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Červen 2013—oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených a prázdnin, času, kdy máme
čas se zastavit a načerpat sil do dalšího období. A my bychom se s Vámi chtěli podělit
nejen o informace o našich společnýc h obecních záležitostech, ale i o zážitky a novinky
ze života v Prosenicích.
Na začátku roku jsme opět pokračovali v opravách nevyhovujících částí chodníků,
tentokrát v ulici Na Chmelínku.
Poté jsme se přesunuli k provozní budově a bufetu v obecním parku, abychom provedli nezbytné úpravy terénu, odstranili betonové základy starého oplocení a dokončili
chodníky, oplocení, dětské hřiště a výbavu nových budov tak, abychom je mohli zprovoznit a budovy začaly sloužit potřebám spolků a obce a to už od první akce Kácení máje.
To se podařilo díky úsilí a pracovnímu nadšení a nasazení řady spolupracovníků, našich
spoluobčanů, kteří nejenom realizovali dílo podle připravených plánů, ale sami jej i dotvářeli – jak při stavbě chodníků, oplocení, udírny, tak při vnitřním vybavení lavečkami,
stoly či stojany na kola a v neposlední řadě osázení zelených ploch a stromů. Bylo samozřejmé, že přitom docházelo i k výměně různých názorů a jsem přesvědčen, že to vcelku
vybudovanému dílu prospělo. Vznikl tak funkční areál, umožňující vedle sportovních i
kulturní a volnočasové aktivity všech věkových skupin našich spoluobčanů či návštěvníků. Naplňuje se tak dlouholetá představa o komplexním využití dříve chátrajícího areálu,
který obec odkoupila v roce 1999, částečně rekonstruovala vybudováním tenisových
kurtů v roce 2003 a ztvárnila ji v projektové studii zpracované již v srpnu 2006. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem k vytvoření tohoto díla
přispěli. Ne vše je zcela hotovo a uvažujeme o dalších úpravách a vylepšeních. Jaká budou, to bude mimo jiné záviset i od toho, jak se nám bude dařit rozvíjet provoz a sportovní a kulturní aktivity v parku. Je naším cílem, aby park sloužil nejenom široké veřejnosti,
ale aby zde rozvíjely svou činnost spolky a i neformální společenství zde nacházela zázemí pro své aktivity.
Celý projekt a jeho realizace by samozřejmě nebyl možný bez aktivního přístupu hlavního uživatele provozní budovy – šaten, fotbalového oddílu TJ Sokol, který se podílel na
návrzích vnitřního uspořádání budovy i na vnitřním vybavení šaten. Aktivity „sokolů“,
jejich úspěš né založení fotbalové přípravky, získání podpory Hanácké potravinářské společnosti i jejich fotbalové úspěchy v loňském a letošním roce byly a jsou pro nás motivací.
Společně jsme tak 22. června oslavili 101. výročí založení TJ Sokol v Prosenicích v
již v novém prostředí parku a jako vždy perfektně upraveném trávníku fotbalového hřiště. Přívalové deště časného rána sice vytvořili na hřišti „rybníčky“, ale díky společnému
odhodlání sokolů a hasičů se do odpoledne podařilo větší část vody odčerpat a oslavy
tak proběhly bez nejmenší chybičky.

Na úpravy v obecním parku navazuje hned bezprostředně výstavba cyklostezky, jejíž
projekt a financování zajišťujeme již od loňského roku. Začali jsme v pondělí 29. července 2013 a v září má být cyklostezka hotova. Cyklostezka povede od obec ního parku –
bufetu, za fotbalovým hřištěm, napojí se na místní komunikaci k Moravské zemědělské
a bude pokračovat podél pravé strany silnice až ke Grymovskému mostu. Na projekt se
nám podařilo ziskat prostředky z Regionálního operačního prog ramu (ROP) Střední Morava ve výši až 85% uznatelných nákladů. Zpřístupněním areálu obecního parku pro cyklisty jedoucí po cyklostezce Bečva přitáhneme do areálu další návštěvníky a našim spoluobčanům na kolech i kolečkových bruslích umožníme pohodlný a bezpečný přístup na
trasu cyklostezky, která již dnes propojuje směr Přerov –Osek—Lipník—Hranice ale i Radslavice.
Z dlouhodobějšího pohledu tak postupně realizujeme a propojujeme záměry, které
jsme deklarovali již v roce 2010-2011 a realizovali v roce 2012, a které se dají shrnout
pod název revitalizace ulic Maloprosenská a Grymovská. Naše zásahy tak postihnou
prostor od ulice Osecká až ke Grymovskému mostu. V současné době řešíme na úrovni
projektové studie prostor před cukrovarem a propojení cyklostezky od parku na ulici
Zahradní a po ulici Zahradní napojení na cyklotrasu Jantarová stezka u obecního úřadu.
V červnu 2013 vybral výbor regionální rady ROP k dopracování a profinancování náš
další dotační projekt Revitalizace centrální části obce Prosenice, který řeší úpravu chodníků a veřejných prostranství v ulicích Na Návsi a v okolí obecního úřadu, školy a tělocvičny. Pracujeme na jeho přípravě a očekáváme, že k jeho realizaci přistoupíme v roce
2014. Naše aktivity by se tak měly přenést zejména do ulic Na Návsi, Školní a K Žebračce. Čekají nás rovněž úpravy na ulici Osecká. O třetím z projektů, který jsme podali do
ROPu- Regionální muzeum Prosenice– dosud nebylo rozhodnuto. O prioritách roku 2014
bude zastupitelstvo rozhodovat koncem roku při sestavování rozpočtu na rok 2014.
Pokročili jsme rovněž ve zpracování nového územního plánu, který prošel připomínkovým řízením příslušných orgánů státní správy a v současné době probíhá zapracování
připomínek z projednání do návrhu územně projektové dokumentace. Do konce letošního roku pak očekáváme jeho veřejné projednávání.
V posledním vydání zpravodaje jsem se zmiňoval o jednáníc h starostů místní akční
skupiny MAS Záhoří-Bečva v Prosenicích v prosinci 2012. Cílem těchto jednání bylo rozšíření územní působnosti o další obce a město Lipník nad Bečvou. Integrace byla nakonec provedena na valné hromadě místní akční skupiny (dále jen MAS) 21.ledna 2013 v
Prosenicích. Počet obyvatel na území MAS se tak zvýšil téměř dvojnásobně a zahrnuje
32 obcí v prostoru mezi městy Hranice a Přerov. Při změně takového rozsahu je přirozené, že došlo i k dalším změnám v organizaci MAS. Byla schválena změna stanov včetně
změny názvu na MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s., změny sídla na Bratrská 358, Lipník nad
Bečvou a volbami bylo zvoleno nové vedení MAS na principu poměrného zastoupení
zástupců mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Předsedou MAS byl zvolen
Otakar Dokoupil, starosta obce Prosenice, místopředsedy pak Vlastimil Bia, starosta
obce Pavlovice a Tomáš Šulák,starosta obce Veselíčko. Do dneš ního dne prošla MAS
řadou změn a je silným a stabilním subjektem s dobrými předpoklady zajištění

