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Hudební podvečer v muzeu
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Rok 2018 nezadržitelně odpočítává své poslední dny, nastává čas bilancování ale především příprav
na rok následující, který už nedočkavě klepe na dveře.
Jednou z nejvýznamnější událostí v posledním čtvrtletí byly bezesporu komunální volby, které se konaly 5. a 6. října 2018. Členové zastupitelstva, rady, výborů a komisí začali pracovat v novém složení.
Vzhledem k tomu, že oprav, rekonstrukcí i dalších rozvojových akcí a projektů je v zásobě mnoho, bude hned po Novém roku prvním úkolem zastupitelstva rozhodnout, do čeho se pustíme jako první. Poslední týdny tohoto roku byly pro mne ve znamení přebírání funkce, zápisů do registrů, získávání elektronického podpisu, přístupu k datové schránce atd. Je to jen důkaz toho, jako moc se prohlubuje elektronizace veřejné správy a že život starosty je nedílně spojen s informačními technologiemi.
Mimo aktivit spojených s přebíráním funkce jsem však stihl i další věci, jako například zajistit pročištění
kořenové čistírny odpadních vod, koordinovat přestavbu zubní ordinace na kadeřnictví, zajistit odstranění suchých a nebezpečných smrků v obci a vysazení 4 listnatých stromů, urgovat dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v ulici Osecká a Maloprosenská a konzultovat dotace na
tyto akce, zadat přípravu projektu chodníku K Žebračce, místní komunikace a nových sítí v ul. Školní,
studie sídelní zeleně v celé obci, deratizaci kanalizace a obecních budov, řešit pořízení 9místného dopravního automobilu pro hasiče v rámci dotace a další. Podrobněji bych vás však chtěl informovat až
v příštím vydání zpravodaje, kdy akce budou mít již jasnější obrysy.
Chtěl bych poděkovat místostarostce Martině Kolískové i dalším lidem kolem, že jsou mi velkou oporou. Díky nim toho dokážu stihnout mnohem více :-)
Přeji všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 především pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu!
Luboš Zatloukal, starosta

VOLBY PŘINESLY ZMĚNY
Nově zastupitelstvo pracuje v následujícím složení:
MÁME RÁDI PROSENICE (8 mandátů) — Ing. Barbora Cifrová, Jaroslav Ježík, Martina Kolísková,
Ing. Jan Kubiš, Vlasta Pluhařová, DiS., Oldřich Škrabal, Bc. Zbyněk Švedík, Bc. Luboš Zatloukal, DiS.
SNK-Prosenice 2018 (6 mandátů) — Bohumil Čtvrtníček, Ing. Otakar Dokoupil, CSc., Hana Krejčí,
Josef Sehnal, Josef Skopal, František Vaněk
KDU-ČSL (1 mandát) — Ing. Milan Pospíšilík
Na ustavujícím zasedání dne 5.11.2018 zastupitelstvo zvolilo radu obce:
Bc. Luboš Zatloukal, DiS. — starosta
Martina Kolísková
— místostarostka obce
Oldřich Škrabal
— člen rady
Hana Krejčí
— člen rady
František Vaněk
— člen rady
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O ČEM JEDNALA NOVÁ RADA OBCE
15.11.2018
1) Jednací řád rady obce
2) Výstavba v lokalitě Na Loukách – informace
3) Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Na Loukách č. p. 219, Prosenice za účelem zřízení
kadeřnictví – otevírání obálek a schválení nájemce
4) Dodavatel plynu – řešení dodavatele plynu pro rok 2019
5) Komise rady obce – zřízení Komise pro rozvoj obce, Bytové komise a Muzejní komise
6) Kácení nebezpečných a suchých stromů v obci
7) Dokončení rozpracovaných agend a projektů Ing. Otakarem Dokoupilem, CSc.
8) Možnost dotace pro knihovnu
22.11.2018
1) Zřízení Komise pro kulturu a sport
2) Naplánované kulturní akce do konce roku a jejich zajištění
3) Schválení rozpočtové opatření č. 11/2018
4.12.2018
1) Schválení návrhu smlouvy na dodávku plynu se společností Eneka s.r.o.
2) Schválení návrhu smlouvy na dodávku elektřiny se společností Amper Market, a.s.
3) Dodatek č. 3 ke smlouvě s Technickými službami města Přerova, s.r.o.
4) Rozpočet obce – seznámení se s příjmy a výdaji k 30.11.2018
5) Souhlas vlastníka s provedením technického zhodnocení nájemcem
6) Nový platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Prosenice dle nově platné legislativy
7) Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Prosenice
8) Informace o činnosti Ing. Otakara Dokoupila, CSc.
9) Prodloužení nájemních smluv v bytovém domu č.p. 158
13.12.2018
1) Kontrola zápisů ze schůze rady obce č. 1, 2 a 3.
2) Jmenování inventarizační komise.
3) Smlouva se spol. AVELI ECO s.r.o. o odstranění či využití odpadů v areálu skládky
4) Rozpočtové opatření č. 12/2018
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Hezký den Vám všem!
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, svátky štěstí a radosti, které se tak nádherně odráží
v očích všech dětí. Svátky, na které se snad všichni opravdu těšíme. Ve škole i ve školce děti zpívají
koledy, tvoří vánoční a novoroční přání pro své nejbližší, vyrábějí ozdoby a sváteční dekorace. Každá
třída pilně nacvičuje vystoupení na vánoční besídku, společně trénují závěrečnou písničku. Ve třídách
i na chodbách cítíme tu kouzelnou vánoční atmosféru. My se při této příležitosti s Vámi rádi podělíme
o to, co vše se u nás za poslední půlrok událo, jak se společně učíme, co se nám podařilo. Školní rok
zahájila v září nová ředitelka školy Mgr. Jarmila Matulová společně se starostou obce přivítáním
všech žáků a jejich rodičů. Začal nový školní rok bohatý na zajímavé akce, projekty a soutěže.

Žáci 5. ročníku pracovali v září a v říjnu na projektu 100 let České republiky. Později se k nim přidaly
i děti z ostatních tříd. Cílem bylo seznámit žáky s novodobou historií, poukázat na důležité momenty
uplynulých 100 let, připomenout významné osobnosti politické, kulturní, sportovce, vědce aj. Žáci
pracovali s různými zdroji – od učebnice vlastivědy, přes vzpomínky pamětníků, dokumenty
z domácností, na internetu. Projevovali zájem o etapy naší historie. Celá škola navštívila také výstavu
100 let ČR v Muzeu Prosenice. V den celoškolního projektu pracovali všichni se zaujetím, získali
nové informace a práce je bavila. V hodinách TV zase plní žáci disciplíny Olympijského víceboje,
který je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a je v něm zapojeno
mnoho škol. Jednoduchými disciplínami motivujeme děti k pohybu, zapojujeme všechny žáky, plníme
olympijský diplom a jako bonus můžeme vyhrát trénink se známým sportovcem nebo sportovní vybavení pro školu, což už se nám povedlo. Poslední říjnový týden si naši páťáci připravili strašidelné
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halloweenské kostýmy, obešli školu, mírně vystrašili děti ve školce a vydali se vyděsit pana starostu,
prodavače v obchodním centru, paní doktorku, paní prodavačky v obchodě a některé rodiče. Za obdržené sladkosti dodatečně děkujeme. Koncem listopadu se děti z MŠ a 1. – 3. ročníku zúčastnily písničkového představení v kině Hvězda Jak Uhlíř Skoumal Svěrák, které se všem moc líbilo.
V hodinách informatiky pracujeme na skvělém projektu Hravě žij zdravě, kde se dovídáme důležité a
zajímavé informace o zdravém jídle, nutnosti pohybu, prostě o zdravém životním stylu. Začátek prosince je spojen se svátkem Mikuláše. Naši páťáci nelenili, připravili si kostýmy a navštívili nejprve děti
ve školce a pak také mladší spolužáky ve škole. Trochu postrašili, ale i pochválili, poslechli si pěkné
básničky a písničky, rozdali drobné dárečky. Ale hlavně si to všichni užili!

V rámci projektu školní družiny U NÁS se podařily velmi pěkné akce - Drakiáda se závoděním
na odrážedlech a koloběžkách, Dýňodlabky, Podzimáci, Kuchaři a kuchaříci s Mikulášem. V prosinci nás čeká ještě putování Po stopách českého Ježíška a pro nadšené a neúnavné sportovce
z našich řad již opravdu tradiční vánoční turnaj rodinných týmů ve streetballu a miniházené. V letošním školním roce lovíme Bobříky - máme před sebou celkem 25 úkolů s nejrůznější náplní a hledáme kešky - kdo opravdu chce, jde, hledá a najde.

