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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první 3 měsíce roku 2012 ... To je příležitost rekapitulovat rok minulý
a podělit se o hlavní záměry na rok letošní.
V roce 2011 jsme věnovali nemalé úsilí omezování negativních vlivů z automobilové
dopravy. Realizovali jsme místo pro přecházení u autobusové zastávky Prosenice – rozcestí, provedli opravy místních komunikací Na Loukách a u hřbitova a chodník z ulice
Na Loukách k ulici Ke Mlýnu. Souběžně jsme připravili dotace pro 2 přechody v ulicích
Na Návsi a Maloprosenská, jejichž realizaci plánujeme v tomto roce. Podařilo se nám
zajistit realizaci protihlukových opatření - výměnu oken na ulicích Maloprosenská a Grymovská. Investorem je Olomoucký kraj. V současné době jsou ukončena jednání
s vlastníky nemovitostí a připravuje se výběrové řízení s následnou realizací v tomto roce. Na základě jednání se správou silnic má rovněž v tomto roce proběhnout oprava
silnice v ulicích Maloprosenská a Grymovská. Věříme, že soubor těchto opatření zlepší
kvalitu bydlení v této části obce.
V Obecním parku jsme silami naší pracovní čety a svépomocí provedli vybudování
teras hlediště, montáž a zabudování skluzavky na dětském hřišti, opravy zázemí
pro tenisty a další. V tomto roce plánujeme rozšířit dětské hřiště a provést zde další nezbytné úpravy.
Záměr na vybudování sociálního zázemí a provozní budovy s bufetem v Obecním
parku byl připravován již od roku 2002, nejdříve jako koncept (2004) a pak jako projekt (2010) na nějž se nepodařilo získat dotaci z regionálního operačního programu
(ROP).
Od srpna 2011 jsme postupně se sportovci upřesňovali jejich požadavky tak, aby se
záměr stal proveditelný. V nové dokumentaci se oproti projektu ROP podařilo snížit rozpočtové náklady na realizaci provozní budovy téměř o 1/2 (46%) a získat na ni finanční
příspěvek z Olomouckého kraje. Na začátku tohoto roku bylo provedeno statické posouzení budovy bývalých šaten s tím, že její stav nezaručuje bezpečnost zde pobývajících
osob. Proto bylo přikročeno k její demolici a k přípravě realizace nové provozní budovy.
V roce 2011 byla schválena změna územního plánu č. 2A, která řeší mimo jiné část
zástavby rodinnými domy v lokalitě Na Plštích. V návaznosti na toto rozhodnutí zde řešíme napojení inženýrských sítí. Současně s tím rozhodlo zastupitelstvo o zpracování nového územní plánu obce. Ve výběrovém řízení jsme vybrali zpracovatele územního plánu
a získali dotaci na jeho pořízení z Olomouckého kraje. Nový územní plán by měl být dokončen v roce 2013.
Počátkem roku jsem měl příležitost účastnit se téměř všech valných hromad obecních spolků a spolu s nimi se zamyslet nad spolkovou činností v loňském roce a
nad záměry spolků v roce letošním. Společně se spolky jsme pak koordinovali plán kulturních a sportovních akcí na rok 2012. Řada vydařených akcí již proběhla a můžete se
o nich dočíst v tomto zpravodaji. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na nich obětavě
podílí a přispívají tak ke kulturním a sportovním aktivitám v naší obci. Jsme otevřeni i
dalším zájmovým skupinám a podpoříme i ty, kteří by chtěli kulturní či sportovní činnosti
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organizovat např. v tělocvičně, jednacím sále či obecním parku.
Vážení spoluobčané, přichází jaro a s ním čas oživení, radosti a velikonoční svátků.
Ať se Vám v tomto čase vše daří ke spokojenosti Vás i Vašich blízkých.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. - starosta

Informace z jednání zastupitelstva
Dne 20. února 2012 se konalo 7. řádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice,
které projednalo následující záležitosti.
ZO Prosenice vzalo na vědomí:
- Informaci z kontroly plnění usnesení zastupitelstva
- Zprávu o výsledku Inventarizace majetku obce za rok 2011
- Zprávu z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Prosenice za rok 2011
- Informaci o návrhu dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě s firmou Karvep (schválení bylo
přeloženo na příští zasedání),
- Informaci o výsledku z provedené kontroly hospodaření obce za rok 2011, při které
nebyly zjištěny závady ani nedostatky.
- Informaci o ukončení likvidace svazku „Moravská brána – sdružení obcí“
- Aktualizaci složení povodňové komise k 1.1.2012
- Informaci o protihlukových opatřeních spojených s výměnou oken u domů v ulicích Grymovská a Maloprosenská
- Žádosti místních spolků o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu obce
ZO Prosenice schválilo:
- Provedení právního auditu uzavřených smluv, navazujících zápisů a usnesení
- Ponechání peněžních prostředků z přebytku hospodaření ZŠ a MŠ a jejich převedení
do fondů.
- Podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba šaten u areálu obecního parku“ a podání
žádosti na dotaci na „Zpracování pořízení nové územně plánovací dokumentace obce
vč. jednotlivých fází“ – obě z POV Olomouckého kraje.
- Provedení přípravy (Energetický audit, projektová dokumentace) a podání žádosti
o dotaci na „Revitalizaci—zateplení objektu Školní čp. 211 - sokolovna, MŠ a ŠD “
- ZO schválilo změnu charakteru plochy v ÚP obce u parc.č.610 k.ú.Proseničky ze současné „jiné – ostatní plochy“ na plochu „pro občanskou vybavenost“.
ZO Prosenice projednalo a neschválilo:
- Zařazení naší obce do územní působnosti regionální značky „Moravská brána – regionální produkt“. Obec Prosenice se tak nepřipojila k Memorandu na podporu této značky, jelikož v naší obci byla již dříve schválena regionální značka „Haná“.
Další 8. řádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice je naplánováno na pondělí
30.dubna 2012 v 18.oo hodin v jednacím sále obecního úřadu v Prosenicích.
Obecní úřad Prosenice

