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UKLIĎME SVĚT—
SVĚT— UKLIĎME PROSENICE!
V sobotu 6. dubna 2019 se obec Prosenice poprvé zapojila do celorepublikové
akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Akci nezávisle na sobě iniciovalo několik
místních občanů a také Myslivecký spolek Prosenice—Grymov, který poskytl
traktor s vlečkou. I přes deštivé počasí se sešlo 25 dobrovolníků. Z okolí Prosenic jsme společně sesbírali 2 traktorové vlečky odpadků a nepořádku. Několik
dalších dobrovolníků věnovalo svůj čas a úsilí i mimo hlavní sobotní úklidovou
akci a také posbírali nemalé množství odpadků. Všem, kteří se do boje s nepořádkem zapojili, patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!
PODĚKOVÁNÍ
Luboš Zatloukal, starosta

INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se přehoupl do druhé čtvrtiny, před námi je doba velikonoční a to je čas,
kdy přichází další vydání zpravodaje s čerstvou dávkou informací o dění v naší obci.
Dopravní situace: Nelze nezmínit neutěšenou dopravní situaci v naší obci, kterou
zhoršila zejména dopravní uzavírka v ulici Polní v Přerově. Podal jsem písemný podnět na Policii ČR, kdy jsem žádal o častější přítomnost hlídek v naší obci a měření
rychlosti. Zpětně jsem dostal informaci, že hlídky do Prosenic dojíždějí a přestupky
pokutují. Ohledně průjezdu kamionů je věc velmi problematická. Obec Prosenice není majitelem hlavních komunikací a není ani správním orgánem, který by mohl průjezd regulovat. Část kamionů má povolení k průjezdu a dále naší obcí projíždí také
vozidla, která již na trase pokutu obdržela a byla policií vyvedena z centra města
právě přes Prosenice. Nadále budu situaci sledovat a řešit s Policií ČR.
Rekonstrukce vodovodu: V posledních únorových dnech započala další etapa rekonstrukce vodovodu, jehož investorem je VaK Přerov, a.s.. Stavební firma
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o. v těchto dnech dokončuje úsek v ulicích
Ke Mlýnu, Na Chmelínku a Na Návsi. Stavební práce se znovu rozběhnou v měsíci
srpnu a budou pokračovat až do konce roku. Pokud se plány nezmění, první na řadě
budou ul. Školní a Zahradní.
Výstavba vodovodu a vodovodních přípojek: Připravována projektová dokumentace
k vodovodu v ul. Grymovská. Stávající vedení vedené za rodinnými domy přes oplocené zahrady není oficiálně v majetku obce, Vak Přerov, a.s. ani HPS s.r.o.
(cukrovaru). V případě havárie této staré vodovodní větve by bylo velmi obtížné zajistit opravu mimo jiné také proto, že nad vodovodem byly v minulosti umístěny
drobné stavby. Jediné schůdné řešení je výstavba nového vodovodu před domy.
Prosíme vlastníky nemovitostí, kteří dosud nejsou napojeni na veřejný vodovod a
o napojení uvažují, aby tuto skutečnost oznámili na obecním úřadu. V současné době jsou připravovány projektové dokumentace pro vodovodní přípojky k domům v ul.
Na Chmelínku a Na Loukách.
Kanalizace v ul. Osecká a Maloprosenská: Dokončován je projekt na novou kanalizaci, která je v havarijním stavu. V následujících měsících bude vyřizováno stavební
povolení. Dalším krokem bude podání žádosti o dotaci a co nejdřívější realizace této
akce, aby bylo možné následně přikročit k opravám komunikací a chodníků.
Nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů: Doposud mají
hasiči ve výbavě dopravní automobil DA Avia Bus. r. v. 1979, který již dosluhuje.
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V minulém roce bylo požádáno o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu
v rámci programu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Od začátku roku probíhala požadovaná administrace, která proběhla úspěšně, a obdrželi
jsme příslib dotace ve výši 450tis. Kč. Další finanční příspěvek na dopravní automobil ve výši 100tis. Kč očekáváme z dotačního programu Olomouckého kraje, kde
jsme taktéž požádali o dotaci. Aktuálně byla zpracována zadávací dokumentace
pro výběrové řízení. Dodání 9místného automobilu s dostatečným úložným prostorem můžeme očekávat koncem tohoto roku.
Majetkoprávní záležitosti: Odkoupen byl první pozemek, který se nachází pod místní
komunikací a chodníkem v ul. Zahradní. Rádi bychom v dohledné době získali
do vlastnictví obce všechny pozemky, na kterých se nachází chodníky, místní komunikace a cyklostezka.
Komunikace mezi domy Huňkových a Koláčkových v ul. Ke Mlýnu: Je zpracovávána
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Odhadovaná doba získání
stavebního povolení je srpen 2019. Komunikace bude sloužit pro pěší a cyklisty jako napojení na chodník směřující k potoku a také pro příjezd osobních automobilů.
Výstavba nových rodinných domů v ul. Školní: Neustále probíhá příprava výstavby 5
rodinných domů. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí stavebníci odkoupili od soukromých vlastníků ornou půdu za cenu stavebního pozemku a nikoliv projekčně připravený a zasíťovaný stavební pozemek, vše je o to složitější.
Pozemky v lokalitě Na Loukách: Nejen obyvatele v těsném sousedství s pozemky
v lokalitě Na Loukách zajímá, co se s nimi bude dít. Po dohodě s vlastníkem pozemků bylo zadáno zpracování studie, která by měla řešit zástavbu rodinnými domy s vyčleněním místa pro byty určené pro seniory. Studii by měl doplnit hydrogeologický
průzkum. Vzhledem ke skutečnosti, že odhadovaná ekonomika akce výstavby nevychází v kladných číslech, je tento developerský projekt z podnikatelského hlediska
neatraktivní (i z důvodu nemožnosti právní formy vlastníka čerpat dotace na infrastrukturu). Nasnadě je tedy otázka, zda obec nepřikročí k odkoupení pozemků
zpět. Hrozí, že současný neakceptovatelný stav by se nemusel změnit ani za 10 či více let. Jako důležité považuji odstranění nevzhledných hor zeminy a zpřístupnění
cesty pro pěší a cyklisty kolem Strhance i směrem od Jednoty k mostu.
Rekonstrukce mostu přes Strhanec v ul. Na Chmelínku: V minulých týdnech se rozběhla projektová příprava, která povede k celkové rekonstrukci mostu přes vodní
tok Strhanec v ulici Na Chmelínku. První navržený projekt nového mostu zahrnoval
chodník pro pěší pouze na pravé straně směrem na Přerov, což jsem důrazně rozporoval a trvat budu na chodnících po obou stranách mostu. Předpokládaná realizace
nejdříve polovina roku 2020.

Studie kruhového objezdu: Dlouhodobě se diskutuje nad kruhovým objezdem místo
křižovatky silnice I/47 u zahradního centra. Tomuto záměru jsou nakloněni i starostové obcí Buk a Radvanice, protože frekventovaná silnice I/47 ztěžuje jejich občanům bezpečný přístup pro pěší a cyklisty do Prosenic, kde je pošta, lékař, kostel,
hřbitov atd. Po konzultaci s dopravním inženýrem a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavlem Šoltysem, DiS. byla zadána ke zpracování studie řešení
kruhového objezdu. Následným krokem budou jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a Správou silnic Olomouckého kraje.
Dětské hřiště v obecním parku: Po konzultaci s maminkami jsme pro letošní rok objednali 2 nové herní prvky pro děti a venkovní ping-pongový stůl. Další prvky máme
v plánu realizovat v příštím roce.
Chodník v ul. K Žebračce: Projektová dokumentace je dopracovávána, k dispozici
jsou i stanoviska potřebná ke stavebnímu povolení. Místo pro chodník je komplikované tím, že je protkáno velkým množstvím sítí, které vedou různorodě a klikatě. Pokud nenastanou komplikace, nejdřívější termín pro zahájení výstavby je reálný konec měsíce září 2019.
Lokální biocentrum V klčí: V loňském roce byl zpracován projekt Lokálního biocentra
Prosenice V klčí. Lokalita leží jižně od středu obce Prosenice, na půl cesty mezi jejím
intravilánem a NPR Žebračka. Záměrem projektu je posílení přirozených funkcí krajiny. Takto řešené biocentrum má význam jak pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability území, tak pro šetrné využívání člověkem (včelaření, biotop drobné zvěře,
volný sběr ovoce).
Na ploše přes 1000 m2 by měl být založen luční trávník a vysázeno celkem 264 ks
stromů (48 ovocných a 216 ostatních) a 1670 ks keřů (10 druhů). Konkrétně se
jedná o brslen evropský, dřín obecný, hloh obecný, kalina obecná, krušina olšová,
líska obecná, ptačí zob obecný, růže šípková, meruzalka černá/rybíz černý, střemcha obecná, svída krvavá, trnka obecná, vrba jíva, hrušeň obecná, jabloň domácí,
jeřáb obecný Moravský sladkoplodý, třešeň.
Na projekt biocentra se připravuje žádost o dotaci, která bude v nejbližší době podána.
Bezpečnostní prořezy stromů: Stromy v obci i obecním parku jsme nechali posoudit
odborníkem a naplánovány jsou prořezy a další ošetření, aby nedošlo k nějakému
neštěstí v případě pádu větve či celého stromu.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné, snad již slunečné dny a radostné a pohodové prožití velikonočních svátků.
Luboš Zatloukal, starosta
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NA CHMELÍNKU SI BUDOU HRÁT DĚTI
Malý parčík s herním prvkem, který bude jistě oblíbenou zastávkou nejen
pro maminky s dětmi, začali již na konci zimy budovat pracovníci obecního úřadu. V novém parčíku nebudou samozřejmě chybět ani lavičky, aby měli naši
spoluobčané kde spočinout a popovídat si. Těšit se všichni mohou také na osázení keři a novými stromy, které nás za péči odmění v parných letních dnech
příjemným stínem. Na ten si však budeme muset několik let počkat.
Revitalizační práce na málo udržované zelené ploše v ulici Na Chmelínku začaly
po skácení nestabilní douglasky, která hrozila pádem. „Samozřejmě jako žádný
jehličnan není ani douglaska vhodná do hanácké vesnice, ale do lesa,“ upozornil architekt Lukáš Lattenberg, odborník, jenž pomáhá vytvářet z obcí příjemná
místa k životu. V první fázi se naši pracanti pustili do stříhání keřů. Střih to byl
radikální! Přesně podle rad odborníka. Keře byly přerostlé, přestárlé a nebylo
jiné volby. Vzali jim míru na deset centimetrů
od země, aby vitální
kusy obrostly novými
výhony. Následně pod
motorovou pilou padly
tři proschlé túje, skomírající kmeny šeříku i
náletové dřeviny. Pařezy pomohl odstranit
bagr a bude následovat úprava terénu, přibydou lavičky, herní
prvek a na podzim osázení.
Na jaký herní prvek se mohou děti těšit? Určitě na oblíbenou klouzačku! „Tento
prvek chceme přesunout z obecního parku. Tam totiž letos začneme budovat
zcela nové, moderní dětské hřiště podle přání maminek našich nejmenších Proseňáčků,“ uzavřel starosta Luboš Zatloukal.
Martina Kolísková