V družině jsme společně stihli spoustu nejrůznějších aktivit – Den účesů, Malování na chodníku, diskotéku - „Všichni v pyžamech“, Dračí soutěžení, Mikroskop a já…
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Zdařilá byla výstavka podzimních plodů a jablek.
Skvěle se nám povedlo také první kolo soutěže Naše
družinka má talent, možná by řada z vás opravdu
žasla nad tím, co vše děti dovedou. Další akcí pak
byly dva prima sportovní turnaje - Školní turnaj
ve streetballu a Náš vánoční turnaj v miniházené.
Obou turnajů se zúčastnilo velké množství dětí.
Poslali jsme obrázky do výtvarné soutěže: Nakresli
svého tělocvikáře. Vyhrajeme, nevyhrajeme? Kdo ví?
Děti vystoupily s programem na rozsvěcení vánočního stromečku, a že opravdu něco umí, ukázaly
na adventním posezení na obecním úřadě.
Co bychom zde také rádi zmínili - to je naše účast na
dvou turnajích školní ligy v miniházené ve Velké
Bystřici - sportu, kterému se v naší škole věnuje
velká řada dětí. A opravdu se nám daří! Z Velké
Bystřice jsme dokázali přivézt velmi hezká první a
druhá místa a s nimi spojenou zaslouženou radost. A
nesmíme zapomenout ani na naše mažoretky. Máme za sebou dvě akce - Festival mažoretek v Rudě
nad Moravou - tady dívky ukázaly všem přítomným, že umí. Za svou snahu a předvedenou dovednost si odvezly domů velmi hezké pamětní medaile. Následně se účastnily soutěže O pohár města
Hranice, tady se již opravdu „bojovalo“ o umístění, ale ony se nenechaly zahanbit a přivezly do Prosenic medaile za první, druhá, třetí místa. To je v kostce malý výřez z činnosti dětí ve školní družině.
Děti v MŠ mají celoroční projekt Krtkův rok, který je zaměřen na roční období. Uskutečnily se zdařilé
miniprojekty - Podzime, už zas nosíš deště a Zvířátka se chystají na zimu. V rámci projektových dnů
s rodiči se uspořádala velmi příjemná vánoční dílnička – pletení adventních věnců a výroba dekorativních předmětů. Ve školce i v družině proběhla sbírka pro opuštěné pejsky s návštěvou útulku a
předáním věcných darů. Ve čtvrtek 13. prosince si děti z MŠ i žáci ze ZŠ prohlédli v muzeu výstavu
betlémů a vyzkoušeli vánoční tradice a zvyky. Paní Dokoupilové děkujeme za zajímavé průvodní
slovo. V posledním týdnu před Vánocemi si všechny děti vyrobí dáreček v zahradním centru, které
pro nás opět uspořádá vánoční dílničky. Ve středu 19. prosince v 16.00 všechny zveme na Vánoční
besídku naší školy je připraven pestrý program. Týden ukončíme v pátek návštěvou místního kostela, kde si společně zazpíváme koledy.
Závěrem Vám všem chceme popřát krásné Vánoce plné radostné pohody a do roku 2019
ze všeho nejvíce zdraví a štěstí.
Za všechny děti a zaměstnance MŠ a ZŠ Prosenice Mgr. Jarmila Matulová, ředitelka školy
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HALLOWEENSKÁ
STEZKA PŘILÁKALA
NÁVŠTĚVNÍKY
Z ŠIROKÉHO
OKOLÍ

Devátý ročník již tradiční Halloweenské
stezky odvahy se konal v okolí Rýnského
rybníku v sobotu 3. listopadu. Účastníci si
mohli plnými doušky vychutnávat nejen
tajuplnou atmosféru podpořenou nejednou vyřezanou dýní, ale i lehké občerstvení ve stánku „U třech harpyjí“, které
nabízelo známé pochutiny i tekutiny nevšedních tematických názvů. Čekání si
odvážlivci mohli zkrátit mimo jiné i vyvěšenými zajímavostmi o původu a historii tohoto svátku. Pro děti byly k dispozici stoly s malováním,
nechyběl ani obchod se suvenýry. Po samotné registraci a přidělení startovního čísla následovalo
čekání na pozvání k zahájení strastiplné pouti.
Počátek stezky hlídaly dvě nehybné sochy duchů strážící důvtipné varování pro bojácné duše. Délka
trasy se pohybovala kolem půl hodiny a lemovaly ji hřbitovní svíce, které nejen sloužily k orientaci
v terénu, ale i podkreslovaly mysteriózní atmosféru. Kulisy, kostýmy i rekvizity vytvořené pro jednotlivé
výjevy dosahovaly vysoké úrovně i autentičnosti. Nechyběly tak přízraky, démoni, vlkodlak, skalpující
indiáni, skřítek, případně i maniakální doktor. To vše podkreslovaly i výkřiky předchozích poutníků.
S postupující hodinou se i návštěvníci pomalu rozcházeli do svých domovů. Na tváři jim však nechyběly úsměvy plné úlevy doplněné horečnatým vyprávěním o nových zážitcích. Pořadatelé se v příštím
roce budou muset vypořádat s vysoko nastavenou laťkou napnutých nervů.
Sdružení dobrovolných strašidel děkuje téměř třem stům návštěvníků za skvělou atmosféru a všem,
kdo s organizací akce aktivně pomáhali.
Za Sdružení dobrovolných strašidel Zděněk Fučík a Anna Kročová
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SOKOL PROSENICE DĚKUJE FANOUŠKŮM
Vážení sportovní přátelé,
máme za sebou soutěžní rok 2018. Jarní sezónu jsme odstartovali na konci dubna z 10. místa a
na konci jsme úspěšně postoupili na 8. příčku. V průběhu letní přestávky však skončilo v našem
týmu nečekaně sedm hráčů. Někteří ukončili kariéru, další ukončili hostování a někteří ani neví, proč
vlastně dál hrát nechtěli. Mysleli jsme, že do nového soutěžního ročníku ani nenastoupíme. Nechtěli
jsme to však vzdát bez boje a soutěž jsme přihlásili, přestože nás zůstalo pouhých třináct.
Začátek podzimní sezóny nebyl zrovna zdařilý. Hned na začátku došlo ke zranění gólmana a dvou
dalších hráčů a problém byl na světě. Na pomoc nám naštěstí přišli dva hráči z Radslavic a dva
z KMK Přerov, který se v průběhu podzimu ze soutěže odhlásil pro nedostatek hráčů. Snažili jsme
se odehrát podzimní část sezóny důstojně s co nejlepším umístěním, ale moc se nám to nepodařilo.
Momentálně jsme na 12. místě. Přes zimní přestávku se rozhodně pokusíme doplnit tým o nové
hráče a stabilizovat své výkony do jarní části na co nejlepší úroveň a soutěž udržet na lepší pozici.