3

Komentář k přípravě rozpočtu
Daňové příjmy do rozpočtu obce byly v roce 2011 o cca. 803 tis. Kč nižší oproti plánovaným příjmům, které byly stanoveny ve stejné výši jako v roce 2010. Napjatou situaci
v rozpočtu se podařilo navzdory mimořádným výdajům za havárie dořešit a celkový
schodek ve výši -117 tis, Kč tak představuje téměř vyrovnaný rozpočet.
Pokud se týká např. rozpočtové kapitoly činnost místní správy, bylo v roce 2011
oproti roku 2O10 uspořeno cca. 98 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo zejména seškrtáním
nepotřebných výdajů, omezením externích nákupů služeb a jejich zajišťováním vlastními
silami.
Ztráta na kapitole odpadové hospodářství se z částky cca. 56 tis. Kč v roce 2007
postupně zvyšovala až na cca. 137 tis. Kč v roce 2010. Ztráta za rok 2011 pak činila
cca. 121 tis. Kč. Abychom přibrzdili tento trend, přistoupili jsme v roce 2011 ke zvýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu. Přitom i po zvýšení jsou tyto poplatky nejnižší
z okolních obcí (Buk, Osek nad Bečvou, Radslavice). Poplatky dále nebudeme zvyšovat,
ale jednáme s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství s cílem zlepšit systém
sběru a likvidace odpadů a ztrátu snížit.

Otevřeným výběrem dodavatelů a stavebním dozorem investičních akcí se v roce
2011 podařilo snížovat rozpočtové náklady. Tak např. otevřeným výběrem dodavatele
na akci chodníku od Zábranské k Huňkovému se podařilo dosáhnout úspor v řádu statisíců korun. Další potenciály úspor využijeme při výběru nového dodavatele energií a uložení volných finančních prostředků u bank.
V roce 2012 jsou k realizaci připraveny investice podporované dotacemi
(přechody pro chodce, výstavba v obecním parku). Nevyhneme se tedy dofinancování
rozpočtu z finanční rezervy, kterou má obec k dispozici na svém bankovním účtu. Finacování deficitů z prodeje obecního majetku tak, jak tomu bylo v uplynulém období, neuvažujeme. Opatření v rozpočtu budou směrována k dalšímu snižování provozních nákladů, úspor dodavatelů a důslednější reakcí na vývoj příjmů z daní.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Tříkrálová sbírka—
sbírka—poděkování
Dvanáctý ročník „Tříkrálové sbírky“ proběhl v Prosenicích dne 7. ledna 2012.
V naší obci se vybralo 19.420,19.420,- Kč,
Kč což je o 180,- Kč méně než v loňském roce. Celkem
se za farnost (Prosenice a Radvanice) vybralo 28.570 Kč. Výtěžek za Oblastní charitu
Přerov činil 675.412,-Kč, za olomouckou arcidiecézi 21.124.387,- Kč a za celou Českou republiku 66.353.110,- Kč. Vybraná částka byla odeslána na konto Charity České
republiky a po jejím přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65 %. Oblastní charita Přerov
hodlá finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc rodinám s dětmi, které se
během roku dostanou do tíživé životní situace, a také na koupi pomůcek pro paliativní
péči (péče o umírající). 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

Z činnosti Mysliveckého sdružení
Rok 2012 pro nás začal přípravou na Myslivecký ples, který se konal 14.1.2012
v kulturním domě v Prosenicích. Chtěli bychom tak navázat na tradici pořádání mysliveckých plesů, která zanikla s rozpadem starého mysliveckého sdružení v Prosenicích.
Po vytvoření nového spolku jsme si na tak náročnou akci troufli až s příchodem nových
a hlavně mladších členů, kteří byli pro zachování tradic. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do bohaté tomboly i všem, kteří nás
podpořili svou účastí na plese. Poděkování patří také našim hasičům, kamarádům i členům našeho sdružení, ale hlavně našim ženám za příkladnou práci při této akci.
Během zimních měsíců naši členové pokračovali v přikrmování zvěře, která by
jinak strádala při větší sněhové pokrývce.
Dne 10. března 2012 proběhla výroční členská schůze mysliveckého sdružení
spojená s valnou hromadou honebního společenstva, které se zúčastnili i zástupci spolků z Prosenic a starostové z Prosenic a Grymova. Po schůzi probíhala v příjemné atmosféře volná zábava s malým pohoštěním.
O. Škrabal - předseda MS Prosenice-Grymov