financování projektů z prostředků evropské unie. Význam těchto kroků ocení naši spoluobčané od roku 2015, kdy obce, spolky a podnikatelé z území MAS budou moci podávat
projekty k profinancování v novém plánovacím období 2014-2020.
Vážení spoluobčané, máme za sebou řadu kulturních akcí pořádaných spolky i obecním úřadem. Ty venkovní se odehrály již v nově upraveném areálu obecního parku. Kácení máje vystřídaly letos HRY BEZ HRANIC, akce finančně podpořené MAS MORAVSKÁ
BRÁNA z projektu přeshraniční spolupráce Eurogionu Praděd, které se účastnilo 14 obcí
z mikroreg ionu Pobečví a družstvo mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Hry měly podtitul Rozumíme si navzájem aneb se spolky z Prosenic máme hry bez hranic. Naše družstvo opět
nezklamalo a obsadilo celkově druhé místo. V soutěži ve vaření polévky Hanácká kyselica bodovali za Prosenice tentokrát manželé Koláčkovi. Děkujeme našemu družstvu pod
vedením J. Mikulové, vedení a členům Rybářského spolku, kteří vedle náročné soutěže
v orientačním běhu do Hroušoví a plavbě na loďce zvládli zajistit občerstvení pro více
než 200 návštěvníků. Uzení kapři a další speciality si získaly věhlas u mnoha návštěvníků napříč obcemi mikroreg ionu. Poděkování patří všem dalším prosenickým organizátorům soutěží TJ Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů, Mysliveckému sdružení i spolupracovníkům obecního úřadu i dobrovolníků z řad našich spoluobčanů, kteří jakkoli přispěli
k velmi dobré reprezentaci Prosenic.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál odpočinek a hodně zážitků
z dovolených. V tomto vydání zpravodaje naleznete informace o řadě dalších obci prospěšných aktivit. Vítáme je a podporujeme, i když nejsou např. přímo obecní nebo spolkové,ale vznikají spontánně, jako např. naše milé sdružení dobrovolných Halloweenských strašidel, které uspořádalo koncem loňského roku pro ostatní zajímavý a kultivovaný strašecí program u Rýnského rybníka. A už se pomalu těšíme na ten letošní.
Hodně zdraví, dobré nálady a tvůrčích sil Vám přeje¨
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Oprava části ulice Na Chmelínku začátkem února a 17.3.2013 při vynášení Smrtky.

Fotbalové hřiště ráno 22.06.2013– oslavy 101. let TJ Sokol— přívalová povodeň.

Fotbalová přípravka v akci...

Předávání ocenění zasloužilým členům TJ Sokol Prosenice.

Hoši do toho! Hřiště jsme už vysušili...Zápas se Sigmou Olomouc-“stará garda“

I o přestávce si diváci užili...

A společné foto na závěr ..

Oslavy 101 let založení Sokola v Prosenicích
V loňském roce uplynulo 100 let od založení T ělovýchovné Jednoty Sokol Prosenice.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce probíhala demolice nevyhovujících starých šaten u
hřiště a následná výstavba nových šaten se zázemím pro sportovce a návštěvníky parku
v nové provozní budově, byly oslavy založení Sokola v Prosenicích přeloženy až na letošní rok a to na sobotu 2 2. června 2013.
2013 Na celý sobotní den byl připraven bohatý program, který měl začít v 10 hodin utkáním v malé kopané mezi P.K.Prosenice a FC
Radvanice a pokračovat fotbalovým utkáním s tarýc h pánů Prosenice – Radslavice,
Radslavice dále
utkáním těch nejmenších z přípravky Prosenice – Dolní Újezd a hlavním odpoledním
„tahákem“ fotbalovým utkáním mužů Prosenice - stará garda SIGMA Olomouc .
V časných ranních hodinách se však přehnala přes Prosenice bouře se silným lijákem,
který měl za následek zaplavení fotbalového hřiště. Místní hasiči odčerpávali celé dopoledne vodu ze hřiště, takže dopolední a částečně i odpolední fotbalová utkání se odehrávala na tréninkovém hřišti u garáží. Nakonec se podařilo dát fotbalové hřiště jakž takž
do pořádku a tak mohli fanoušci sledovat i když s menším zpožděním tolik očekávané
utkání muži P rosenice - stará g arda Sigma Olomouc.
Olomouc A jelikož byl trávník na mnoha místech stále podmáčený, docházelo při tomto fotbalovém utkání často i ke komickým situacím, což velmi pobavilo všechny diváky. I když domácí dali branku jako první, nakonec
se z vítězství těšila Sigma Olomouc.
V rámci oslav 101 let založení Sokola v Prosenicích převzali ocenění i někteří zasloužilí členové Sokola. Oceněni byli pánové: Josef Zamazal, L adislav Snášel, Jan Juřena,
Jaroslav Martinčík, František Jančík (starší) a Jan Novotný.

