Zpravodaj
4/2011
obce
Prosenice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané ,
rok 2011 pomalu končí a tak se pojďme zamyslet nad tím, co nám přinesl a co nám asi
přinese rok následující, 2012 ...
Infrastruktura a investice
- postupně rekonstruujeme chodníky a silnici od Zvonice až k Huňkovému a ulici Ke
Mlýnu, do rozpočtu na rok 2012 připravujeme i opravu vchodů do zdravotního střediska
a na poštu.
- čistíme a budeme navážet zeminu na obecní pozemek u malé vodní elektrárny Na Loukách. S pozemkem sousedí meliorační strouha – dohodli jsme se Zemědělskovodohospodářskou správou a Povodím Moravy čištění meliorační strouhy v roce 2012.
- vybudovali jsme místo pro přecházení na I/47 a umožnili tak regulerní přechod chodců
a cyklistů přes tuto frekventovanou silnici.
- opravili jsme havarovanou část kanalizace Na Loukách vč. zprovoznění revizních šachet a spolu s rekonstrukcí vozovky Na Loukách jsme zrekonstruovali úseky cest u hřbitova a v ulici Ke Mlýnu.
- posílili jsme veřejné osvětlení (1 světlo u bytovek na ul. Zahradní) a rozhlas (1 hnízdo
bezdrátového rozhlasu).
- vyjednali jsme a připravujeme k realizaci protihluková opatření na ulicích Maloprosenská a Grymovská (výměna oken).
- vyjednali jsme rekonstrukci vozovky Maloprosenská –Grymovská.
- vyjednali jsme opravy poškozené vozovky Na Návsi a K Žebračce po uzavírce I/47 a
připravili jsme k realizaci přechody pro chodce Na Návsi a u hasičárny
- připravili jsme projekty, ohlášení stavby a stavební povolení pro sociální zázemí a šatny
Sokola v obecním parku
Technické služby a opravy
- provedli jsme nejnutnější opravy střech v areálu obecního úřadu—okapy, svody,
abychom ochránili základy budov a krovy střech, dále zpevnili štít (uvolněné cihly by
v případě pádu na chodník ohrozily kolemjdoucí).
- z obecního parku jsme odklidili hromady zeminy a provedli zde vyčištění a údržbu
(zavezení jezírka a jeho přetvoření v okrasný prvek, vybudování teras hlediště, nátěry
střechy jeviště, sloupů osvětlení a zábradlí, kolotoče). Byla očištěna a natřena lávka pro
pěší přes Strhanec u cukrovaru.
- obecní traktor jsme posílili zametacím kartáčem pro údržbu chodníků a komunikací
během roku i v zimě (smetání sněhu na nerovných chodnících)
- pořídili jsme mobilní vysavač na sběr listí a čištění komunikací.
- provedli jsme demontáž havarovaných stropních panelů v tělocvičně.
- uvedli jsme povolení obce pro nakládání s odpady do souladu s platnou legislativou.
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Územní rozvoj a plánování
- dokončili jsme změnu územního plánu 2A.
- připravujeme provedení hlukové studie pro změnu územního plánu 2B ( lokalita na
Plštích)
- připravujeme rozšíření kanalizace pro lokalitu na Plštích.
připravujeme koncept udržení a rozšíření kořenové čistírny pro projednání
s vodoprávním úřadem.
- připravujeme zadání pro zpracování nového územního plánu.
- zpracovali jsme základní „geografický informační systém“ pro k.ú.Prosenice a Proseničky s vyznačením obecních pozemků, komunikací, dopravního značení, veřejných budov,
veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.
Spolky, kultura a sport
- daří se dále rozvíjet tradičně dobrou spolupráci obce se všemi spolky, měli jsme bohatý
celoroční plán akcí.
- spolky využívají ke své činnosti zázemí obce ( stodoly obecní zahrady, hasičárna, atp.).
- podporovali jsme spolky účelovými dotacemi, pro další období připravujeme pravidla
pro rozdělování dotací spolkům.
Vztahy k mikroregionu Pobečví
- vyvolali jsme zpracování strategie mikroregionu.
- poprvé jsme se účastnili her mikroregionu.
- připravujeme dotační projekt pro dotace zařizované mikroregionem.
Jak bychom mohli charakterizovat ten letošní rok? Více, než jsme očekávali, jsme byli
nuceni věnovat se opravám a ochraně majetku, jako kanalizaci a obecním budovám, ale
myslíme si, že jsme vytvořili i dobré předpoklady pro realizaci řady akcí v roce 2012. Které to budou, to bude záležet na přípravě rozpočtu obce, kterou zahájíme hned v lednu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste přispěli jakkoli ku prospěchu
obce.
Přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok 2012.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. - starosta