Poděkování od Rybářského spolku
Rybářský spolek Prosenice pořádal v sobotu 18. února 2012 v Kulturním domě
v Prosenicích „Rybářský
Rybářský ples“.
ples Děkujeme touto cestou všem svým příznivcům, kteří pomáhali při přípravě plesu, všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly a také všem účastníkům plesu, kteří se v hojném počtu této akce zúčastnili. Zároveň Vám všem přejeme
radostné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a jarního sluníčka.
Za Rybářský spolek Prosenice – V. Rédr
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Z činnosti prosenských hasičů
Hasičský ples
Dne 4. 2.2012 se konal v kulturním domě v Prosenicích „Hasičský ples“. Děkujeme
touto cestou všem občanům za finanční příspěvky a také všem sponzorům za jejich finanční i věcné dary.
Vodění medvěda
V sobotu 25. 2. 2012 se uskutečnilo tradiční „Vodění medvěda“ v Prosenicích. Příznivci této akce převlečeni do rozličných masek prošli společně s medvědem celou naší
obcí. Na mnoha místech již na ně lidé čekali před domy s pohoštěním, připravenými
chlebíčky, koblihami či jinými laskominami a samozřejmě i nějakou slivovičkou na zahřátí. Hospodyňky si za odměnu mohly zatancovat s medvědem. O hudební doprovod se
opět postarali harmonikáři Miroslav a Josef Mikulovi. Poděkování patří všem, kteří se
zúčastnili nejen průvodu v maskách, ale i všem spoluobčanům, kteří se třeba jen na
chvíli jakkoliv připojili k tomuto masopustnímu veselí.
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v pátek 16. března 2012 v hasičské zbrojnici
v Prosenicích „Den otevřených dveří“. Již dopoledne si žáci místní základní školy mohli
prohlédnout prostory hasičské zbrojnice, seznámit se s historií hasičského sboru a
shlédnout výstavu historické techniky. Odpoledne byla hasičská zbrojnice otevřena i
pro širokou veřejnost.
Sbor dobrovolných hasičů Prosenice
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Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Prosenicích
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Beseda s důchodci
V neděli 18. března 2012 se konala v sále OÚ v Prosenicích Beseda s důchodci.
důchodci
Úvod patřil dětem z Hanáckého Prosénku, které vystoupily s velikonočním pásmem vynášení smrtky a vítání jara. Dále pan starosta seznámil přítomné s děním v obci. Děti
ze základní školy vystoupily s pásmem básniček, říkanek a scének. Mažoretky z místní
školy předvedly své umění s hůlkami a na závěr vystoupila děvčata a chlapci z country
skupiny z „Prosénku“ a společně zatančili ve stylu country. Hlavní odpolední program
patřil vystoupení hudební skupiny „MINI
MINI“
MINI z Přerova. Všichni přítomní senioři se dobře
pobavili, zazpívali si oblíbené písničky a někteří si i zatančili. K příjemné pohodě přispěla
sklenička vínka, malé občerstvení a samozřejmě i tradiční tombola. Veselo bylo až do
samého závěru akce, že se některým účastníkům ani nechtělo domů. Již teď se těšíme
na příští setkání s Vámi.
Za OÚ Prosenice – J. Lajtochová

Posezení při besedě s důchodci
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Vystoupení Hanáckého Prosénku a taneční zábava při setkání s důchodci.
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Vynášení smrtky
Již tradičně v Prosenicích na Smrtnou neděli vynášely děti Hanáckého Prosénku
za účasti diváků slaměnou MORENU. Když pak v zákrutách Strhance zmizela, všichni se
vraceli do vesnice s MÁJÍČKEM – symbolem jara. Pak děcka pokračovala v obchůzce
dědiny . Harmonika, zpěv dětí a krásné počasí dotvořily tu atmosféru, která nás jako by
spojovala s dávnými tradicemi našich předků.
Za Hanácký Prosének Zdenka Dokoupilová