Rozumíme si navzájem—
navzájem—aneb se spolky z Prosenic máme Hry bez hranic
Hry bez hranic
Obec Prosenice ve spolupráci s místními spolky, Mikroregionem Pobečví a MAS Moravská Brána pořádala v sobotu 8. června 2013 v obecním parku v Prosenicích Hry bez
hranic i s mezinárodní účastí.. Letošních her se zúčastnilo celkem 14 soutěžních družstev, z toho 13 družstev z obcí mikroreg ionu a l družstvo z Polského Proszkowa. Souběžně se soutěžemi v netradičních disciplínách probíhala dopoledne i soutěž ve vaření hanácké kyselice v kotlíku na otevřeném ohni, kdy soutěžící z naší obce paní Iv ana Koláčková si „vyvařila“ 2. místo těsně za vítězným týmem z Radvanic. V soutěži v netradičních
disciplínách se naše soutěžní družstvo umístilo také na krásném 2. místě. Vítězství patřilo soutěžícím z Buku, na 3. místě skončili zástupci Tučína. V soutěžním družstvu za
naši obec nastoupili František Vaněk – jako nehrající kapitán, dále Š imon Pospíšilík,
Jakub Skopal, Petra Skopalová, Kateřina Kalužová, Martin Ministr, Ota Piják, Ondra Lapáček a Katka Kudličková.
Kudličková
Poděkování patří všem spolkům i dobrovolníkům, kteří při organizování her pomáhali,
dále všem členům našeho soutěžního družstva, kteří naši obec úspěšně reprezentovali
a zejména pak paní J aně Mikulové,
Mikulové která na sebe vzala nelehkou úlohu při přípravě i
samotné organizaci soutěží Her bez hranic v Prosenicích.
A ještě jedna čerstvější aktualita. V sobotu 6. července 2013 se někteří soutěžící z
naší obce jako zástupci mikroregionu Pobečví opět zúčastnili Her bez hranic tentokrát
v Horních Nětčicích, kde se konalo 8. setkání obcí mikroregionu Záhoří-Bečva. V silné
konkurenci 14 soutěžních týmů se naši umístili na 8. místě. Za náš mikroregion soutěžili
„proseňáci““ František Vaněk, Jana Mikulová a Petra Skopalová za vydatné pomoci
„radslaváků“ Michala Rakovana a Marka Krcánka.
Krcánka Ještě jednou všem našim účastníkům děkujeme.

Stanoviště soutěžníc h družstev obcí mikroregionů.

Rybářská soutěž v běhu— na startu Buk.

Plavba na rybářské loďce v Hroušoví.

Hasičská soutěž v ošetřování zraněného.

Soutěž v převozu řepy a přesýpání cukru.

Zavěšení sítě na fotbalovou branku a slalom s míčem—to byly sokolské soutěže.

Převoz „řepy“ na kolečkách.

Myslivecká soutěž v Hroušoví .

Polední přestávku zpříjemnilo návštěvníkům vystoupení dětí místní školy

a vystoupení dětí Hanáckého Prosénku.

Čekání na vyhlášení výsledků—družstva před pódiem s obecními vlajkami.

Předávání cen —na druhém místě se umístilo družstvo Prosenic. Děkujeme !

Obecní hody 2013
Hodové oslavy v Prosenicích
V neděli 2 3. června 2013 se konaly v obecním parku v Prosenicích Hodové oslavy.
oslavy Po
celé nedělní odpoledne hrála k dobré pohodě Moravská Veselka ze Sušic a mezi jednotlivými vstupy účinkovaly děti z Hanáckého Prosénku, folklórní soubor, country tance, děti
ze základní školy i mateřské školy, mažoretky a diskotance. Pro děti byl připraven i doprovodný program a to skákací hrad, jízda na poníkovi a velmi oblíbení jízda „vláčkem
Proseňáčkem“. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení. Také počasí
se vydařilo, takže návštěvníci mohli být spokojeni.

Vystoupení mažoretek ze základní a mateřské školy na hodech.

Berušky — děti ze základní školy.

Taneční vystoupení s míčem — děti ze školy.

Skupina country tanc ů Hanáckého Prosénku.

Kácení máje
Poslední sobotu v měsíci květnu se v Prosenicích již čtvrtým rokem kácel máj. Tato
obnovená tradice vznikla spontánně z iniciativy místníc h spolků v roce 2010. Tak každým rokem prochází vesnicí za zvuku harmoniky a za zpěvu průvod dětí i dospělých, a to
i v krojích a maskách. Komu připadala cesta přes vesnici dlouhá, mohl nasednout do
vyzdobeného „vláčku Proseňáčku“, jedoucího středem průvodu. Nechyběl tu ani poník,
na kterém se později děti mohly v parku povozit. Při krátkých oddychových zastávkách
na ulici Zahradní a u kulturního domu se krojovaní hanáčci blýskli před přihlížejícími
diváky svými tanečky. Průvod pokračoval na krátkém úseku i po frekventované silnici v
ulici Grymovská a se zpěvem lidových písní a s doprovodem harmoniky dorazili do
obecního parku. Tam už byl připraven tradiční máj, ozdobený věncem z chvojí s barevnými stužkami a se zavěšenými sladkostmi . Za přítomnosti mnoha diváků pod májem zatančily mažoretky z místní školy, pak se zábavy tradičně ujali dospěláci, tentokrát se
scénkou na téma Sněhurka a sedm trpaslíků se pokouší skolit máj.V závěru scénky
všechny překvapila půvabná „Sněhurka“, která se objevila s nastartovanou pilou v ruce
a celé dílo za pomocí trpaslíků dokončila.
To vše k velké radosti dětí, které se rozběhly sbírat sladkosti, i dospělýc h, kteří mohli
ukořistit poukaz na láhev slivovice. Bohatý kulturní program podpořilo vítězství domácích
v odpoledním fotbalovém utkání a večerní rockotéka a taneční zábava s prosenskou
rockovou skupinou NO PROBLEM.