RYBÁŘI PŘIJALI NOVÉ ČLENY DO SPOLKU
Je tu jaro. Každý z nás se na
něj těší. My rybáři máme
naostřené háčky, vyměněné
saturky, navijáky promazané. Z batohu jsme vyhnali
všechny myši. Můžeme jít
na ryby.
Vždyť u rybníka je tak krásně. Přibalíme nějaké pivo a
pleskačku slivovice, raději
víc než méně. Přijdou kamarádi, některé jsme celou
zimu neviděli a je potřeba si
na novou sezonu připít.
Každý rybář, když si brzy
ráno přivstane a vyjde k rybníku, s obdivem pozoruje vycházející sluníčko a pěknou hladinu vody, ze které ještě stoupá pára. Vnímá to kouzelné ticho a všechnu tu nádheru kolem. Když k tomu zazpívá i ten poslední zbytek ptáků, co
v přírodě žije! Co víc si může rybář přát. Snad jen čekat, zda mu zaberou ryby.
Vodu máme dobře zarybněnou. Kapři a amuři z našeho chovného rybníka byli
dobře krmeni, a tak se máme na co těšit. Loňský rok se nám vydařil.
Letos v únoru proběhla výroční schůze našeho rybářského spolku, při které
jsme přijali nové členy. Doufám, že se s nimi budeme vídat nejen na rybách, ale
také na brigádách. Věřím, že mezi naše aktivní rybáře, kteří odvedou i kus dobré
práce, zapadnou. Letos chceme u rybníka opravit lavičky, stolky, vyčistit přítok
od popadaného haluzí, posbírat odpadky, prostě udělat pořádek.
Kroužek mladých rybářů pod vedením Marka Skopala bude pro velký úspěch
u dětí pokračovat nadále i v letošním roce.
Všem občanům přeji jménem Rybářského spolku Prosenice krásné prožití velikonočních svátků a taky hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející
se přírody.
Za Rybářský spolek Prosenice Miroslav Mikula
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HASIČI SE PŘIPRAVUJÍ NA SOUTĚŽE
Hasiči i letos zahájili svoji
činnost podle předem
stanoveného programu.
Ten si vytyčili na výroční
valné hromadě.
V lednu uspořádali tradiční hasičský ples, na kterém bylo k vidění neobvyklé vystoupení orientálních tanečnic. Jelikož
tanečnice z Orientu neměly zrovna volný termín,
bravurně je zastoupili
členové SDH Prosenice.
Vystoupení sklidilo tak velký úspěch, že ho tanečnice musely po půlnoční tombole ještě zopakovat.
Hned na začátku března se hasiči a přátelé hasičského sboru sešli k masopustnímu vodění medvěda. Muzikanti, kteří doprovázeli průvod, vyhrávali u domů a
zvali hospodyně k tanci s medvědem. Masky dostávaly mimo peněz do kasičky
také něco dobrého k snědku a ochutnat slivovičku. Ani dlouhá trasa průvodu
tentokrát nikoho nezmohla. Letošní ročník byl totiž zcela výjimečný. Řekněme
téměř abstinenční. Všichni se těšili na večerní ples rybářů, a tak chtěli zůstat fit.
Tato masopustní tradice se živou kapelou už v mnoha obcích neexistuje. Díky
hasičům a dalším dobrovolníkům u nás zůstává zachována.
Nejen kulturou však hasiči žijí. Aktivně se věnují i hasičskému sportu.
V současné době se připravují na různá cvičení a soutěže. Proběhl nácvik na
noční soutěž Radslavská přilba, která se uskutečnila 30. března v Radslavicích.
Po ní bude následovat 8. května Okrsková soutěž hasičských družstev. Ta se
bude konat u nás v Prosenicích. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte povzbudit
naše soutěžící hasiče! Před okrskovou soutěží, v neděli 5. května, bude Mše
svatá za hasiče z Prosenic.
Během jara hasiči provádí údržbu zásahové techniky, která musí projít pravidelnou kontrolou. Někteří noví členové si zde osvojí její ovládání, aby v případě zá-

sahu věděli, na co sáhnout. V letošním roce hasiči ještě nikde zasahovat nemuseli. Kéž by to tak vydrželo i po celý zbytek roku.
Jelikož zde máme jarní dny plné pohody a doufáme, že i pěkného počasí, přejeme Vám příjemné prožití blížících se svátků velikonočních a také bohatou pomlázku.
Za SDH Prosenice Josef Skopal
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V MUZEU JE K VIDĚNÍ NOVÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Se začátkem nového roku se členové muzejní komise pustili do přípravy sezóny
nové. Máme na co navazovat. Loni se nám dařilo. Přišlo 2965 návštěvníků, rostl
počet našich příznivců a rozvíjela se spolupráce s okolními muzei - s Přerovem,
Hranicemi, Veselíčkem, Tršicemi a s Jezernicí, kdy jsme si vzájemně zapůjčovali
předměty na výstavy.
Letos uplyne již 5 let od založení muzea a za tu dobu se muzeum stalo nedílnou
součástí kulturního a společenského života naší obce i regionu. Práce v muzeu
jsme zahájili již koncem února demontáží výstavy Betlémy a andělé a přípravou
výstavy s velikonoční tématikou, kterou jsme instalovali od 4. března. Probíhají
individuální i skupinové návštěvy, souběžně brigády a příprava dalších výstav.
Připravujeme:
Od 4. 3.
5. 5.
4. 8.
25. 8.
15. 9.
2-3. 11.
Od 10. 11.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA (prohlídky po telefonické dohodě)
Zahájení výstavy SVATEBNÍ ŠATY A FOTOGRAFIE
Zahájení výstavy KOVÁŘSTVÍ A VOJENSKÉ UNIFORMY
ŘEMESLA NA STATKU - ukázky prací, dílničky na dvoře OÚ
HUDEBNÍ PODVEČER v muzeu u klavíru
DUŠIČKOVÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v muzeu
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Na brigádách čistíme exponáty a prostory muzea, evidujeme přírůstky do depozitáře, připravujeme výstavy. Loni jsme odpracovali bez nároku na odměnu 1144
hodin. Provádíme také údržbu a opravy prostor muzea. Letos nás čeká např.
doplnění závěsných systémů a konzervace původních trámů s ochranou proti
červotočům.
Úspěšně probíhá sbírka svatebních šatů a fotografií pro květnovou výstavu. Děkujeme všem příznivcům za zapůjčení!
Muzeum provozujeme pravidelně každou neděli od 14 do 17 hodin v měsících
květen - říjen, ve zbývajících měsících provozujeme muzeum po telefonickém
objednání na tel. 581 226 034, i pro případné zpestření rodinných oslav a návštěv. I letos navážeme na dobrou spolupráci se školami, turisty a poutníky, pro
které připravíme zajímavé prohlídky. Těší nás, že děti a mládež tvoří významnou
část našich návštěvníků a že se k nám pravidelně vracejí. Jsou to nejenom děti