Komentář k opravě havárie kanalizace Na Loukách
Takřka 6 měsíců trvala oprava kanalizace v ulici Na Loukách a mnozí z nás už zapomněli, jak to začalo.
Dne 20.01.2011 byla nahlášena propadlá vozovka v místě zaústění chodníku do vozovky. Pánové Šimara a Složil zajistili propadlé místo (2,5 x 2 x 0,3 m) a já kontaktoval stavební firmu p. Mužíka, abych se poradil, jak dál postupovat.
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Pan Mužík, který již jednou v tomto místě kanalizaci opravoval, navrhnul postup opravy,
ale doporučil s ní počkat do jara, až poklesne spodní voda. Na pracovním setkání zastupitelstva v 03/2011 jsme rozhodli o zahájení prací. Vyžádali jsme si nabídku na opravu
od p. Mužíka a konkurenční nabídku od firmy SISKO. Na následujícím pracovním setkání
zastupitelstva jsme vybrali jako dodavatele firmu SISKO, jejíž nabídka činila 58.832,-Kč
oproti nabídce p. Mužíka ve výši 127.205,- Kč.
Zahájili jsme akci s tím, že v rozpočtové kapitole na ní byly finanční prostředky. Dále
jsme jednotlivé dílčí kroky řešili dle kalkulací, které jsou přílohou všech smluv a uvolňovali je na pracovních setkáních zastupitelstva.
Shrnuto, šlo o následující:
Po otevření vozovky jsme objevili prolomený a ucpaný kanalizační řad a po jeho
vyčištění (cca. 8 tun pevných částic) bylo přikročeno k jeho vykopání. Na místě samém
však na nás číhala řada překvapení. Promočená zemina pod vozovkou se zhroutila, objevila se betonová stěna bývalého „Prádla“ t.j. nádrže, do níž v dřívějších dobách vytékaly
prameny spodních vod. Objevili jsme i původní přítokovou trubku, z níž plným proudem
vytékala voda. Po vybrání zeminy se na úrovni pokládky trub objevily tekuté písky,
z nichž probublávaly podzemní prameny, jako když vaří voda v hrnci. Situaci v místě
opravy komplikovalo vedení silového elektrokabelu z bytového domu Na Rychtě a plynové potrubí. Všem bylo jasné, že pokud se podloží pod vozovkou nevymění za nosné kamenivo, mohli bychom celou opravu v tomto místě dělat začas potřetí.
Při prvním pročištění kanalizace jsme narazili na 2 revizní šachty ukryté pod vrstvou asfaltu vč. litinových poklopů. Bylo zřejmé, že od doby pokládky vozovky kanalizaci
nikdo nečistil. Šachty jsme přiznali a zvýšili.
Trasa kanalizace vedla v těsné blízkosti domu, v němž bydlí p. Vavřín. Po zhroucení promoklé zeminy vzniklo nebezpečí jeho poškození a přivolaný statik p. Kroča doporučil trasu odklonit, což znamenalo vybudovat další revizní šachtu. Při instalaci nové trasy
musel být demontován sloup s tlampačem místního rozhlasu, betonový základ plotu
k obecnímu pozemku a obrubníky.
Po vyhodnocení stavu vozovky bylo zřejmé, že její oprava různým vyřezáváním a
záplatováním by byla nejméně tak nákladná, jako její vyfrézování a položení nové asfaltové vrstvy. Při proměření spádu vozovky se navíc ukázalo, že není řádně vyspádována a
že zde chybí dešťové šachty. Proto jsme na pracovním jednání zastupitelů rozhodli o její
rekonstrukci až ke zdravotnímu středisku. Abychom minimalizovali riziko propadu kanalizace pod novým asfaltovým povrchem v budoucnu, začli jsme čistit i tuto část kanalizace. Jaké bylo naše překvapení, když opět nebylo možné nalézt propojení mezi šachtami.
Objevili jsme další 2 ukryté šachty.
Na původní kanalizační řad o průměru 400 mm byla u zdravotního střediska napojena kolmo odbočka o průměru jen 300 mm. Zjistili jsme, že potrubí 400 mm bylo po
asi po 10 m zasypáno.
Po zahájení předlažďování chodníku ke zvonici byl v horní části zjištěn propad o
hloubce až 1 m, vymletý vodou. Po odkrytí této části jsme zjistili, že podloží v horní části
chodníku je tvořeno říčním štěrkem, promočeným vodou stékající z betonové vrstvy
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chodníku na ulici Maloprosenská a z prasklé kanalizace napojené do šachty uprostřed
chodníku. Vzhledem ke propadajícímu se a po svahu se smýkajícímu podloží bylo přikročeno i k opravě této části chodníku vč. odvodnění.
Jakmile bylo jasné, že náklady na opravu budou podstatně vyšší, než jsme očekávali,
zahájili jsme jednání s krajským úřadem o poskytnutí dotace. Podařilo se nám získat
mimořádnou dotaci, kterou jsme pak jednomyslně na pracovním setkání zastupitelstva
schválili. V 09/2011 jsme pak na veřejném zasedání zastupitelstva schválili i rozpočtové opatření k této akci.
Z rozpočtu obce jsme vyčerpali 729.862,- Kč, dotace z Olomouckého kraje činila 300 tis.
Kč. Chtěl bych touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za jeho finanční příspěvek a
spoluobčanům, zejména těm z ulice Na Loukách, za trpělivost.
I

