Dřevorubecká exhibice na obecních hodech
(mistr světa Martin Komárek při jedné z disciplín)

Kácení máje proběhlo za příznivého počasí poslední sobotu v květnu. Vystoupili již
tradičně prosenští No Problem (obrázek nahoře), Kiss Revival a přerovská hardrocková
kapela GOC. Odpoledne k tanci a poslechu hrála skupina VO-CO-DE. O kulturní
program pod májkou se tradičně postaraly děti ze základní školy a Hanácké Prosének.
Májku a bohaté občerstvení zajistil Rybářský spolek. Skupina nadšenců a dobrovolníků
připravila veselou scénku Máša a Medvěd (obrázek
dole).
(
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku 2018 a před sebou cca 2,5 měsíce volebního
období 2014-2018. Čekají nás nové volby, obměna zastupitelstva a nové období roku 2018-2022.
Pojďme se společně zamyslet, co nás ještě čeká v tomto roce.
V současné době, vzhledem k odchodům do důchodu, dokončujeme personální obměnu pracovníků na pracovním místě účetní obecního úřadu a ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Prosenice.
Prosenice S hledáním vhodných kandidátů
jsme začali již na přelomu roku a nebyl to jednoduchý úkol. Musíme si uvědomit,
že přes tato místa se účtuje jak celý obecní rozpočet, tak provozní výdaje školy a
na obě místa jsou kladeny vysoké nároky na specifické znalosti a odpovědnost.
Mám za to, že se nám podařilo vybrat velmi dobře. Zvládli jsme i potřebná zaškolení a zacvičení, na místě účetní složitější o to, že od loňského roku jsme se
stali plátci DPH.
DPH
S ohledem na rostoucí zájem o služby pracovníků technické čety jsme připravili ceník těchto prací. Ceny jsou nastaveny nákladově bez režií a proto jsou určeny jen pro občany Prosenic.
V srpnu začne v naší obci výměna vodovodního řadu – azbestocementových
trubek za litinové. Akce, jejímž investorem je VaK Přerov, je rozplánována na léta 20182018-2020.
2020 Protože většina tras vodovodu prochází v chodnících a vozovkách obce, dohodli jsme priority oprav tak, abychom návazně mohli uskutečňovat jak opravy a budování chodníků,
chodníků tak dobudování chybějících částí vodovodního řadu (ulice K Žebračce, ulice Na Loukách, ulice Grymovská). Tyto úseky budeme následně předávat do provozování a majetku VaK Přerov. Jako protihodnotu obdržíme akcie, z nichž každoročně získáváme dividendu (v tomto roce to
bylo 92 tis. Kč). Výměna vodovodního řadu letos začne v ulici K Žebračce
Žebračce. O zahájení Vás budeme včas informovat. Opravy budou prováděny tak, aby nebyla
přerušena dodávka pitné vody. Následně přikročíme k opravám a budování
chodníku.
O prázdninách zahájíme opravu chodníku okolo obecních stodol (zde jsme
získali dotaci Olomouckého kraje na akci Chodník na cestě dětí ze - do školy),
školy na
veřejných prostranstvích umístíme lavičky a odpadkové koše pro psí exkrementy.
ty Bufet v obecním parku bude dovybaven zástěnami. Očekáváme přijetí dotační platby za traktor Kubota s příslušenstvím (497 tis. Kč) a následně pořídíme
letní příslušenství (nosič kontejnerů, mulčovač a čelní nakladač). K realizaci v
tomto roce připravujeme další opravy chodníků a místních komunikací.
Zastupitelstvo schválilo odkupy pozemků na ulici Školní za účelem rozšíření
vozovky s ohledem na budoucí zástavbu rodinnými domy.
domy V současné době pro3

bíhá vyčlenění stavebních parcel a studie zastavěnosti v lokalitách Za školou a
K Draždíři.
Do konce volebního období budeme formulovat záměry zejména na územní
rozvoj obce, abychom je zafixovali pro další období a připravili potřebné změny
územního plánu.
Proběhla řada akcí z kulturního kalendáře. Jsou to naše společná setkání,
připravují je a účinkují na nich zejména naše spolky a škola. O nich Vás informujeme i v tomto zpravodaji.
Děkuji všem, kteří jakkoli přispěli ke společnému dílu a podíleli se na obecních záležitostech. Velmi si toho vážíme.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta

V srpnu bude zahájena výměna vodovodního řadu v ulici K Žebračce.
Žebračce Firma Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. se bude muset vypořádat s průchody pod Strhancem a
silnicí. Výměna vodovodního řadu bude probíhat bez přerušení dodávek pitné vody,
kdy nejdříve bude vytvořen náhradní obtokový rozvod vody. O postupu prací budou
majitelé nemovitostí v ulici K Žebračce včas informováni.
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S pomocí dotace Programu obnovy venkova Olomouckého kraje budeme rekonstruovat chodník na ulici Zahradní procházející okolo hřbitova a obecních stodol.
stodol Tento
chodník je na trase cesty dětí do-ze školy, kde jsme v předchozích letech vybudovali
přechody pro chodce a rekonstruovali chodníky.

Ohlédnutí se za léty 20142014-2018
Ohlédněme se společně o 4 roky zpět a rekapitulujme události a akce v tomto období. Co bylo specifické, co ovlivnilo naše plány a kam jsme se posunuli?
Co bylo společnými jmenovateli tohoto období?
Společným jmenovatelem všech let byla realizace velkých veřejných staveb,
staveb které si
vynutily naši součinnost a případně navazující obecní investice. Byly to:
2015 - Zahradní centrum,
centrum k tomu navazující odkupy pozemků Na Plštích, vedení
vodovodu a kanalizace a úprava chodníků
2016 – Zahájení stavby dálnice D1D1-0137,
0137 pasportizace dotčených místních komunikací a budov, zavážky ornice v povodňovém pásmu Bečvy, vypouštění vod
do meliorační strouhy Prosenice — Buk a opatření na snížení prašnosti při stavbě, zejména v ulici U Nádraží
2017 – Rekonstrukce mostu III/43415 u cukrovaru – dohodli jsme objížďku
přes areál Moravské zemědělské, zajistili opravu trasy objížďky, její dopravní
značení a povolení pro občany obce. Průběžně jsme vydávali až 200 povolení
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k průjezdu a kontrolovali jejich používání. V průběhu stavby mostu jsme zajistili
budování oddělovací šachty kanalizace a dobudování navazujících částí chodníku a sjezdu vč. zábradlí.
2018 – Rekonstrukce vodovodního řadu – zahájení v ulici K Žebračce
Práce na územním rozvoji obce
2015 – 2017 - Schválený kanalizační řád,
řád vodoprávní rozhodnutí na provozování kanalizace do r. 2022, plán obnovy kanalizace, navazující monitoring, čištění
a zaměření kanalizace, příprava projektu odbahnění usazovacího rybníka a rekonstrukce kalových polí
2016 – Dohoda s Hanáckou potravinářskou a schválení nového územního plánu
2017 – Změna územního plánu – protipovodňová ochrana Bečva,
Bečva výškový limit
výstavby Moravská zemědělská. Návazně na výstavbu komunikace k Bečvě příprava projektu myslivecké chaty a nory
20162016-2018 – příprava lokalit pro výstavbu Zahradní, Plšťa, Školní a Ke Draždíři.
Lokalita Na Loukách – investor dokončuje zavážku a přeložku vedení 22 kV. Příprava dohody a plánovací smlouvy s investorem – most přes Strhanec výměnou
za pozemky na výstavbu domů pro seniory. Příprava změny č. 2 územního plánu
20172017-2018 – Příprava projektu rekonstrukce objektů Na Návsi 10
Provoz a poskytování služeb
2015 – 2018 – provoz Obecního parku, provoz Muzea Prosenice
2017 – 2018 – poskytování služeb technické čety,
Obměny pracovníků
2016 – vedoucí technické čety
2017 – účetní a správce rozpočtu
2018 – ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prosenice
Digitalizace obecního úřadu
2015 – obnova výpočetní techniky, archivace
2016 – centrální evidence smluv
2016 – digitalizace výběru poplatků, propojení na finanční software
2017 – digitalizace spisové služby a fakturace
Co se udělalo? Přehled akcí.
Místní komunikace
2015 — Revitalizace centrální části obce – chodníky kolem školy a kostela
2016 — Silnice u obecního parku
2016 — Chodník za kostelem a kolem Zahradního centra
2017 — Chodník, sjezdy a zábradlí v okolí mostu u cukrovaru
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2017 — Oprava chodníku u Křížkového a Maloprosenská
2018 — Rekonstrukce a opravy chodníků Zahradní, Ke Mlýnu, K Žebračce
Obecní park
2016—Výsadba
2017-2018 -Work-out hřiště
2018—Oprava šaten za podiem
2018—Zástěny v bufetu (realizace do 08/2018)
Kanalizace
2017—Rekonstrukce kanalizace Maloprosenská 158
2017—Propojení kanalizace Maloprosenská, naproti cukrovaru
2017—Přepojení kanalizace a kontrolní šachta Na Chmelínku
Škola
2015- Výměna parket v tělocvičně
2016—Výměna topení v tělocvičně
2016—Rekonstrukce zateplení střech – mateřská škola, výměna okapů
2016 - Nová plynová kotelna a počítačem řízené teploty v místnostech budovy
školy (dotace z programu EFEKT MPO ČR)
2017—Kompletní revitalizace hřiště s umělým povrchem vč. sítí
2017—Rekonstrukce a zateplení podhledů v tělocvičně
2017—Nové LED osvětlení v tělocvičně
Bytový dům
2016—Rekonstrukce bytu a kanalizačních rozvodů v přízemí
2015-2016- Rekonstrukce elektroinstalace a zemnění
2017—Rekonstrukce vjezdu a dvora bytového domu
Rybník Rýnský
2015-2016—Zpevnění břehů Rýnského rybníka
2016—Osvětlení cesty k Rýnskému rybníku
2018—Zpevnění břehů chovného rybníka Rýnský
2018 - Rozvody elektřiny do objektů zázemí rybářské chaty Rýnský
Hasičská technika
2016—Hasičská stříkačka ROSENBAUER
2015-2018-Elektrocentrála a další vybaveni JSDH
Hřbitov
2017 - Úprava výsadby – túje
2017— Restaurování kříže
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Nákup komunální techniky technické čety
2015 — Sekací traktor Kubota GR 1600 (2015)
2017 — Traktor Kubota B3150, naviják, štěpkovač - s pomocí dotace SZIF
2017 — Radlice a válcový sypač pro zimní údržbu
Jak jsme hospodařili
Hodnota obecního majetku v pořizovacích cenách vzrostla mezi lety 2012 - 2017
z 89,4 mil. Kč na 107,8 mil. Kč, tj. o 18,4 mil. Kč.
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 vzrostla 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 .
Jak jsme spolupracovali s ostatními obcemi
Od roku 2013 jsme přijali odpovědnost za vedení MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. –
místní akční skupinu sdružující 32 obcí mikroregionů Pobečví, Lipenska a Záhoří
Helfštýn (starosta
starosta Prosenic – předseda MAS,
MAS místopředsedové starosta Veselíčka
a starosta Pavlovic). Administrujeme a realizujeme projekty v oblasti infrastruktury
obcí, školství a zaměstnanosti v objemu cca 70 mil. Kč do roku 2022.
V současnosti zaměstnává MAS 6 manažerů.
Od roku 2016 jsme přijali odpovědnost za vedení DSO MORAVSKÁ BRÁNA - dobrovolného svazku 23 obcí na území MAS (starosta Pavlovic – předseda DSO, místopředsedové starosta Prosenic a starosta Veselíčka). Provozujeme centrum sdílených služeb, které řeší podporu obecních úřadů a společné problémy odpadového
hospodářství. V současnosti zaměstnává DSO 2 manažery.
Jakých zásad jsme se drželi
Zásady SPOLUPRÁCE:
SPOLUPRÁCE vždy dávat přednost spolupráci, hledání společných řešení.
Zájem obce má vždy přednost.
Zásady ROVNOSTI:
ROVNOSTI vždy zachovávat rovný přístup ke všem.
Zásady POMOCI:
POMOCI vždy pomáhat, zejména těm nejslabším
Zásady vyrovnaného HOSPODAŘENÍ:
HOSPODAŘENÍ v ekonomických činnostech držet zásadu vyrovnaného hospodaření, ve veřejné službě zásadu účelného vynakládání obecních
prostředků
Zásady KVALITY ve všem, co činíme: Dělat věci řádně, tak, abychom se k nim nemuseli ani po dlouhé době vracet a předělávat je.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Jak je to s demografickým vývojem v obci a co s tím
V roce 2006 byl počet obyvatel obce 839 a 2018 je 822.
822 Počet obyvatel daný
ČSÚ je důležitý ukazatel,
ukazatel vždyť od něj se odvozuje rozhodující část daňových příjmů
obce a je významným ukazatelem rozvoje obce. Na čem závisí? Jak zvýšit počet
obyvatel s trvalým povolením k pobytu? První odpovědi směřují k demografickému
vývoji a výstavbě,
výstavbě což je rozhodně klíčem k řešení. Přitom je ale nutné brát v úvahu
i další vlivy,
vlivy které vyplývají z metodiky ČSÚ, rozboru migrace a přirozeného úbytku
obyvatel. Podívejme se proto na následující graf:

Podle metodiky ČSÚ se do počtu obyvatel s trvalým pobytem počítají i cizinci
s platným povolením k pobytu na území obce. A tak pátrání po nárůstu počtu obyvatel v letech 2008-2010 vede do ubytovny Moravské zemědělské, kde hlásila trvalý pobyt řada cizinců, kteří se zde fakticky nezdržovali. Dostupné statistiky ohlašovny obyvatel mezi lety 2010-2017 ukazují vlivy migrace (137 přistěhovaných a 141
odstěhovaných obyvatel, celkový úbytek—4 obyvatelé) a vliv demografického vývoje
(43 narozených a 64 zemřelých, celkový úbytek—21 obyvatel, tj. průměrný demografický úbytek cca 3 obyvatelé/ rok).
Problémem zůstávají obyvatelé obce, kteří v obci bydlí, ale nejsou zde přihlášeni
k trvalému pobytu. Tady jsme již přijali opatření, kterým motivujeme obyvatele
k přihlášení—např. u obecních bytů - a budeme v nich pokračovat.
Základem pro řešení zůstává příprava lokalit pro výstavbu s dostatečným počtem parcel. Rozborem územního plánu docházíme k potenciálu 80-100 parcel,
které by bylo možné zastavět v průběhu 10-15 let.
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V územním plánu jsme definovali řadu míst pro výstavbu rodinných domů tak,
abychom plně využili potenciál území a stavebníky/majitele pozemků jsme aktivně
podporovali. Do současné doby jsou zkolaudovány 3 rodinné domy, 3 rodinné domy
mají stavební řízení a rozparcelováno je 10 parcel.
parcel
To do budoucna samozřejmě nestačí a proto připravujeme další opatření na
urychlení výstavby.
výstavby Oproti ostatním obcím máme velký hendikep v tom, že obec nevlastní žádné pozemky pro výstavbu.
výstavbu To komplikuje výstavbu potřebné infrastruktury i parcelaci, protože je nutné se dohodnout s řadou cizích vlastníků. Bude tedy
úlohou nového zastupitelstva rozhodnout o významných nákupech pozemků a investicích,
vesticích které urychlí rozvoj výstavby. Hlavním nástrojem k tomu bude další změna
územního plánu, která zajistí přeložky některých sítí.
Zvolený postup bude vycházet z rozdělení výstavby na etapy tak, aby výstavba
probíhala plynule. Podle prvních návrhů počítáme s programem výstavby pro
70 až 100 parcel v průběhu 10-15 let.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.

Realizace stavby D1D1-0137 okolo Prosenic

V červenci jsem řešil stížnosti obyvatel ulice U Nádraží na prašnost pocházející
ze stavby dálnice.
dálnice Je třeba si uvědomit, že stavba dálnice probíhá ve vzdálenosti cca 150 m od zástavby rodinných domů a nákladní doprava ze stavby dálnice
probíhá i po účelové komunikaci směrem k bývalé cihelně.
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Výsledkem jednání s firmou SKANSKA a ŘSD byla dohoda o posílení čištění
v ulici U Nádraží a na silnicích do Buku a do Radvanic. Práce na těžbě popílku
v této lokalitě a na vybudování valu pro stavbu protihlukové stěny budou dokončeny do konce července.
Vlastní protihluková stěna chránící zástavbu v ulici U Nádraží bude postavena na valu 3 m nad úrovní dálnice a bude vysoká rovněž 3 m.
m Stávající vodoteč
v příkopu u silnice z Radvanic do Prosenic bude svedena podél dálnice do vodoteče Buk—Prosenice, kde bude vtékat do retenční nádrže.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Konkurs na obsazení pracovního místa ředitelky ZŠ a MŠ Prosenice
Dne 27. 6. 2018 jsem předal jmenovací dekret na pracovní místo ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace, paní
Mgr. Jarmile Matulové. Paní magistra byla vybrána jak vhodný kandidát všemi
členy konkursní komise. Současná paní ředitelka, Mgr. Lenka Dvořáková, se
v lednu vzdala funkce ředitelky k 31.7.2018 a nás čekal nelehký úkol vybrat
vhodné kandidáty na tuto pozici. Členy konkursní komise kromě zástupců obce
a školské rady byli rovněž zástupci krajského úřadu Olomouckého kraje a České školní inspekce.
Paní Mgr. Jarmila Matulová je zkušený pedagog a pracovala dlouhou dobu
jako zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Mateřídouška pod Skalkou, Předmostí. Po jejím se sloučení se Základní školou a Mateřskou školou Přerov-Předmostí zde
pracovala i jako školní speciální pedagog a vedla školní poradenské pracoviště.
Přejeme paní Mgr. Jarmile Matulové v nové funkci hodně úspěchů a věříme,
že přispěje k dalšímu rozvoji naší školy. Obec jako zřizovatel jí bude v tomto
úsilí oporou a poskytne potřebnou pomoc.
Současně děkujeme stávající paní ředitelce Mgr. Lence Dvořákové za vše,
co pro školu od svého nástupu v roce 1994 vykonala.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., -starosta
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Hry Mikroregionu Pobečví v Zábeštní Lhotě
Hry mikroregionu Pobečví se konaly dne 2.6.2018 v Zábeštní Lhotě.
Lhotě Tématem her byl ,,integrovaný záchranný systém“. Pro soutěžící byla připravena řada disciplín, některé byly fyzicky náročné, jiné pro zasmání. Přesto každý v týmu
bojoval a nakonec z toho bylo pěkné 7. místo. Putovní pohár získali domácí.
Tímto 12. ročníkem bylo ukončeno první kolo her, protože se konaly již ve všech
obcích, které jsou členy mikroregionu. Uvidíme v příštím roce, zdali začne další
kolo, nebo setkávání obcí bude probíhat v jiném duchu. Přálo i počasí, které
bylo letní, bez jediného mráčku na obloze. V zajímavém doprovodném programu jsme mohli shlédnout ukázku předválečného bojového vozidla a agility psů.
Ti odvážnější vystoupali na vysunovací plošině hasičů do výšky a mohli si prohlédnout okolí Zábeštní Lhoty.
Děkujeme našemu družstvu za výkon a budeme se těšit na příští setkání .
Připravila : Ing. Marta Horáková

Naše družstvo při slaňování ze silnice do údolí hřiště v Zábeštní Lhotě
Lhotě, kde se
hry konaly. V této náročné disciplíně na čas jsme obsadili první místo.
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Nahoře—naše družstvo při přípravě na letní běh dvojic na jednom páru lyží
Dole—hry obohatilo předvedení malého tanku,
tanku vyráběného před 2. světovou
válkou firmou ČKD Praha.
13