základních škol, ale i např. střední školy z Přerova. Oslovujeme i další možné
návštěvníky - cyklisty - a připravujeme značení trasy od cyklostezky Bečva - Grymov - Prosenice.
Činnost muzea si nelze představit bez aktivní účasti členů muzejní komise. Jsou
to: Ing. Otakar Dokoupil, Eliška Bukvová, Mgr. Zdenka Dokoupilová, Hana Krejčí,
Jarmila Lajtochová, Hana Lutonská, Marie Mušálková, Ing. Milan Pospíšilík, Josef Sehnal, František Vaněk a Marcela Zapletálková. Za úspěchy muzea je skryta dobrovolná týmová práce všech členů, kdy každý přispívá ke společnému dílu
svými nejlepšími schopnostmi, dovednostmi. Vzájemná nezištná spolupráce a
otevřenost mezi sebou i navenek. To jsou hodnoty, bez nichž by muzeum nemohlo fungovat.
Poděkování za podporu patří naší obci. S obměnou vedení obce v loňském roce
došlo i ke zpřesnění vztahů a odpovědnosti mezi obcí a muzeem. Tak jako
v minulých letech, hospodaří muzeum na základě samostatné kapitoly rozpočtu
obce. Vedoucí muzea a zároveň předseda muzejní komise odpovídá zejména za
financování a rozpočet muzea, vedení a organizaci činností v muzeu, zastupuje
muzeum navenek jak vůči obci, tak vůči ostatním muzeím, organizacím a jednotlivcům (funkci vykonává Ing. Otakar Dokoupil, tel. 737 205 449).
Děkujeme všem muzejníkům za jejich obětavou práci pro muzeum a tím
pro další kulturní život v naší obci. Zároveň děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli
k činnosti muzea.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ing. Otakar Dokoupil, předseda muzejní komise

Před muzeem – k pravidelným návštěvníků muzea patří i Střední škola
zemědělská Přerov.
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HANÁCKÉ PROSÉNEK SKLIDIL V TOVAČOVĚ NEČEKANÝ
ÚSPĚCH
Ještě jsme nestačili uklidit po Vánocích všechny rekvizity, už jsme se
v Prosénku pomalu
začali připravovat
na soutěž ve zpěvu
hanáckých
lidových písní „O hanáckyho kohóta“,
která se konala
v Přerově. Vybrali
jsme čtyři soutěžící
děvčata, z nichž
v silné konkurenci
porota
vybrala
v dané kategorii i jednu naši malou „zpěvačku“ Haničku, která postupuje
do krajského kola.
Protože máme v souboru opravdu šikovné zpěvavé děti, rozhodli jsme se přihlásit do okresní soutěže dětských hanáckých souborů, která se koná vždy
v Tovačově pod názvem „Tovačovské fěrtóšek“. Před lety jsme tam pravidelně
s dětmi jezdívali, měli jsme i úspěchy. Později, když jsme začali pracovat s těmi
nejmenšími, soutěže jsme nevyhledávali. S vědomím, že tam vystupují vždy ty
lepší a známější dětské soubory, nedělali jsme si letos žádné ambice a nahlásili
jsme se jen pro získání nových zkušeností. Byli jsme ale překvapeni, že
v konkurenci dvanácti souborů naši Prosénci prokázali svou nebojácnost a vystoupili s velkým nasazením. Předvedli pásmo „Když sem chodil do školy“, kde
učitele dělal Patrik Flašar. Děcka byla nažehlena, šátky navázala p. B. Pospíšilíková, na harmoniku doprovázel p. J. Mikula. Pásmo se líbilo, děcka sklidila velký
potlesk. Po skončení přehlídky proběhlo hodnocení porotou. Té se Prosénci líbili
a rozhodli se poslat nás jako divokou kartu spolu s dalšími nejlepšími soubory
do krajského kola, do Prostějova. To se koná 7. dubna, v termínu plánovaného
vynášení smrtky v Prosenicích. Současně jsme byli pozváni na květnové oslavy
do Chropyně.

Protože 7. dubna 2019, na Smrtnou neděli, jsme nemohli vynášet, musela být
tato akce posunuta na 14. dubna. Vycházelo se v 15.00 hod. ze dvora OÚ a šli
jsme návsí přes Chmelínek až ke Strhanci. Tam jsme zazpívali, zatančili, zapálili
jsme smrtku a vhodili ji do vody. Na zpáteční cestu s májíčkem nám zvesela hrál
na harmoniku Pepa Mikula.

Pak na Bílou sobotu, dne 20. dubna 2019, se Prosénci chystají na klepačky a
řehtačky v ulicích Prosenic, a to v dopoledních hodinách. Budeme rádi, když dětem otevřete a dáte nějakou tu sladkost či korunu. Děkujeme.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim Prosénkům za jejich nadšení a za smysl
pro tvořivou práci s hudbou, tancem a lidovou slovesností. Poděkování ale hlavně patří jejich rodičům za obětavost a podporu naší činnosti a také všem, kdo
nám nějakým způsobem vycházejí vstříc a pomáhají nám.
Přejeme všem pěkné Velikonoce a bohatou pomlázku!
Mgr. Zdenka Dokoupilová, vedoucí HP
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V PROSENICÍCH PODPOŘILI TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU MÉNĚ
NEŽ LONI
Letošní devatenáctý ročník „Tříkrálové sbírky“
proběhl v Prosenicích v sobotu 5.1. a v neděli
6.1. Vybralo se 22.130 Kč,
Kč což je o 1.154 Kč
méně než v loňském roce.
Celkem se za prosenskou farnost vybralo
36.814 Kč (za Prosenice, Radvanice a letos se
po osmileté přestávce vybíralo také v Buku
a vybralo se zde krásných 6.580 Kč). Celkem se
vybralo o 5.504 Kč více než v loňském roce, což
je velice pěkný výsledek.
Peníze, které byly při sbírce vybrány, byly odeslány na konto Charity České republiky a po jejich přerozdělení se do Oblastní
charity Přerov vrátí 65 % částky. Charita Přerov hodlá finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci a na nákup
kompenzačních pomůcek pro imobilní občany.
občany
Velký dík Oblastní charity Přerov patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky, jak
pracovníkům obecního úřadu, tak i všem koledníkům a všem dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík

VELIKONOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
Římskokatolická farnost Prosenice zve veřejnost k návštěvě kostela a na modlitby
během velikonočních svátků:
• Zelený čtvrtek 18. dubna v 16:30 hodin se bude konat Křížová cesta

• Velký pátek 19. dubna v 16:30 hodin se budou číst Pašije
• Bílá sobota 20. dubna v 16:30 hodin se budou konat velikonoční adorace.
K prohlídce, modlitbě a duchovnímu zamyšlení bude vystaven Boží hrob.
Na Boží hod velikonoční v neděli 21. dubna v 7:45 hodin se bude konat slavnost
Zmrtvýchvstání Páně a v Pondělí velikonoční 22. dubna v 7:45 hodin se bude konat
mše svatá. Srdečně jste zváni Vy i vaši blízcí.
Farní rada také přeje všem čtenářům pěkné a požehnané velikonoční svátky.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

TÉMATEM BESEDY BYL ZDRAVÝ POHYB
Sirnato – železitý léčivý pramen Lázní Bochoř představil našim seniorů starosta
Bochoře Tomáš Volek na tradiční Besedě se seniory. Mimo jiné uvedl, že díky
pozitivním účinkům této takřka zázračné vody na pohybový aparát se lázním
v Bochoři přezdívá Moravské Piešťany. Cena ozdravných procedur je však mnohem příznivější. Darované poukazy na procedury pak sklidily velký ohlas.
Se svým programem se našim nejstarším spoluobčanům představily děti ze základní a mateřské školy a pečlivě natrénovaným vystoupením okouzlily malé
mažoretky. Příjemnou atmosféru po celé nedělní odpoledne navozovala hudební
skupina MINI. Kromě milého kulturního zážitku a veselé besedy s blízkými si
senioři užili radost z tradiční tomboly. Čítala bezmála sto drobných cen a dostalo
se tak téměř na každého.
Zájemců z řad seniorů o tento kulturní zážitek, pořádaný obecním úřadem ve
spolupráci s kulturní komisí, každoročně přibývá. Věříme, že další malou obměnu programu v příštím roce hosté přivítají a bude nám velký jednací sál kapacitně stačit.
Martina Kolísková
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CO JE NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLCE
V lednu se nám uzavřelo první pololetí, žáci dostali za svou práci ohodnocení
v podobě výpisu vysvědčení. V únoru už se těšili na jarní prázdniny. Během nich se
stihla vyměnit podlaha v jedné školní třídě. Už to bylo potřeba, protože parkety staré
téměř 80 let už dosluhují. Za to děkujeme našemu zřizovateli – OBCI PROSENICE.
Po prázdninách jsme u nás vítali zájemce o prohlídku školy, 27. 2. byl u nás totiž
Den otevřených dveří.
V únoru a v březnu se do školy přišli podívat předškoláci z naší mateřské školy a
také z Buku. Podívali se do tříd na připravený program, vyzkoušeli si sezení v lavici a
hlášení o slovo. Prvňáčci jim předvedli, jak už umí číst, psát a počítat. Společně plnili úkoly na interaktivní tabuli. Páťáci jim na závěr zazpívali vlastní složenou písničku
a předali vyrobené dárečky. Ve středu 3. dubna se na předškoláky budeme těšit u
zápisu do 1. třídy.
třídy
Za dětmi z MŠ přijelo v březnu maňáskové divadlo, které jim zahrálo známé pohádky. Na tuto akci se k nám opět přidala MŠ z Buku. U pohádek si všichni společně
zazpívali.
Další společnou akcí školky a školy bylo školní kolo recitační soutěže,
soutěže ve které se
svou básní vystoupili vítězové třídních kol. Oceňujeme odvahu především dětí ze
školky, které poprvé recitovaly před velkým publikem starších kamarádů ze školy.
V pátek 22. března si poměřovali své schopnosti žáci 2. – 5. ročníků v mezinárodní
soutěži Matematický klokan.
klokan Řešili zajímavé a netradiční úlohy zaměřené na logiku.
V dubnu nás čeká škola v přírodě,
přírodě tentokrát na Rusavě. Už se všichni moc těšíme!