V tomto roce se nám podařilo i přes velmi suchý a horký rok udržet vysokou kvalitu travnatého hřiště, což obnáší nejen pravidelné zalévání, ale také časté sečení, nezbytné hnojení a válení. Vyměnili
jsme potrhané ochranné sítě na malém hřišti a tu samou výměnu chceme realizovat na jaře na hlavním hřišti.
Děkujeme za podporu ze strany obce a našich sponzorů, děkujeme našim fanouškům za přízeň a
pravidelné povzbuzování našich borců na trávníku. Všem přejeme klidné prožití Vánoc a do nového
roku 2019 vykročení tou správnou nohou.
Za Sokol Prosenice Zbyněk Švedík
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MYSLIVCI SÁZELI LES U PANSKÉHO RYBNÍKU
Vážení spoluobčané,
rád bych nyní, v závěru roku 2018, shrnul výsledky našeho hospodaření a práce, kterou Myslivecký
spolek Prosenice - Grymov odvedl.
V zimních měsících pravidelně přikrmujeme zvěř v našem revíru jak senem tak i jadrným krmivem.
V letošním roce jsme pořádali,, Myslivecký ples“ v únoru, kterého se pravidelně účastní naši kamarádi
a příznivci. Již několik let nám hraje hudební skupina DE TO, se kterou jsme velmi spokojeni.
V únoru také máme výroční členskou schůzi, na kterou zveme zástupce obce honebního společenstva a naše kamarády a známé, se kterými si vyměňujeme návštěvy na honech nebo vycházkách.
Výroční členské schůze se také účastní zástupci spolků z naší obce.
V jarních měsících pak provádíme vyčištění a desinfekcí krmných zařízení. V dubnu jsme byli osloveni
panem starostou o nové vysázení lesa u Panského rybníka. Od jara až do pozdního podzimu provádíme údržbu lesa, sečení trávy, opravu oplocení a ostatní práce, které k tomu náleží.
Přes léto se snažíme zajistit dostatek krmiva - sečení a sušení sena a také potřebujeme dostatek obilí
na zimu. Každý rok jsme vždy lovili srnce od května, kdy je povolen odlov, ale letošní rok bylo přejeto
motorovými vozidly tolik srnčí zvěře, že jsme od lovu úplně upustili.
V červnu byly vypuštěny divoké kachny z domácího odchovu na Panský a Rýnský rybník. Letos nám
poklesl i odlov černé zvěře – divokých prasat a to následkem afrického moru, kdy byl povolen odlov
jak mladé tak i dospělé zvěře. Je nařízeno, co nejvíce snížit stavy této zvěře.
V letošním roce máme pouze dva hony, jeden na lovení kachen spojený s lovem zvěře škodící přírodě
a druhý na ulovení několika zajíců na ples. Jak jsem už předcházející roky zmiňoval, že situace se
zajíci je špatná, proto se loví jen symbolicky.
V listopadu se podílel náš spolek na dosazování nového lesa, který částečně prosychal následkem
letošního suchého počasí během léta. Nepatrná část lesa uschnula i při snaze zalévání porostu, které
jsme prováděli ve spolupráci s hasiči a technikou z Moravské zemědělské, a.s.
Jménem celého spolku bych vám chtěl všem poděkovat za podporu a pomoc při našich akcích, které
během roku děláme.
Dovolte mi popřát všem našim členům, příznivcům a vám ostatním veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2019.

Oldřich Škrabal, předseda MS Prosenice-Grymov
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HASIČI ZVOU NA PLES
Sotva jsme ukončili letní období a už tu budou Vánoce, čas radosti
ale také bilancování. A naši hasiči také počítají, co všechno stihli.
Byl to velice pestrý rok. Pořádali jsme Hasičský ples, provedli jsme
„Medvěda obcí“ a zúčastnili se sportovních soutěží. Jezdili jsme
vykonávat požární dozory i brigádu do Přerova. Pro žáky s místní
základní školy byla otevřená Hasičská zbrojnice, kde si vyslechli
něco o naší historii, viděli a vyzkoušeli si naši techniku a na závěr i
malou ukázku hašení.
Byla také povolána naše zásahová jednotka k několika výjezdům.
Na jaře i na podzim to bylo v období silných vichřic, kdy se odstraňovaly popadané stromy a krytiny na střechách. Dále jsme zasahovali u dopravní nehody na železničním přejezdu u cukrovaru.
Naší členové také pomáhali místním spolkům. Myslivecké sdružení potřebovalo zalévat vysázené
stromky u Panského rybníku a Rybářskému spolku jsme pomáhali při tradičním výlovu rybníka nebo
na zahájení prázdnin.
Letos jsme také investovali do naší hasičské zbrojnice. Pořídili jsme nové zásahové uniformy, doplnili vycházkové stejnokroje i soutěžní oděvy. Bylo zhotoveno nové zázemí pro výjezd našeho zásahového družstva v garáži.
Dále jsme se, např. zúčastnili oslav založení SDH Zábeštní Lhota, výročí 125 let SDH Radslavice,
pomáhali při organizování Lampionového průvodu. V naší hasičské zbrojnici se konalo Rozsvícení
vánočního stromu a na dvoře obecního úřadu Mikulášská nadílka.
Náš hasičský rok zakončíme tradičně Výroční valnou hromadou a nový rok 2019 Hasičským plesem 26. ledna, na který jste všichni srdečně zváni.
Všechny výše vyjmenované činnosti jsou takové ty největší, které jsme dělali, pak jsou tu tzv. menší,
ale i ty vyplňují naši práci během celého roku.

Jako vždy v závěru roku nesmíme opomenout naše partnery, Obec Prosenice, místní spolky, naše
občany v obci, naše sponzory a kamarády bez jejichž pomoci bychom naši činnost během celého
roku nemohli vykonávat. Všem děkujeme.
Přejeme vám krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2019.

Za SDH Prosenice Josef Skopal
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Nové zásahové uniformy

Žáci ZŠ na dni otevřených dveří v hasičské zbrojnici
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VÝLOV RYBNÍKU SE VYDAŘIL
Dovolte, abych se v tomto adventním čase, příznačným pro příchod Vánoc, vrátil o pár neděl nazpět. A to k největší podzimní akci v našem rybářském roce – výlovu rybníka.
Letos to vyšlo na horní Rybník v Hroušoví, v rámci pravidelného dvouletého střídání výlovu dvou
chovných rybníků, na kterých náš spolek hospodaří. Termín výlovu byl určen na sobotu 3.listopadu
a k tomuto datu byly směřovány všechny přípravné práce, nákupy i ostatní činnosti, včetně inzerce
v novinách a rozvěšení plakátů.
Příprava této akce včetně její realizace zabere spoustu času, úsilí a podílí se na ní velká část naší
členské základny. Příprava prostoru u rybníka samého započala
v pátek 2.listopadu v dopoledních
hodinách. Stavěly se stany,
obecním traktorem se navážely
sety k posezení, chystala se
udírna i místa určená pro sudy na
vylovené ryby. Počasí bylo nádherné, svítilo sluníčko a teploměr
ukazoval 18°C. Kéž by tak bylo
zítra, přáli jsme si všichni i přes
to, že předpověď počasí byla
proti.
Celou noc drobně pršelo, ale
kolem deváté hodiny, kdy započal první zátah, déšť ustal. Hladina byla nízká, takže přítomní hasiči
nemuseli vůbec odčerpávat a plnili vodou jen kádě na vylovené ryby. Také prodejci byli připraveni a
nabízený sortiment jídla i pití byl velmi pestrý a bohatý. Publikum se pomalu scházelo a na konec
bylo přihlížejících tolik, že bylo vyprodáno vše, co bylo ke konzumaci připraveno.
Samotní aktéři výlovu, naši silní rybáři, opakovali zátah celkem čtyřikrát, vždy se zhruba půlhodinovými přestávkami na odpočinek a posilnění. Mezi vylovenými rybami převládal samozřejmě kapr,
dále byl celkem hojně zastoupen amur a dále nějací dravci, štika, sumec a candát. Přítomní přihlížející si mohli ulovené ryby zakoupit a nechat vykuchat. Této role již tradičně zhostil náš rybář
Pinďa a jako vždy mu šla práce od ruky.
Akce se vydařila a všichni účastníci, jak rybáři, tak přihlížející, byly spokojeni. Výlov byl pro rybáře
ekonomicky zajímavý a vylovených zhruba deset metráků ryb je velice dobrou známkou pro hospodaření našeho spolku. Návštěvníci byli, myslím, spokojeni hlavně proto, že měli možnost zblízka
spatřit samotný výlov, který mohou jinde vidět jen zpovzdálí. Dále k jejich spokojenosti určitě přispěla bohatá nabídka jídel a pití. Také možnosti zakoupit si rybu, kterou si sami v kádi vyberou a
nechají si ji vykuchat, využilo mnoho účastníků.
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A jelikož již probíhá vzpomínaný advent a konec roku se nezadržitelně blíží, chci jménem našeho
spolku poděkovat všem, kteří přispívají ke zdárnému fungování našeho spolku, hlavně našim členům,
Obecnímu úřadu Prosenice a také všem ostatním spolkům v naší obci. Přijměte také pozvání
na závěrečné setkání v letošním roce s prosenickými rybáři 31. prosince u rybníka Rýnský.
Nakonec bych chtěl popřát všem - členům našeho spolku, našim příznivcům i všem občanům naší
obce, jménem Rybářského spolku Prosenice příjemné prožití svátků vánočních a všechno dobré
v novém roce.