Ing. Otakar Dokoupil, CSc. - starosta

Stavění zábran u propadlé vozovky
v 01/2011

Zhroucení promoklé zeminy u domu
p. Vavřína, 04/2011
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 14.12.2011 se konalo 6. řádné zasedání ZO Prosenice, které projednalo a
schválilo:
ZO schvaluje:
- Program schůze dle pozměňovacího návrhu (bod č.8 posunut za bod č.2 programu)
- Zrušení bodu č.2 u opatření dle právního stanoviska Mgr.Hamplové, t.j. „uplatnění náhrady škody ve výši 18000,-Kč od bývalého starosty obce RSDr. Jaroslava Porvola, a to i
soudní cestou“.
- Podání podnětu o podezření ze spáchání trestného činu ve věci zadání zakázky na dostavbu chodníků.
- Uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo se společností SNU s.r.o. Pro případ, že dohoda nebude možná, ZO schvaluje jako následný postup kvalifikované jednostranné odstoupení od předmětné smlouvy.
- Rozpočtové opatření č.3 dle předloženého návrhu.
- Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření až do výše 100 tis. Kč při dodržení celkové výše rozpočtu.
- Jmenování pp. Otakara Dokoupila a Miroslava Juřeny jako zástupců zřizovatele do Školské rady ZŠ a MŠ Prosenice.
- Změnu výše plateb za stočné a sběr komunálního odpadu dle předloženého návrhu.
ZO pověřuje starostu obce:
- Prověřit možnost právního auditu všech smluv, navazujících zápisů a usnesení zastupitelstva za období 2011-2006 resp. 2011-1992, vč. ceny za provedený audit.
ZO bere na vědomí:
- Zprávu kontrolního výboru přednesenou p. Pospíšilem
- Právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ve věci dostavby chodníků a dříve uzavřených smluv.
- Jmenování inventarizačních komisí (v hlavní inventarizační komisi došlo oproti návrhu
ke změně – p. Pospíšil byl nahrazen p. Porvolem, dílčí inventarizační komise zůstává
dle návrhu, beze změn.
Poznámka k usnesení, týkající se bodu 8. programu „Zpráva kontrolního výboru“.
Po veřejném zasedání a diskuzi ke zprávě kontrolního výboru jsem odpovídal spoluobčanům na řadu dotazů typu, oč vlastně jde? Pokusím se to vysvětlit.
Zastupitelstvo se ocitlo ve složité situaci proto, že bývalý starosta vypsal koncem minulého volebního období výběrové řízení na výstavbu několika chodníků, a to
bez vědomí minulého zastupitelstva a bez pokrytí schváleným obecním rozpočtem. Přes
jeho tvrzení, že výběrové řízení neproběhlo a že nepodepsal žádnou smlouvu, se na
obecní úřad dostavil dodavatel se smlouvou na chodník „Od Zábranského k Huňkovému„ podepsanou bývalým starostou a dožadoval se zakázky.
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Konkurenční nabídka na identickém „slepém rozpočtu“ nám však ukázala, že
cena prací podle již podepsané smlouvy je o 111.522,- Kč (24%) dražší než cena konkurenční nabídky. Abychom vysoutěžili co nejlepší cenu, vypsali jsme následně vlastní výběrové řízení, kde jsme dosáhli úspory ještě vyšší.
Smlouvu se však nepodařilo právně – účinně zrušit a dodavatel může po obci
vymáhat náhradu škody. Pokud bychom nekonali a záležitost nenechali přešetřit, byla by
náhrada škody vymahatelná na současném vedení obce.
Přešetřením celého případu chráníme obec a její současné vedení. Rozhodně
nám nejde o získání náhrady prokázané škody 18 tis. Kč, proto jsme usnesením zrušili
bod č.2. opatření dle právního stanoviska.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. - starosta

Adventní posezení
V neděli 11. prosince 2011 se konalo ve zcela zaplněném sále obecního úřadu
v Prosenicích již tradiční „Adventní posezení“ spojené se soutěží o nejlepší domácí vánočku. V úvodu přivítal všechny přítomné pan starosta a pak již následovalo jedno vystoupení za druhým. Jako první vystoupily v hanáckých krojích děti z Prosénku
s vánočním pásmem plným písniček, koled a scének, vztahujících se k vánocům, k narození Ježíška a nechyběli ani Tři králové. Hned po nich děti ze základní školy, jako malí
kuchaři, předvedly scénku „Jak se peče vánočka“. Po nich následovalo vystoupení malých mažoretek. Taneční skupina děvčat ze základní školy předvedla veselý taneček na
známou melodii „rolničky, rolničky“a na závěr zatančila děvčata z country skupiny při
Hanáckém Prosénku. Dále po celé nedělní odpoledne až do pozdních večerních hodin
hráli a zpívali společně se všemi přítomnými harmonikář p.Josef Mikula s p.Zdeňkem
Zedkem.
Tak jako každoročně, tak i letos byla součástí adventního posezení soutěž o nejlepší domácí vánočku.
vánočku V letošním roce se zúčastnilo této soutěže méně soutěžících než
v minulém roce. Všichni přítomní diváci vybrali z vystavených vánoček tu, která byla na
pohled nejpěknější. Pak již bylo na pětičlenné porotě, aby vybrala tu vánočku, která
chutnala nejlépe. Všem vítězům byly předány ceny a s prázdnou neodešli ani ostatní
soutěžící, kteří také dostali dárek, jako poděkování za účast v soutěži. A jak to dopadlo?
V divácké soutěži o pohledově nejpěknější vánočku získala nejvíce bodů pletená
vánočka č. 5 od Libora Lapáčka. Jen o bod méně získala vánočka č. 2 od paní Jitky Zemánkové.
V soutěží o chuťově nejlepší vánočku bylo umístění následující::
na 1. místě - p. Marie M u š á l k o v á
na 2. místě - p. Berta Z e d k o v á
na 3. místě – p. Blanka P o s p í š i l í k o v á s dcerou Terezkou
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Vystoupení dětí ze základní školy s pásmem Kuchaři.

Část soutěžících o nejlepší vánočku.
Adventní posezení v příjemné atmosféře u rozsvíceného vánočního stromečku, provoněné vanilkovou vůní z vánoček, tak navodilo pravou předvánoční náladu. Všem soutěžícím, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší domácí vánočku, děkujeme za účast a doufáme, že v příštím roce bude soutěžících ještě více. Všem přítomným děkujeme za přízeň a
věříme, že se všichni ve zdraví opět za rok sejdeme na již 9. ročníku Adventního
posezení.
Připravila: Jarmila Lajtochová
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Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 18. prosince 2011 se konalo v sále obecního úřadu v Prosenicích Vítání nových občánků do svazku obce. V úvodu potěšily všechny přítomné svým vystoupením
děti z mateřské školy, které přednesly básničky a říkanky. Pan starosta pak ve svém
projevu přivítal osm nejmenších občánků do života a do svazku naší obce. Novými občánky Prosenic se tak stali: Sárinka Skopalová, Adélka Malátková, Kristýnka Hlavíková,
Čelechovská.
Klárka Boudová, Filípek Jemelka, Davídek Švedik, Eriček Látal a Katuška Čelechovská