Zastavení s májíčkem Na Chmelínku a vynášení smrtky v Radvanicích
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Beseda s důchoci: nahoře vítání jara, dole country tance.
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Vystoupení dětí ze školy při besedě s důchodci
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Vodění medvěda v ulicích Prosenic
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Stěhování „čerta“ a mlátičky z gruntu rodiny Davídkových do prostor obecního úřadu.
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Projekt obecního depozitáře a muzea
Projekt na zřízení obecního depozitáře a muzea má obec ve svém Programu obnovy již od roku 2004. Projekt předpokládá zřízení regionálního muzea v hospodářských
budovách obecního úřadu. V muzeu by měly být soustředěny exponáty, připomínající
bohatou tradici a zvyky regionu ....
Tolik výčet z programového dokumentu obce. V současné době jsme svědky toho, jak bývalé hospodářské usedlosti, které tvořily ráz původních návsí Prosenic (ulice
Na Návsi a ulice Maloprosenská), mění vlastníky a tak mizí mnohé nářadí, stroje a zařízení, která sloužily selským rodům k práci na tradičních gruntech. Spolu s dosud žijícími
pamětníky máme potřebu mnohé z toho, co nám připomíná nejen bohatou historii Prosenic, ale i naši vlastní identitu, zachránit a oživit tak, aby sloužilo potřebám současníků
i budoucím generacím.
Díky vstřícnosti a pochopení rodiny Davídkových a aktivitám příznivců zabývajících
se bohatou historií obce jsme mohli soustředit další předměty do depozitáře. Dále nás
čeká spousta dobrovolné práce, která se nedá dělat bez nadšení a zápalu. Předměty
budou, vyčištěny, vytříděny a zaevidovány. Souběžně s tím zamýšlíme připravit dokumentaci stavebních a technických úprav hospodářských stavení obecního úřadu tak,
abychom se mohli ucházet o finanční prostředky na podporu tohoto záměru.
Malá regionální muzea nalezneme v řadě míst jak u nás, tak v zahraničí. Bývají
chloubou obce a tím prvním místem, kam se vodí návštěvníci. Slouží tak nejenom vzdělávání a propagaci obce, ale i k pořádání kulturních akcí a dílen a posilují také turistických ruch. Historické předměty uložené v depozitářích tak spolu s příběhy svých původních majitelů získávají nový účel, pro obecný prospěch nás všech.
Ing, Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Noční pěší pouť ze sv. Kopečka na sv. Hostýn 2012
Stalo se již tradicí, že týden před květnou nedělí se koná noční pouť ze sv. Kopečka na sv. Hostýn. Trasa je dlouhá asi 50 kilometrů a Prosenice se nacházejí uprostřed
cesty. V Prosenicích mívají poutníci odpočinkovou zastávku.
Letos se šlo z pátku 23. na sobotu 24.března. Poutníci vyrazili ze sv. Kopečku po
mši kolem 19 hodiny. První poutníci dorazili do Prosenic asi ve 23.30 hodin. V jednacím sále obecního úřadu jim byl podán čaj, káva, nabídnuty koláče, bábovky i chléb s
pomazánkou. Občerstvení věnovali lidé ze zdejší farnosti a místní ženy je poutníkům
podávaly. Když se poutníci občerstvili, ohřáli a trochu si odpočinuli, navštívili zdejší kostel a pak se vydali na další pochod. Letos jich bylo asi 200. Na sv. Hostýn došli poutníci
nad ránem, kde v 7 hodin byla mší sv. pouť ukončena.
Pochod je fyzicky značně náročný, neboť se jde po tvrdých cestách a je chladné
počasí. Na trase pochodu jsou umístěny informační tabule, jedna je také v Prosenicích u
parkoviště naproti kostela.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Základní škola a Mateřská škola Prosenice
Od začátku kalendářního roku se již překulily další tři měsíce, měsíce plné pilné školní práce, ale také nejrůznějších školních i mimoškolních akcí.
Velkou a príma činností bylo pořizování video snímku v rámci projektu Comenius Projekt
je zaměřen na recyklování a energie -„Pátrání s Sherlockem Holmesem“.
Holmesem“ Za ochotné
pomoci jednoho z tatínků - pana Vagrčky a přímo „super“ našich hereckých výkonů se
dílo podařilo. Děvčata z páté třídy si procvičila angličtinu a svým výkonem přesvědčila
naše zahraniční partnery, že naše škola zaujímá v tomto projektu pevné místo a je plnohodnotným členem tohoto mezinárodního týmu. V Polsku,
Polsku kde jsme byli na pracovním
setkání všech představitelů partnerských škol, se snímek líbil a sklidil zasloužený
úspěch.
A v rámci tohoto projektu pokračujeme dál a plníme nové úkoly - nyní jsme se pustili
do „zahradničení“.
„zahradničení“ U nás ve škole zahradničíme sice jen formou vysévání do květináčů
atp…, možná si řeknete – obilí, řeřicha, hrách, fazole…, ale máte vidět děti, jak si každý
sám o ten svůj květináč pečuje, jak si hlídá zalévání a jak se denně společně ve třídách
kontroluje, kolik že už těch rostlinek vzešlo, kdo jich tam má nejvíc. Pokračujeme i
v projektu o šetření energiemi doma i ve škole.
Ve škole jsme ještě uskutečnili v březnu velký týdenní projekt KNIHA, a že se děti
o knihách mnohé dozvěděly, o tom svědčí „výstupy“ z projektu, ať výtvarné, rukodělné, či
literární, které zdobí chodby i třídy školy.
V oblasti mimoškolní činnosti máme za sebou také řádku pěkných akcí.
Patří mezi ně velmi zdařilý 1. ročník soutěže malých mažoretek „O
O Prosenskou mažoretku“,
ku“ kdo byl a viděl, určitě nelitoval, a mohl jen chválit. Rozhodně to nebyl ztracený čas.
Naše mažoretky se také zúčastnily soutěže O Podhostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem. Nedosáhly sice na ta nejlepší umístění, ale svým vystoupením naší škole ostudu
rozhodně neudělaly. Také snad potěšily všechny přítomné na Setkání důchodců v Prosenicích, kde jsme připravili i další kulturní program. Teď se holčičky pilně připravují na
další soutěžení - do Litovle. K již tradičním akcím ve škole patřil také lednový sportovní
turnaj smíšených čtyřher ve stolním tenise,
tenise účast dětí na dalším turnaji v miniházené
ve Velké Bystřici. Také uskutečněný pěkný Dětský karneval naplnil naši sokolovnu „až
po strop“.
Čas nějak zahálet ale rozhodně nemáme. Právě probíhá sběr papíru, chystáme tradiční velikonoční hrátky, tvořivé ručičky 3., čajování. Čajování – věc již také známá, ale
letos proběhne i se snahou o zapsání do České knihy rekordů – pokusem o vytvoření co
nejdelšího hada z obalů od porcovaných čajů. Naším cílem je dojít s čajovým hadem co
nejdále. Celá akce vypukne 12. dubna 2012 odpoledne za účasti komisaře agentury
Dobrý den – Pelhřimov. Pomalu se už také připravujeme na Školu v přírodě i na turnaj v miniházené „O
O pohár starosty obce Prosenice“,
Prosenice letos jubilejní 5.ročník.
Hlavní pozornost teď patří přípravám na oslavy a akce spojené s výročím 225 let
školy v Prosenicích.
Prosenicích Připravujeme propagační a informační brožuru o škole, kulturní a
sportovní program pro přátele školy a veřejnost. Všechny akce by se měly uskutečnit
v termínu 24. 5. – 26. 5. 2012.
2012 Všichni návštěvníci budou srdečně vítáni. Jak to všechno dopadne, tak o tom zase až příště.
ZŠ a MŠ Prosenice
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Nahoře děti ze základní školy při zahradničení, dole mažoretky ze ZŠ při soutěži.
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Výstava „Dva lidoví umělci z Prosenic“
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Olomouc ve spolupráci
s obcí Prosenice připravili výstavu „Dva lidoví umělci z Prosenic: Josef Kaluža - malíř a
Ladislav Frélich - řezbář“.
řezbář“ Tato výstava se koná u příležitosti 80. narozenin p.Ladislava
Frélicha a 135. výročí narození Josefa Kaluži. Výstava se bude konat v Galerii souboru
staveb lidové architektury v Příkazích u Olomouce a potrvá od 29. dubna do 16. září
2012.
2012
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 29. 4. 2012 v 10.30 hodin v Hanáckém
skanzenu v Příkazích u Olomouce a vystoupí při ní dětský folklórní soubor Hanácké Prosének.
sének Návštěvníci si zde mohou prohlédnout jak výstavu, tak i expozice. Sbor dobrovolných hasičů Prosenice pořádá v neděli 29. dubna 2012 autobusový zájezd na zahájení
této výstavy. Zájemci o tuto akci z řad veřejnosti se mohou přihlásit u Ing. Milana Pospíšilíka.. Na výstavě bude k dostání katalog výstavy v barevném provedení. Při této příležitosti obec Prosenice znovu vydala dvě pohlednice (litografie), složené z obrázků Prosenic namalovaných Josefem Kalužou, původní vydání před rokem 1905. Pohlednice bude
možné zakoupit na obecním úřadě v Prosenicích. Obec Prosenice touto cestou také děkuje všem, kteří nějakým způsobem přispěli k uspořádání výstavy a zdokumentování
příslušné historie, zapůjčili obrázky, obrazy, vyřezávané věci, fotografie, písemnosti,
umožnili jejich vyfotografování a poskytli různé informace.
Zpracospíšilík