Prosenské hody –hodové odpoledne
V neděli 24. června 2018 se konalo v obecním parku v Prosenicích Hodové
odpoledne s bohatým kulturním programem. Po celé nedělní odpoledne zde vyhrávala „Moravská
Moravská Veselka“
Veselka ze Sušic a mezi jednotlivými vstupy účinkovaly děti
z Hanáckého Prosénku a ze základní školy se svým programem. Hlavním tahákem těchto hodových slavností bylo vystoupení pana Martina Komárka—
Komárka—mistra
světa s jeho ,, Dřevorubeckou exhibicí“
exhibicí Pro děti byly připraveny i další atrakce,
např. jízda na poníkovi, nafukovací skluzavka a samozřejmě i vláček Proseňáček. Pro děti i dospělé bylo přichystáno bohaté občerstvení a nechyběly ani sváteční hodové koláčky. Také počasí přálo a tak se letošní hody opět vydařily.
Připravila: Ing. Marta Horáková

O kulturní vystoupení na hodovém odpoledni se postaraly děti ze ZŠ a MŠ Prosenice,
senice mažoretky ze ZŠ a MŠ (obr. vpravo nahoře) a Hanácké Prosének
(obr. vpravo dole).
14
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Z vystoupení na hodovém odpoledni : nahoře country tance PRAKR a dole—
mistr světa Martin Komárek odměňuje kluky, kteří se účastnili soutěže při Dřevorubecké exhibici“
exhibici
16

Hodové posezení s Chmelínkáři
Již několik let se skupinka nadšenců v Prosenicích věnuje domácímu pivovarnictví. Tento velmi netradiční koníček vyústil k založení Spolku Chmelínkáři,
Chmelínkáři
který byl oficiálně zaregistrován 13.4.2018.
13.4.2018 U zrodu tohoto spolku stáli Marek
Skopal, Luboš Zatloukal, Jan Kubiš, Radek Bartl a Josef Sehnal.
Cílem našeho spolku je obohacení kulturního a společenského života v obci
prostřednictvím pořádání kulturních a společenských akcí. Zkrátka chceme dělat život veselejším. Rádi bychom také pořádali vzdělávací akce z oblasti pivovarnictví a občas zorganizovali exkurzi do nějakého pivovaru. Našim tajným přáním je získat nové fandy domovarnictví (právě tak se říká domácímu vaření piva). Jsme velmi rádi, že řady Chmelínkářů rozšířili členové, kteří pečou domácí
chleba nebo vyrábí domácí sýr. Zkrátka milujeme poctivé domácí výrobky a budou nás provázet na všech našich spolkových akcích.

Členové spolku Chmelínkáři při vaření piva,
piva podle prosenského receptu z počátku minulého století—na dvoře obecního úřadu.
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V sobotu 23.6.2018 jsme uspořádali na nádvoří obecního úřadu naši první
veřejnou akci pod názvem Hodové posezení s Chmelínkáři.
Chmelínkáři Návštěvníci mohli
ochutnat různé druhy domácích piv a také několik piv z minipivovarů. Na zub byl
domácí chléb s domácím sádlem, guláš a další tradiční pochoutky patřící neodmyslitelně k pivu. Bylo možné si vyslechnout prezentaci o domácí výrobě piva a
také vaření piva vidět na živo. Pravděpodobně nejzajímavějším lákadlem byl
recept na pivo z roku 1917,
1917 který nalezl Josef Sehnal ve svém archivu. Recept
obsahoval netradiční ingredience jako zázvor nebo křen a moc nás zajímalo, jak
takové pivo chutná. Proto jsme poslední květnový pátek naši členskou schůzi
zaměřili na vaření piva dle tohoto starého receptu a výsledek bylo možné ochutnat právě na sobotním hodovém posezení. Chuť byla naprosto výjimečná a stála
za to úsilí! Již teď přemýšlíme, čím ozvláštníme naše příští akce. Děkujeme
všem, kteří s námi strávili sobotní odpoledne a těšíme se na další společná setkání.
Dej Bůh štěstí!
Připravil: Luboš Zatloukal

Na hodovém posezení s Chmelínkáři na obecním dvoře si návštěvníci vychutnávali domácí pivo a další speciality.
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Hodová mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
V neděli 24.6. při slavnostní hodové mši svaté,
svaté v kostele svatého Jana Křtitele
v Prosenicích, požehnal zdejší duchovní správce P. Mgr. Pavel Bilinski dvě nové sochy a
to sochu svatého Floriána a sochu svatého Šebestiána.
Šebestiána Sochy těchto a dalších světců
zde stávaly již v minulosti a jsou zobrazeny na starých fotografiích. Bohužel kostel o tyto
sochy přišel a tak nyní místní lidový řezbář pan Ladislav Frélich vyřezal sochy nové.
nové
Svatý Florián je patronem hasičů, hrnčířů, kovářů, mydlářů, kominíků, sládků, bednářů, zedníků, horníků a také patronem bývalé obce Malé Prosenice, Horního Rakouska, Bologně, Krakova a celého Polska, ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě
polí.
Svatý Šebestián je patronem vojáků, lučištníků, válečných invalidů, atletů, železářů,
hrnčířů, koželuhů, slévačů cínu, zahradníků, ochránce studní, pomocník proti nemocem
dobytka, moru, choleře a přímluvce umírajících. Nechť tito patroni bdí nad touto krajinou a jejími obyvateli.
Na mši zavítali i hasiči ze Zábeštní Lhoty,
Lhoty kteří představili veřejnosti svůj nový prapor, který byl požehnán v neděli 3.6.2018 v kapli Nanebevzetí Panny Marie při slavnosti
85 let Sboru dobrovolných hasičů v Zábeštní Lhotě.
Dále zástupci farníků popřáli všechno nejlepší a hodně zdraví duchovnímu správci
Mgr. Pawlu Bilinskému k jeho 4545-tým narozeninám a 1515-tému výročí kněžství.
kněžství
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

„Nové sochy svatého Šebestiána a svatého Floriána vyřezané panem Ladislavem Frélichem do kostela svatého Jana Křtitele v Prosenicích“
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Muzeum Prosenice
Muzeum Prosenice zahájilo sezónu v neděli 6. května 2018 doprovodnou
výstavou RETRO,
RETRO která nás zavádí do padesátých až osmdesátých let minulého
století. Výstava je sestavena jak z exponátů v depozitáři muzea, ale také zejména z exponátů, které na výstavu zapůjčili naši spoluobčané a příznivci z Prosenic a okolí.
okolí Ve svěžím duchu si v úvodu připomeneme začátky kempování v době železné opony i pravidelné spartakiády. Pokračujeme přes nábytek, předměty denní potřeby, kuchyně, vše v tzv. bruselském stylu, který v šedesátých letech proslavil naši zemi po celém světě.
světě Tehdy nastupující "nová média" - televize, gramofony a magnetofony charakterizují nástup swingu, rockrock-andand-rollu, fenoménu Beatles,
Beatles ale i nám blízkých umělců a písniček , např. Pavla Nováka,
Marty Kubišové či Petra Nováka. Ženy si připomenou tehdejší módu na vzorcích
oděvů té doby, kdy se šilo podle "Ženy a módy" a muži stavebnice, časopis technický týdeník nebo stolní fotbal. Výstava rovněž připomíná prvního muže ve vesmíru a první kosmonauty na měsíci. Na vstupu do výstavy Vás uvítá figurína
"hipísáka" s dlouhými vlasy, riflemi do zvonu, koženou bundou a s cigaretou
ledabyle vetknutou v ústech. Přijďte se podívat a ochutnejte atmosféru těch let,
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která jste mnozí z Vás prožívali. Výstava potrvá do 29. července.
V neděli 5. srpna pokračujeme výstavou k výročí 100 let vzniku Československé republiky.
republiky Tematicky orientovaná výstava se dotkne všech osmiček,
osmiček to je
roků, které mají v naší historii přelomový význam - 1918, 1938, 1948, 1968.
1968
Dozvíte se zde mnoho zajímavého z historie naší obce,
obce o našich vojácích a legionářích a o tom, kam až je zavedla válečná vřava I. světové války. Za zmínku stojí
příběh našeho spoluobčana pana Josefa Zamazala z Malých Prosenic, odsouzeného k trestu smrti v roce 1916 společně s Karlem Kramářem, Aloisem Rašínem a redaktorem Národních listů Vincencem Červinkou. Všechny, víceméně
náhodou, zachránila amnestie po smrti císaře Františka Josefa I. Přijďte se podívat. Muzeum je otevřeno každou neděli od 14 do 17 hodin.
hodin
V neděli 19. srpna na dvoře před muzeum budou členové muzejní komise
předvádět ukázky starých řemesel,
řemesel děti si užijí zajímavé dílničky. V neděli
9.9.2018 pořádá muzeum hudebněhudebně-literární večer k výročí přerovského rodáka,
básníka Josefa Kainara.
Všechny Vás srdečně zveme do muzea.
Za muzejní komisi — Otakar Dokoupil

Obrázek vlevo — výstava RETRO — předměty v „bruselském stylu“, obrázek
nahoře - 60 . léta na výstavě RETRO.
RETRO
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Výstava 100 let Československa, osmičkové roky v Prosenicích
Muzejní komise při Muzeu Prosenice v současné době připravuje výstavu s názvem
“100 let Československa, osmičkové roky v Prosenicích.“
Prosenicích Obracíme se tímto na obyvatele, zda nemají k následujícím tématům fotografie, písemnosti, části uniforem a
výzbroje, vyznamenání a diplomy či jiné předměty.
Rok 1918
⇒
Fotografie vojáků z Rakousko-Uherské armády - před a z 1. světové války,
jejich korespondenci, doklady, pozůstalost. Totéž u občanů, kteří byli legionáři, sokoli a čs. vojáky.
⇒
Život na vesnici, přídělové hospodářství, přípřeže, odvody koní, dodávky zemědělské produkce
⇒
Vznik Československa v dobovém tisku. Pomník padlých.

⇒
⇒

Rok 1938
Dobové noviny - Mnichovská zrada, Protektorát Čechy a Morava. Válka, válečné hospodářství.
Odboj, organizace Lvice, totálně nasazení, zajatci, zákopníci.
Osvobození Prosenic. Pomník padlých.