Všem těmto nejmenším občánkům přejeme do života hodně štěstí, zdraví a rodičovské lásky. Všem rodičům přejeme hodně radosti a trpělivosti při výchově svých dětí.
Připravila: Jarmila Lajtochová Fotografie: Karel Hodis

Vánoční koncert
V neděli 18. prosince 2011 se konal v kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích Vánoční
koncert přerovské hudební společnosti Entuziasté. Ve zcela zaplněném kostele si všichni přítomní mohli vyslechnout krásné vánoční písně a koledy, které navodily pravou vánoční atmosféru. Mluveným slovem s vánoční tématikou mezi jednotlivými písněmi provázel celý koncert pan Vladimír Dvořák.
Všichni, kteří v pozdní nedělní odpoledne navštívili místní kostel a vyslechli si zde
vánoční koncert umocněný chrámovou akustikou, pak spokojeně odcházeli domů, plni
nevšedních zážitků.
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Obecní úřad Prosenice děkuje Vám všem za hojnou účast. Váš kladný ohlas nás
pobídl k tomu, abychom i v příštích letech zorganizovali v naší obci podobné vánoční
koncerty, které by se tak mohly stát tradicí.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Základní škola a Mateřská škola Prosenice.
Vážení rodiče, přátelé školy, děti,
Nastalo každoroční období rekapitulace a zamyšlení nad končícím rokem 2011.
Toto období bývá doprovázeno chvatem a finišujícími přípravami na vánoční svátky, ale i
zhodnocením našeho úsilí v práci, rodině i společnosti. Je to období, kdy také my v naší
škole promýšlíme a hodnotíme uplynulé období. Domníváme se, že se můžeme všem
podívat zpříma do očí a být se svou prací spokojeni. Především se snažíme plnit zodpovědně hlavní cíl naší činnosti – vzdělávání a výchovu, aby děti chodily rády do naší školy,
aby se v naší škole cítily bezpečně a dobře. Myslíme si, že jsme společně s dětmi udělali
kus práce. Zapojili jsme se do projektů – státních i mezinárodních, zapojili se do celé
řady kulturních i sportovních aktivit, tvoříme i vlastní školní projekty. Tato práce s dětmi
je však jiná v tom, že nikdy nekončí a tak pro nás vlastně žádná “ uzávěrka “ nemůže
být. Letos se nám povedla i celá řada akcí, kterých se zúčastňují i rodiče dětí a to je
dobře. Nejlepším přínosem pro děti je dobrá spolupráce mezi školou, dětmi a jejich rodiči. Přáli bychom si, abychom společně – pracovníci školy, rodiče i veřejnost - vnímali
školu jako „svoji“.
Rádi bychom také vyslovili poděkování zřizovateli našeho školského zařízení
obci Prosenice za všeobecnou podporu školy. Velký dík patří také všem lidem – přátelům školy, kteří nám pomáhají při nejrůznějších aktivitách a tím nám a především dětem
umožňují, aby činnost školy byla zajímavější a pestřejší. Moc si této pomoci vážíme!
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Konec roku jsme oslavili školní vánoční besídkou a veselicí Juchajrádum
I my všichni ze školy se připojujeme k těm všem přáním – dobré zdraví, pohodu,
štěstí, úspěchy. Ať se dobře daří a půjdepůjde-li to, tak ještě lépe! Přeji všem pracovníkům
školy, přátelům školy, rodičům a hlavně dětem příjemné a klidné Vánoce, šťastný a
úspěšný rok 2012.
Mgr.Lenka Dvořáková, ředitelka školy