Tradiční průvod obcí zabočuje u kulturního domu směrem do obecního parku.

Čelo průvodu při příchodu do obecního parku.

Posezení u nového bufetu.

Taneční vystoupení mažoretek ze základní školy pod májkou — kácení máje.

Diváci s napětím sledují vystoupení a očekávájí, co bude dál. Kácení máje okořenili jako
každý rok scénkou místní nadšenci a večer prosenská kapela NO PROBLEM.

Rybářské závody
Rybářské závody
V sobotu 8. května 2013 zorganizoval rybářský spolek Prosenice rybářské závody na
Rýnském rybníku v Prosenicích. Zasoutěžit si přišli jak mladí tak starší rybáři z širokého
okolí. Po skončení soutěže byly sečteny všechny dosažené body za nejlepší úlovky a vítězům byly předány ceny. Pořadatelé připravili pro všechny návštěvníky bohaté občerstvení. Počasí také přálo a tak se rybářské závody opět vydařily.

Pohodové dopoledne při rybářských závodech u Rýnského rybníka.

Při předávání cen v kategorii těch nejmladších.

Oslava svátku matek
Oslava „Svátku matek“
Zahrádkářský svaz Prosenice ve spolupráci s místním spolkem žen a Obecním úřadem Prosenice pořádal 1 5. května 2013 oslavu „Svátku
Svátku matek“.
matek V úvodu vystoupili
s pásmem hanáckých lidových písniček a tanců děti z Hanáckého Prosénku a poté pan
starosta popřál všem ženám – maminkám i babičkám k jejich svátku. Na stolech byly
připraveny tradiční voňavé koláčky a cukroví ke kávě, které si místní ženy na tuto akci
každoročně samy napečou. Nechyběla ani tombola, při které je vždy veselo. Po celý zbytek odpoledne pak k dobré pohodě hrálo „Duo Harmony“ – Jana Caruzzi a František Střelec.¨

Vítání občánků
Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 16. června 2013 se konalo v sále obecního úřadu v Prosenicích „Vítání
Vítání občánků“.
čánků Po úvodním kulturním vystoupení dětí z mateřské školy a vystoupení členky
Hanáckého Prosénku, přivítal pan starosta naše nejmenší občánky do svazku obce.
Popřál jim i jejich rodičům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v životě.
Do svazku obce Prosenice byli přivítání tito noví občánci: T omášek Doupal, ZuzankaKrálová a Adrianka Šínová (viz. foto).

Beseda s důchodci
Beseda s důchodci
Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádal Obecní úřad v Prosenicích tradiční Besedu s důchodci.
důchodci Ta letošní připadla na neděli 1 0. března 2013.
2013 V zaplněném sále obecního úřadu mohli v úvodu odpoledního programu přítomní senioři shlédnout vystoupení
dětí z Hanáckého Prosénku s velikonočním pásmem „vynášení smrtky“ a „vítání jara“.
Pan starosta seznámil přítomné se současným děním v obci a s plány do budoucna.
Dále vystoupily děti z mateřské i základní školy s pásmem básniček, říkanek a scének.
Své umění s hůlkami předvedly malé mažoretky z místní školy, další děvčata zatančila
moderní tance a členové country skupiny z „Prosénku“ zatančili country tance. Hlavní
odpolední program již patřil hudební skupině „MINI
MINI“
MINI z Přerova, která po celý zbytek odpoledne hrála všem přítomným pro potěšení. Všichni senioři se dobře pobavili, zazpívali
si oblíbené písničky a někteří si i zatančili. Nechyběla ani sklenička vínka, malé občerstvení a samozřejmě i tradiční tombola. Většina přítomných se veselila až do samého
závěru akce do večerních hodin. Troufám si říct, že se tato akce opět vydařila ke spokojenosti všech přítomných i pořadatelů.
Tak za rok zase přijďte na besedu! Těšíme se na Vás.
Za OÚ Prosenice – Jarmila Lajtochová

Setkání seniorů při besedě s důchodci v jednací sále obcecního úřadu.