Sportování v naší škole
Jsme opravdu rádi, že v naší škole beze zbytku naplňujeme v současné době
v mediálních prostředcích ze všech stran skloňované heslo: „Rozhýbejme naše děti“. A těší nás, že vás všechny můžeme seznámit s našimi sportovními aktivitami a
pěknými dosaženými výsledky, zatím od ledna 2019.
PROSENSKÁ MAŽORETKA 2019

Byl to docela prima den. V sobotu 26. ledna se tady u nás v Prosenicích, v naší sokolovně, sešlo obrovské množství holčiček, děvčat a slečen. Proč? Konal se totiž již
8. ročník této naší mažoretkové soutěže. Všechny závodnice se opravdu snažily, ta
touha po vítězství se prostě nedá skrýt. Diváci hodně viděli a mohli srovnávat umění
soutěžících z Kroměříže, Hodonína, Brodku, Hranic, Rudy nad Moravou, Kerhartic,
Slušovic, Šumné, Kostelan a našich děvčat.

Sálem se po celý den neslo mohutné povzbuzování a potlesk za opravdu pěkné výkony všech děvčat. Ty nejmenší ještě mnohdy bojovaly samy se sebou, s trémou a
pamětí. Ale u starších tam už je na výkonech vidět poctivý trénink, radost
z vystoupení a opravdový smutek, když se něco nepovede. A bez radosti z nějaké
medaile z našeho soutěžení neodjížděl snad ani jeden tým ani jedna, ať malá, začínající či již starší, zkušená mažoretka.
Chceme poděkovat porotě za její zcela spolehlivé, spravedlivé a zodpovědné rozhodování na této naší celorepublikové sportovně kulturní akci. Prostě, milí porotci,
děkujeme za váš čas, budeme na vás všechny myslet a pokud vše vyjde, tak za rok
zas.
Chceme opravdu velmi poděkovat všem sponzorům,
sponzorům kteří nám přispěli a tím nám
umožnili velmi dobré organizační zabezpečení a zvládnutí celé soutěže.
A jak se soutěžením vypořádal náš tým?
Ano, čekalo nás všechny hodně radosti, děvčatům se dařilo, a tak i řada našich děvčat odcházela domů „ověnčena“ medailemi. Nás vedoucí ale potěšily zejména výkony děvčat, a to i těch, které na ty vytoužené stupně vítězů nedosáhly. Velkým úspěchem pro nás byl zisk celkem devíti zlatých, šesti stříbrných a šesti bronzových medailí. Těšíme se na další ročník této zdařilé akce.
STOLNÍ TENIS - TURNAJ

Ve čtvrtek 31. ledna čekalo na naše žáky nejen rozdávání pololetního vysvědčení!
Připraven pro ně byl i již tradiční a oblíbený turnaj ve stolním tenise,
tenise
kterého se vždy zúčastní všechny zdravé, nestonající děti naší školy. Hrálo se ve
třech věkových kategoriích a startující byli rozděleni vždy také na kategorii hochů a
dívek. Všichni hráli s chutí a se zápalem,
zápalem tak je to dětem vlastní. Někdo byl lepší,
někomu se dařilo méně, ale tak je tomu v každém sportu.
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A jak to dopadlo:
1., 2. třída
hoši

1., 2. třída
dívky

3., 4. třída
hoši

3., 4. třída
dívky

5. třída
hoši

5. třída
dívky

Tobiáš L.

Emílie O.

Vojtěch Z.

Kateřina O.

Jakub V.

Veronika V.

Filip D.

Kristýna F.

Radim S.

Lucie M.

Filip N.

Eliška Z.

Vojtěch M.

Sára S.

Matěj K.

Barbora O.

David V.

Amélie B.

V odpoledních hodinách se pak uskutečnila druhá část tohoto turnaje - hra rodinných týmů.
Tady si, bohužel, zařádila nemocnost,
nemocnost a tak se na sportovních hřištích utkalo nakonec „jen“ pět těchto týmů. Aby si ale sportování jaksepatří všichni užili, byl letos
trochu poupraven herní systém. Své zápasy postupně odehrály nejdříve jen děti,
děti
následně jen rodiče a posledními zápasy
byly čtyřhry, vždy rodič a dítě. Podle pořadí
v jednotlivých herních kategoriích se sečetly všechny získané body a tady jsou výsledky na prvních třech místech:
1.
Filip N. s tátou
2.
Vojtěch M. s tátou
3.
Lucie M. a její tým
Turnaj jistě splnil to, co se od turnaje očekává. Všichni si zasportovali a pobavili se. Všem děkujeme za účast a těšíme se
na další ročník.
ZIMNÍ TURNAJ - MINIHÁZENÁ - VELKÁ BYSTŘICE - 26. 2. 2019

Tohoto turnaje se zúčastňujeme pravidelně, původně se měl hrát již v prosinci, pod
názvem MIKULÁŠSKÝ, ale nemoci si nevybírají, a proto se vše odehrálo až v únoru,
pod jiným názvem. Ale to nám vůbec nevadilo. Hlavně, že jsme mohli vyrazit a znovu
ukázat, že také něco dokážeme.
Letos naši školu reprezentoval tým ve složení: Jakub V., David V., Kateřina O., Barbora O., Lucie M., Petr Pl., Vlastimil Pl., Matyáš L., Marek P. a Michal H.
Našimi soupeři byli hráči z Telnice, Ostravy, Jívové a z Velké Bystřice - 2 týmy.
A my jsme rádi, že znovu můžeme všechny chválit.
chválit Naše děti podávaly opravdu
skvělé výkony. Bez jediné prohry z celkem 10 odehraných zápasů se pak mohli
všichni radovat z krásného poháru a zlatých medailí za první místo! Celý úspěch byl
navíc podtržen vyhlášením nejlepšího brankáře turnaje - našeho Michala!

EXCELENT CUP 2019 - DOLNÍ BENEŠOV - SOBOTA 2. 3. 2019 - MAŽORETKY
Máme za sebou další soutěž. Naše děvčátka zde cvičila
zejména v tzv. v sóloformacích, kam patří sóla a dua/tria.
Něco se nám povedlo lépe, něco se nepovedlo až tak, jak by
mělo.
Ale o tom je sport, nevyjímaje ani ten mažoretkový. Všem děvčatům opět děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a
obce. Andree V. gratulujeme k zisku třetího místa a krásné
bronzové medaile.
medaile
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - DOLNÍ BENEŠOV - MAŽORETKY Kvalifikace a semifinále - sobota 16. března 2019.
Vyzkoušet si start a užít si atmosféru této velké celorepublikové soutěže letos vyrazily za náš mažoretkový kroužek čtyři
statečné závodnice.
Všechna děvčata podala dobré výkony, na kterých se u těch
mladších děvčátek podepsala bohužel veliká tréma. Vendula
L. si udělala radost a odvezla si domů stříbrnou medaili za
druhé místo. Konkurence je prostě veliká a tento sport je opravdu velmi, velmi náročný.
Ale my chválíme děvčata za reprezentaci naší školy a obce a děkujeme jim za jejich
dobře odvedené výkony, kterými ukázala, že i u nás umíme.
Sport v naší škole není vlastně cizí žádnému našemu žáčkovi. K pohybu denně využíváme sokolovnu, školní hřiště a kromě výše jmenovaných akcí probíhá i řada dalších sportovních aktivit - průběžně plníme disciplíny OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE,
VÍCEBOJE
uskutečňujeme mnoho nejrůznějších závodů, prostě hýbeme se, co to jde.
TURNAJ „TŘÍ“ - MINIHÁZENÁ - 11. 3. 2019
Abychom nevyšli ze cviku, tak v rámci sportovního kroužku miniházená zařazujeme
do činnosti zcela pravidelně menší turnaje našich dětí, procvičují si tak vzájemnou
spolupráci, nezištnost a nesporně i nasazení do hry. Tentokrát to byl turnaj „TŘÍ“.
Jak napovídá název, utkaly se mezi sebou tři věkově namíchané týmy. Tady byl i
důležitý moment spolupráce těch starších ostřílených borců s těmi mladšími dětmi.
A máme radost, že velká většina těch starších to zvládla na jedničku.
V závěru ještě odbočíme k dalším našim zajímavým aktivitám, které se prolínají naší
činností. Ve školní družině právě probíhají dva projekty - VESMÍR a tvořivé ručičky 2
-HRATKY S CD. Vznikají opravdu pěkné výrobky, největší radostí pak je to, že se děti
zapojují rády a práce je těší. Dále se teď také hodně věnujeme již pomalu se blíží19