Sdružení rodičů a přátel školy
SRPŠ při ZŠ a MŠ Prosenice v rámci činnosti sdružení uspořádalo v letošním
roce karneval a společenský večírek. Dále se pak podílelo na řadě pěkných akcí, mezi
které patřily např. dětský den, drakiáda a další. Také jsme podpořili děti ze ZŠ a MŠ na
řadě sportovních turnajů a vystoupení, při kterých děti reprezentovaly naši školu a také
naši obec.
Chtěli bychom touto cestou popřát všem občanům naší obce příjemné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší do Nového roku.
Za SRPŠ při ZŠ a MŠ Prosenice Ing. Marek Lapáček
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Z činnosti rybářského spolku v roce 2011
Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte mi jménem Rybářského spolku Prosenice, abych
Vás seznámil s naší činností v průběhu roku 2011.
Nechce se tomu věřit, ale už je tu opět konec roku a tím i bilancování, co se nám v
letošním roce podařilo a čím se i díky Vám všem, kteří jste chodili na naše akce, můžeme pochlubit.
Dne 19. února 2011 jsme v kulturním domě v Prosenicích pořádali již třetí Rybářský
ples v doprovodu hudební skupiny Kartágo. Jelikož je tato naše akce z hlediska reprezentace spolku jedna z nejdůležitějších, snažili jsme se, aby vše proběhlo tak, jak má
být, včetně jídla, občerstvení a bohaté tomboly. Z mého pohledu si myslím, že se nám to
podařilo a že všichni hosté odcházeli s vědomím dobré nálady a s uspokojením. Chtěl
bych Vás tímto milí čtenáři a příznivci Petrova cechu zároveň pozvat na náš další Rybářský ples, který se bude konat v sobotu 18. února 2012 v kulturním domě v Prosenicích.
Jen co se na jaře ukázalo sluníčko a voda v rybníku se trochu ohřála, začali jsme se
věnovat nejen příjemným chvilkám při chytání ryb, ale také pracím okolo rybníku, především zpevňováním břehů, natíráním, sečením trávy apod.
Mám velkou radost, že se nám také podařilo postavit pro Vás pěkný přístřešek, ve
kterém si můžete v průběhu našich akcí u rybníku posedět a něco dobrého sníst
z našich rybářských specialit a udírny.
14. května jsme uspořádali rybářské závody. S počasím to bylo v pořádku, ale ryby,
jak jsem již zmínil v předminulém zpravodaji, si „vzaly volno“. A tak z 65 přihlášených
soutěžících se mohli radovat z úlovku jen někteří a to i přesto, že týden před závody
jsme rybník zarybňovali osádkou ryb, hlavně kaprem a amurem. Toto zarybňování provádíme i na podzim. To, že se tam podařila ulovit i řada kapitálních úlovků, mohou potvrdit
i někteří členové našeho rybářského spolku. Nezbývá než popřát soutěžícím, aby příští
rok, co se týče ulovených ryb při rybářských závodech v květnu 2012, byl úspěšnější než
ten letošní.
28. května jsme s ostatními zájmovými spolky z Prosenic pomáhali s přípravou Kácení máje. Zajišťovali jsme jak výběr stromu, dopravu, tak i samotné postavení májky.
V rámci hodových oslav v Prosenicích jsme v pátek 24. června uspořádali u Rýnského
rybníka Dětský den. Tak jak nám počasí ukázalo při Kácení máje svou nevlídnou tvář,
tak během pořádání dětského dne i hodových oslav, jako by vše chtělo napravit. Dětský
den se dá těžko představit bez nezjištné pomoci paní Jany Trnčákové, která opět předvedla svůj um a připravila pro děti různé hry, za které všichni účastníci dostali nějakou
odměnu či pamlsek. K večeru se zapálil táborák, opékal se kabanos a buřty. Pro ostatní
jsme připravili již tradiční makrely, kabanos z udírny a vařená uzená žebra. K zábavě i
poslechu hrál pan Josef Mikula na harmoniku a pan Pavel Davídek na kytaru. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě i při samotném průběhu dětského
dne.
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V neděli 26. června 2011 jsme po skončení hodových oslav v Prosenicích pomáhali
v obecním parku s úklidem celého prostoru a laviček.
Uběhly krásné dva letní měsíce a byl před námi pátek 2. září 2011, kdy jsme se mohli u Rýnského rybníka společně s Vámi rozloučit s létem a děti s prázdninami. Kdo chtěl,
mohl si své dovednosti v rybaření vyzkoušet při loveni kaprů. Opět jsme se snažili připravit pro Vás bohaté občerstvení. Dobrá nálada při doprovodu kytary a harmoniky trvala až
do pozdních nočních hodin.
V sobotu 10. září 2011 náš rybářský spolek zajišťoval pořadatelskou činnost na akci
pořádané pivovarem Zubr „Gulášfest“ na výstavišti v Přerově. Tato akce přináší nemalé
finanční prostředky pro chod naší organizace a proto patří všem našim členům i příznivcům, kteří se na akci podíleli, velký dík.
Tímto výčtem akcí jsem se Vám snažil přiblížit činnost našeho rybářského spolku
v roce 2011. Poděkování patří všem sponzorům za jejich dary do tomboly. Obci Prosenice za její podporu a rovněž Vám všem, kteří na naše akce chodíte.
Poslední den v roce v sobotu 31. prosince 2011 od 13.oo hodin na Silvestra bychom
Vás chtěli pozvat k Rýnskému rybníku na malé pohoštění. Nabídneme Vám svařené víno
i něco na zahřátí a tímto společně ukončíme tento, mohu říci, pro naši organizaci úspěšný rok.
Rybářský spolek Prosenice Vám do nového roku 2012 přeje hodně štěstí, zdraví a
rodinné pohody.
Za Rybářský spolek Prosenice – Vítězslav Rédr

Dětský den u Rýnského rybníka
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Závody dětí na Rýnském rybníku

Hanácké Prosének
„Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se, v tomto novém roce.
Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem,
radujme se, veselme se, v tomto novém roce.
Abychom k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli,
radujme se, veselme se, v tomto novém roce.“
Touto krásnou vánoční koledou Prosénci uzavírají své vánoční pásmo. My dospělí
členové občanského sdružení Hanáckého Prosénku se k tomuto přání připojujeme a
chceme poděkovat všem, kdo nám v uplynulém roce pomáhali s činností s dětmi.
Moc děkujeme.
Mgr.Zdenka Dokoupilová, Hanácké Prosének
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Vystoupení Prosénku pod vánočním stromem v Radvanicích