Za Rybářský spolek Prosenice
Josef Sehnal
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PROSENICKÉ VYDRY CHYTAJÍ RYBY
Naše vydří výpravy
do přírody začaly
v září
letošního
roku.
Děti
se
v kroužku učí nejen
lásce k přírodě, ale
také chytat ryby
pod vedením zkušených
rybářů.
S nadšením
se
sešly již jedenáctkrát.
Schází
týdně,
vážně
nebo v

se jednou
a to převe středu
pondělí v odpoledních hodinách po skončení školního vyučování. Vzhledem k podzimnímu
brzkému stmívání jsme se s dětmi
k rybníku vypravili i dvakrát v sobotu
ráno. Malých „vyder“ je v průměru kolem deseti. Děti přicházejí podle zájmu.
Účast na našich výpravách musí být
dobrovolná, aby se na ně děti těšily a
necítily se svázány povinností. Jen tak
se mohou stát opravdovými rybáři.
Přijít si zachytat nebo se jen podívat
může během roku každé dítě z Prosenic ve věku od 7 do 15 let. Zdali se
bude do Prosenických vyder rádo vracet je jen na něm. Kdy přijít? Stačí se
zeptat kterékoliv „vydry“ z kroužku
nebo kontaktovat vedoucího.

Závěrem citát Oty Pavla, který hovoří
za vše: „Chceš-li být šťasten hodinu,
tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“
Za Prosenické vydry Marek Skopal (vedoucí rybářského kroužku)
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NEJLEPŠÍ VÁNOČKU NA ADVENTNÍ POSEZENÍ UPEKLA PANÍ MUŠÁLKOVÁ
V neděli 9. prosince se konalo v sále Obecního úřadu v Prosenicích tradiční Adventní posezení
spojené se soutěží o nejlepší domácí vánočku. Stejně jako každým rokem, tak i letos, přišly potěšit
všechny přítomné se svým programem děti ze Základní a Mateřské školy Prosenice pod vedením
paní Jany Trnčákové a paní Jany Lapáčkové a členové Hanáckého Prosénku pod vedením paní
Zdenky Dokoupilové. Po celé nedělní odpoledne hráli a zpívali k dobré pohodě pan Josef Mikula
s panem Zdeňkem Zedkem. Pro děti i dospělé bylo připraveno malé pohoštění.

Do soutěže o nejlepší domácí vánočku se přihlásilo pouhých sedm pekařů a pekařek, což bylo
bohužel nejméně ze všech předešlých ročníků. Soutěž byla stejně jako v letech předešlých, rozdělena do dvou oblastí.
V první divácké, o pohledově nejpěknější, jednoznačně zvítězila vánočka, kterou upekl pan František Bortlík.
Vybraná pětičlenná degustační porota měla nesnadný úkol, musela v těžké konkurenci vybrat vánočku nejlepší nejen vzhledově, ale především tu, která okouzlí po stránce chuťové. Po náročném
rozhodování nakonec zvítězil pekařský um paní Marie Mušálkové, na druhém místě se svým dílem
umístila paní Božena Novotná a třetí příčku za svoji vánočku obsadila paní Jitka Vaňková. Gratulujeme!
Hezké dárky dostali za svoje skvělé vánočky nejen výherci, ale zaslouženě všichni, kteří se
do soutěže zapojili. Snad se příští rok přijdou pochlubit svojí vánočkou i další šikovné ruce pekařské. Zajímavé odměny budou určitě opět připraveny pro všechny.
Všem přítomných, kteří zcela zaplnili sál, děkujeme za účast a soutěžícím za skvělé vánočky,
na kterých si každý opravdu pochutnal.
Za OÚ Prosenice Martina Kolísková
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ZVEME VÁS NA SILVESTR!
Silvestrovské loučení se starým rokem připravuje OÚ Prosenice
pro občany již mnoho let. Společný přípitek se stal vítanou tradicí
pro všechny, kdo za oslavami neodjíždí, ale zůstávají zde v Prosenicích.
Přijměte tedy vy všichni, kdo chcete přivítat nový rok 2019 společně v naší milé vesničce, srdečné pozvání do nazdobeného sálu
obecního úřadu, který rozezvučí oblíbené písničky, jež bude pouštět známý místní DJ L. Mádr. Na nádvoří se kuřáci mohou těšit na mírně temperované prostory ...
Nový rok, po všech přípitcích a přáních, přesně v 0:30, společně přivítáme velkolepým ohňostrojem, který sponzoruje Pálenice Prosenice. Vezměte sebou něco malého k zakousnutí a hlavně
boty, ve kterých vydržíte tančit až do rána. A pozor! Začínáme již v 18 hodin.
Těšíme se na společnou jízdu posledními hodinami roku starého a prvními roku nového.
Za OÚ Prosenice Luboš Zatloukal a Martina Kolísková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V sobotu a v neděli 5. a 6. ledna 2019 proběhne v naší obci devatenáctý ročník ”Tříkrálové sbírky”
pořádané Českou charitou. Tato sbírka je pořádána v celé České republice. Sbírka je naprosto
dobrovolná. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, lidem
se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným osobám.
Naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v tom regionu, kde byly vybrány.
V Prosenicích byly sestaveny z dobrovolníků tři skupiny koledníků, jejímiž vedoucími jsou
Ing. Milan Pospíšilík, Ing. Jana Kročová a Antonín Zatloukal, kteří budou vybaveni úředními
průkazy opravňujícími provádět sbírku. Finanční příspěvky budou vkládány do zapečetěných pokladniček se znakem České charity. Obsah pokladniček bude následně spočítán na obecním úřadě.

Oblastní charita Přerov děkuje předem všem dárcům za jakoukoliv částku a také lidem, kteří se
na provedení sbírky podílejí. Současně také přeje všem lidem šťastné a pokojné svátky vánoční a
vše nejlepší v roce 2019.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFIKU
Římskokatolická farnost Prosenice se připojila k misijnímu dílu „Brýle pro Afriku.“ Jednalo se o sběr
starých brýlí, které již lidé nepoužívali. Lidé ve sbírce odevzdali celkem 50 kusů brýlí.
Brýle byly předány paní katechetce Libuši Calábkové z Přerova,
která jednotlivé kusy zabalí, uloží do balíčku a odešle do Afriky
do Ugandy mnichům benediktýnům, kteří je rozdají potřebným lidem.
Paní katechetka současně velice děkuje všem dárcům, a to jménem
všech lidí, kteří v budoucnosti brýle obdrží a určitě jim dobře poslouží.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

POZVÁNÍ DO KOSTELA SV, JANA KŘTITELE BĚHEM VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ
Pátek 21.12. - zpověď pro osoby po více letech v 15:00 hodin, mše sv. v 15:30 hodin
Neděle 23.12. – 4. neděle adventní - mše sv. v 7:45 hodin (po jejím ukončení vystoupení dětí
z náboženství s pásmem koled v kostele, následuje posezení návštěvníků při kávě a čaji
v jednacím sálu obce)
Pondělí 24.12. - Štědrý den - „Půlnoční“ mše sv. v 19:30 hodin
Úterý 25.12. – Boží hod vánoční - mše sv. v 7:45 hodin
Středa 26.12. – svátek sv. Štěpána – mše sv. v 7:45 hodin (ráno po mši sv. vystoupí sou-