JOSEF KALUŽA
MALÍŘ

val: Ing.

Josef Kaluža (1877 –1935) před svým domem

LADISLAV FRÉLICH
ŘEZBÁŘ

Milan Po-

Ladislav Frélich (1932) se sochou sv. Floriána
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Josef Kaluža a Prosenice
Jméno Kaluža se ve Velkých Prosenicích na Chmelínku na čísle 40 objevilo v roce
1774, kdy nemovitost koupil Martin Kaluža od obce za 60 rýnských. Kupní smlouva obsahovala tyto závazky:
1. Kdyby se špatně choval, neb kontribuci neplatil, vrátí chalupu.
2. Obec má předkupní právo v téže ceně.
3. Ročně platí do panského důchodu 1 r. 30 d., obci 4 r. 30 d. a za pastvu 1 r. 6 d.
Další majitelé: 1806 Anna a Josef Kalužovi (kovář ve Velkých Prosenicích)
1836 dědí Jan Kaluža
1888 syn Josef Kaluža a vdova Františka, provdaná Zapletálková
Zapletálková.
Samotné jméno Kaluža vzniklo z místního určení – „jenž bydlel u kaluže.“
Josef Kaluža
se narodil 7.3.1877 ve Velkých Prosenicích. Jeho otec
Jan Kaluža se narodil v roce 1814 a zemřel 29.6.1888,
povoláním byl kovářský mistr a domkař ve Velkých Prosenicích. Kovářskou koncesi prodal kolem roku 1880 Ignáci Zahradníkovi z č.51.
V sousedním stavení č. 52 byla kovárna, později
byly oba domy spojeny. Matka Františka Kalužová
narozená 16.4.1845 jako Sasáková v Kokorách, se
po smrti manžela znovu provdala 29.5.1894 za
Josefa Zapletálka (narozen roku 1864) z Malých Prosenic
č.11 (dnes 174). Ona měla 49 let a on 30. Dožila
se 92 roků.
Josef Kaluža se narodil s poškozením kyčelního kloubu a napadal na jednu nohu.
Traduje se, že ho do školy nosila na zádech Frantina (schovanka u Kalužů – sirotek).
V třídní knize je uvedeno že byl „chromý“ a měl takzvané „domácí vyučování“ a byla mu
vykazována omluvená nepřítomnost. Přesto měl patrně dobré známky, neboť posléze
studoval na gymnáziu v Přerově a to po tři roky, od 1.9.1891 do 27.6.1894. Bydlel tam v
podnájmu. Studium na gymnáziu v tehdejší době kladlo na studenty značné nároky. Vyučovaly se zde předměty jako: jazyk český, jazyk latinský a jazyk řecký, zeměpis a dějepis,
matematika, přírodopis, silozpyt (fyzika), kreslení a další.
Jako povolání bylo u Josefa Kaluži uváděno že byl rolník či soukromník. Patrně
však vzhledem k tělesnému postižení nemohl vykonávat těžkou práci v zemědělství.
Jinak byl ovšem velmi zručný na různé věci a také opravoval boty.
Ve Velkých Prosenicích se Josef Kaluža také zapojil do veřejného či politického
dění. V roce 1913 byl zvolen do obecního zastupitelstva a také v roce 1919, tehdy kandidoval za Čsl. stranu socialistickou. Stal se členem finanční komise. Během 1. světové
války a také po jejím ukončení vykonával funkci obecního tajemníka pro obec Velké
Prosenice a to patrně až do místních voleb 2.9.1923. Mnoho také vykonal co se týče písemné agendy pro obec Malé Prosenice.
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Dochovaly se některé obecní úřední dokumenty
které napsal pěkným
„krasopisným“ písmem“.
Dne 16.12.1924 se Josef Kaluža oženil. Vzal si za manželku Metodu Sasákovou,
narozenou 16.12.1885 v Dolním Újezdě (schovanku ve Velkých Prosenicích, „bylo to
do rodiny“). Svatba se konala v kostele v Oseku nad Bečvou, neboť oddávajícím byl přítel Josefa Kaluži kooperátor Valentin Doležel (předtím působil krátce v Prosenicích).
Za svědky jim byli Jindřich Peterka, mlynář v Malých Prosenicích a Ferdinand Vláčil, sedlák, toho času starosta ve Velkých Prosenicích. Svatební hostina se konala
v Prosenicích, kam se svatebčané na bryčce i s knězem vrátili. Manželství zůstalo
bezdětné.
Josef Kaluža byl společenský člověk. Měl svůj osobitý humor, který rozdával především svým spoluobčanům na Chmelínku. Rád navštěvoval své sousedy a oni zase chodili
k němu. Do protějšího domu č. 51, kde bydleli Zahradníkovi, chodil každý den, oni zase
navštěvovali rodinu Kalužovu v neděli.
Byl to přemýšlivý člověk („koumák“). Denně četl noviny a seznamoval se s novými
zprávami. Hodně četl různou literaturu, včetně dobrodružné a spirituální.
Josef Kaluža byl také hudebně nadaný. Hrál na housle a také doma hrával na harmonium a to hlavně mariánské písně. Někdy dokonce i zastupoval varhaníka Antonína Lukšíka v kostele ve hře na varhany, například při májových pobožnostech.