Od ledna do června
OD LEDNA DO ČERVNA 2013“
Přinášíme další informace o aktivitách našich dětí i rodičů, aktivitách, které zahrnují
širokou oblast uspokojování dětských zájmů.
Měsíc leden byl hlavně ve znamení mažoretek.
mažoretek Povedlo se uspořádat druhý ročník
soutěže „Prosenská mažoretka 2013“. Naše soutěž probíhá v komorním ladění, přesto
je účast hostujících klubů celorepubliková. Vysoké množství diváků tak jistě potěšila
zdařilá vystoupení děvčat z Ostravy, několika skupin z Přerova, dále pak z Dřevohostic a
Brodku u Přerova. A samozřejmě nechyběly ani naše děti, od těch nejmenších až po ty
nejstarší skoro slečny. Všechna děvčata se zhostila svých vystoupení s vervou, chutí a
nadšením. Prostě - radost se dívat! Soutěžní část byla doplněna velmi hezkým doprovodným programem, který se podařilo připravit společně nejen se žáky naší školy, ale i
s těmi, kteří od nás již odešli. Ochota a zájem těchto dětí o vystoupení nás těší, svědčí to
o tom, že se k nám opravdu rády vracejí.
Během měsíce února se uskutečnila celoškolní výtvarná soutěž pod názvem „MŮJ
MŮJ
SEN “. Výsledkem výtvarného snažení všech dětí, počínaje MŠ a konče 5. třídou, byly
velmi zdařilé obrázky, které si všichni návštěvníci mohli prohlédnout na výstavce v hale
budovy ŠD a MŠ. V únoru jsme ještě stačili odehrát dlouho očekávaný sportovní turnaj
ve stolním tenise,
tenise jednak jeho školní žákovskou část, této se zúčastnily děti od 2. do 5.
ročníku a dále pak dětmi velmi oblíbenou část druhou, kdy se ve čtyřhrách utkávají smíšené dvojice rodinných týmů.
Na březen se zase velmi těšili naši „házenkáři
házenkáři“.
házenkáři Vyjeli jsme na další turnaj v rámci
školní ligy do Velké Bystřice a dopadli jsme skvěle. Naši benjamínci, převážně prvňáčci,
ukázali, že už zvládli pravidla, že jim to jde i na hřišti, že si dokáží i správně přihrát. Jen
do střelby se jim moc nechtělo. Ale, všeho do času, podobně začínali všichni. Klukům a
děvčatům z kategorie 2. a 3. tříd uteklo třetí místo jen o jeden jediný gól v rozhodujícím
zápase. To bylo smutku! A ti nejstarší, ti už opravdu válejí! Ani mně ani jim samotným se
vůbec nechce věřit, že ještě nedávno na tom byli stejně, jako ti malí. Tito „mazáci“ odehráli celý turnaj v konkurenci 10 týmů pouze s jedinou porážkou a obsadili velmi hezké
3.místo.
Ovšem březen nepatřil jen házenkářům. Dne 3. března proběhl velmi zdařilý Dětský karneval s prima programem, bohatou tombolou a „bezva“ tancovačkou. A protože
se naskýtá možnost poděkování, tak je zde na místě veřejně poděkovat všem rodičům a
dalším ochotným pomocníkům z řad naší mládeže, kteří se na přípravě této dětské slavnosti podíleli, a to jak zajištěním úžasné tomboly, napečením cukroví, prodejem občerstvení a v neposlední řadě přípravou a úklidem sálu.
V březnu pak ještě stihly mažoretky svou další soutěž - Podhostýnský pohár v Bystřici
pod Hostýnem. Hodnocení děvčat porotci sice nestačilo na přední umístění, ale jejich
vystoupení se jim podařilo a po vychytání chybiček se snad konečně dočkáme i nějakých
těch medailí. Takže, holky, i vám patří veliká pochvala. A protože jsou před námi soutěže
další, tak - s chutí do nácviku!

Pochválit můžeme naše děti také za vystoupení, které si přichystaly a předvedly našim starším spoluobčanům na Besedě s důchodci v Prosenicích.
Proběhla další soutěžička dlouhodobějšího charakteru, opět pro děti a rodiče Tvořivé
ručičky III - „Čas kolem nás“,
nás“ zaměřený na výrobu hodin. I když se tentokrát sešlo méně
těch společných „domácích“ výrobků, přesto bylo na výstavce co prohlížet.
Hodně veselé byly také letošní ŠIBŘINKY - tancovačka pro dospěláky. Tady nás nepotěšila snad jediná věc, malá účast návštěvníků, a to i z našich řad rodičů. Tak snad to
bude za rok lepší.
V rychlém sledu pak následovalo mnoho dalších akcí. Mažoretky se zúčastnily soutěží
v Litovli, Ostravě, Jemnici a v Kyjově.
Kyjově Své skladby předvedly také na nejrůznějších akcích
pro veřejnost. V Prosenicích to bylo Kácení máje,
máje Hry bez hranic a Obecní hody.
hody
V Lipníku taneční soutěž L ipenská Hvězda,
Hvězda v Přerově pak vystoupení na Soutěži mladých
hasičů.
hasičů Děvčata se také moc líbila v Zábeštní Lhotě na zábavném odpoledni v rámci
dětského dne. Ani o prázdninách si však holky „nedají pokoj“. Moc nás těší pozvání
z Tršic, ze Zábeštní L hoty a z Lipníka, kam se pojedeme právě v tomto čase „předvést“.
Děkujeme všem děvčatům, že svou účastí a výkony velmi hezky reprezentují naši školu
na mnoha místech naší republiky, ukazují, že v naší škole a školce máme šikovné děti.
Poděkování patří také všem rodičům, kteří holčičky obětavě doprovázejí.
V dubnu absolvovali „miniházenkáři
miniházenkáři“
miniházenkáři ještě jeden turnaj v rámci školní ligy ve Velké Bystřici. I tady se předvedli - zejména ti nejstarší -velmi dobře. Bylo sice znovu „jen“ třetí
místo, ale opět mezi dalšími 12 týmy a znovu jen jediná porážka. A pak už se všichni
hodně hodně těšili na turnaj „O
O pohár starosty obce“,
obce který pravidelně naše škola pořádá.
Na turnaj se sjely týmy z Jívové, Přerova, Babic a Olomouce. Naši nejstarší žáci vybojovali krásné druhé místo. Tady moc a moc děkujeme starostovi obce panu O. Dokoupilovi
za garanci celého turnaje, dále pak všem odrostlým dětem a mládežníkům za pomoc při
organizaci celého turnaje.
Další velkou událostí v oblasti tohoto sportu je turnaj s mezinárodní účastí v Olomouci
„Meg
Meg a Sam Cup - Memoriál J ana Kratiny“.
Kratiny I když naši „borci“ neobsadili vytoužená medailová místa, rozhodně neudělali ostudu. Sedmé místo v kategorii 3. a 4. tříd z celkem
12 týmů určitě stojí za pochvalu. Tyto děti porazily i tým Chorvatska a velikou radost
nám všem přineslo vítězství nad Telnicí. V nejstarší kategorii „páťáků“ se nám už tolik, i
přes ukázkové herní výkony dětí, nedařilo. Škoda, že jste neměli možnost naše malé
sportovce vidět hrát! Děvčata a kluci společně bojovali jako lvi a tygři dohromady, spolupracovali…, utkání však končila s rozdílem jedné či dvou branek v náš neprospěch. Ale
dvě výhry - s SK UP Olomouc a s Újezdem u Brna patřily nám. Stačily sice jen na deváté
místo, ale všem dětem patří opravdu uznání a veliká pochvala za sportovní výkon a
ukázkovou reprezentaci naší školy a tím i naší obce.
Děti naší školy se zúčastnily také sportovního turnaje ve vybíjené pro žáky ZŠ „Preventan
Preventan Cup,
Cup okrskové kolo. A znovu ukázaly, že umí! V konkurenci 12 škol skončily
na úžasném čtvrtém místě. Pochválit musíme naše děti také za nácvik a následnou
účast v celorepublikové akci „ČESKO
ČESKO SE HÝBE“
HÝBE v Ostravě. A pochvala všech dětí naší
školy a školky je na místě i za vystupování na všech akcích pro veřejnost u nás
v Prosenicích.