cím svátkům jara - Velikonocům. Zdobíme kraslice - svými výrobky ozdobíme obecní KRASLICOVNÍK. Velmi zdařilé bylo druhé kolo soutěže TALENT ŠD, kdy děti opět
předvedly, co umí. Jak tato soutěž ale dopadne, na to si musí všichni počkat až
na konec školního roku. Opravdu si všichni pořádně procvičí svou trpělivost.
Pokračujeme v lovení BOBŘÍKŮ, toto je takzvaně běh na dlouhou trať, kterou zvládnou opravdu jen ti nejvytrvalejší. Nesmíme ani zapomenout na účast našich dětí
v různých výtvarných soutěžích, do kterých zasíláme práce dětí, mnohdy opravdu
velmi zdařilé. Své práce jsme odeslali
do soutěží NÁŠ TĚLOCVIKÁŘ, NAMALUJ PŘÍRODU.
Aktuálně kreslíme a malujeme na téma V KORUNÁCH STROMŮ a HASIČSKÁ TECHNIKA BUDOUCNOSTI.
DĚTSKÝ KARNEVAL - sobota - 16. března
Letos bavil děti se svým programem
PRCEK PEPÍNO. Děti si zasoutěžily,
vyhrály hezké ceny v tombole, zcela
jistě si i smlsly na dobrotách, které pro
ně připravily maminky, prostě se celé
odpoledne společně s rodiči bavily,
soutěžily a tančily.
Úplně nakonec ještě chceme pochválit všechny zúčastněné děti, které vystoupily
na BESEDĚ SE SENIORY - 24. března v sále Obecního úřadu v Prosenicích.
Děti v programu předvedly, jak zvládají angličtinu, přednesly básničky, zahrály
na klávesy a děvčata všem ukázala svá cvičení s pompony a hůlkami. Pevně věříme,
že se vystoupení líbilo.
Na závěr přejeme všem dětem, rodičům a také čtenářům
Zpravodaje krásné Velikonoce.
Za zaměstnance ZŠ a MŠ Prosenice
Jana Trnčáková a Mgr. Jarmila Matulová

Vzpomínky Julie Kožuchové na činnost odbojové skupiny Lvice
v Prosenicích za 2. světové války

POMÁHALA PARTYZÁNŮM PŘESTOŽE MĚLA STRACH, PŘEDEVŠÍM O SVOJI MALOU DCERKU
Paní Julie Kožuchová, se narodila jako Urbánková dne 11.9.1920 v obci Morávka v okrese Frýdek Místek. V současnosti bydlí v Domově důchodců
v Pavlovicích.
Na období 2. světové války vzpomíná takto: „Do Prosenic jsem přišla ze zemědělského hospodářství v Morávce, abych se zde naučila péci cukroví. Seznámila
jsem se zde s Josefem Kožuchem, vzali jsme se a zůstali tady. Manžel byl povoláním holič.
Za 2. světové války jsem bydlela v Malých Prosenicích u Lakomých v č. 14 (dnes
č. 179). Měla jsem malou dcerku Jarmilu (narozená roku 1941). Manžel, ačkoliv byl ženatý, byl totálně nasazený v Německu, neboť ho někdo udal, že jako
holič stříhá „načerno,“ ačkoliv to nebyla pravda.
Pan Ota Koblovský bydlel v Malých Prosenicích v domě č. 57 (dnes číslo 175).
Od rodiny Beníškových zde měl pronajat jeden pokoj v přízemí, do kterého se
vcházelo z chodby hned u vchodových dveří do domu. Dále zde bydlela rodina
Podivínova,
Podivínova která obývala v přízemí kuchyň a ložnici a v prvním patře pokoj. Ložnice byla propojena dveřmi do pokoje Oty Koblovského, který měl přede dveřmi
postavenou skříň, takže nebyly vidět.
Koblovský podporoval partyzány, měl toho „hodně.“ Dávala jsem mu potravinové lístky na cukr, mouku a máslo. Kolikrát přišel a chtěl pro partyzány brambory,
ty jsem mu také dávala. Chodil si pro ně ke mně domů k Lakomým. On říkával:
„Já to nemám pro sebe, ale pro partyzány.“ Já měla 22 roků a byla jsem mladá
a „hloupá.“ Bylo mě ho líto.
S paní Annou Podivínovou jsme se kamarádili, ona mi půjčila šicí stroj. Její manžel Vladimír byl krejčí v Přerově. Měli dvě malé dcerky Libuši a Alenu.
Když v květnu 1942 přijelo do Prosenic gestapo zatknout Koblovského, tak paní
Podivínová byla doma a řekla jim, že je v mlékárně v Radslavicích. Gestapo zapečetilo dveře od jeho bytu a jeli pro něj do Radslavic. Hned když odjeli, tak pro
mne paní Podivínová přišla a šli jsme k nim do ložnice, otevřeli dveře do pokoje
Koblovského a odsunuli skříň před nimi. Posbírali jsme písemnost, co tam měl,
knihy, rádio, kufřík a odnesli to z domu a ukryli venku v „dřevárce“ (přístřešku
na dřevo). Pak jsme zase přitáhli skříň přede dveře, aby nebylo nic poznat, což
byl velký problém. Pak jsme čekali den, druhý, co bude.
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V Radslavicích v mlékárně Koblovský s gestapáky mluvil, ale oni nevěděli, že je
to on. Pak jim utekl a schoval se na poli do rži a potom asi k Zajícům.
Pak se jednou za mnou u Lakomých zastavil pan Podivín a řekl mi, že Koblovský
přišel do zahrady vedle jejich domu a že bude potřebovat pořádné jídlo a budou
potřebovat potravinové lístky.
Zahrada patřila k domu č. 11 (dnes 174). Na zahradě rostl hustý, vysoký rybíz a
v něm se Ota Koblovský ukrýval. Majitelky – slečny Zapletálkovy nevěděly, že
tam je. Paní Podivínová mu dávala jídlo. Ráno mu vždycky postavila pod chrást
rybízu čaj se snídaní a pak až večeři, neboť přes den se báli, aby nedošlo k jeho
vyzrazení. On si tam jídlo bral. Možná že v noci spal u Podivínů na dvoře
v „přístavku.“ Byl tam dost dlouho. Po čase si zde však nebyl jistý bezpečností.
Říkal, že psi štěkají a tak se přestěhoval do cukrovaru „na vany.“ Spával zde
v kanálech mezi vanami (betonovými žlaby na cukrovou řepu). Kanály již byly
vyčištěné. Paní Podivínová mu tam musela dát deku, neboť tam byla zima. Tam
jsme mu nosili jídlo, především paní Podivínová, poněvadž já jsem se s ním nestýkala. Byl celý zarostený, takže ho nebylo poznat. Jak se měla vozit řepa na
kampaň, tak tam nemohl zůstat. A tak se přestěhoval do Lazník k jedněm lidem. Tam byl dlouho. Pomáhala jsem paní Podivínové s vozením zemáků pro
něho. Paní Podivínová mne jednou přemluvila, a tak jsme mu spolu na kolách
vezli do Lazník jeho věci, co jsme zachránili z jeho pokoje, i rádio a kufřík. Jestli
byla v kufříku vysílačka, to nevím. Já jsem vezla krabice a kufřík a paní Podivínová vezla krabice a tašku. Jeli jsme v pravé poledne, to snad byla nejbezpečnější
doba. Já jsem zůstala stát s kolem na kraji Lazník a paní Podivínová šla dvakrát
s věcmi. Paní Lakomá mi potom „vyčinila,“ že mám malé dítě a takto riskuji. Navíc doma v Morávce Němci pozatýkali řadu lidí za podporu partyzánů a většina
z nich zahynula, mezi nimi i můj švagr. Paní Podivínová potom vozila do Lazník
potravinové lístky pro Koblovského. Já jsem tam již nejela. Bála jsem se. Dávala
jsem jí svoje potravinové lístky, neboť já zase dostávala lístky z domova od rodičů a od sestry. Rodiče měli pole i hospodářství na Morávce. Od sestry jsem dostávala z domova i potraviny.
Pak gestapo 16.1.1943 zatklo Františka Vaňka,
Vaňka který bydlel v cukrovarském
domě č. 55 (dnes 195) za „Struhou.“ Byla zima a sníh. Zatkli ho v sobotu. Ten
se z války nevrátil – zahynul. Byl to mladší člověk, ale odkud přišel a kde byl zaměstnán nevím. Bydlel tam s ním ještě jeden mládenec. Paní Podivínová, když
se dozvěděla o Vaňkově zatčení, přišla v neděli dopoledne za mnou a měla obavu, že ji taky „vezmou“ a prosila mne, kdyby se něco stalo, abych se podívala na
její dcery Libu a Alenu a pomohla jim – děvčata měla necelých 6 a 4 let. Já jsem
jí zase prosila, aby nikoho neprozradila. Gestapo si pro ni přijelo ten den odpoledne ve 14 hodin. Pamatuji si na to černé osobní auto, kterým přijeli. Vyslýchali
ji a ona nic neřekla. Pak „vzali“ Jarmilu Koláčkovou a za 14 dní její maminku