⇒

Rok 1938
Četnická stanice v Malých Prosenicích.

⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Rok 1948
Politický převrat. Přemístění ředitelů školy Josefa Šatánka a Jindřicha Gregora.
Znárodnění cukrovaru a cihelny, mlýnu a pily, založení JZD, likvidace řemeslníků a živnostníků. Zásahy do života spolků.
Spojení obcí Malé Prosenice a Velké Prosenice.
Rok 1968
Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy – dobový tisk.
Odpor obyvatelstva - otáčení směrových značek, nápisy vápnem, fotografie,
letáky a plakáty.
Úmrtí ředitele školy Stanislava Oharka. Normalizace.
Reliéf TGM z Pomníku padlých.

Pokud máte takovéto věci k zapůjčení na výstavu, doneste je prosím na obecní
úřad.
úřad Vše Vám bude po skončení výstavy vráceno nazpět. Fotografie a písemnosti
budou naskenovány.
Člen muzejní komise Muzea Prosenice Ing. Milan Pospíšilík
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Kácení máje
Poslední květnová sobota 26. 5. 2018 patřila již tradičně akci „Kácení máje“
máje
v Prosenicích, kterou uspořádali místní spolky ve spolupráci s obecním úřadem.
Sraz účastníků průvodu byl jako vždy u základní školy. O zpestření průvodu se
postaraly děti z Hanáckého Prosénku, ZŠ a MŠ Prosenice a chybět nesměl ani
vláček Proseňáček. V obecním parku pak pod májkou vystoupily děti ze ZŠ a MŠ
Prosenice, Hanáckého Prosénku a country skupiny PRAKR.
PRAKR Následovala veselá scénka „Máša a medvěd“
medvěd spojená s pokácením májky. A to se již seběhly k
vršku pokácené májky všechny přítomné děti a hledaly zde a nacházely spoustu
ukrytých sladkostí. Děti se vydováděly na skákacím hradu, na malém řetízkovém kolotoči nebo projížďkou vláčkem Proseňáčkem. Pobavili se i dospělí.
K odpolednímu poslechu hrála folková skupina z Hranic ,, VOCO-DE“ a k večerní
taneční zábavě hudební skupiny „G.O.C. , KISS Revival a prosenská skupina
No Problem“.
Připravila: Ing. Marta Horáková

Průvod ke kácení máje prochází ulicí Zahradní do obecního parku.
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Z vystoupení na kácení máje—nahoře děti ze ZŠ a MŠ Prosenice,
Prosenice dole děti
Hanáckého Prosénku.
Prosénku
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Na kácení máje— nahoře vystoupení country tanců PRAKR,
PRAKR dole— májka padla
a děti přibíhají a sbírají dobroty...
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Svátek matek
V neděli 13. května 2018 byla připravena pro všechny maminky, babičky a
prababičky v sále OÚ v Prosenicích oslava „Svátku matek“,
matek která shodou okolností připadla zrovna na tuto neděli. Po zahájení a úvodním slovu pana starosty
následovalo vystoupení dětí ze Základní školy a Hanáckého Prosénku
Prosénku. Po celé
odpoledne pak hrála k dobré pohodě hudba duo „Harmony“
„Harmony paní Jana a pan
František. Stejně jako každým rokem, tak i letos se o pohoštění postaraly místní ženy. Na stolech nechybělo cukroví, koláčky, jednohubky a další pochoutky,
které si ženy samy napekly a připravily. K dobré náladě přispěla i sklenička dobrého vína a výhra v tombole. Svátek matek se vydařil, a tak za rok opět na shledanou.
Připravila: Ing. Marta Horáková