bor Hanácký Prosének s vánočním pásmem, od 14:00 do 16:00 hodin prohlídka betlémů v kostele
pro veřejnost)
Neděle 30.12. – svátek sv. Rodiny – mše sv. v 7:45 hodin
Úterý 1.1.2019 – Nový rok – mše sv. v 7:45 hodin
Sobota 5.1. a neděle 6.1.2019 Tříkrálová sbírka
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MUZEUM PROSENICE 2018
Jaký byl letošní rok v Muzeu Prosenice? Uzavíráme již čtvrtou muzejní sezónu (2015-2016-20172018). Díky rostoucímu zájmu návštěvníků jsme letos otevírali muzeum pro individuální a skupinové
návštěvy již koncem února, kdy
jsme přivítali turisty z Přerova.
Pokračovali jsme v březnu návštěvou poutníků při cestě ze sv.
Kopečka na sv. Hostýn.
Oficiálně jsme zahájili pravidelný
provoz 6. května zahájením
výstavy RETRO – 50. – 60. –
70. léta. Řadu exponátů na tuto
výstavu zapůjčili naši spoluobčané a výstava zaujala nejen širokou veřejnost, ale i odborníky muzea J. A. Komenského
v Přerově, s nimiž jsme navázali
spolupráci a zapůjčili jim některé
z našich exponátů. Na oplátku pak jsme obohatili naši výstavu 100 let Československa exponáty
z přerovského muzea. Reportáž o výstavě natočila a odvysílala kabelová televize Přerov. Výstavu
shlédlo 685 návštěvníků.
Hlavním tématem sezóny byla výstava k 100 letům vzniku Československa s podtitulem „osmičkové
roky v Prosenicích“ (1918-1938-1948-1968), kterou jsme otevřeli 5. srpna. Na výstavě zaujaly zejména historické fotografie známých míst v Prosenicích, kompletně zpracovaná historie četnické stanice
v Prosenicích a historie místního odboje proti nacistům za 2. světové války. Unikátní byl i podrobně
zpracovaný příběh prosenického rodáka Josefa Zamazala, který byl v roce 1916 odsouzen k trestu
smrti společně s čelnými představiteli českého odboje za 1. světové války, Karlem Kramářem a Aloisem Rašínem, a po skončení války se vrátil do Prosenic. Samostatnou výstavku, týkající se životního
příběhu prosenického legionáře Eduarda Nováka, připravil a instaloval v jednacím sále jeho vnuk
Ladislav Novák. Reportáž z výstavy pořídil Český rozhlas Olomouc. Výstavu, kterou doprovázely další
muzejní akce, shlédlo 1020 návštěvníků.
Tradiční předváděcí akci, tentokrát pod názvem „Řemesla na statku“ jsme uspořádali 19. srpna
na dvoře před muzeem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet mlácení cepy, práci s fukarem a praní
v dřevěné pračce a na valše. Děti si mohly v dílničkách vyzkoušet svoji tvořivost a odnést si domů
pěkný dárek.
Hudební podvečer v muzeu proběhl v neděli 9. září u příležitosti výročí 100 let od narození básníka a
jazzového hudebníka Josefa Kainara, přerovského rodáka. Posluchači si s nadšením vyslechli špičkovou jazzovou kapelu a recitace veršů básníka.
Dny otevřených dveří muzea na „dušičky“ uzavřely výstavu ke 100 letům vzniku Československa a
od 4. listopadu jsme zahájili výstavu Betlémy a andělé, která potrvá do 16. prosince 2018. Výstava
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zaujala vánoční tematikou, tradicemi jako např. lití olova a originální vánoční výzdobou. Krátký spot
z přípravy výstavy odvysílala kabelová televize Přerov. Výstavu shlédlo k 588 návštěvníků.
Stalo se již tradicí, že v průběhu roku navštěvují naše muzeum školní děti, jak z Prosenic, tak
z okolních vesnic i z Přerova a studenti ze středních škol. Připravujeme pro ně individuální programy a
zpřístupňujeme jim poznání místní historie a kořenů vlastní kultury.
Letos uzavíráme mimořádně úspěšný rok, kdy muzeum navštívilo k dnešnímu dni 2 871 návštěvníků.
Takové návštěvnosti nedosahují ani okresní muzea. Těší nás zájem našich spoluobčanů a příznivců,
kteří do muzea zapůjčili na výstavy nebo darovali řadu exponátů. Jedenáct členů muzejní komise
odpracovalo na směnách a brigádách v muzeu celkem 1 144 hodin. Velmi si toho vážím a oceňuji
zejména schopnost týmové spolupráce všech členů komise.
Muzeum se stalo nedílnou součástí kulturního a společenského života Prosenic a okolního regionu,
úzce propojenou s aktivitami obecními i spolkovými. Muzeum dělá dobré jméno naší obci v širokém
okolí.
Dovolte mi, abych tímto poděkoval obecnímu úřadu za podporu muzea, členům muzejní komise za
jejich práci a mimořádný výkon při provozu a rozvoji muzea. Chci také poděkovat každému, kdo jakkoli
přispěl k činnosti muzea. Moc si toho vážíme a doufám, že to tak půjde i nadále.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát šťastné a radostné vánoční svátky a v novém roce hodně sil a
pevné zdraví.
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HANÁCKÉ PROSÉNEK
Čas plyne jako voda, jsou tu Vánoce a s nimi konec roku. Nastává čas poohlédnout se za činností
našeho folklórního souboru.
Nový rok 2018 jsme zahájili valnou hromadou, pak jsme se chystali na tradiční prožívání Velikonoc,

koledy u jesliček
akce jsme bohužel neuskutečnili z důvodu nemoci vedoucí souboru, p. Dokoupilové. Malí Prosénci si
dokonce mysleli, že nenastane jaro, když jsme nevynesli Morenu. Nakonec se všechno rozjelo naplno: Kácení máje, oslavy v Hradčanech, Hudební Pavlovice, Vítání občánků, Hodové odpoledne u nás
v Prosenicích a Pravé sušické hody. Vystupovali jsme s novým pásmem „Když sem chodil do školy“,
které se dětem líbilo. Pana učitele dělal Tomášek Klimecký, který také velmi pěkně zpíval.
O prázdninách jsme se vypravili společně s country taneční skupinou „Prakr“ na soustředění, tentokrát k přehradě Plumlov. Tam jsme prožili krásné tři dny plné her a nevšedních zábav, o které se
z větší části postarala starší děvčata z Prakru včele s Adélkou a Martinkou Lakomými. Vařily nám
maminky: p. M. Lakomá a p. P. Vagrčková, pomáhal nám p. T. Vagrčka. Touto cestou všem moc
za všechno děkuji. Odjížděli jsme domů plni dojmů a nevšedních zážitků. Myslím si, že máme velké
štěstí, že je v naší vesnici tak bezvadná parta děvčat, která tančí, organizuje halloween i další akce a
zajímá se aktivně o kulturní život v naší vesnici.
Po prázdninách jsme začali nacvičovat nové pásmo „Řemesla“. Jsme velmi rádi, že k nám do souboru přišlo dalších pět šikovných dětí. Celkem tedy máme osmnáct Prosénků, se kterými opravdu není
nuda, jsou čiperní a šikovní. Dva z nich hrají na zobcovou flétnu, Klárka Zbožínková už vystupuje
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s houslemi, některé děti velmi dobře zpívají. Máme z toho velkou radost, letos je přihlásíme
i do okresní pěvecké soutěže“ O zámecký klíč“.
Teď v době adventu jsme zpívali při rozsvěcování vánočního stromu v Grymově a v Prosenicích, děti
se předvedly na Adventním posezení u vánočního stromečku na obecním úřadě. Čeká nás ještě vystoupení v místním kostele sv. Jana Křtitele, které se bude konat ve středu, 26. prosince ráno, v 8:30
hodin. Srdečně všechny zveme.
Chtěla bych poděkovat všem Prosénkům i jejich rodičům i prarodičům za jejich práci a podporu souboru, také členům výboru naší organizace: paní M. Šromové za vedení účetnictví, paní B. Pospíšilíkové a P. Vagrčkové za vázání šátků, paní M. Králové za pomoc v práci s dětmi na zkouškách, které
máme pravidelně každý pátek po celý školní rok, panu J. Mikulovi za hudební doprovod na harmoniku. Moc děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
předsedkyně Hanáckého Prosénku - Mgr. Zdenka Dokoupilová

Hradčany

„Vinšujem vám štěstí, zdraví, svaté Boží požehnání.

Požehnání toho domu, co dobrého, všeho k tomu ...“
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SPOLEK CHMELÍNKÁŘI PŘIPRAVUJE ROCKovar
Spolek Chmelínkáři patří k nejmladším spolkům v obci. Byl založen teprve v dubnu letošního roku.
Jako členové se pravidelně scházíme, vzájemně si předáváme zkušenosti z oblasti pivovarnictví,
výroby domácích sýrů nebo chleba a hlavně vytváříme vzájemnou pohodu. Dosud jsme zorganizovali
pouze jednu akci pro veřejnost, a to v červnovou hodovou sobotu Posezení s Chmelínkáři. I díky
pozitivním ohlasům na tuto naši první akci jsme se rozhodli, že příští rok obohatíme kulturní a
společenský život v obci více akcemi pro veřejnost.
První z nich se uskuteční již 12. ledna 2019 v kulturním domu v Prosenicích pod názvem
Chmelínkářský ROCkovar. Od klasického plesu se náš ROCKovar liší tím, že hrát bude pohodová
rocková muzika a nebude potřeba toliko formální plesový oděv. Uvítáme raději flanelové či riflové
košile :-)
Kapela R.U.M. má ve svém repertoáru pecky od kapel jako JUDAS PRIEST, TUBLATANKA,
ACCEPT, KATAPULT, HELLOWEEN, PINK FLOYD, DESMOD, SCORPIONS, METALLICA, BLACK
SABATH, TOTO, TEAM, JIMMI HENDRIX, IRON MAIDEN, CRANBERIES a další. Na čepu bude
možné ochutnat nejméně 5 druhů domácích piv nebo 3 druhy piva z nedalekého NOVODVORSKÉHO
minipivovaru. Zkrátka nepřijdou ani milovníci domácího chleba, guláše, domácího sýra a dalších
pochoutek, které neodmyslitelně k pivu patří.
Jménem všech Chmelínkářů všechny srdečně zvu na velice slibnou akci plnou dobrot!