Vystoupení při adventním posezení na obecním úřadu v Prosenicích
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Hasiči z Prosenic a končící rok….
Závěr roku, spolu s vánočním časem, nás nutí popovídat si o tom, co vše jsme
stihli udělat. Dovolte mi Vás seznámit s činností místních hasičů.
Náš rok začíná tradičně výroční valnou hromadou 2. okrsku dobrovolných hasičů, která se konala 9.1. v Sobíškách. Je to příležitost, kdy se můžeme pobavit o konání
společných akcí na celý příští rok. V únoru jsme se naplno pustili do organizování
„Hasičského plesu“, který bývá dost náročný. Snažíme se tuto tradici dodržovat a připravit Vám pěkný zážitek. Měsíc březen začal „Voděním medvěda“. Zde chci poděkovat i
našim spoluobčanům, kteří nám pomáhají, aby vše dokonale klapalo. Dále jsme
17. března uspořádali „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici pro děti základní školy i veřejnost. Chceme i příští rok tento den zopakovat.
Vyhlášením poplachu dne 24. března v 14.30 hod. jsme byli povoláni k požáru
suché trávy v blízkosti plynové stanice na louce za Jednotou. Zásah trval hodinu a spolu
s námi zde zasahovali i profesionální hasiči z Přerova. Koncem března jsme tvrdě trénovali a zúčastnili se mezinárodní soutěže „Radslavská přilba“. Tato noční soutěž vždy prověří naše zásahové družstvo.
V poslední dubnovou sobotu jsme jeli na tradiční „Hasičskou pout“ na
sv. Hostýn. Zde jsme si nechali posvětit dřevořezbu sv.Floriana od p. Frelicha, která bude umístěna v kapličce u hasičské zbrojnice. Následující neděli 1. května byla mše svatá
za hasiče z Prosenic a posezení k uctění sv. Floriana. Ve středu 4. května jste si jistě
všimli velkého pohybu hasičů a techniky v prostorách bývalé sušičky chmele u hřbitova.
Konalo se zde velké cvičení integrovaného záchranného systému okresu Přerov. Byly
zde zastoupeny složky od Policie, Záchranné služby, kynologové se psy i studenti středních škol, kteří po namaskování dělali zavalené a zraněné osoby. Zasahovaly zde vysokozdvižné plošiny i družstva v dýchacích přístrojích, která hledala raněné.
V květnu se v Pavlovicích konalo povinné „ okrskové kolo soutěže hasičských
družstev“.
Na 1. června jsme si přichystali sportovní odpoledne pro děti ze základní školy,
která zde pořádala dětský den. Děti i rodiče si mohli spolu zasoutěžit. Na obecních hodech dne 25.-26. června jsme organizovali sobotní večerní taneční zábavu a také zajišťovali pořadatelskou službu.
V červenci se koná tradiční soutěž koňských stříkaček. Jelikož bylo velmi deštivo
a podmínky nevhodné, soutěž byla zrušena. V době prázdnin se účastníme pravidelné
brigády v Přerově na řece Bečvě. V té době zde bývá nízká hladina vody, což umožňuje
čištění česel.
V říjnu pořádáme mezi našimi hasiči i spoluobčany oblíbený zájezd „Pochod
vinohrady“.Je to příležitost podívat se po krásných vinicích i ochutnat dobré víno. Na
konci října proběhlo také námětové cvičení okrsku Prosenice. Cvičení se konalo
v prostoru rybníka „Rýnský“ a letos bylo na téma požár lesa. Tuto tradici cvičení založili
v minulých letech naši zakládající hasiči, později byla zapomenuta a nyní se ji snažíme
obnovit.
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Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

Mikulášská nadílka na obecním úřadu v Prosenicích
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V závěru měsíce října jsme ve spolupráci s obecním úřadem pořádali
„Lampionový průvod“.
Konec roku nás zastihl v přípravách na Vánoce. Na první adventní neděli
27. listopadu jsme přichystali rozsvícení vánočního stromu. Mohli jsme si zde s dětmi
zazpívat koledy a poté si v hasičské zbrojnici dát i něco na zahřátí. Následující týden
3. prosince jsme uspořádali spolu s obecním úřadem „Mikulášskou nadílku“ pro naše
nejmenší. Závěr roku vždy tradičně zakončíme Výroční valnou hromadou konanou dne
11. prosince v hasičské zbrojnici. Zde spolu s pozvanými hosty hodnotíme uplynulý rok.
Hasiči se také během roku zúčastnili povinných odborných školení. Prováděli
údržbu hasičské budovy a zajišťovali předepsaný servis veškeré své hasičské techniky.
Na závěr roku míváme každý svá přání. I my hasiči si přejeme setkávat se
s vámi jen při slavnostních a veselých událostech. Rádi Vás kdykoliv přivítáme i s vašimi
nejmenšími u nás v hasičské zbrojnici na návštěvě.
Děkujeme Vám všem za přízeň, kterou nám během roku projevujete.
Přeji jménem svým i jménem všech prosenských hasičů našim občanům, sponzorům, představitelům obce příjemné a klidné vánoce a hodně zdraví v novém roce
2012.
Josef Skopal starosta SDH

Vážení sportovní fanoušci...
Rok 2011 je za námi a proto si ve stručnosti připomeneme úspěchy-neúspěchy
fotbalového oddílu Prosenic. Vše jsme začali zimním turnajem, který pořádal 1.FC Přerov, kde jsme v konkurenci týmů z vyšších soutěží obsadili pěkné 4. místo ze 7 týmů.
Jarní část sezóny nám odstartovala začátkem dubna a skončila v půli června.
Naši kluci skončili na konečném 7. místě, což bylo přesně v polovině tabulky.
Jaro nebylo jen o hraní, ale také jsme se podíleli na spolupořádání společenských akcí v naší obci, jako bylo kácení máje a hodové oslavy. Na těchto oslavách jsme
pořádali turnaj starých pánů, kde naše legendy obsadili 1.místo a putovní pohár tak zůstal doma. V letní přestávce jsme pořádali taneční zábavu v obecní zahradě a začali se
připravovat na novou sezónu 2011/2012, která nám začala v polovině srpna. Po podzimní části se nacházíme na 5. místě tabulky. Fotbalový oddíl má také družstvo malé
kopané, kteří hrají 4. Ligu PLMK. Po skončení sezóny 2010/2011 se umístili na pěkném
4. místě a v novém ročníku okupují prozatím 10 příčku. Náš oddíl nemá žádné mládežnické družstvo, tak proto, abychom si vychovali své nástupce, budeme dělat koncem
ledna roku 2012 nábor žáčků do našeho oddílu. Co nás nejvíce trápí, je současný stav
šaten, které byly postaveny v roce 1964 a dnes jsou již v havarijním stavu. K tomu bufet
s posezením, který je v průběhu roku využíván při fotbalových zápasech a společenských
akcích, nepatří také mezi nejpěknější.
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Věříme, že tento stav se podaří změnit s velkou pomocí obce a vyrostou zde
nové šatny a bufet s posezením, za které se nebudeme stydět. Oproti tomu naše i když
vlnité hřiště patří mezi ty lepší v okrese. Podařilo se nám také upravit horní hřiště, kde
jsme postavili sloupy se sítěmi, aby míč nelétal na cestu a do pole.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim fanouškům a divákům, kteří nás
chodí podporovat, také dobrovolným hasičům a rybářskému spolku za pomoc při pořádání společenských akcí a v neposlední řadě patří velký dík naší obci, bez jejíž pomoci
bychom horkotěžko mohli fungovat. Zachovejte nám přízeň i v roce 2012.
Oddíl kopané přeje všem občanům obce Prosenice klidné prožití Vánoc a zdařilé
vykročení do nového roku.
TJ Sokol Prosenice