Alžbětu Koláčkovou.
Koláčkovou Pana Podivína nezavřeli, ten s tím nic neměl. Ani její maminku paní Běhalovou „nevzali.“ Vzpomínám si, že když přijeli pro paní Podivínovou, tak tam taky přišla, „nevzali“ ani její sestru Zdenku. Paní Podivínová byla
vězněna v koncentračním táboře Ravensbrüku. Dcery potom vychovávali její
rodiče – Běhalovi, bydleli v cukrovarském domě č. 58 (dnes 215), bydlela s nimi
i dcera Zdena.“
Zaznamenal Ing. Milan Pospíšilík dne 1.10.2000

Julie Kožuchová v Domově Alfreda Skeneho
v Pavlovicích u Přerova 15.7.2018
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JOSEFU KALUŽOVI STÁLA MODELEM BOŽENA LEPAŘOVÁ
Z MALÝCH PROSENIC
Mezi velké obrazy tohoto Prosenického
rodáka, namalované na plátno, patří
Madona s dítětem v polích. Namaloval
jej v roce 1925 a bystré oko čtenáře
jistě najde podobu a ocení krásu Madony z obrazu i modelky, kterou zachytil
objektiv fotografa o tři roky později.
Na tomto svatebním snímku ze 14. 4.
1928 je mimo modelky - nevěsty Boženy Lepařové a ženicha Františka Chyby,
také bratr ženicha Theodor Chyba, který
byl novomanželům za svědka. Tato fotografie je z pozůstalosti po Theodoru
Chybovi, Na Chmelínku č. 36 a byla objevena teprve nedávno.
Více informací o životě našeho významného rodáka, malíře Josefa Kaluži, najdete ve Zpravodaji obce Prosenice č.
1/2012 v článku s názvem Josef Kaluža a Prosenice.
Prosenice

Připravil:
Ing. Milan Pospíšilík

ADÉLA BALÍ SKLO DO SENA
Adéla Lakomá je mladá dáma, která si za svoji profesi vybrala v našich moravských
končinách netradiční obor. Rozhodla se pro sklářství. Skleničky, vázy, misky a další
užitkové i dekorativní sklo zdobí glavírováním. Inspiruje se přírodou, zemědělstvím i
folklorem. Věnuje se sklu užitkovému i dekorativnímu. Založila vlastní značku Dosena a sklízí s ní první úspěchy.
Jsem ráda, že mi dovolí nakouknout do jejího ateliéru a položit jí pár otázek. Provádí
mě dlouhou chodbou statku,
kde žije její babička. Otevírá
dveře do malé místnosti a mému nosu, místo očekávaného
sena, zalahodí vůně čerstvé
kávy a pomerančů. V malinké
místnosti, která dříve sloužila
jako prádelna, jsou stoly s rozličnými skleničkami, vázami …
a já se rozplývám nad něžnými
motivy vyrytými gravírovací
bruskou. Vypadá jak malá aku
vrtačka. „Koupili mi ji rodiče
asi před dvěma lety k Vánocům. Tenkrát jsem ani netušila,
Adéla Lakomá
jak často ji jednou budu používat. Časem si ale budu muset
pořídit novou. Je moc těžká a po několika hodinách práce mám hodně bolavé zápěstí.“ Usmívá se Adéla a já beru do ruky ještě nenazdobené panáky. Každý je jiný
a jedinečný a spolu vytváří dokonalý celek. „Panáky mi foukají studenti. Oni se na
nich vlastně učí, ale mě to přijde naprosto skvělé. Každý je jiný, každý je originál.“
Vysvětluje tato mladá sklářka a nalévá mi šálek kávy.
Pokud vím, tak tví rodiče pracují v zemědělství, prarodiče také hospodařili na statku. Máš v rodině nějakého skláře nebo co tě k tomuto oboru přivedlo?
Ke sklu mě přivedla tak trochu náhoda. V podstatě za všechno může můj matematický antitalent. Nasměroval mě na výtvarnou školu. Sklářství mi přišlo jako zajímavý obor, o kterém jsem prakticky vůbec nic nevěděla. O to víc mě lákal. Čtyři krásné
roky jsem pak strávila na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském
Meziříčí, obor Hutní tvarování skla. Najednou jsem stála u pece s píšťalou v ruce a
věděla jsem, že tohle je to pravé. Proto jsem po střední škole pokračovala na Univerzitu Tomáše Bati do ateliéru Design skla, kde jsem se naučila pracovat zase
s myšlenkovou částí procesu.
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Na rodinnou tradici zemědělství jsem však nezanevřela. Do svých prací se vždy snažím vložit
kousek té vesnické nátury. Často hledám mezi
světem sklářství a zemědělství propojení. Z tohoto hledání vznikla i značka Dosena. Spojuje
tyto dva světy, které jsou mi blízké.
Založila jsi vlastní značku, podnikáš. Kdo tě nejvíce podporoval jít za svým snem a fandil ti?
Nebylo více zrazování, ať si najdeš „pořádnou
práci“?
Starší generace naší rodiny měla hned jasno:
„Sklářství a tady u nás na Hané? Není to trochu
exotika?“ Já si naopak myslím, že právě proto to
může celé fungovat! I když to bude asi komplikovanější než v severních Čechách, kde je sklářství
tradicí. Pochopení jsem našla u rodičů, kterým
jsem za všestrannou podporu moc vděčná. Samozřejmě nesmím zapomenout ani mé přátele.
Dodali mi odvahu hned na počátku.
Prosadit se není snadné. A začít vydělávat uměním tolik, aby tě to uživilo už vůbec
ne. Je to opravdu kus odvahy a spousta lidí takový sen vzdá hned na začátku. Osobně ti moc fandím. Otázka na tělo. Míváš někdy
strach, že to nezvládneš a půjdeš raději pracovat někam do sklárny?
Jistěže občas přijdou chvíle, kdy si říkám, že se
na to prostě a jednoduše vyprdnu. Ale do druhého dne se z toho vyspím… Důvod je jednoduchý: kdybych byla strom, jsou mé kořeny asi
hodně hluboko. K tomuto místu mám prostě
silný vztah, je mojí inspirací. Nemohu tedy odejít za sklářstvím. Musí sklo ke mně! Samozřejmě chce to vše čas, moře píle, trpělivost. Ale
tak to přece funguje i v přírodě. Jednou to ovoce prostě sklidím. :D
Moc se mi líbí spojení tvého stylu zdobení skla
s názvem značky Dosena. Do sena své výrobky
i balíš. Je to nejen ekologické, ale i originální,
romantické. Jak tě to napadlo?