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ!
Luboš Zatloukal
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CO SE DĚJE NA STŘEDISKU
Rada v novém složení měla 15.11.2018 za úkol otevřít obálky zájemců o pronájem prostor bývalé
zubní ordinace v budově zdravotního střediska Na Loukách č.p. 219 za účelem zřízení kadeřnictví.
Na řádně zveřejněný záměr zareagovala pouze jediná uchazečka, paní Veronika Klvaňová. Bohužel
stará zubní ordinace ve stávajícím stavu vyžadovala přestavbu. Zejména bylo nutné přizpůsobit přívod
vody, přezdít vstupy do místností, natáhnout nové vedení elektřiny a zřídit podružné měřiče spotřeby.
V neposlední řadě je nezbytné zapravení podlahy po odstraněném zubařském křesle.
Oslovené stavební firmy shodně deklarovaly první možný termín prací někdy na přelomu únoru a
března. Naštěstí však přišla záchrana od šikovných a ochotných řemeslníků v naší obci, kteří zejména
víkendy tráví prací v naší zubní ordinaci, aby bylo možné kadeřnictví co nejdříve otevřít. Snad se
podaří všechny zednické, elektrikářské, vodařské, malířské a podlahářské práce dokončit co nejdříve
a bez dalších komplikací, které rekonstrukce staré budovy obvykle přináší.
Šikovným pracantům děkujeme za jejich ochotu a obyvatelům střediska za trpělivost při zvýšeném
hluku a prašnosti.

Za OÚ Prosenice Luboš Zatloukal a Martina Kolísková
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POZVÁNKA DO KOSTELA „NA BETLÉMY“
Římskokatolická farnost Prosenice zve všechny děti, rodiče, mládež, dospělé, babičky a dědečky
k prohlídce kostela sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského v Prosenicích. Letos zde bude
vystaven klasický kostelní betlém a dále betlém vytvořený paní Eliškou Bukvovou. Dále budou
vystaveny fotografie starého betléma, který zde byl používán dříve. Kostel bude otevřen na svátek svatého Štěpána 26.12.2018 v době od 14 do 16 hodin. Udělejte si sváteční procházku a přijděte se podívat, jste srdečně zváni.
Betlém v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Paduánského
v Prosenicích Foto Jiří Jemelka z Kozlovic 7.1.2018

ŽIVOT PROSENSKÉ FARNOSTI BĚHEM CÍRKEVNÍHO ROKU
Končící rok 2018 byl v Prosenské farnosti naplněn jednak běžnými událostmi církevního roku a také
řadou aktivit, jejichž cílem bylo oživit náboženský život ve farnosti.
V noci z pátku 16.3. na sobotu 17.3. se konal 21. ročník tradičního pochodu „Železný poutník“ ze sv.
Kopečka na sv. Hostýn s půlnoční zastávkou v Prosenicích. Účastníci pochodu (kolem 400) navštívili
kostel, obdrželi občerstvení v jednacím sále obce a navštívili zdejší muzeum.
Koncem měsíce dubna roznesli členové farní rady po domech a bytech v Prosenicích, Buku a Radvanicích takzvanou „Pastorační nabídku ŘKF Prosenice,“ ve které bylo uvedeno, jaké pastorační
služby = svátosti, mše, slavnosti se zde uskutečňují a o co může člověk požádat.
V neděli 24.6. byly v kostele požehnány nové soch sv. Floriána a sv. Šebestiána, které nahradily
sochy, které zde dříve bývaly. Tyto sochy vyřezal místní lidový řezbář Ladislav Frélich a byly umístěny
na bočním oltáři sv. Anny, kde byly požehnány P. Pawlem Bilinskim.
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Dne 18.7.2018 po 17 letech působení v Přerově byl děkan Mgr. Pavel Hofírek přeložen do Rožnova
pod Radhoštěm. Do Přerova přišel pan děkan Mgr. Josef Rosenberk z působiště ve Vizovicích.
V neděli 19.8. podepsali farníci blahopřání Otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi k jeho 70-tým narozeninám (29.8.2018) a blahopřání mu bylo zasláno poštou na arcibiskupství do Olomouce.
Dne 17.9. navštívil P. Mgr. Pawel Bilinski s farnicemi v Domově důchodců v Pavlovicích paní Jůlii
Kožuchovou při příležitosti jejích 98 narozenin. Po čase navštívili i paní Otýlii Huňkovou a Miladu
Gallasovou v Domově důchodců v Tovačově.
Dne 7.9. se v jednací síni obce uskutečnila přednáška psychoterapeutky, lektorky a poradkyně
v oblasti rodičovství Bc. Marcely Kořenkové na téma „Proč děti zlobí, aneb jak na nevhodné chování dětí?“ Přednáška měla vysokou odbornou úroveň a byla zaměřena na praktické mezilidské vztahy v rodině a ve společnosti a byla velice poučná pro běžný život.
Po několikaleté přestávce se podařilo obnovit výuku náboženství na zdejší škole. Náboženství navštěvují děti od 1. do 5. třídy. Vyučuje zkušená a obětavá katechetka Libuše Calábková z Přerova,
kterou si děti velmi oblíbily. Výuka byla zahájena 26.9. a vyučuje se každou středu od 15 do 16 hodin
ve školní družině. Vyučování probíhá formou kroužku a je možné děti ještě přihlásit.
V neděli 30.9. se v kostele po mši svaté konala beseda s mariánskou ctitelkou Karlou Jakubcovou
z Chvalčova na téma „Život s Pannou Marií.“ Besedě předcházelo 9 dní modliteb novény
k Neposkvrněné Panně Marii. Návštěvníci také obdrželi medailonky Panny Marie. Následovalo posezení farníků s paní Jakubcovou „při kávě a kytaře“ v jednacím sále obce.
V pátek 26.10. nastoupil do kostela nový varhaník, student Martin Mrtvý, který mše svaté doprovází
bravurní hrou na varhany a znamenitým zpěvem. Přijděte si poslechnout, odnesete si pěkný zážitek.
V sobotu 10. 11. odpoledne, se ve školní tělocvičně v Prosenicích uskutečnila akce „Odpoledne plné
her.“ Děti zde soutěžily v připravených sportovních disciplínách a spolu s rodiči si užily různé zábavné hry. Následoval volný program s občerstvením a zpěvem písniček.
Tímto si vás dovoluji pozvat
k návštěvě zdejšího kostela jak
o svátcích, tak i během celého příštího roku. S vašimi požadavky se
na mne obracejte o nedělích a pátcích po mších svatých, nebo na
telefonním čísle 731 621 212.
Přeji Vám všem i Vašim rodinám
mnoho štěstí a pohody během nadcházejících vánočních a novoročních
svátků a hodně zdraví a Božího požehnání v roce 2019.

Kněz P. Bilinski žehná adventní věnce v kostele sv. Jana Křtitele 2.12.2018
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P. Mgr. Pawel Bilinski, duchovní
správce Římskokatolické farnosti
Prosenice

100 LET ČESKOSLOVENSKA
odboj za 2. světové války v Prosenicích a okolí
V Muzeu Prosenice proběhla v letošním roce výstava „100 let Československa – osmičkové roky
v Prosenicích.“ Návštěvníci se zde seznámili s řadou unikátních historických fotografií, dokladů a
předmětů dokumentující historii obce a okolí a to v době 1. a 2. světové války, s legionáři, četníky,
událostmi po roce 1948 a v roce1968, s životním příběhem Josefa Zamazala, s návštěvami Petra
Bezruče v Prosenicích a dalšími historickými událostmi.
Zcela nové byly pro návštěvníky informace o osudech lidí, zapojených do odboje za 2. světové války. Osm občanů a osob, které zde bydleli, či pracovali, bylo zatčeno gestapem a byli vězněni
v koncentračních táborech, přičemž tři z nich tam zahynuli. Jedna osoba byla popravena a
jeden odbojář padl se zbraní v ruce. Aby se uchovala památka na tyto vlastence, postupně na
stránkách obecního zpravodaje seznámíme čtenáře s jejich životními příběhy. Nejvýznamnější
osobou zdejšího odboje byl velitel odbojové organizace LVICE Oto Koblovský, který bydlel
v Malých Prosenicích.