Řídící učitel zdejší obecné školy František Krestýn v roce 1927 zaslal na „Na krajinskou výstavu Pobečví v Hranicích“ (14.7. – 15.8.) celkem 25 fotografií - žáků, tříd, školní
budovy, sešity žáků II. třídy a mapu místní trati katastrální obce Velké Prosenice, kterou
nakreslil a daroval škole Josef Kaluža.“
Patrně největším odkazem Josefa Kaluži pro současnost jsou obrázky Prosenic, které
namaloval. Jsou to vlastně nejstarší vyobrazení míst z Prosenic. Dochovaly se tyto obrázky rozměru 28,5 x 21 cm: Kostel v noci, namalovaný v roce 1903, Horní konec návsi
s kostelem 1903, Část ulice na Chmelínku od kříže ke mlýnu 1903, Kostel + škola +
Tovární restaurace + zvonice + cukrovar 1903 (pospojoval tak věci, které normálně
nejsou spolu vidět), Pohled na Prosenice od Buku, dále obrázky rozměru 26 x 17 cm:
Kostel a škola, Původní stavba č. 13 z 15.12.1930, Stavení č. 14 s nočním osvětlením
z 15.10.1931, Kratochvílovo stavení na Chmelínku r. 1890 č. 22 z 30.10.1930, Domy
č.51 a 53 z 2.5.1934, Část Chmelínku s hromadami větví z 31.1.1930, Chmelínský
most od Luže z 1.4.1930, Chmelínský most od silnice z 28.6.1932, Chmelínský most
od č. 47 z 2.7.1932, Cukrovar, Mlékárna, Mlýn, Horní část návsi Malých Prosenic
s kapličkou z 27.4.1934, Kaplička sv. Floriána od mlékárny z 25.4.1934, Kaplička sv.
Floriana na návsi z 26.4.1934, Kaplička sv. Floriana od č. 150 z 24.4.1934, Požár
stodoly v č. 10 dne 16.9.1923 namalovaný 19.2.1931. Tu kapličku sv. Floriána
v Malých Prosenicích maloval několik dní před jejím zbouráním 8.5.1934 z důvodů úpravy kanalizace horního konce obce a vydláždění návsi.
Namaloval také velké obrazy na plátno dle obrazů malířských mistrů: Kristus na hoře
Olivetské, triptych Valašská Madona, Anděl Strážný, Madona s dítětem v polích (vzorem
mu stála slečna Božena Lepařová z Malých Prosenic). Dále namaloval obrazy: Kníže Oldřich a Božena, Dívčí válka. Ve svém domě č. 40 vymaloval průjezd do dvora. Na levou
stranu namaloval sv. Hostýn.
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Při různých příležitostech nakreslil i plakáty v národním stylu, například na ochotnická divadla hasičů (Paní revírníková a její Tóny - 5.6.1921, Pan inženýr – 13.3.1921),
masopustní zábavu legionářů – 19.2.1922, rybářský výlov a podobně.
Josef Kaluža zemřel 18.4.1935 ve věku 58 roků na zánět plic a srdeční vadu. Pohřben byl na hřbitově v Prosenicích, v současnosti je tento hrob v pronájmu rodiny Hučínovy („přízeň s rodinou Zapletálkovou“). Jeho manželka Metodějka Kalužová
(soukromnice) zemřela 9.7.1941.
Během 2. světové války bydlela v domě č. 40 Cäcilie Sauterová, což byla teta Josefa
Kaluži (sestra jeho matky). Před válkou žila v Rakousku ve Vídni. Po skončení války byla
jako rakouská státní příslušnice počítána mezi Němce. Byla vyzvána, aby opustila území
obce na vlastní útraty a musela se vystěhovat z Československé republiky. Dne
28.8.1945 MNV zabavil majetek její i ostatních. Pole připadla státu. Dne 4.9.1945 byl
byt v č.40 po C. Sauterové přidělen Marii Kratochvílové z č. 35 se závazkem pečovat o
Františku Barboříkovou. V č. 40 byla provedena dražba věcí C. Sauterové. Výtěžek byl
dán do obecní pokladny. Dražba svršků se těšila dosti velkému zájmu občanů. Bohužel
po dražbě bylo lidem dovoleno, aby si každý z knihovny (možno-li to tak nazvat) po Josefu Kalužovi vzal, co se mu zlíbí. Několik knih bylo sice vybráno pro obecní knihovny do
Velkých i Malých Prosenic, ale byly odneseny i listiny a poznámky Josefa Kalužy, které
pro jednotlivce sice cenu neměly, ale našly by své místo v obecním archivu. Velké obrazy
svatých byly v dražbě prodány místním zájemcům.
Jak již bylo zmíněno, v domě č. 40 žila Františka Barboříková, kterou lidé znali jako
„Frantinu“. Paní Františka Kalužová-Zapletálková si dělala starosti, co bude s Frantinou
po její smrti. A tak do své závěti uvedla, že kdokoliv bude novým majitelem domu, musí
se o Frantinu postarat. To se také stalo a Frantina dožila ve výměnku na levé straně průjezdu. Pamětníci si ji ještě pamatují, jak chodila do kostela, šátek uvázaný na hlavě.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