Na Svátku matek v obecním sále .- dole vystoupení dětí ze základní školy,
školy vpravo nahoře— děti Hanáckého Prosénku,
při tombole se všichni dobProsénku vpravo dole—při
ře bavili.
26
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„HURÁ, BUDOU PRÁZDNINY!“
Tak tato slova teď z úst všech našich žáků slyšíme nejčastěji. Všichni se již těší na
zasloužené dny volna, dny plné odpočinku, lenošení a sladkého „nicnedělání“.
A tak si letos, v tomto školním roce naposledy, zkusme shrnout vše, co jsme od března
do konce června tady u nás zvládli, co jsme dokázali.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Duben - Horní Bečva - Rališka . Pro nás již známé prostředí. Letos nám vyšlo počasí,
a tak jsme bez problémů absolvovali výjezd na Pustevny, spoustu vycházek, sportovní
ch her, pohybových a vědomostních soutěží motivovaných významnými a mezinárodními
dny v roce. Připomněli jsme si a společně oslavili DEN SLUNCE, DEN ZEMĚ, DEN
OPAČNÝCH RUKOU, DEN ZPĚVU, POHYBU A TANCE, DEN KOSMONAUTIKY
A LETECTVA. Všichni jsme se vraceli spokojení a hlavně úplně celí!
OSLAVY MDD
Tak to byla letos paráda! Tento náš svátek jsme měli možnost oslavit hned dvakrát.
Poprvé - zavítal k nám se svým programem klaun „PRCEK PEPÍNO“- společně
jsme tančili, zpívali, vesele soutěžili. V závěru nám všem pak vyrobil balonkové zvířátko.
Podruhé - oslavu nám uspořádalo ZAHRADNÍ CENTRUM RAŠELINA - tady
v Prosenicích. Opět na nás čekalo soutěžení, tancování, balonková zvířátka a navíc pro
každého z nás bylo připraveno občerstvení, zmrzlina a dáreček. Děkujeme všem,
všem kteří
nám takto připravili pěkný den.
VÝLETY, VÝJEZDY, EXKURZE…
10. dubna jsme se - my žáci 4. a 5. třídy - vyjeli podívat do Prahy. Pro mnohé z nás
to byla první návštěva našeho hlavního města. A všichni víme, že v Praze je na co se
dívat! A nám, dětem, se navíc i docela líbí cestovat vlakem. To si užijeme spoustu smíchu a legrace!
26.června - školní výlet pro děti 2.,3.,4. a 5. třídy - LESNÍ PEDAGOGIKA - Podhoří.
27.června - školní výlet pro děti MŠ a děti 1. třídy - ZOO Lešná. Tady ani není třeba
nic dodávat, za zvířátky jezdíme všichni opravdu rádi.
28.června - opět žáci 4. a 5. třídy - tentokrát Lipník nad Bečvou - prohlídka města
spojená s malým vědomostním soutěžením. Ano, Lipník je blízko, ale i tady se je na co
dívat a co obdivovat!
VYSTOUPENÍ
Společně jsme si připravili program na nejrůznější společenské akce, vždy s co nejlepším úmyslem a snahou - trochu pobavit, trochu i ukázat, že něco umíme a pokaždé
jsme rádi, když naše vystoupení moc nepokazíme a pokud se alespoň trochu líbíme, tak
z toho máme opravdu radost.
Mohli jste nás vidět na SVÁTKU MAMINEK, na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, na KÁCENÍ MÁJE, na HODOVÝCH OSLAVÁCH v naší obci. A mažoretky ještě na pozvání
zabrousily ukázat své dovednosti na hodové oslavy do obce Hradčany. A jako každým
rokem, v létě, v době prázdnin pojedou ještě potěšit občany do Zábeštní Lhoty, opět na
hody.
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PROJEKTY
Základní škola - červen - „ZDRAVÍ“ - hra „ŠIPKOVANÁ“. Pomocí této hry jsme si zopakovali základní znalosti z oblasti zdravovědy a zdravé výživy. A to se právě v době blížících se prázdnin opravdu hodí!
Navštívili jsme Muzeum v Prosenicích. V rámci projektu Škola základ života navštívily
děti Muzeum v Přerově, zvláště zhlédly expozice o škole.
Další celoškolní projekty byly – Den Země, Les – ochrana přírody.
V rámci testování SCIO žáci 4.ročníku absolvovali testování v oblasti čtenářské gramotnosti. Zde si děti vyzkoušely svou čtenářskou úroveň a orientaci v textu, práci
s textem.
Všechny děti od 2.ročníku se zúčastnily celostátní soutěže Matematický klokan,
klokan kde
si ověřují své matematické znalosti a logické myšlení.
V mateřské škole se děti také dozvěděly mnoho nového formou nabízených projektů :
BUDU ŠKOLÁKEM, ZKOUMÁNÍ SVĚTA ZVÍŘAT, NAŠE ZEMĚ, ZEMĚKOULE, CO
NÁS TÁHNE K ZEMI, S INDIÁNY PRSTEM PO MAPĚ
MAP .
Některé děti mateřské školy se zúčastnily atletického přeboru mateřských škol
v Přerově.
Ve školní družině pokračovaly celoroční projekty HÁDAČKY NA KAŽDÝ MĚSÍC, VÝZNAMNÉ A MEZINÁRODNÍ DNY - připomněli jsme si DEN MATEK, DEN OTCŮ
OTC , MDD,
DEN OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK,DEN HASIČŮ, DEN RODINY - většinou jsme vyráběli vhodná
přání anebo k daným tématům kreslili a malovali obrázky, plnili vědomostní kvízy, křížovky, a vše obohatili tematicky zaměřenou pohybovou aktivitou.…
Další zajímavé aktivity
Dopravní hřiště - tuto aktivitu nám již potřetí připravila POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
Vždy si vyzkoušíme své znalosti dopravních značek, předpisů. Co se nám ale líbí nejvíce,
je „hra“ na policisty a řidiče spojená s praktickým řízením prima čtyřkolek.
Dopravní soutěž v Radslavicích - každoročně se v této obci setkáváme se žáky dalších škol a společně se mezi sebou utkáme právě také ve znalostech z dopravní výchovy. Letos nás potěšil FILIP NEVŘELA,
NEVŘELA který zabojoval a získal pro naši školu hezké třetí
místo.
Beseda s kronikářem obce Prosenice panem M. Pospíšilíkem v místním muzeu, který
nás seznamoval s historií této vesnice a s významnými výročími v tomto roce.
Návštěva hasičské zbrojnice - zase pro nás děti velmi vítaná aktivita. Dozvíme se
vždy něco nového, vyzkoušíme hasičské obleky a přilby, zapumpujeme si ruční stříkačkou. A to se nám líbí!
Divadlo KOLOBĚŽKA - představení NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA bylo určeno tentokrát
dětem z MŠ a z první třídy. A také se líbilo.
Loučení s předškoláky v mateřské škole proběhlo opět, jak jinak, než veselou hravou
formou.
Závěrečné loučení se všemi žáky - i toto konečné společné setkání nás všech máme
rádi.
Vyhodnotili jsme nejlepší sběrače ODPADOVÝCH SUROVIN - jednotlivce, s napětím
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čekali na vyhlášení nejlepší třídy - letos pro sebe sladký dort za první místo získala třída
ČTVRTÁ,
ČTVRTÁ vítěze OLYMPIJSKÉHO BĚHU, předali diplomy z OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE.
SPORTOVÁNÍ
Tato oblast nám tady v naší škole opravdu není cizí. Sportujeme vlastně neustále,
denně využíváme sokolovnu anebo hřiště k pohybu.
Již 5.rokem jsme se zapojili do celorepublikového projektu OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ,
VÍCEBOJ
20.června jsme všichni žáci ZŠ a všechny děti MŠ absolvovali OLYMPIJSKÝ „T“ BĚH
pro školy - opět se jedná o celorepublikový projekt, kdy v jeden den a ve stanovenou
hodinu startuje tento závod na všech místech přihlášených škol.
Vítězové jednotlivých kategorií:
MŠ - děti do 5 let:
1. Evelínka Bijová, 2. Adámek Vyňuchal, 3. Barunka Juřenová
MŠ - děti nad 5 let:
1. Tobiášek Losert, 2. Dominiček Sneider, 3. Eliška Handlová
ZŠ - děti 1. třída:
1. Vojtíšek Martinčík, 2. Vlastíček Pluhař, 3. Filípek Doupal
ZŠ - děvčata 2.,3. třída:
1. Lucinka Mácová, 2. Kačka Onderková, 3. Terezka Škorňová
ZŠ - hoši 2.,3. třída:
1. Radimek Skopal 2. Liborek Onderka, 3. Fanoušek Dušek
ZŠ - děvčata 4.,5. třída:
1. Renátka Onderková, 2. Terezka Fiurášková, 3. Adrianka Zedková
ZŠ - hoši - 4.,5. třída:
1. Táďa Medřík, 2. Kuba Vítek, 3. Maťa Losert
V závěru školního roku jsme ještě uspořádali LA víceboj v nejrůznějších disciplínách
této sportovní oblasti.
Miniházená.
Školní liga - Velká Bystřice - duben - super bojovné hráčské výkony, touha po vítězství
- to vše korunováno krásným třetím místem dětí ve starší kategorii v konkurenci 8 týmů
a ještě krásnějším druhým místem těch mladších hráčů ve stejně početně obsazeném
turnaji.
V květnu pak ještě poslední kolo školní ligy - znovu ve Velké Bystřici - zde hráči mladší kategorie opět dokázali vybojovat druhé místo,
místo ti starší se tentokrát museli spokojit
s místem pátým.
O pohár starosty obce Prosenice - květen - z našeho pohledu již tradiční turnaj, který
pořádáme, letos proběhl již jedenáctý ročník. Moc děkujeme za podporu OBECNÍHO
ÚŘADU,
ÚŘADU i díky tomu odjíždí všichni účastníci od nás velmi spokojeni. Nás těší, že dokážeme vybojovat i pěkná umístění, letos v nejmladší kategorii - děti 1. třída - zisk stříbrného
a bronzového poháru,
poháru v kategorii 2. a 3. tříd - velmi ceněné třetí místo a v kategorii 4. a
5. tříd - opět jedno super třetí místo.
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Radost dětí z blýskajících se medailí pak byla zcela zasloužená.
Memoriál Jana Kratiny - červen - tento dvoudenní turnaj s mezinárodní účastí je pro
nás také již tradicí. Jezdíme pravidelně a rádi. Setkáme se zde s hráči z nejrůznějších
koutů republiky a letos opět někteří z nás hráli se soupeři ze Slovenska a Chorvatska.
A jak jsme uspěli?
Celkem čtyři týmy odjely na tento turnaj reprezentovat naši školu a obec. I když ne
všechny týmy dosáhly na přední místa, mezi silnou konkurencí se naše děti rozhodně
neztratily. V některých zápasech se vedlo lépe, v některých hůře, někdy chyběla přesnější střelecká muška, někdy důslednější obrana. Ale - chybami se člověk učí…
Všem dětem za odvedený výkon patří zasloužená pochvala.
Pogratulovat k super výkonu ale rozhodně musíme týmu, který hrál ve věkové kategorii - „ročníky 2008/2009“ve složení - Kačka Onderková, Péťa Pluhař, Míša
Heryán, Kuba Vítek, Davča Vítek, Luci Mácová a Maťa Losert. Byla radost sledovat tyto
hráče v „akci“. Spolupracovali, nezištně si přihrávali, stříleli i bránili, prostě bojovali…Na
celém turnaji prohrál tento tým jediný zápas, a přesto se nedostal na stupně vítězů. Ale
čtvrté místo z celkem 18 ti týmů v této kategorii pochvalu určitě zaslouží.
Mažoretky.
Velmi rádi touto cestou chválíme AMÁLKU BIJOVOU za její vystoupení
v semifinálovém kole MČR v tomto sportu. Hezký výkon, který nám udělal radost, nestačil sice na medaili, ale důležitá byla právě ta účast.
V dubnu se pak naše děvčata zúčastnila dvou soutěží - „VŠETULSKÁ HŮLKA“
v Holešově a „O POKLAD HANÁCKÝCH ATÉN“ v Kroměříži. Děvčata bojovala a některé
holčičky si přivezly i medaile „všech barev“- zejména ze sólových vystoupení. V květnu se
pak ještě Venda po dlouhodobější nemoci zúčastnila soutěže v Moravské Třebové, přijela spokojená, podařilo se jí vybojovat první místo ve své věkové kategorii.
V červnu jsme uspořádali pro děvčata již 5. ročník soutěže „NAŠE MEDILIČKA“ spojenou se soustředěním. Děvčata si mezi sebou zasoutěžila, pilně zatrénovala a vesele se
zasmála při všech pro ně připravených aktivitách. Moc se jim líbilo přenocování ,společná večeře, snídaně… Moc chválíme všechny, ale zejména „mrňátka“ ze školičky - představte si, žádná z nich neuronila ani slzičku. Prostě, všechny to zvládly dokonale.
Tak, to by tak asi z naší strany bylo všechno. Snad jsme na něco nezapomněli.
Výčet činností a akcí svědčí o tom, že ve škole jsou šikovné děti a pedagogové s nimi
pracují často nad rámec svých povinností. Za to jim patří dík.
A co ještě zbývá?
Všem školákům přejeme krásné, novými poznatky a událostmi naplněné prázdniny a
- BEZ ÚRAZŮ!
ZŠ a MŠ Prosenice
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Poděkování paní ředitelky
Zcela na závěr chci poděkovat všem, kteří se mnou pracovali v době mého dvaceti čtyř letého působení ve funkci ředitelky zdejší školy, všem pedagogům, provozním zaměstnancům, rodičům, přátelům školy, zřizovateli školy. Děkuji za jejich důvěru ve mne i v naši školu. Ta je dle poslední zprávy ČŠI hodnocena velmi pozitivně.
Přeji Vám, ať škole zachováte svou přízeň a podporu i v dalším období.
Mgr. Lenka Dvořáková

Děti ze základní školy—dopravní
dopravní hřiště (obr. nahoře), na hodech v Prosenicích
(vpravo nahoře), na hodech v Hradčanech (vpravo uprostřed) a na kácení máje
(vpravo dole)
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Mažoretky—Naše
medailička (obr. nahoře), děti z mateřské školy na dnu dětí
Mažoretky
v Zahradním centru (obr. dole).
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Na dnu dětí s klaunem Pepino Prckem (obr. nahoře), na turnaji v miniházené
o pohár starosty (obr. dole).
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Turnaj v miniházené o pohár starosty (obr. nahoře), loučení se školáky mateřské školy (obr. dole), běh pro školy (obr. vpravo nahoře), škola v přírodě — výlet
na Pustevny (obr. vpravo dole).
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Hanácké Prosének

K oslavám v Hradčanech přispěl i náš soubor Hanácké Prosének. V pásmu „Veletěla
Veletěla
vrána“, které je plné her a říkadel o ptácích si děcka vždycky užijí dost legrace.

Letos jsme si na hody u nás v Prosenicích připravili nové pásmo: "Když
Když sem chodil do
školy“.
školy Učitele hraje Tomáš Klimecký, role mu sedí jako ušitá, děcka na něm mohou oči
nechat!
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Na hodech v Sušicích bývá útulno, cítíme se tam jako doma. Na harmoniku nás jako
vždy pěkně provází pan Josef Mikula a zpívá Mgr. Magda Králová.