Oto Koblovský – velitel odbojové organizace LVICE

Po mnichovské dohodě, kdy došlo k záboru československých pohraničních území, musel Oto Koblovský z Opavska odejít do vnitrozemí. Zpočátku
byl zaměstnán v Buku v č. 1 v zemědělském hospodářství rolníka Františka Davídka. Po absolvování Vyšší hospodářské školy v Olomouci pracoval
jako úředník v cukrovaru a poté v mlékárně
v Malých Prosenicích. Po jejím zrušení v roce
1941 přešel do mlékárny v Radslavicích. Bydlel
v Malých Prosenicích v domě č. 57 (dnes 175)
v domě Eduarda Beníška v jednom pokoji. Spolu
s ním v domě bydlela rodina Podivínova. Paní
Anna Podivínová podporovala Koblovského
v odboji proti nacistům.

Oto Koblovský, velitel odbojové organizace LVICE

Narodil se 16.3.1918 v Kateřinkách u Opavy. Jeho
otec byl důstojníkem československé armády.

Oto Koblovský byl od počátku okupace zapojen
do ilegální sítě, napojené na Ústřední vedení odboje domácího, která přepravovala přes hranice vlastence, prchající před gestapem nebo rozhodnuté vstoupit do československé zahraniční armády. Přerov byl důležitým uzlem této sítě. Místní odbojoví pracovníci zde vybavovali uprchlíky penězi, potravinami, šatstvem a falešnými doklady a poté je
přemísťovali na Ostravsko, nebo později na Valašsko a Slovácko, odkud vedla jejich cesta
přes státní hranice. Ota Koblovský opatřoval pro tyto uprchlíky potraviny.
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V průběhu roku 1940 začal budovat vlastní odbojovou síť, která zasahovala do řady obcí
na Přerovsku a Olomoucku, do Beskyd, na Vyškovsko a na Opavsko. Časem byla tato organizace
pojmenovaná jako LVICE. Řadu členů měla v Lipníku nad Bečvou, Radslavicích, Brodku u Přerova,
Lazníkách, Výklekách, Veselíčku, Oseku nad Bečvou, Tršicích a v Prosenicích. Její význam stoupl
zejména od konce roku 1941, kdy se gestapu podařilo rozbít většinu ostatních odbojových sítí na
Přerovsku. Koblovského skupina se napojila na obdobné skupiny na Brněnsku a Ostravsku. Opatřovala úkryty pro hledané osoby, shromažďovala zbraně a zásobovala i jeden z prvních partyzánských
oddílů, který pod názvem Zelený kádr působil v Hostýnských horách. V Prosenicích jej podporovali
především Anna Podivínová, jeho dívka Jarmila Koláčková s maminkou Alžbětou Koláčkovou,
František Vaněk, Karel Pazdera a Julie Kožuchová.
Na konci května 1942 narazilo na odbojovou aktivitu Oty Koblovského gestapo. Pokusilo se ho
v mlékárně v Radslavicích zatknout, ale Koblovskému se podařilo uprchnout. Od té doby žil
s falešnými doklady život štvance, na kterého byla vypsána odměna deset tisíc marek. Pátrali po něm
konfidenti gestapa. Přesto nepřerušil svoji odbojovou činnost a intenzivně pokračoval dál. Když mu
odbojoví spolupracovníci nabídli možnost útěku na Slovensko, odmítl. Gestapo na přelomu let 1942 a
1943 ilegální organizaci Lvice odhalilo a provedlo rozsáhlé zatýkání na střední Moravě. Na popravištích a v koncentračních táborech později zahynulo přes třicet členů z této oblasti. Oto Koblovský se
v té době ukrýval ve Valašském Meziříčí, v bytě vlakvedoucího Václava Krmely. Ve čtvrtek 4.2.1943
jej přijelo zatknout pětičlenné komando gestapáků z Přerova. Při vzniklé přestřelce byl Oto Koblovský
usmrcen. A tak se v necelých pětadvaceti letech uzavřel život jedné z nejvýraznějších postav protinacistického odboje na střední Moravě.
Čest jeho památce!
Spolupracovníci odbojové organizace LVICE z Prosenic a okolí, kteří byli vězněni
v koncentračních táborech a někteří tam zemřeli:
Stanislav Podepřel, zaměstnanec cukrovaru Prosenice z Oseka n/B, byl zatčen v úterý 8.12.1942
v cukrovaru, zahynul v koncentračním táboře Osvětimi 10.5.1943.
František Vaněk, bydliště Malé Prosenice č. 55 (dnes 195), patrně zaměstnanec cukrovaru, byl zatčen v sobotu 16.1.1943, zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi 10.5.1943.

Anna Podivínová, z Malých Prosenic č. 57 (dnes 175), bytná O. Koblovského, byla zatčena v neděli
17.1.1943, byla vězněna v koncentračním táboře Ravensbrůck. Osvobozena 27.4.1945.
Jarmila Koláčková, dcera přednosty stanice Prosenice-Radvanice, byla zatčena v úterý 19.1.1943,
vězněna v Osvětimi–Březince, dále v Ravensbrücku a v Nové Roli, uprchla 29.4.1945.
Alžběta Koláčková, manželka přednosty stanice Prosenice-Radvanice, byla zatčena ve středu
3.2.1943, vězněna v Ravensbrücku a v Nové Roli, uprchla 29.4.1945.
Rodina Krmelova = manželé Václav s Marií a dcera Zdenka, z Valašského Meziříčí, ukrývali Oto
Koblovského ve svém bytě, byli zatčeni 4.2.1943 a vězněni v koncentračním táboře do konce války.
Vojtěch Hostášek, ředitel mlékárny v Radslavicích, spolupracoval s O. Koblovským, byl zatčen
8.3.1943 a vězněn do konce války v koncentračním táboře Dachau.
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Bedřich Zajíc, rolník z Radslavic, ukrýval O. Koblovského, byl zatčen 9.3.1943, vězněn
v koncentračních táborech Dachau a Mauthausen, osvobozen 5.5.1945.
Karel Pazdera, syn hostinského z Tovární restaurace v Malých Prosenicích, byl zatčen 13.4.1943,
vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg, osvobozen 25.4.1945.
Další osoby zahynulé za války:
Jaroslav Skácel z Malých Prosenic, byl počátkem okupace popraven v Brně, bližší informace
o něm nejsou známé.
Richard Krabička, četník - štábní strážmistr z Četnické stanici Malé Prosenice, zapojen do odbojové činnosti skupin „Generál Eliáš“ a „Clay – Eva,“ byl zatčen 4.10.1941, zahynul 9.5.1942
v Osvětimi.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

VZPOMÍNKA NA LEGIONÁŘE A VOJÁKY Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V sobotu 27. října v předvečer 100. výročí vzniku republiky jsme si připomněli prosenické legionáře
a vojáky z 1. světové války lampionovým průvodem a pietní vzpomínkou u pomníku padlých.
Na fotografii jsou příslušníci Československé obce legionářské „Jana Gayera“ Přerov, kteří drželi
čestnou stráž při pietní vzpomínce u pomníku padlých v 1. světové válce dne 27. října 2018.
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12. leden
Chmelínkářský ROCKovar
kulturní dům
Spolek Chmelínkáři
26. leden
Prosenská mažoretka
tělocvična
ZŠ a MŠ Prosenice
26. leden
Hasičský ples
kulturní dům
SDH Prosenice
30/31. leden
Turnaj ve stolním tenise
tělocvična
ZŠ a MŠ Prosenice
9. únor
Myslivecký ples
kulturní dům
Myslivecký spolek
2. únor
Rybářský ples
kulturní dům
Rybářský spolek
Únor/březen
Dětský karneval
tělocvična
ZŠ a MŠ Prosenice
2. březen
Masopustní vodění medvěda
Prosenice
SDH Prosenice
24.březen
Beseda se seniory
sál OÚ
OÚ Prosenice
Další kulturně sportovní akce budou upřesněny v ROČENCE na rok 2019