Z činnosti Mysliveckého sdružení ProseniceProsenice-Grymov
Byl jsem vyzván redakcí Zpravodaje, abych z pohledu našeho Mysliveckého
spolku zhodnotil letošní rok, který se již nezadržitelně blíží ke svému konci. Dovolte mi
proto malé ohlédnutí za touto letošní, již téměř uplynulou etapou našeho spolkového
života.
Pokud bych měl rok hodnotit pouze po stránce myslivosti, musím řící, že to byl
rok asi horší než lepší. Svůj velký podíl na tom mělo především v poslední době tak nevyzpytatelné počasí, které ukázalo zejména v době kladení mláďat svou negativní tvář, ať
již chladem nebo množstvím dešťových srážek a tím vystavilo nastávající populaci zvěře,
ne zrovna příhodným a přívětivým podmínkám. To se spolu s dalšími vlivy zákonitě projevilo v přírůstcích stavu zvěře.
Jinak jsme se v průběhu roku věnovali opravám, popřípadě budováním nových
mysliveckých zařízení. Snažili jsme se zlepšit podmínky pro zvěř v honitbě vytvářením
zvěřních políček s vhodnými plodinami, výsadbou stromků a následnou péčí o ně.
Naši členové se podíleli na vysekávání buřeně v oplocenkách nového obecního
lesa atd. Jsou to prostě činnosti, které se každoročně opakují tak, jak plyne koloběh času v přírodě.
Naše činnost však není pouze o myslivosti a lovu, ale má i svou stránku společenskou. Tak, jako i jiné organizace, jsme i my pomáhali při pořádání obecních hodů.
Za velké podpory našich příznivců a vlastními silami jsme zabezpečili, snad mohu říci, již tradiční zvěřinové hody.
Pro žáky 4. a 5. tříd základní školy jsme zorganizovali vycházku do přírody spojenou s přednáškou o myslivosti. Dále jsme zorganizovali ke spokojenosti všech zúčastněných dvě lovecké vycházky i s poslední lečí, která neodmyslitelně patří k takovýmto akcím.
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Tohle malé zhodnocení roku není výčtem všech našich aktivit, ale myslím si, že
to není ani smyslem ani účelem tohoto mého článku.
Blíží se Vánoce a Štědrý den. Někteří naši spoluobčané vyrazí ke krmelcům, aby
přilepšili zvěři v tento sváteční čas. Chtěl bych je tímto požádat, aby se u krmných zařízení a v jejich okolí chovali tiše a zvěři předkládali opravdu jen to, co zvířatům prospěje a
ne to, co by jim mohlo uškodit.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem jménem Mysliveckého sdružení Prosenice—
ce—Grymov popřál pevné zdraví, hodně štěstí, dobrou náladu, pohodu a mnoho pěkných
zážitků z návštěvy přírody po celý následující rok 2012.
P.S.: Buďme návštěvníky ukázněnými a pokornými.
Předseda MS Prosenice-Grymov - Oldřich Škrabal

Z činnosti zahrádkářského svazu v Prosenicích
Základní organizace ČZS Prosenice má v současné době 12 členů.
V letošním roce jsme se zapojili v naší obci do několika akcí.
Dne 4. května 2011 se konala v sále obecního úřadu Oslava svátku matek,
kterou ve spolupráci s členkami Červeného kříže organizujeme již po mnoho let.
V minulosti se tyto akce konaly v kulturním domě nebo v sokolovně, později jsme přijali
pomoc obecního úřadu se zdarma zapůjčeným sálem a částkou do tomboly. V letošním
roce byla účast 58 žen, což je zárukou, že se nenudily a dobře se při veselé tombole
pobavily. V programu vystoupily děti z Hanáckého Prosénku a po celé odpoledne pak
hrál na harmoniku pan Mikula s panem Zedkem.
Náš zahrádkářský svaz má zájem o spolupráci se základní školou. V minulosti jsme
společně s dětmi vyrobili kolem 40 krmítek pro sýkorky. S instruktáží o krmení ptáčků
jsme do krmítek nasypali 2 kg slunečnicových semínek, jako startovacího krmiva.
Odebíráme časopis „Zahrádkář“.
Každoročně se žáci zúčastňovali soutěže „Mladý zahrádkář“. Letos jsme však
poprvé za 20 let nevyslali jako jediná organizace za okres Přerov do soutěže mladých
zahrádkářů žádného soutěžícího. Dva žáci zdejší školy se v minulosti vždy v doprovodu
učitelky zúčastňovali soustředění v Jihlavě, Táboře, Znojmě, Litomyšli, Olomouci, Kroměříži a dalších městech. Děti tak poznaly pamětihodnosti měst a při diskotéce se pobavily.
Ze 100 soutěžících bylo umístění našich dětí vždy do 30 místa, což je jistě dobrou vizitkou pro školu, obec i zahrádkářský svaz.
Zapojili jsme se také do péče o zeleň v obci. Na hrázi jsme vysadili 10 ořechů a
za čističkou jsme dosadili několik stromků. U pomníku padlých jsme vysadili 10 růží,
o které budeme pečovat.
Provádíme moštování a drcení ovoce jako službu občanům, aby nemuseli za
touto službou dojíždět do okolních obcí.
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Původně plánovaný zájezd zahrádkářů na Floru Olomouc se v letošním roce
nekonal. Další akce jsou plánovány nebo přeloženy na příští rok.
Motto od zahrádkáře:
Do nového doufejme lepšího roku 2012 popřejme si mnoho zdraví. Když je člověk zdravý, všechno se mu lépe daří. A aby byl zdravý, musí užívat vitamíny. Nejvíce vitamínů má na své ekologické zahrádce ve formě čerstvé zeleniny a ovoce. A proto hojnou
úrodu a hlavně to zdraví.
Za ZO ČZS Prosenice - Vladimír Skácel