Vnímám to právě jako
propojení dvou zdánlivě
nespojitelných světů.
Sklářství a zemědělství.
Nejvíce jsem se tomuto
propojení věnovala ve
své diplomové práci.
Zaujala mě možnost
transformací zemědělských činností do uměleckých objektů a vytvořila tři instalace na toto
téma. Právě v instalaci s
názvem Suším jsem
poprvé spojila sklo se
senem. Tato práce byla ve výstavních prostorách výjimečná svou vůní. Toto spojení skla s vůní jsem rozhodla využít i pro užitkovou tvorbu a nabídla ji zákazníkům.
Zároveň také nemám ráda zbytečné obaly, produkci plastů. Zákazník si tak domů
kromě skleničky odnese i kousek přírody. To propojení je vlastně i v tom, že zákazník hledá a objevuje sklenku v kupce sena podobně, jako já jsem objevovala sklářské řemeslo.
Kde všude kupuješ sklo ke zdobení, co musí splňovat?
Mou prioritou bylo hned na začátku podporovat české sklo a moravské sklárny, a
proto jsem se rozhodla jít cestou výroby od úplného začátku. Tvar skleniček si tedy
sama navrhuji. Když mám tvary ujasněné v hlavě a naskicované, zhotovím si technický výkres a střih na dřevěnou formu, do které se pak sklo fouká. Tvarosloví mé
první kolekce je minimalistické, lehce připomínající kupky sena.
Co vše zákazníkům můžeš nabídnout?
Momentálně se kolekce skládá ze skleniček na nealko, na víno, panáků, misek a
nově půjdou do výroby i karafy na vodu a sklenice na pivo. Ještě vyrábím mísy a
vázy, které jsou foukané tzv. z volné ruky, bez formy. Výsledný tvar je vždy takovým
malým překvapením.
Podporuješ moravské sklárny. Prozradíš, kdo ti sklo fouká?
Spolupracuji se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí. Vychází mi maximálně
vstříc. Část výrobků mi foukají přímo studenti. Vlastně se tím učí foukat nápojové
sklo. Těžší věci, jako vázy a mísy, mají na svědomí mistři a drobnější misky a vázičky si foukám sama. Všechny kusy pak musím pomocí opuknutí zbavit technologických přídavků (kopny) a zabrousit. Brusírnu mám také ve škole k dispozici. Vinné
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skleničky, karafy a pivní sklenice pak pro mě vyrábí v Glass
Atelieru Morava ve Vizovicích.
Máme tedy vyfoukáno a zabroušeno. Teď přijde na řadu
glavírování?
Když si všechny ty výrobky přivezu domů, můžu začít gravírovat. Vzory vymýšlím například
už po cestě z Valmezu ve vlaku.
Ty vozíš sklo vlakem?
Ano. To jsou nejnáročnější dny. Celý den pracuji ve sklárně a pak se obložím všemi
výrobky a jdu na vlak. Pohled na mě pak musí být opravdu legrační.
Ve vlaku vymýšlíš tedy konkrétní vzory, protože jsi každý kousek skla držela před tím
v ruce, ale kam chodíš na inspiraci?
Inspiraci nacházím třeba při procházce se psem nebo když se vrtám v hlíně na zahradě. Samotné vzory pak vychází ze sena, různých plevelů, větviček, obilí… Mám
ráda, když vzor přímo komunikuje s tvarem, tvoří struktury. Není pouze solitérní nálepkou. Musí reagovat například na zahnutí tvaru nebo bublinky, které se do skla
vloudily, obrůstá hrdlo a podobně.
Jak tedy probíhá glavírování? Kolik času ti zabere nazdobit například sklenici?
Při samotném gravírovaní můj atelier připomíná spíš zubní ordinaci. Nástroj, který k
této činnosti používám má se zubařskou vrtačkou hodně společného a nejvíc asi
diamantové brousky, které si objednávám přímo z obchodu pro dentisty. Sklo se
musí při gravírování chladit vodou, aby neprasklo a také aby se netupil brousek.
Jednodušší vzor na menší skleničce mi trvá zhruba dvacet minut, ale velké vázy s
hustým dekorem zaberou i 6 hodin. Celý proces výroby je tedy velmi pestrý.
Na facebookovém profilu své značky máš nádherné fotografie svých výrobků. Vyfotit dobře sklo není určitě jednoduché. Kde jsi se naučila takovou hru se světlem a
prostorem?
Děkuji za kompliment, moje jedenáct let stará zrcadlovka by měla radost. Fotografie
mě vždycky bavila. Jsem takový samouk. Musím říct, že dobře vyfotit sklo je opravdu
oříšek. Chytit dobré světlo, minimalizovat odlesky, a hlavně přemlouvat fotoaparát,
že je čas to celé zachytit. Občas je to celkem legrace. Když ale potřebuji opravdu
reprezentativní produktové fotografie, obrátím se na šikovnou Michaelu Kubešovou
z Kube Atelier.

Viděla jsem, že se tvé sklo objevilo i v časopisu HOME. Jsi už dnes uznávaná sklářka.
V HOME se objevily právě fotografie Michaely Kubešové, ale s tou uznávanou sklářkou bych to nepřeháněla. Mám ještě co pilovat a učit se. Například s technikou gravírování jsem začala pracovat teprve nedávno. Cítím určitý progres, ale je třeba vycvičit ruku, abych si troufla na složitější vzory. Tak je to asi se vším, stále jsem teprve na začátku.
Jsi zbytečně moc skromná. Máš spoustu objednávek. Každá zabere evidentně
spoustu času. Zvládneš vyhovět všem, nebo práci i odmítáš?
Jelikož jsou mé výrobky od začátku až do konce ruční práce, nedá se nic uspěchat.
A u skla to platí dvojnásob. Ve spěchu nejde ani skleničku dobře vyfouknout. Sklo
chce hodně trpělivosti a pokory. Zájemci o mou tvorbu to naštěstí většinou chápou
a rádi si na výsledek počkají. Pokud ale čas i tak tlačí, snažíme se spolu najít nějaký
kompromis. S výsledkem, který předám novému majiteli, však musím být vždy spokojená.
Máš do budoucna nějaké vize nebo konkrétní cíle?
Ráda bych si našla trochu času a vytvořila po dlouhé době i nějaké volné umění a
uspořádala výstavu.
Jinak je to u mě asi jako s tou vázou, která je foukaná z volné ruky. Nikdy dopředu
nevíte, jak bude na konci vypadat. Nechávám to trochu náhodě. I když jsem celkem
strašpytel, snažím se přijímat výzvy, které mě třeba posunou dál. Už samotné podnikání je pro mě jedna velká výzva. Paradoxně, jak jsem na začátku zmínila, chtěla
jsem se výběrem výtvarné školy vyhnout matematice. Díky podnikání mě teď matematika stejně zase dostihla. V podstatě se stále učím něco nového. Mým cílem však
je, aby byli lidé s mými výrobky spokojeni a dělaly jim radost. :)
Děkuji za příjemný rozhovor a možnost nahlédnout do ateliéru sklářky.

Martina Kolísková
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ZE ŽIVOTA CHMELÍNKÁŘŮ
Leden byl pro Chmelínkáře ve znamení příprav na jejich první větší akci, která
nesla název Chmelínkářský ROCKovar. Více než 200 návštěvníků bylo důkazem,
že rocková muzika ve spojení s domácími pivy, sýry, doma pečeným chlebem a
dalšími dobrotami lidi zaujala. Proto bychom rádi obohatili život v obci i o další
akce v podobném duchu.
V měsíci březnu se členové spolku účastnili 10. ročníku konference amatérských sládků Kostelecké chmelovárek v Kostelci u Holešova, kde byla možnost
ochutnat spoustu rozmanitých druhů piv, podiskutovat o chmelu s lidmi z Výzkumného institutu v Tršicích i sládky známých minipivovarů nebo vyslechnout
zajímavé přednášky.
V sobotu 13. dubna jsme společně oslavili první výročí od registrace našeho
spolku. Další akcí, na kterou se již všichni těšíme, je hodová sobota 22. června,
na které nebude chybět živá hudba a naše domácí výrobky v podobě piv, sýrů,
chleba a dalších dobrot.
Dej Bůh štěstí!
Luboš Zatloukal

MUZEUM PROSENICE POCTILI SVOJÍ NÁVŠTĚVOU ÚČASTNÍCI
SEMINÁŘE ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR
Ve středu 3. dubna navštívili naše muzeum účastníci semináře Asociace muzeí
a galerií, kteří vykonávali okružní jízdu po muzeích Olomouckého kraje.
Prohlídka muzea proběhla v přátelské a družné atmosféře, kdy jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti z muzejní práce se zástupci muzeí celé České republiky.
Pochvaly a uznání práce naší muzejní komise od odborníků nás potěšily. Zároveň jsou pro nás i motivací a závazkem do další práce při předávání historické
zkušenosti a posilování dobrého jména naší obce.
Ing. Otakar Dokoupil - předseda muzejní komise
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
ZAPLATIT STOČNÉ, ODPAD A POPLATEKZA PSA JE MOŽNÉ DO KONCE
KVĚTNA
Poslední týden v březnu jste obdrželi do svých
poštovních schránek „Soupis poplatků
a plateb pro rok 2019“.
2019“ Splatnost poplatků a plateb (za odpad, psa, stočné) je do 31. 5. 2019,
2019 a
to bankovním převodem na základě tohoto předpisu nebo platbou v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Prosenice v úředních dnech.
Dále jste v obálce obdrželi přílohu č. 1 k OZV
1/2019 „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad“ a přílohu č. 2 k OZV 1/2019
„Stanovení výše poplatku za komunální odpad“.
Prosíme o vyplnění a podepsání „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad“ a vrácení zpět
na Obecní úřad Prosenice do 31. 5. 2019.
2019

ZAČAL SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU A KOVŮ
Upozorňujeme občany, že mohou od 23. března do 23. listopadu každou sobotu
od 14:00 do 16:00 hodin vozit biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
ze svých zahrádek (např. posekanou trávu, zbytky větví, kůru) do zahrady u hřbitova (za obecním úřadem) v Prosenicích. (V zimních měsících na základě telefonické domluvy.) Taktéž je možné přivézt svůj kovový odpad. Tato služba je určena jen občanům z Prosenic.
Prosenic
Za Obecní úřad Prosenice B. Szurmanová