KAM V PRVNÍCH MĚSÍCÍH NOVÉHO ROKU

K ČEMU SLOUŽÍ NOVÉ KOŠE
Samozřejmě na vyhazování drobného odpadu. Ale proč je nad některými koši umístěn box se sáčky?
Tyto ekologické papírové sáčky obsahují uvnitř papírovou lopatku, kterou je možné pohodlně nabrat exkrement vašeho domácího mazlíčka, ten vsunout i s papírovou lopatkou zpět do sáčku a
celé to vhodit právě do odpadkového koše. Jak jasný se tento
úkon většině z nás zdá! Bohužel ne všem, a proto vás ostatní,
kteří zapomínáte po svých čtyřnohých přátelích výkaly uklidit,
moc prosíme o nápravu. Je nepříjemné, když děti ze školy přijdou domů s vyšlápnutou „kobližkou“ na botě, protože nešly po
chodníku, ale proběhly se i mimo něj. Nakonec ani chodníky
mnohdy nezůstávají výkalů ušetřeny …
Děkujeme za vaši toleranci ke všem, co nechtějí mít na podrážce přilepené --- vašeho pejska. Děkujeme, že psí exkrementy
nenecháte na ulici, ale vhodíte je do nejbližšího odpadkového
koše :-)
Za OÚ Martina Kolísková

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
14 denní svoz odpadu: 3. ledna, 17. ledna, 31. ledna, 14. února, 28. února, 14. března, 28. března,
11. dubna, 25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června, 4. července, 18. července,
1. srpna, 15. srpna, 29. srpna, 12. září, 26. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu, 21. listopadu,
5. prosince, 19. prosince
Měsíční svoz odpadu: 17. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 6. června,
4. července, 1. srpna, 29. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince
Kombinovaný svoz odpadu: 3. ledna, 17. ledna, 31. ledna, 14. února, 28. února, 14. března,
28. března, 11. dubna, 9. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 29. srpna, 26. září, 24. října,
7. listopadu, 21. listopadu, 5. prosince, 19. prosince

ÚHRADA POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, STOČNÉ A PSA
Žádáme poplatníky, u kterých došlo pro rok 2019 ke změně ovlivňující výši jednotlivých poplatků, aby
do konce ledna 2019 tuto skutečnost osobně nahlásili v kanceláři Obecního úřadu Prosenice.
Za OÚ Prosenice Božena Szurmanová
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AKCE OBECNÍHO ÚŘADU PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Adventní čas je každoročně spojen s nejednou oblíbenou akcí pořádanou obecním úřadem. Ať již je
to tradiční Adventní posezení se soutěží o nejlepší vánočku, Česko zpívá koledy nebo Vánoční koncert.
Společného zpívání koled se letos ve středu 12. prosince zúčastnilo téměř čtyřicet našich spoluobčanů od těch nejmenších až po jejich prarodiče. Na nádvoří obecního úřadu jsme si zazpívali koledy
vysílané Českým rozhlasem v rámci celorepublikové akce pořádané Deníkem.cz. Všichni koledníci se
pak v sále obecního úřadu zahřáli horkým čajem, ke kterému nechybělo pár kousků perníčků a cukroví.
Třetí adventní neděli se konal v našem kostele sv. Jana Křtitele Vánoční koncert. Úžasné vystoupení
skupiny Entuziasté nadchlo všechny posluchače, kteří si tak tomto předvánočním čase odnesli domů
nezapomenutelný hudební zážitek.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci akcí podílí.
Za OÚ Martina Kolísková
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ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PRAKR 2018
Tak a je to tady znovu. Roční zúčtování všech našich úspěchů i velkých prů… vítězství.
Jak jste si jistě mohli
povšimnout, každé naše
roční poohlédnutí není
nikdy nudné čtení a už
vůbec nikdy nám nechybí notná dávka humoru.
Avšak jelikož se jedná o
zúčtování našeho celoročního snažení, nemůžeme Vás ochudit o pár
velice důležitých statistických údajů, a tak tedy
přejděme rovnou k věci.
Počet členů je každým
rokem velice proměnlivý
a proto se nezlobte, ale
tato čísla zveřejňovat nehodláme. Dále nehodláme zveřejňovat počet ztracených nervů, hádek,
úsměvů a láskyplných projevů přátelství na našich pátečních zkouškách, či při samotném vystupování. To už by byl přeci jenom velký exkurz do našich již tak křehkých osobních životů.
To, co můžeme bez jakýchkoli rozpaků uveřejnit je alespoň celkový počet odtančených vystoupení
za celou naši téměř pětiletou kariéru. Letos (přesně 6.října na Výstavě hospodářských zvířat
v Přerově), jsme společně s prasátky, slepičkami a králíky oslavili naše krásné, 50. vystoupení. Ale
jde tu především o zúčtování roku 2018, ve kterém jsme odhopsaly přesně 58 tanců. Strhující výkony
jsme předváděly na celkově 18 bezkonkurenčních akcích v naší vlasti, které shlédlo bezmála tisíce
přítomných i duchem nepřítomných diváků. Jako bonus, jsme si pro Vás připravili i malý grafík, aby
toto zúčtování vypadalo i trochu na úrovni. V následujícím grafu se můžete dopátrat, která naše choreografie byla nejčastěji obsazována do našich vystoupení. Ale jelikož jsou názvy našich tanců velice
pracovní a dovolme si říci, že jsou i jakýmsi tajemstvím, tak je také nebudeme zveřejňovat.
A tak Vám tedy přejeme příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
V následujícím období 2019 očekáváme rapidní nárůst členstva, a tak právě i Vám vinšujeme hojnost
a štěstí při konkurzu na tanečníka/ci světově uznávaného tanečního souboru
PRAKR!!
Vz. Martina Lakomá
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PRAKR — TUČÍNSKÝ ŠPEKÁČEK 2018
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Pan Miroslav Mikula a Josef Mikula se
letos společně zúčastnili harmonikářské
soutěže v Kojetíně. V jedné z kategorií
dokonce obsadili úžasnou první příčku.
Moc jim k tomuto úspěchu gratulujeme a
přejeme hodně společných chvil s harmonikou.

U příležitosti 100. výročí založení republiky se mohli účastníci lampionového průvodu k pomníku padlých zastavit
v sále OÚ, kde probíhaly ukázky použití
vojenské výzbroje československých
legionářů.
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Děkujeme žákům ze základní školy za návštěvu
OÚ při příležitosti oslavy Halloweenu.

Jeden ze stromů, který musel být pokácen. Jeho
kmen byl výrazně poškozen a nakažen a hrozil
jeho pád.
37

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
srpen

září

říjen

listopad
prosinec

60

Jan M a l á t e k

80

Ladislav S n á š e l

60

Marta J e m e l k o v á

80

Ludmila D o u p a l o v á

85

František B o r t l í k

80

Božena V y t r h l í k o v á

98

Julie K o ž u ch o v á

80

Ludmila J u ř e n o v á

75

Pavla Z e d k o v á

70

Josef V l á č i l

80

Jaroslav S y b l í k

60

Jana K r a t o ch v í l o v á

60

Zdislava Š k r a b a l o v á

92

Emílie K o l á č k o v á

Narozené děti:
srpen

Adéla D v o ř á k o v á

září

Amálie Š i m a r o v á
Nela S k o p a l o v á

listopad

Tamara C i f r o v á
Blahopřejeme!

Opustili nás:
6.11.2018

Karel N ě m e c

80 let

Vzpomínáme!
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Vystoupení Hanáckého Prosénku na Adventním posezení

Děti ZŠ a MŠ Prosenice
Dýňodlabky
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V PROSENICÍCH 5.12.2018

Název: Zpravodaj obce Prosenice (periodický tisk územně-samosprávného celku). Četnost vydáváni: 4 x ročně.
Vydavatel: Obec Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice, IČO: 00301809. Ročník: XXIV. Číslo: 3-4/2018.
Místo vydávání: Obecní úřad Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice. Den vydání: 20. 12. 2018.
Evid. číslo: MK ČR 12614. Dodávané číslo je zdarma.
Redakční rada: Bc. Luboš Zatloukal, Dis., Martina Kolísková, Božena Szurmanová
Elektronické vydání najdete na adrese: http://www.prosenice.cz/pro-obcany/zpravodaj-obce

40

