecního úřadu Prosenice v úředních dnech.
Splatnost je do 31. 05. 2018.
Obecní úřad Prosenice

Pozvání do kostela sv. Jana Křtitele během velikonočních svátků
Římskokatolická farnost Prosenice zve všechny děti, rodiče, mládež, dospělé,
babičky a dědečky k prohlídce kostela sv. Jana Křtitele v Prosenicích během
velikonočních svátků. V kostele bude ke spatření unikátní velikonoční výzdoba.
Otevřeno v kostele bude:
29. 3. 2018 - Zelený čtvrtek od 16:00 hod adorace
30. 3. 2018 - Velký pátek
od 14:00 hod do 16:00 hod prohlídka kostela
od 16:00 hod následují velkopáteční obřady
31. 3. 2018 - Bílá sobota
od 9:00 hod do 12:00 hod prohlídka kostela
obřady v Oseku nad Bečvou od 21:00 hod
1. 4. 2018 - Neděle velikonoční - 7:45 hod mše sv. v Prosenicích
od 14:00 hod prohlídka kostela do 16:00 hod
2. 4. 2018 - Pondělí velikonoční - 7:45 hod mše sv.
Udělejte si sváteční vycházku a přijděte se podívat, jste srdečně zváni.
Farní rada Prosenice
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Tříkrálová sbírku 2018 - poděkování
Osmnáctý ročník „Tříkrálové sbírky“ proběhl v Prosenicích v sobotu 6.1. a
v neděli 7.1. 2018. Vybralo se přitom 23.284 Kč, což je o 2.634 Kč více než
v loňském roce.
roce
Celkem se za prosenskou farnost vybralo 31.310 Kč (za Prosenice a Radvanice, v Buku se opět nevybíralo), to je o 1.132 Kč více než v loňském roce.
Vybraná částka byla odeslána na konto Charity České republiky a po jejím přerozdělení se zpět do Oblastní charity Přerov vrátí 65 % částky.
částky Charita Přerov hodlá
finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc rodinám s dětmi v tíživé žiobčany.
votní situaci a na nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní občany
Velký dík Oblastní charity Přerov patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky,
sbírky jak
pracovníkům obecního úřadu, tak i všem koledníkům a hlavně všem dárcům kteří
přispěli jakoukoliv částkou.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík

Koledníci při tříkrálové sbírce na ulici Zahradní
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Společenská kronika –životní jubilea
Životní jubilea:
Leden 2018

Únor 2018

Březen 2018
Duben 2018

Narození

50
60
75
75
85
93
95
75
80
80
80
80
50
70
70
75
85

-

Radana B a ď u r o v á
Jana F u t e j o v á
Zdeněk M e n š í k
Jan N o v o t n ý
Anna D a v í d k o v á
Jarmila H r u b í č k o v á
Zdeňka J u r á š o v á
Antonín P e t r u ž e l a
Ing. Zdeňka Z a p l e t á l k o v á
Jan J u ř e n a
Zdeněk Š i m č á k
Jiřina M a c k o v í k o v á
Petra C h l á p k o v á
Marie R y c h l á
Eliška B u k v o v á
Jaroslav F l a j š i n g e r
Bernarda Z e d k o v á

leden 2018 - Tomášek Ř e z n í č e k
březen 2018 - Viktorka F a l t ý n k o v á
březen 2018 - Matyášek H e r y á n

Diamantová svatba:
svatba: 25. 1. 2018 – 60 let společného života
manželé Miroslav a Anna M i k u l o v i

Blahopřejeme !

úmrtí: 23. prosince 2017 30. prosince 2017 30. prosince 2017 20. ledna 2018
5. března 2018 -

Božena S p á č i l o v á
Karel M a l a n í k
Zdeněk M a c h á č e k
Marie B y s t r z o n o v s k á
Miroslav B o u c h a l

Vzpomínáme
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-

78
76
64
89
86

let
let
let
let
let

S loňským rokem 2017 jsme se loučili s rybáři u Rýnského rybníka (nahoře)
a zpěvem a dobrou náladou s místními hudebníky na obecním úřadě (dole)..
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Bude už čtvrtek Zelený,
bude beránek pečený,
budem jíst jidáše,
s medem kousek kaše,
a tři lžičky medu
vezmem proti jedu.
(Děti ze školy při návštěvě velikonoční výstavy v muzeu )

Veselé velikonoční svátky 2018
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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