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Obce mají možnost zvolit ze 2 zákonných úprav, podle kterých vybírají poplatek
za komunální odpad.
První z možností je aplikace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. To je případ výběru poplatku za komunální
odpad u nás v Prosenicích. Výše poplatku se odvíjí od zvoleného objemu sběrné nádoby a
četnosti svozu, současně jsou stanoveny minimální varianty svozu komunálního odpadu
pro jednotlivé nemovitosti dle počtu lidí, kteří ji skutečně obývají. V Prosenicích máme
stanovenou minimální částku na osobu a rok 300,300,- Kč.
Kč Výhodou tohoto systému je to, že
více motivuje k třídění odpadu a celkové výdaje obce za komunální odpad se daří držet na
rozumné úrovni.
Druhou možností výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je užití zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tuto právní úpravu využívá většina
měst a obcí. Úskalí tohoto systému je v tom, že tolik nemotivuje občany třídit odpad, protože neomezuje množství sběrných nádob (popelnic), tudíž výdaje obce na odpadové hospodářství rostou a i přes podstatně vyšší poplatky na osobu jsou obce nuceny takový systém
často dotovat ze svého rozpočtu. Např. biologický odpad často končí v popelnicích určený
pro směsný komunální odpad místo v určených kontejnerech, které jsou vyváženy
do kompostáren.
Aktuálně přechází z Ministerstva životního prostředí (MŽP) do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového odpadového zákona, který posouvá zákaz skládkování směsných komunálních a jinak využitelných odpadů na rok 2030. MŽP tak přistoupilo na námitky obcí a prodloužilo lhůtu, do kdy bude třeba náhradu za skládky zajistit. V návrhu se
mimo jiné objevilo postupné zvýšení poplatku za skládkování, které však může být obcím
kompenzováno v případě, když budou odpady v dostatečné míře třídit. Obcím rovněž přibude povinnost rozdělit tříděné kovové odpady na železné a neželezné. Nový zákon by měl
vstoupit v platnost na začátku roku 2021. Co vše bude zákon nařizovat však ukáže až čas.
Poplatky na osobu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v okolních městech a obcích:
Obec
Buk
Lipník nad Bečvou
Osek nad Bečvou
Pavlovice
Přerov
Radslavice
Radvanice
Veselíčko

Poplatek na osobu
490,- Kč
660,- Kč
530,- Kč
550,- Kč
650,- Kč
450,- Kč
460,- Kč
450,- Kč

Úlevy pro děti nebo seniory

275,- Kč osoba nad 80 let
do 6 let 225,- Kč
nad 80 let 230,- Kč

Luboš Zatloukal, starosta
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JARNÍ TRADICE
POSTNÍ DOBA
- období mezi MASOPUSTEM a VELIKONOCEMI, trvá 40 dnů
- začíná POPELEČNÍ
STŘEDOU – popelem
z ratolestí posvěcených kočiček dělá
kněz věřícím na čele
kříž
- datum Velikonoc
připadá na neděli
po prvním jarním
úplňku

Rozděluje se na 6 POSTNÍCH NEDĚLÍ:
1. neděle postní - ČERNÁ – to ženy odkládaly pestré oblečení a halily se do černého
2. neděle postní - PRAŽNÁ – „pražmo“ – tak se nazývá skromné jídlo z obilí
3. neděle postní - KÝCHAVÁ – podle pověry – kolikrát člověk tento týden
kýchne, tolik let se minimálně ještě dožije. Je to zvyk z doby morových epidemií
4. neděle postní - DRUŽEBNÁ – mohl se porušit půst, mládež se setkala k zábavě,
pekly se kulaté družbance
5. neděle postní - SMRTNÁ – Smrtce se říkalo i Morena, symbolizuje zimu, kterou je
potřeba vynést z dědiny
6. neděle postní - KVĚTNÁ – to si připomínáme vjezd Krista do Jeruzaléma, lidé mu
mávali palmovými listy, my kočičkami, ty se v kostele světí a doma je dáváme za
křížek, aby nás chránily

PAŠIOVÝ TÝDEN
– je to poslední týden před Velikonocemi. Každý den tu má svůj název:
PONDĚLÍ MODRÉ ( žluté )
– pro studenty začínaly jarní prázdniny „vakace“
ÚTERÝ ŠEDIVÉ
– to se ve všech chalupách uklízelo, vymetaly se pavučiny
STŘEDA ŠKAREDÁ
– v ten den se Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval, nikdo se na nikoho nemá mračit,
škaredit, aby mu to nezůstalo po celý rok (nebo Sazometná – z komína se vymetaly
saze)
ČTVRTEK ZELENÝ
– byl podle hory Olivetské, kde začalo utrpení Ježíše Krista
– připravovalo se jídlo z kopřiv, špenátu apod., to aby byl člověk po celý rok zdráv
– od čtvrtka do soboty nezněly zvony, říká se, že odletěly do Říma, místo nich kluci
chodili s řehtačkami a klepači a dostávali za to nějakou výslužku
VELKÝ PÁTEK
– je to den ukřižování Krista, den ticha a rozjímání, nesmělo se prát, orat, jíst maso
atd.
– prý se otevírá země a vydává své poklady
BÍLÁ SOBOTA
– to se doma nechala vyhasnout kamna, před kostelem se světil oheň a odtud si ho
pak hospodyňky mohly vzít domů
– nastává velká noc („Velikonoce“), dochází ke zmrtvýchvstání Krista, zvony se vrací
z Říma
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
– končí půst, v kostele se světí velikonoční pokrmy (vajíčka, mazance, beránky…)
– děvčata chystají kraslice, hospodáři nesou kousek svěceného mazance na pole
atd.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
– chlapci chodí s pomlázkou vyšlehat děvčata, dostávají kraslice, atd.
Připravila: Mgr. Z. Dokoupilová
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Kulturní a společenské akce roku 2019
Datum
18. - 22.04.
20.04.
30.04.

Velikonoční svátky - obřady
Velikonoční klepání
Slet čarodějnic

05.05.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY MUZEA - výstava svatebních šatů a fotografií

08.05.
24.05.

Okrsková hasičská soutěž
Turnaj v miniházené "O pohár starosty obce", 8. ročník

25.05.

KÁCENÍ MÁJE

31.05.
16.06.
20.06.

Dětský den - děti ZŠ a MŠ Prosenice
Farní den
Slavnost Boží tělo

22.06.

Posezení s Chmelínkáři a hodová zábava

23.06.

HODOVÉ ODPOLEDNE S PROGRAMEM

28.06.

Vítání léta a prázdnin

04.08.

Zahájení výstavy KOVÁŘSTVÍ A VOJENSKÉ UNIFORMY

25.08.

Řemesla na statku - ukázky prací

31.08.
15.09.
15.09.

Loučení s prázdninami a létem
Vítání občánků
Hudební podvečer

26.10.

Halloweenská stezka odvahy

27.10.

Pietní akt u Pomníku padlých

02. - 03.11.

Den otevřených dveří v muzeu

02.11.

Výlov (Rýnský - chovný)

10.11.

Zahájení VÁNOČNÍ VÝSTAVY v muzeu

01.12.

Rozsvícení vánočního stromu

05.12.

Mikulášská nadílka

08.12.
11.12.
15.12.

Adventní posezení se soutěží o nejlepší vánočku
Česko zpívá koledy
Vánoční koncert

prosinec

Juchajrádum, vánoční besídka

22.12.
22.(23).12.

Vánoční divadelní scénka dětí - po mši
Cesta za Ježíškem

24. - 26.12.
26.12.

Vánoční svátky - obřady
Koledování v kostele

26.12.

Prohlídka betlémů

31.12.

Loučení se starým rokem u rybníka Rýnský

31.12.

Silvestrovské vítání nového roku 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
70

Růžena M a r t i n č í k o v á

60

Jaroslav Š u l á k

70

Svatopluk M a c h a č

94

Jarmila H r u b í č k o v á

96

Zdeňka J u r á š o v á

únor

70

Hana V e l i c k á

březen

60

Vlasta R e c l í k o v á

70

Věra D o l á k o v á

70

Marie C h a l u p o v á

leden

duben

Narozené děti:
Leden

Patricie C h y b o v á

Sňatky:
Březen

Jana Cínová a Martin Čáp

Svatba diamantová
4. dubna

Anna a Jindřich T r h l í k o v í
Blahopřejeme!

Úmrtí:
11. únor

Josef V l á č i l

70 let

19. únor

Ivan B e d n a ř í k

66 let

18. března

Alois Velický

82 let

29. března

Jaroslav S y b l í k

80 let

4. dubna

Milan J e m e l k a

64 let

14. dubna

Ladislav F r é l i c h

87 let

Vzpomínáme!
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KULTURNÍ DŮM
Hanácká potravinářská
společnost s.r.o. započala s pracemi, které
směřují ke kompletní
hydroizolaci kulturního
domu. Aktuálně byly provedeny kontrolní odkopy, které mají za cíl monitoring stavu původní
hydroizolace. Následně

bude přizvána odborná
sanační firma, která by
měla potřebná opatření
realizovat.
Společným přáním nás
všech je, aby se zabránilo
dalšímu chátrání kulturní-

ho domu a případně se
podařilo zprovoznit i
sklepní prostory, které
letos poprvé nemohly být
využity při akcích našich
spolků z důvodu velmi
špatného stavu.
Luboš Zatloukal, starosta
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