Zapomenout nesmíme ani na Školu v přírodě.
přírodě Letos jsme zamířili v dubnu na Rusavu.
Počasí nám opravdu přálo, sluníčko svítilo od rána do večera a my jsme tak mohli absolvovat například pochod na Hostýn,
Hostýn večerní hru, prskavkový běh, hledání pokladu, turistické výšlapy a spoustu dalších sportovních aktivit na prima hřišti v areálu penzionu.
Pobyt v přírodě prostě přírodě patřil.
Ve školní práci jsme dětem mimo tradičních školních povinností zpříjemnili výuku
několika projekty – projekt o finanční g ramotnosti.
ramotnosti Na tomto projektu se spolupodílel i
p.starosta Dokoupil, který děti 4. a 5. třídy seznámil s pravidly hospodaření v obci a diskutoval s nimi o tomto tématu. Finanční gramotnost je oblast, která bude zařazena i do
školního vzdělávacího programu a má za úkol děti naučit praktické dovednosti. Dalším
projektem bylo téma Vesmír.
Vesmír Žáci zjišťovali zajímavé informace, prováděli různé výpočty
a vše doprovodili kresbami. Další projekt byl – Velikonoce,
Velikonoce který byl dopoledne
v základní a mateřské škole a odpoledne v rámci projektu U nás i s rodiči ve školní družině. Děti vyráběly různé ozdůbky, dekorace s jarními a velikonočními motivy, malovali
jsme perníčky, někteří tátové se tu naučili plést pomlázku. V květnu jsme se v rámci projektových dnů vypravili do pravěku. Navštívili jsme Muzeum J.A.Komenského v Přerově,
kde jsme se zúčastnili výchovně vzdělávacího programu – Škola hrou ve stálé expozici
archeologie. Děti se seznámily s pradávnou historií našeho regionu. Koncem května se
5. třída zúčastnila c elostátního testování ČŠI žáků 5.tříd z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk.
V rámci s polupráce s místními složkami k nám v pátek 22.3. zavítali místní hasiči.
hasiči Pro
děti si připravili zajímavý program – hašení pěnou, hledání zraněného hasiče, práce
s vysílačkou. Počasí sice bylo chladné, ale děti vše zvládly.
Na závěr školního roku byly děti na školních výletech.
výletech Mateřská škola navštívila již
tradičně ZOO Lešná.
Lešná Základní škola byla na blízkém Helfštýně,
Helfštýně kde bylo divadelní představení pro děti. Mateřská škola byla ještě na návštěvě v mateřské škole v Buku.
Buku Děti
z mateřské školy se také předvedly na vystoupení pro obec – v ítání občánků.
občánků Pro zpestření závěru školního roku jsme využili ještě pozvání na Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu na letišti v Prostějově.
Prostějově Děti zhlédly ukázky bojového umění, seskoky
výsadkářů, vojenskou techniku.
Celý školní rok byl opět naplněn aktivitami a zajímavými činnostmi pro děti. Chceme,
aby se dětem v naší škole líbilo a školní povinnosti jim nepřipadaly tak tíživé. Myslíme si,
že tak širokou nabídku projektů, programů a mimoškolních činností nabízí opravdu jen
málokterá škola. Děkujeme všem,
všem kteří se celoročně spolupodílejí na činnosti školy
(rodiče, obec Prosenice a přátelé školy).
A teď? Teď se už všichni těšíme na prázdniny, na zasloužený odpočinek, na pobyt na
táborech, na dovolenou s rodiči. Tak si to volno, děti, pořádně užijte!
My pedagogové a zaměstnanci školy Vám přejeme krásné prázdniny !
ZŠ a MŠ Prosenice

2.ročník soutěže Prosenská mažoretka 2013 (nahoře) a mažoretky na soutěži v Kyjově.

Turnaj ve stolním tenise.

Dětský karneval.

Celorepubliková akce Česko se hýbe.

Společná fotografie mažoretek při kácení máje v Prosenicích.

Naše družstvo v miniházené na turnaji Mega Sam Cup v Olomouci.

Škola v přírodě—výlet na sv. Hostýn.