V „Hudebních Pavlovicích“
Pavlovicích si Prosénci vždycky užijí velké pozornosti a srdečné nálady.
Úspěch děti posiluje a stmeluje v dobrou partu.
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Hasiči Vám přejí krásné prázdniny
Vážení spoluobčané, ani jsme se nestačili rozkoukat a rok se přehoupl do druhé
poloviny. Školáky čekají prázdniny a mnozí z nás se chystají na dovolenou. Letošní
horké jarní počasí nám hasičům přálo, nepřišly žádné velké srážky, které by způsobily povodně. Právě naopak, pomáhali jsme při zavlažování suchého porostu.
porostu Během roku jsme se také zúčastnili naší pravidelné soutěže hasičských družstev celého okrsku, která se letos konala v Pavlovicích.
Pavlovicích V květnu jsme také přivítali žáky zákl.
školy u nás v has. zbrojnici,
zbrojnici kde si po menším uvítání prohlédli naši techniku. Uviděli zde ukázku hašení ohně, který může vzniknout v domácnosti. Někteří si také sami
vyzkoušeli hasit vodou. Pravidelně se také zúčastňujeme mše sv. za zemřelé hasiče v kostele. Již tradiční se pro nás stává účast na ZUBRfestu v areálu pivovaru Přerov,
rov kde vykonáváme požární dozor. Letos jsme se již zúčastnili dvakrát. V červnu
jsme byli pozváni na oslavy založení SDH Zábeštní Lhota.
Lhota Tento sbor si při příležitosti 85 výročí nechal zhotovit hasičský prapor, který bude používat při své činnosti.
Mohli jste ho zhlédnout 24. června při slavnostním svěcení sošek sv. Floriana a sv.
Šebestiána v kostele v Prosenicích.
Přes prázdniny pojedeme na soutěž koňských stříkaček 8. června do Radslavic,
Radslavic
dále proběhne brigáda na řece Bečvě,
Bečvě a budeme také dělat úpravu vnitřku budovy
v has. zbrojnici.
A nyní? Budeme se těšit na prázdniny a na zaslouženou dovolenou. Přejeme
Vám hezké letní počasí a shledání opět po prázdninách
Za SDH Prosenice Josef Skopal
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Vítání léta a prázdnin v Prosenicích
V pátek 29. června 2018 Rybářský spolek Prosenice připravil pro děti, rodiče
a všechny své příznivce u Rýnského rybníka „Vítání
Vítání léta a prázdnin“.
prázdnin Mohli jsme
shlédnout a vyzkoušet si ukázky z práce Městské policie Přerov—výcvik
policejPřerov
ních psů, záchranáře s motorovým člunem a střelbu. Děti si prohlédly a vyzkoušely hasičskou techniku SDH Prosenice.
Prosenice Děti do 15 let si mohly zachytat ryby,
ryby
zaskotačit si a u ohníčku opéct kabanos.
kabanos Zkrátka nepřišli ani dospělí, pro které
bylo také připraveno bohaté občerstvení.
občerstvení Počasí bylo krásné, u ohníčku jsme si
zazpívali a tak jsme léto i prázdniny, jak se patří, zvesela přivítali.
Rybářský spolek Prosenice

Bohaté občerstvení,
občerstvení jízda na záchranném člunu Městské policie Přerov a střelba na střelnici—to
bylo vítání prázdnin u Rýnského rybníka.
střelnici
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Sokol Prosenice
Vážení sportovní přátelé,
skončila nám sezóna 2017/2018. Umístili jsme se na 8 místě.
místě Soutěž opouští
družstvo Zubr Přerov a Bochoř. Oba padají do nižší soutěže. Naopak soutěž vyhrála
suverénní Jezernice, která postupuje do 1B třídy. V soutěži je nahradí Horní Moštěnice, Lověšice a Skalička.
Přes prázdniny nás čeká výměna ochranných sítí na horním hřišti. Můžete se také těšit na 2 přátelská utkání divizních Kozlovic. V sobotu 14. 7. 2018 v 17:30 se
na našem hřišti utkají s Morkovicemi a ve středu 25. 7. 2018 v 17:30 s Uherským
Brodem. Nová sezóna začne zhruba v půli srpna, tak nás přijděte opět povzbudit.
povzbudit
Za Sokol Prosenice Zbyněk Švedik

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ SOKOLA PROSENICE—
PROSENICE—PODZIM 2018
Den

Datum

Čas

Domácí

NE

5.8.

17:00

BĚLOTÍN

PROSENICE

SO

11.8.

17:00

PROSENICE

LOVĚŠICE

SO

18.8.

16:30

H. MOŠTĚNICE

PROSENICE

SO

25.8.

16:30

H. ÚJEZD

PROSENICE

SO

1.9.

16:00

PROSENICE

SKALIČKA

NE

9.9.

10:00

DOMAŽELICE

PROSENICE

SO

15.9.

15:30

PROSENICE

HUSTOPEČE N. B.

NE

23.9.

15:30

LOBODICE

PROSENICE

SO

29.9.

15:00

PROSENICE

ČEKYNĚ

NE

7.10.

15:00

LIPNÍK N. B.

PROSENICE

SO

13.10.

15:00

PROSENICE

STARÁ VES

SO

20.10.

14:30

PAVLOVICE

PROSENICE

SO

27.10.

14:30

PROSENICE

OPATOVICE

SO

4.11.

14:00

PROSENICE

BĚLOTÍN
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Hosté

Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 17. června 2018 se konalo v sále Obecního úřadu v Prosenicích „Vítání
občánků“. Děti z mateřské školy a z Hanáckého Prosénku přišly potěšit svým vystoupením všechny přítomné. Pan starosta přednesl slavnostní projev a následně
přivítal nové občánky do svazku naší obce. Všem novým občánkům a jejich rodinám přejeme do života mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
úspěchů
Do svazku obce Prosenice byli přivítáni tito noví občánci:
občánci
Tomáš Ř e z n í č e k,
Marek M ü l l e r,
Marie M i k u l o v á,
Karolína H a v l í k o v á,
Daniel Š o b á ň,
Viktorie F a l t ý n k o v á
Matyáš H e r y á n.
Připravila : Ing. Marta Horáková

Na Vítání občánků v jednacím sále - naši malí občánci s rodiči
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Ze vzpomínek pana Gallase – Dětské hry – život dětí a mládeže na vesnici
Po dlouhé zimě, kdy se pomalu začalo oteplovat a kolem domů roztál sníh, již
jsme hledali zbylé kuličky z minulého roku. Byly to hliněné kuličky různě zbarvené,
každý kluk ale i holka, měli plátěný pytlík a v něm kuličky. Na suchém místě u domu
se kramflíkem boty vyhloubil důlek, čepicí se hlína zametla a pak začalo šprtání kuliček do důlků. Šprtání bylo doprovázeno velkým dohadováním. Při velké prohře bylo
nutné kuličky dokoupit v obchodě u Navrátilů nebo Šimčáků. Byla to velmi laciná
záležitost. Při této hře se používaly i kovové (z ložisek) nebo skleněné kuličky. Další
hra s „káčou“ – byla to vysoustružena ze dřeva špulka do trojúhelníku. Byl k tomu
bičík. Provázek na bičíku se ovinul kolem káči, trhnutím a puštěním na zem se káča
roztočila a ta se bičíkem šlehala, aby se dál točila. Byla to již náročnější hra, která
vyžadovala trpělivost a soustředěnost. Při jiné hře se používal ráfek z kola. Ráfek se
roztočil na zemi, utíkalo se za nimi a kolíkem se usměrňoval do žádaného směru a
také poháněl, aby se dál točil. Také chůze na chůdách byla velmi oblíbená. Když se
někdo objevil na chůdách, hned se přidali i další a vzniklo dětské zápolení. Hru na
zaháněnou nebo vybíjenou nemusím představovat. (Další hry na četníky a zloděje,
zaklepávaná a jiné). Byly to tak velmi oblíbené hry, že mnohé z nich setrvaly do
dneška.
Na hřišti pod Meslama (nynější hřiště) byl hotový ráj kluků. Hrál se tam denně
fotbal. Problém byl balon. Nejprve hadrák (kula z hader ztvárněná do koule a převázaná provázkem). Když jsme se dostali k opravdovému balonu, byl to většinou vyřazený z fotbalového klubu a bylo to jen torzo opravdového balonu. Byl sešívaný – nitě
zteřelé a věčně děravý. Chodili jsme s prosíkem za panem Rybkou a ten vždy pro
nás dělal nemožné. Balon přešil, záplatoval a my byli nesmírně šťastni. Potíž byla
také s duší balonu, která skoro vždy ucházela. Také šněrovaní balonu bylo problematické. Pumpa, provázek, žingla (na šněrování obalu) kožený řemínek a jiné, byly
nezbytné věci k údržbě balonu. Když už bylo všechno připraveno k fotbalu, určili se
mužstva. Počet hráčů – kolik přišlo, většinou kolem dvacet. Rozhodčí žádní – rozhodovali všichni. Byly to hry velmi emotivní – uhádané tj. klukovské.
Také jako kluci, jsme si hráli na vojáky. Z vrbových hůlek, jsme strouhali meče a
dělali luky. Také velmi účinná zbraň byla vrbová halouzka na koci špičatá. Na špičku
proutku se nasadila hliněná koule a ta se švihnutím rozletěla na pomyslného nepřítele. Také každý správný kluk byl vyzbrojen prakem, kterým jsme stříleli kamínkem
do velké vzdálenosti a velmi přesně. Přesto, že to byla z pohledu dospělých velmi
nebezpečná zbraň, nikdy se nic nestalo. Byl to asi přirozený respekt a nikdy jsme
nestříleli po sobě nebo tam, kde chodili lidé. Také boje mezi kluky z Malých a Velkých Prosenic byli velmi emotivní. Vždy jsme se hecovali ve škole, vyzývali se k boji,
stanovili jsme čas a místo setkání a že tam si to rozdáme. Po příchodu domů ze školy, byl na stole dopis od rodičů, že se máme dostavit na pole nebo provést práce
kolem hospodářství a tak bylo po „boji“.
Také děvčata měla vyhraněné své hry. Hry s panenkami – kočárky, kdo jaký na46