Trvalou památkou na rodinu Kalužovu v Prosenicích je kamenný kříž
stojící před domem č.45, postavený
v roce 1887 nákladem Jana a Františky Kalužových z čís. 40 (rodičů
Josefa Kaluži).
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Aktuální informace
Úplná uzavírka silnice přes Grymovský most.
V souvislosti s rozsáhlou opravou Grymovského mostu bude od 7. května do 25.
července 2012 úplně uzavřena silnice vedoucí přes Grymovský most pro veškerou automobilovou dopravu. V této době se z Prosenic do Přerova a zpět přes Grymovský most
autem ani autobusem nedostanete.
(Původně byl termín stanoven od 9. dubna do 25. července 2012)
Po dobu této uzavírky bude autobusová linka 920017 Přerov – Velký Újezd vedena obousměrně po objízdné trase: „Přerov, autobusové nádraží“ dále zastávka „Přerov,
nábř.Dr.E.Beneše, hot.Strojař“- do Prosenic zastávka „Prosenice,náves“.
Autobusová zastávka „Prosenice
Prosenice u cukrovaru“
cukrovaru bude úplně zrušena a přemístěna
na zastávku „Prosenice – náves“ a to pro oba směry.
Zrušeny budou zastávky „Přerov EMOS“, „Přerov-nemocnice“, „Kozlovice-náves“
„Grymov-kaple“ a „Prosenice-cukrovar“.
Autobusová linka 920057 Přerov – Lipník nad Bečvou a zpět přes Prosenice vůbec nepojede.
Humanitární sbírka v Prosenicích – 2. května 2012
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Prosenice pořádá humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí. Humanitární sbírka se uskuteční ve středu 2. května 2012 , v době od 8.00 do 1700 hodin
v prostorách Obecního úřadu v Prosenicích.
Co můžete darovat? Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské , lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony (v zachovalém stavu), látky minimálně 1 m2 - prosíme,
nedávejte zbytky látek !!! Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, vše nepoškozené !
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky. Obuv – veškerou nepoškozenou ! Hračky
– nepoškozené a kompletní.
Darované věci do humanitární sbírky zabalte do igelitových pytlů či krabic,
krabic aby se transportem nepoškodily. Věci nesmí být zaprášené, či nějak poškozené!
Sběr nebezpečného odpadu – 12. května 2012
Firma Biopas Kroměříž bude pořádat v naší obci v sobotu 12. května 2012 sběr
drobného nebezpečného odpadu.
odpadu Sběrné vozidlo bude přistaveno v určenou dobu u
zdravotního střediska v Prosenicích. Ke sběrnému vozidlu můžete přinést např. staré
barvy, lepidla, baterie, chemikálie, staré léky, teploměry, ředidla, plechovky od laku, postřiky všeho druhu ze zahrad a jiné. Svůj odpad, prosíme, předávejte osobně pracovníkům Biopasu.
Biopasu Sběr nadměrného nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční až na
podzim.
Letáky s přesným termínem a časem sběru nebezpečného odpadu obdrží každá
domácnost do svých poštovních schránek.
Obecní úřad Prosenice
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Společenská kronika
Životní jubilea:
Leden:

60
70
75
50
60
70
70
85
90
60
60
60
70
80

Únor:
Březen:

Duben:

-

Miroslav S e d l á č e k
Marie M u c h o v á
Alois V e l i c k ý
Jiří K l e i b l
Marie P a d a l í k o v á
Anna R a k o v a n o v á
Jana H a v l í k o v á
Marie P o s p í š i l í k o v á
Vladimír N o v á k
Lubomír M a t u š k a
Eva M a t u š k o v á
Zoltán B u s á n c z k ý
Eva J o h n o v á
Ladislav F r é l i c h

Uzavřené sňatky:
Leden - Ladislav Š e v č á k a Eva Z a t l o u k a l o v á
Narozené děti:
Leden
Únor

-

Eliška H a n d l o v á
Erik K ř í ž e k

Blahopřejeme !
Úmrtí :
11. 1. 2012
15. 1. 2012
8. 2. 2012
25. 2. 2012

p. Oldřich H a n á k
p. Marie M u c h o v á
p. Josef L á t a l
p. Jarmila G a l l a s o v á
Vzpomínáme.
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-

67 let
70 let
75 let
74 let

Smrt chodí po vsi, má velký vósy.
Už nemože choditi, musíme ju nositi.

Od města k městu, nesem nevěstu.
Jestli nám nic nedáte, tak vám ju tu necháme!

Smrtná neděla, kams klíče dala?
Květná neděla, kams klíče dala?
Květné pondělko, kams klíče poděl?
Zelené čtvrtko, kams klíče poděl?
Svaté Jiří vstal, zemi odmykal.
A z ní vykvetla bílá leluja.

Dala jsem je dala Květné neděli.
Dala jsem je dala Květném pondělkom.
Poděl jsem je poděl Zeleném čtvrtkom.
Poděl jsem je poděl svatémo Jiří.
Abe rostla tráva, tráva zelená.
Hej nám, hej, bílá leluja.

Smrťáka nesem, s velikým nosem. Co s ním uděláme, do vody ho dáme, nad ním zazpíváme: Hala, hali, houuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
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