Z činnosti prosenských hasičů
Po výročních valných hromadách sboru i okrsku zahájili dobrovolní hasiči svou činnost v roce 2013 přípravou na has ičský ples,
ples který se konal 2. února 2013.
2013 Touto cestou děkujeme všem příznivcům a hostům za účast. Poděkování patří také našim občanům za finanční příspěvky a také vstřícným sponzorům za dary do tomboly. Všem našim
hasičům i známým děkujeme za pomoc při org anizování tohoto plesu.
Během zimních měsíců, kdy probíhala povinná školení i zdravotní prohlídky členů,
jsme se také scházeli a přemýšleli, jak zajistit blížící se jarní akce.
Dne 22. března 2013 jsme ve spolupráci se Základní školou pořádali „Den
Den
s hasičem“
hasičem kde si děti vyzkoušely práci záchranáře, a viděly ukázku hašení požáru
s pěnou. I přes velmi chladné počasí děti vydržely až do konce.
Dne 6. dubna 2013 js me se zúčastnili noční soutěže „Radslavská
Radslavská přilba“
přilba a o měsíc
později dne 11. května 2013 proběhla na hřiště v Prosenicích okrsková soutěž hasičských družstev - okrsku Prosenice, Radslavice, Pavlovice, kdy za velmi deštivého počasí
si všichni hasiči prověřili svou fyzickou zdatnost.
Po delší době došlo v naší obci k požáru. V pátek 2 4. května ve 14.47 hodin jsme
vyjížděli do Zahradní ulice, kde jsme spolu s profesionálními hasiči prováděli hašení
požáru na balkóně domu. V ten samý den jsme v obecním parku pomáhali stavět májku
na „Kácení
Kácení máje“.
máje
Ve středu 29. května 2013 od 15 hodin probíhal u základní školy “Dětský
Dětský den“,
den kdy
děti i rodiče opět mohli vidět práci dobrovolných hasičů. Po skončení tohoto sportovního
odpoledne přešli všichni na nádvoří obecního úřadu, kde jsme od 17 hodin připravili pro
veřejnost odpoledne s účastníkem závodu „Rallye
Rallye Dakar“
Dakar panem Spáčilem a jeho soutěžním vozem. V sále obecního úřadu pak probíhala beseda s tímto závodníkem a promítání filmů ze závodů.
Měsíc červen byl pro nás dost náročný. Dne 8. 6. 2013 jsme společně s místními
spolky, mikroregionem Pobečví a Obecním úřadem zajišťovali soutěže při „Hrách bez
hranic“,
hranic“ které se konaly v letošním roce v Prosenicích. Také js me se zúčastnili cvičení
v Zábeštní Lhotě. V sobotu 22.6. 2013 v 6.40 hodin jsme byli povoláni k čerpání vody ze
zatopených sklepů v Grymovské ulici po předešlé noční bouřce. Odčerpávání vody se
provádělo i na zatopeném fotbalovém hřišti. Pro nás to bylo o to těžší, protože nešla
elektřina a vše se muselo nahrazovat jinými zdroji, ať to bylo svolávání hasičů, či samotný zásah pomocí elektrocentrál.
Pravidelně také jezdíme do Radslavic na soutěž „Koňským
Koňským stříkaček“.
stříkaček Letos se nám
dařilo a v neděli 7. 7. 2013 zde naši hasiči v tvrdé konkurenci i za mezinárodní účasti
obsadili krásné 1. místo.
místo
V období prázdnin si někdy zajedeme na soutěž a nebo někam na dovolenou.
Proto přejeme i Vám, pěkné prožití prázdnin a dovolené, hodně zdraví a také příjemné letní počasí.
Za SDH Prosenice Josef Skopal

Okrsková soutěž hasičských družstev v Prosenicích.

Vítězné družstvo SDH Prosenice na soutěži koňských stříkaček v Radslavicích.

Dětský den—beseda s účastníkem Rallye Dakar.

Přívalová povoděň 22.6.2013—čerpání vody ze zatopených sklepů na ulici Grymovská..

Ze života Hanáckého Prosénku
Občanské sdružení Hanácké Prosének, tak jako jiné organizace, uskutečnilo po skončení kalendářního roku svou valnou hromadu, aby vyhodnotilo se svými členy a jejich
zástupci svou činnost za uplynulý rok.
V roce 2012 děti folklórního souboru vystoupily celkem na dvaceti pěti akcích.
Nejraději děti tancují ve svém domácím prostředí. V Prosenicích to byla Beseda
s důchodci, Vynášení SMRTKY, to i pak v Radvanicích, Velikonoční klepání, Svátek maminek na OÚ, Vítání občánků, to pak i v Radvanicích, kde máme své členy, Kácení máje,
Hody v Prosenicích, to i v Sušicích a v Rakově, Zpívání pod vánočním stromem, to i
v Radvanicích, také v Grymově, vystoupení na Adventním posezení tzv.“vánočkách“, zpívání koled v místním kostele. V Příkazech Prosénci zahajovali regionální výstavu „Dva
lidoví umělci z Prosenic.“
Děti rády vystupují také v okolních vesnicích, zvláště když odtud pocházejí.
Nejvíce dětí v našem souboru je místních, dojíždějí také z Buku, z Oseka, ze Sobíšek,
z Grymova, z Radslavic a také z Přerova. V současnosti máme 29 členů ve věku zhruba
od šesti do sedmnácti let, ale vzhledem k tomu, že ti nejstarší pak kolem patnácti let
odcházejí, musíme se starat stále o doplňování členské základny novými Prosénky. Od
září 2013 dětem nabídneme zdarma i výuku na zobcové flétny, jejichž hra pak může
obohatit vystoupení .
Mezi nejprestižnější akce souboru patří vystupování v Přerově na náměstí
T.G.Masaryka. Tam se děcka prezentují již po léta, vždy mají vystoupení vánoční a také
velikonoční. V Přerově jsme si zatancovali i v červnu, tentokrát v Městském domě, to u
příležitosti setkání seniorů. Občas jsme zváni na Prostějovské hanácké slavnosti. Bývá
to pro nás velká čest. Loni v září jsme si tam opět zatančili, tentokrát pásmo „Husarský
kousek“ s šavlemi. Přehlídka dechových hudeb v Pavlovicích patří k tradičním velkým
regionálním akcím. Vloni v červnu jsme tam vystoupili opět. V září jsme si zatancovali na
výpravné akci mikroreg ionů s účastí přátel z Polska na Dožínkách v Sušicích. Jsme rádi,
že se naši Prosénci líbí, nejsou to žádní andílci, v souboru máme sedm kluků, takže
naše pásma nejsou žádnou nudou, někdy se nedá předem odhadnout, jak vystoupení
vůbec dopadne.
Jsme velmi rádi, když se práce daří, mohou však nastat i chvíle skromnější.
Prioritou v našem souboru je především udržování hanáckých tradic. Aby se děti seznamovaly s těmi nejhezčími hanáckými písničkami, tanečky, hrami a dětskou tradiční zábavou z dřívějších dob, aby se něco zajímavého dověděly o tom, jak se dříve tady žilo,
jak se pracovalo na poli i doma. Jak se lidé oblékali, stravovali, jak vnímali přírodu, zvířata, jak se to odráží v lidových pranostikách apod. Není nezbytné, aby museli všichni
v souboru zpívat, každé dítě se uplatní podle vlastní nátury, třeba ve hrách. Na valné
hromadě pan starosta poděkoval všem lidem, kteří pomáhají s provozem našeho občanského sdružení. Bez jejich vnitřního zapálení pro věc by se taková činnost nedala
provozovat, protože zabírá mnoho času a vpodstatě člověk stále vydává, ale nemůže
počítat s tím, že za to dostane nějakou finanční odměnu apod. Odměnou nám je pěkný
společenský život, spousta nevšedních zážitků a hlavně dobrý pocit, že to dědictví našich otců nezůstane zapomenuto a že i nastávající generace bude třeba mít představu