šel na hůře nebo na komoře. Oblečení na panenky si šily dle vlastní fantazie. Pokojíčky pro panenky si vyráběly z krabic – v bočních stěnách vyřezaly okna a dveře nábytek zhotovený z papíru. Hrály si s tím, co bylo na tu dobu dostupné.
Také si vzpomínám na zimní období, kdy jsme polévali vodou svah u staré pošty
(naproti cukrovaru) a zhotovili tak nezapomenutou klouzačku. Po zmrznutí se tam
scházely děcka z celé vesnice. Byl to tehdy mnohem větší svah, než je dneska a
proto byla dostatečně rychlá a dlouhá. Využívání klouzačky se protáhlo mnohdy do
pozdních nočních hodin.
V poválečné době se rozjíždí spolková činnosti a zakládají spolky a družiny pro
děti a mládež. Byl založen Junák a začala jeho činnost. Bylo to něco nového a přitažlivého. Organizovány různé hry a zábavy – vycházky do přírody. Klubovna byla v chatě po německé armádě, která byla přestěhována ze Závrbku na hřiště. Po válce
jsme byli hladoví po zábavě, která nám byla ve válku cizí. Také v novinách Mladá
fronta vycházela příloha „Rychlých šípů“. To bylo pro nás kluky velmi přitažlivé a zajímavé. V jedné příloze byla informace o klubu Rychlých šípů v Praze, a že je možnost
se o členství tam přihlásit. My někteří kluci prosenští jsme napsali společnou přihlášku a na uvedenou adresu poslali. Pak jsme netrpělivě čekali, jak to dopadne. Po
nějaké době přišel dopis a v něm pro všechny kluky legitimace klubu Rychlých šípů.
Mezi námi kluky to byla velká událost a byli jsme velmi pyšni a hrdi na toto členství.
Naše činnost klukovská spočívala také ve velkém dobrodružství a to prolézáním
řepných kanálů na vanách cukrovaru. Měli jsme svíčky a laternu a procházeli jsme
tmavými chodbami až k řepnému kolu v cukrovaru. Tyto dva spolky dlouho nevydržely, v 50 letech byly zrušeny.
V poválečné době také začal vycházet časopis „Mladý technik“. Bylo to pro nás
kluky také něco nového. Časopis byl týdeník, který jsem pravidelně odebíral (5,--Kč
za kus) a půjčoval ho kamarádům. Byli tam jednoduché návody, jak sestrojit létající
letadlo, různé hračky, modely radiotechnické přístroje a jak fotografovat apod. Nás
prosenské kluky zaujala stavba krystalek (malé nenáročné, ale funkční radiopřijímače). Postavili jsme společně první krystalku a s napětím jsme čekali, jak to dopadne.
Na hřišti na vysoké topoly jsme instalovali anténu, do země zapíchli železnou tyč,
napojili krystalku – napojili sluchátka. Jaká byla naše velká radost, když jsme chytili
rozhlasovou stanici Brno. Pak již každý z naší klukovské party (Laďa Bouchal, Pepa
Bouchal, Vlasťa Kelar, Honza Novotný, Laďa Lehnert a možná i jiní) měl postavený
svůj přijímač a začali jsme organizovat mezi sebou závody, kdo má nejsilnější příjem, popřípadě chytne dvě stanice. Různorodé plánky vydávala také Mladá fronta –
konstruktér Zdeněk Škoda, to jméno a adresu si pamatuji dodnes: administrace
Praha II, Panská 8. I tak jsme se dovedli jako kluci bavit).
Jak jsme byli starší, již ty dětské zájmy se měnily. Chodili jsme více do přírody,
hlavně rybařit. Rybaření vyloženě pytláckoklukovské – chytali jsme ryby na Bečvě do
rukou pod kameny, nebo na udici (lískový prut) na Struze. Také jsme se těšili na
srážku na Struze, kde jsme chodili chytat ryby do hrabáků. Tato činnost byla nepsaným zákonem pro všechny občany vesnice a tudíž u nás kluků to bylo tolerováno.
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Také vzpomenu letní podvečery, kdy na návsi pod kaštany, se scházeli kluci a
holky. Vyprávěli si, až někdo zanotoval písničku, ostatní se přidali a již se nesl zpěv
po celé vesnici. To bylo nepřeberné množství písniček, v dnešní době až neuvěřitelné a některé již zapomenuté. S odstupem času, poznávám, jak to bylo prospěšné,
naučili jsme se mnoho písniček, které jsme i v pozdější době měli možnost využít.
Také při všech příležitostech se zpívalo – při různých akcích, ať to byly plesy, jubilea
a později při táborácích. Vždy ti starší zpívali i ty zapomenuté písničky z mládí. Vzpomínám na jednu z příhod. Byli jsme v kině. V půli promítání byl výpadek elektrického
proudu. Seděli jsme a čekali na jeho obnovu. Po nějaké době někdo zanotoval.
„Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn“. Ihned se ostatní přidali a to už šla
písnička za písničkou, zapnutí el. proudu jsme se nedočkali. Odcházeli jsme z kina
skoro před půlnocí. Podobná příhoda při zábavě v cukrovarské zahradě. Při bouřce
přerušena dodávka el. proudu. Účastníci (a nebylo jich málo) přešli do kulturního
domu a tam při svíčkách a při zpěvu se zdrželi dlouho do noci.
Tímto jsem naznačil, že se žilo více skromně, že lidé měli k sobě blíž a dovedli se
společně bavit. A ještě jeden postřeh. V kostelích se zpívaly náboženské písně, které jsou velmi melodické – zvláště mariánské. Tam je zpívali jak děti, tak ženy a
muži, jak mladší, tak starší. Vždy se nesl jejich překrásný zpěv kostelem a byl to
vždy zážitek, jak dovedli lidé zazpívat ve všech výškách hlasů.
Naše dětství nebylo však vždy tak jednoduché. Vzpomenu poslední měsíce války,
byl to rok 1944. Poslední válečná zima. Nabylo čím topit. Příděl 5q uhlí na zimu byl
zrušen. Nezbylo než uhlí si opatřit z vagónů na železnici. Dospělí se báli, bylo to pro
ně velmi nebezpečné. Iniciativu jsme převzali my děcka s vědomím, že nám doprovázející ostraha vlaků nic neudělá. Nevím, kdo to organizoval, ale sešlo se nás dost
děcek. S vozíčky a starými kočárky a pytli jsme vyrazili pod železniční násep a čekali, až zastaví vlak s uhlím. Ti nejstarší vylezli na vagóny a shodili uhlí na zem, my
ostatní jsme plnili pytle. Někdy na nás němečtí vojáci křičeli, ale nikdy nám neublížili. Většinou přešli na druhou stranu vagónů, s tím, že nás nevidí. Byli to většinou
staří nebo invalidní vojáci, kteří doprovázeli vlak. Jednou jsme zažili velký strach,
kdy od Lipníka nízko nad tratí letělo letadlo a nalétávalo na vlak, u kterého jsme
právě byli - zřejmě chtěl zničit lokomotivu. Když nás uviděl, přeletěl nad námi, zamával křídly a odletěl nad Přerov. Také strojvůdci věděli o nás, a když se měli rozjíždět,
tak opatrně pohnuli vlakem ve znamení, že budou odjíždět, tak aby bylo možno včas
vlak opustit.
Takové bylo naše dětství. Dětství plné her a zábavy, ale také odpovědnosti, respektu a práce. Od malička jsme vyrůstali v nelehké době v období války, bídy a
nedostatku. Prožívali jsme s rodiči mnohdy strádání a nedostatek, Na druhé straně,
byli krásné chvíle, kdy si celá rodina večer sedla a při svitu petrolejky (v poválečné
době nedostatek el, proudu), střídavě četli knížky, ať to byl Kája Mařík, Broučci,
Dobrý voják Švejk nebo Babička a jiné. Vždy jsme se srdečně zasmáli a pobavili a
tak život byl zase o něco snazší, lepší a krásnější.
Připravil: Oldřich Gallas
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Ze vzpomínek pana Gallase - Škola (vyučování)
Když se zamyslím nad svým školním životem, tak musím říct, že ta doba po narození a v době školy byla k nám velmi nepříznivá. Byly to roky, kdy se schylovalo ke 2.
světové válce. Lidé s hrůzou očekávali, co se bude dít, jaký jich čeká život a osud.
My děcka jsme to ještě nevnímaly, ale naší rodiče a učitelé s napětím a po zkušenostech z první světové války, očekávali chmurnou budoucnost. To se projevovalo i
v kvalitě učení. O tom již byla zmínka, za jakých podmínek se učilo. Nejhorší byly ty
dva poslední roky – rok 1943/1944, kdy nebylo ani kde učit. Prostory školy byly
využívány pro válečné účely. Již tam ten první základ školy v učení nám chyběl.
Z dnešního pohledu (když jsme začali chodit do měšťanské školy) jsme se tam
vlastně začali učit to, co jsme měli znát z obecné školy. Opakovalo se a učili – sečítání, odčítání, dělení, násobilku, český jazyk, zlomky jen okrajově. První dva roky nás
učili učitelé, avšak ti nejlepší v poválečné době byli přeřazeni do Lipníka a až druhé
dva roky se situace zlepšila. Přišli učitelé jako učitel Sedláček, učitelka Věrná, učitel Svozil a jiní - a to již bylo ale velmi pozdě. V té době, v roce 1948 se rozhodlo,
z nepochopitelných důvodů, že část žáků odešlo ze 4 třídy měšťanské školy. Spojily
se dvě třídy 4 (dívčí a chlapecká) v jednu 5 třídu. Pár žáků nás odešlo do hospodářské školy nebo pokračovací učňovské v Přerově. A to již byl rok 49, likvidace soukromého hospodaření. Nechali nás žáky projít 1 ročníkem zemědělské školy a pak nás
všechny vlastně zrušením dalšího ročníku- donutili nastoupit do učení. Všechny nás
předvolali na pracovní úřad a nutili do učení v pořadí – horník, hutník. Také se začaly stavět Přerovské strojírny a bylo třeba dělnických profesí. Mě osobně nabídli učení na soustružníka. Byl to dvouletý učební obor. Nastoupili jsme do učení, ale nebylo
se kde učit. Nebyly dílny ani stroje. Závod Přerovské strojírny se začal teprve stavět.
Zrušené dílny Krátký (oprava zem. strojů), kde jsme začali, vlastně my učni 1 ročníku, přestavovat na první učňovské středisko. Trvalo to celý rok. Pak dovezli první
stroje. Byly to staré soustruhy, frézy, vrtačky – stroje většinou poháněné transmisí.
Byl tam ale velmi šikovný údržbář (důchodce), který dokázal nemožné. Zprovoznil
několik strojů a po roce učení záleželo na každém z nás, jak se vlastně za jeden rok
naučit řemeslu. Co se týče školy, tak tam byla situace úplně jiná. Byli tam nasazeni
velmi kvalitní učitelé a profesoři, třeba z průmyslové školy (Křístek, Krestyn). Obzvlášť vzpomínám na profesora Krestýna, který nás učil tech. kreslení. Měl s námi
obrovskou trpělivost. Říkával „ technické kreslení , číst a orientovat se v plánech
bude vaše živobytí, kdyby někdo nepochopil, co vás učím, tak mě zastavte – já chci
aby to pochopil i ten poslední žák“. V mnoha případech se i tak stalo. Během svého
života jsem si na jeho slova několikrát vzpomněl a dal mu za pravdu. Celý život –
technické kreslení a čtení výkresů bylo moji doménou. Profesor Křistek nás učil mechanické výpočty. Byl také radioamatér a stavěl rozhlasové ústředny pro učňovská
střediska. Tam jsem vždy po škole za nim chodil a učil se zákonitostem elektrotechniky, což mě se zaujetím učil pochopit. Byl to můj koníček a v životě se mě mnohokrát hodil.
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To, co jsem napsal, je důkazem toho, jak naším ročníkům velice uškodila válka a
válečné období. Řada z nás musela dělat to, co nám dovolovaly okolnosti. Prostor
pro činnost, která by nás bavila, nebyl možný. Také možnost vyššího vzdělání byla
velmi omezená. Pak přišel únor 1948 – kolektivizace zemědělství, znárodňování,
rušení řemeslníků apod. a my se museli tomu podrobit. To už je ale další kapitola.
Připravil: Oldřich Gallas