Český červený kříž v Prosenicích
Naše místní organizace Českého červeného kříže, která působila v Prosenicích
desítky let ukončila v únoru 2011 svoji registrovanou činnost. Budeme ale pokračovat
dál ve vzájemném setkávání a ve spolupráci s obecním úřadem a zahrádkářským svazem se budeme i nadále podílet na organizaci některých akcí, zejména oslavy „Svátku
matek“.
Přeji všem našim členkám i všem spoluobčanům veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2012.
Anna Trhlíková – předsedkyně ČČK

Upadlá srdce zvonů
V Prosenicích ve věži kostela sv. Jana Křtitele jsou umístěny tři zvony. Je zažitým
zvykem, že každý den v 6:00, 12:00 a 19:30 hodin zvoní největší zvon ohlašující „ráno,
poledne a večer“. Dne 18.9.2011 se však tento zvon odmlčel. Při hledání závady se zjistilo, že z velkého a středního zvonu upadla srdce. Něco takového si zde žádný pamětník
nepamatuje. Po více než dvaceti letech od zavěšení nových zvonů praskla „pásovina“,
na níž srdce visela. Byla objednána oprava a než byla realizována, tak po dobu 17 dnů
zvonil na věži jen nejmenší zvon nazývaný „Umíráček“.
Obdobnou událost jsme před nějakou dobou viděli i v televizi, když upadlo
mnoho kilogramů těžké srdce od velkého zvonu Zikmund ve Svatovítské katedrále.
Podle pověsti prý když k tomu dojde, nastanou v Praze těžké časy. V Prosenicích se ke
zvonům žádné pověsti neváží.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík
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Aktuální informace
Změna výše plateb za stočné a svoz odpadu z popelnic od 1.1.2012
Stočné:
Stočné cena 12,12,- Kč/ m3 odpadní vody
Odpad:
(nyní 900,- Kč)
Odpad platba 1.000,1.000,- Kč při svozu 1 x za 14 dnů
500,(nyní 450,- Kč)
500,- Kč při svozu 1 x měsíčně
750,750,- Kč při kombinovaném svozu (nyní 650,- Kč)
Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2012:
Technické služby Přerov budou v roce 2012 provádět svoz komunálního odpadu
z popelnic v Prosenicích v následujících termínech:
Při svozu 1 x za 14 dní:
dní vždy v lichý týden ve čtvrtek (odpoledne)
První svoz ve čtvrtek 5. ledna 2012 (svoz 1 x 14 dni).
Při svozu 1 x měsíčně:
měsíčně
19. ledna, 16. února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 7. června, 5. července,
2. srpna, 30. srpna, 27. září, 25. října, 22. listopadu, 20. prosince 2012.

Pozvánky
Sobota 24.12.2011
24.12.201 – Štědrý den ve 20.00 h Půlnoční mše v kostele v Prosenicích
Neděle 25.12.2011 – 1. svátek vánoční – 7.45 hod mše sv. v místním kostele
Pondělí 26.12.2011 – 2. svátek vánoční v 7.45 hod mše sv. v místním kostele
(v průběhu mše vystoupení dětí z Hanáckého Prosénku)
Sobota 31.12.2011 ve 13.00 hod Rozloučení se starým rokem u Rýnského rybníka
Sobota 31.12.2011 od 20.00 hod.
hod Silvestrovské posezení v sále OÚ Prosenice při
harmonice, půlnoční ohňostroj, vítání Nového roku.
Ve dnech 7. a 8. ledna 2012 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka
Sobota 14. 1. 2012 – Myslivecký ples v KD v Prosenicích
Sobota 4. 2. 2012 – Hasičský ples v KD v Prosenicích
Sobota 18. 2. 2012 – Rybářský ples v KD v Prosenicích
Neděle 18. 3. 2012 – Beseda s důchodci
důchodc v sále obecního úřadu v Prosenicích
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Tříkrálová sbírka
V sobotu a v neděli 7. a 8. ledna 2012 proběhne v naší obci dvanáctý ročník
”Tříkrálové sbírky” pořádané Českou charitou. Tato sbírka je pořádána v celé České republice. Sbírka je naprosto dobrovolná a je určena na pomoc postiženým lidem a lidem
v nouzi v naší republice i v zahraničí a na podporu celého charitního díla.
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 organizaci sbírky podílejí.
Současně také přeje všem lidem dobré vůle krásné, požehnané a pokojné svátky
vánoční a šťastné vykročení do nového roku.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík

Společenská kronika
Životní jubilea:
Listopad:
Prosinec:

50 - Božena S z u r m a n o v á
85 - Vlasta D a v í d k o v á
50
50
60
70
70
85
93

-

Ivan R o č k á r
Eva Š r á m k o v á
Vítězslav V á l e č e k
Jana H a n z l í k o v á
Josef Z a m a z a l
Emílie K o l á č k o v á
Miroslav K u č e r a

Uzavřené sňatky:
Listopad - Vlastimil Š t e f a n a Lenka S k á c e l o v á
Narozené děti:
Listopad
-

Eriček L á t a l
Katuška Č e l e c h o v s k á

Blahopřejeme !

23

Štědrý večer voní medem,
venku tiše padá sníh …
nad vánočním šálkem čaje
poletuje radost, smích.

Šťastné a spokojené svátky vánoční
hodně štěstí, pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v roce 2012
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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