Dopis našeho bývalého spoluobčana p. Jaromíra Šatánka
Pan Jaromír Šatánek je synem p. Josefa Šatánka, který vykonával funkci řídícího
učitele na naší škole v letech 1937—1948. V roce 1948 byl p. Josef Šatánek přeložen do Soběchleb, ale jeho syn Jaromír Šatánek pobýval v Prosenicích ještě v roce
1949 během svých studií na přerovském gymnáziu . A tak ho k Prosenicím váže
mnoho vzpomínek a přátelství s našimi spoluobčany. Při příležitosti přípravy výstavy
100 let vzniku ČSR nám poslal fotografii svého otce s následujícím dopisem.
Vážený pane starosto,
Zdravím srdečně Vás a pana ing. Pospíšilíka a paní Lajtochovou. Samozřejmě
také Proseňáky. Posílám fotografii tatínka. Mám radost, že jste ho zařadili do „Vaší
akce!“ Děkuji Vám všem za Vaše pozdravy. Promiňte, že moje písmo není takové, jak
bych si přál. Letos na podzim bych se měl dožít devadesátky. Jsem šťastný, že se mi
podařily napsat vzpomínky a paměti. Až syn dokončí technickou úpravu mého „díla,“
tak Vám to pošlu.
V poslední době mé myšlenky patří mému dosavadnímu životu. Úsek života, který
jsem prožil v Prosenicích je nezapomenutelně zapsán v mé mysli. Často se mi zdá o
Vaší krásné obci, mám to před sebou jako „na dlani.“ V Prosenicích jsem žil v roce
1937 – 1949. Na to se přece nedá zapomenout. Můj tatínek byl hlubokým zastáncem pravdy a spravedlnosti. Maminka byla vzácná žena. Zemřela v 51. roce svého
života. Můj bratr Jirka, který žil téměř 78 let na Slovensku v B. Bystrici miloval práci
v zemědělství.
Pane starosto,
přeji Vám a Vaším spolupracovníkům mnoho zdaru v práci a pevné zdraví.
20.6.2018 Domov důchodců Štíty
Jaromír Šatánek
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Vzpomínka na paní Marii Zaoralovou
V květnu tohoto roku zemřela ve věku nedožitých 90 let paní Marie Zaoralová, rozená Jemelková. Celý svůj život prožila v Prosenicích (Na Chmelínku), ke
kterým měla vřelý vztah. Hrála ochotnické divadlo v bývalé tovární restauraci
cukrovaru (na tomto místě nyní stojí kulturní dům) a ráda psala básně a dělila
se o ně se s veřejností.
Rodnému kraji
V úrodné hanácké rovině,
vesnice rozlehlá leží,
vroubená alejí kaštanů,
chalupy podél cest běží.

Léto k nám chladem zavoní,
z polí se sváží bohatá žeň,
na podzim cukrovar do noci dýmá,
proměnit cukrovku v bělostnou dřeň,

Není tu průzračných studánek,
malebných strání, bezprašných cest,
však pro všechny jediné slunce tu září,
nebe je plné májových hvězd.

Však chránit je třeba pro věky příští,
zemí i vodu, každičký strom,
ať Bečvou jen čistá voda zas prýští,
přírodu neničí vítr a hrom.

V polích, jenž kdysi sela a žala
mozolná ruka otců a žen,
dnes v brázdách stroje rachotí,
pod koly kombajnů chvěje se zem.

Jen zrnkem v moři je naše rodná ves,
však ať mou prosbu slyší svět,
nechť v míru žije, vzkvétá, tvoří,
kéž vskutku ráj to na pohled.

Jarem když kraj se rozvoní,
ze stromů sype se květ,
zahrádky v květech slunci se pokloní,
v oblacích zašumí i ptactva let.

Báseň Rodnému kraji věnovala rodným Prosenicím p. Marie Zaoralová v květnu
1985 (při výročí 710 let vzniku obce Prosenice).
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Plán kulturních a sportovních akcí
Datum

Akce

Místo konání

Organizuje

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

09.09.2018

Hudební podvečer
v muzeu

Muzeum Prosenice Muzejní komise

27.10.2018

Lampionový průvod
k pomníku padlých

Od školy

SDH Prosenice

27.10.2018

Halloween
—bude upřesněno

Rýnský rybník

Sdružení dobrovolných
strašidel

27.28.10.2018

Den otevřených dveří v
muzeu

Muzeum Prosenice Muzejní komise

3.11.2018

Výlov rybníka

Hroušoví

4.11.2018

Výstava Betlémy
z Prosenic

Muzeum Prosenice Muzejní komise

listopad

Zájezd do Moravského
divadla v Olomouci

Olomouc

2.12.2018

Rozsvícení vánočního
stromu

U hasičské zbrojni- SDH Prosenice
ce

5.12.2018

Mikulášská nadílka

Nádvoří obecního
úřadu

9.12.2018

Adventní posezení se
soutěží o nejl. vánočku

Jednací sál obecní- SPOZ Prosenice
ho úřadu

16.12.2018

Vánoční koncert

Kostel sv. Jana
Křtitele

Kulturní komise

31.12.2018

Loučení se starým rokem

Rýnský rybník

Rybářský spolek

31.12.2018

Silvestrovské posezení
a ohňostroj

Jednací sál obecní- Obecní úřad
ho úřadu
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Rybářský spolek

Rybářský spolek

Kulturní komise

SDH Prosenice

Rohanův buk
Červenolistý buk (Rohanův buk) u vstupu do hřbitova z ulice Zahradní
(u márnice) zde vysadili naši předkové v 30. letech minulého století. Sazenice
buku pochází z arboreta knížete Rohana na zámku Sychrov. Dřevinu vyšlechtil zahradník Vojtěch Mašek a zámecká zahrada nese jeho jméno. Zahrada je
citovaná ve světové literatuře zabývající se šlechtěním dřevin.
Zahradník Vojtěch Mašek pojmenoval červenolistý kultivar buku lesního po
zemřelém knížeti Rohanovi.
Připravil: Oldřich Gallas

Výuka náboženství ve škole v Prosenicích
Římskokatolická farnost v Prosenicích připravuje obnovení výuky náboženství ve škole a to od školního roku 2018/2019. Obsahem výuky náboženství je:
- Děti se mají během společného setkávání seznámit se základními obsahy
křesťanské víry a s církví.
- Výuka se věnuje nejčastěji tématům slavení v církvi, seznámení s biblí, s Vyznáním víry a svátostmi. Všechna témata mají souvislost s osobou Ježíše Krista.
- Děti, které nemají zkušenost s církví, se s ní zde seznámí.
- Děti se připravují na první přijetí svátosti smíření a eucharistie.
- Výuky náboženství se mohou účastnit i děti, které se chtějí pouze seznámit s
křesťanstvím a církví.
Kulturní a hodnotová vyspělost Evropy je postavena na 2000 let trvající křesťansko-židovské tradici. Znalost křesťanské víry, nauky a morálky je důležitá pro
všeobecný přehled osobnosti.
Rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do vyučování náboženství, obdrží přihlášku ve škole, v kostele, nebo od členů farní rady.
Těšíme se na Vás a na Vaše děti a přejeme všem hodně Božího požehnání.
Za farní radu Římskokatolické farnosti Prosenice
duchovní správce farnosti Mgr. Pavel Bilinski
mobil 731 621 212
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Společenská kronika –životní jubilea
Životní jubilea:
Květen 2018

80 - Karel N ě me c
50 - Jarmila N ě m c o v á
91 - Anežka S l o ž i l o v á

Červen 2018

75 - Marie Z á b r a n s k á

Červenec 2018

70
92
70
50

-

Josef Š m a t l á k
Josef Heryán
Božena N o v o t n á
Pavel M i k u l a

Narození: červen 2018

Marek M ü l l e r

Zlatá svatba:
svatba: 6. 7. 2018 – 50 let společného života
manželé Jan a Božena N o v o t n í
Blahopřejeme !

Opustili nás:
12. dubna 2018 - Františka N o v á k o v á
14. května 2018 - Marie Z a o r a l o v á
20. května 2018 - Ing. Leonard M a c k o v í k
5. června 2018 - Milan P o l á k
29. června 2018 - Bohumila Španielová
Vzpomínáme
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-

88
89
81
59
76

let
let
let
let
let

Hry Mikroregionu Pobečví se tentokrát konaly v Zábeštní Lhotě.
Lhotě Tématem byly branně
-bezpečnostní disciplíny a naši borci obsadili tentokrát 7. místo. Gratulujeme!
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Ať žijí prázdniny! (Děti při rybářské akci Vítání léta a prázdnin
nastupují do člunu Městské policie Přerov, k vidění byly i ukázky
zásahu policejních psů a každý měl možnost si na střelnici zastřílet.

Příjemné prožití léta a šťastné návraty domů
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
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