o životě svých dědů a pradědů.
Mezi nejvíce zapojené členy v Hanáckém Prosénku patří paní H. Krejčí, která dělá
pokladnu, paní B. Pospíšilíková a paní P .Vagrčková, které navazují šátky a současně
s paní M. Lakomou vaří a chystají jídlo pro děti na každoročním letním třídenním soustředění, které míváme v chatě pod Helfštýnem. Velké poděkování patří i panu T. Vagrčkovi, který se stará o foto a videonahrávky z akcí. Bez pana J. Mikuly by se náš soubor
neobešel, oceňujeme nejen jeho talent, ale i obětavost a zodpovědnost. Moc nám pomáhají s dohledem nad dětmi a s oblékáním do krojů i paní M. Mušálková a paní R. Martinčíková. Všichni rodiče dětí jsou zapojeni do činnosti už jenom tím, že se starají o kroje,
že vozí děti na zkoušky a akce, všichni bez rozdílu vždy nezištně pomohou, kde je právě
třeba. Jde prostě o týmovou práci, kde jedinec bez ostatních nic nezmůže. Dík patří i
paní Jitce Gallasové, která vede country tance a také těm nejstarším děvčatům: Adéle a
Martině Lakomé, Katce Hrabalové, Aničce Kročové a ostatním. Holky umí překvapit
vlastními velmi dobře připravovanými akcemi pro děti. To jak na soustředěních, tak i
úplně mimo ně – např. připravují pravidelně pro veřejnost Stezku odvahy na Heloweena,
v loňském roce u Rýnského rybníka, která „neměla chybu“ a je škoda, že účast rodin
s dětmi nebyla vysoká. Také zorganizovaly nevšední rockový večer apod. Zkrátka loňský
rok jsme si prožili naplno.
Rok 2013 je již v plném proudu, spoustu akcí již máme za sebou a v současnosti
se pilně připravujeme na soustředění pod Helfštýnem. Ladíme kytary, promýšlíme noč ní
hry a zábavy. Budeme rádi, když se k nám od září přidají i noví malí členové, jistě nebudou litovat!
Najdou nás každý pátek v tělocvičně u školy, a to od 15.00 - 16.30 hod.
Přejeme Vám všem pěkné léto a mnoho prázdninové pohody
Mgr.Zdenk a Dokoupilová,předsedkyně HP

Tradiční průvod při kácení máje prochází ulicí Zahradní do obec ního parku.

Velikonoční vystoupení na náměstí T.G. Masaryka v Přerově (obr. nahoře)
a vynášení Smrtky cestou na ulici Zahradní. (obr. dole).

TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME …
disco, latinu, orientální tance, country – a dobře se při tom bavíme.
Dobrá zábava i parta čeká toho, kdo každý pátek od 16, 30 do 18 hodin zavítá do
tělocvičny v Prosenicích. Ve svižném rytmu a při pěkných melodiích zde tančí Country
skupina Hanáckého Prosénku, jejíž členové se zde pod vedením p. uč. Jitky Gallasové
scházejí už několikátým rokem.
Jejich vystoupení mohou diváci vidět v Prosenicích, Přerově i okolních obcích.
Tanec, a hlavně country, je zábava pro každého, a proto i naše Country skupina kdykoliv ráda přivítá a přijme všechny tancechtivé lidičky od pěti do devadesátipěti, i starší.
Těšíme se na vás !

Halloweenská stezka odvahy
V loňském roce se uskutečnil již 4. ročník Halloweenské stezky odvahy, kterou organizuje Sdružení dobrovolnýc h strašidel Prosenice. Stezka probíhala u Rýnského rybníka, jehož okolí se jevilo jako stvořené pro tuto akci. Přestože počasí nebylo zpočátku vůbec
příznivé, déšť ustal a strašidla odhodlaně strašila i přes třeskutou zimu. Mnoho malých
odvážlivců za doprovodu svých rodičů stanulo na startu s velkým odhodláním. Na stezce
je čekalo několik hádanek, na které museli najít odpověď a samozřejmě i nelítostná
strašidla, která jim zadávala různé úkoly, za jejichž splnění dostaly razítko na své
halloweenské kartičky. Nejen že si pouštěli lodičky s tajuplným převozníkem, procházeli
kolem krvežíznivého vlkodlaka, ale také prošli ponurým hřbitovem a spatřili mimozemšťana s mimozemským psem. Ti, kteří splnili všechny úkoly a dorazili bez újmy na zdraví
do cíle, dostali u čarodějnice na zahřátí lektvar z červíků a velice chutnou dýňovou rakvičku. Nutno říci, že někteří účastníci si s nadšením prošli tuto trasu i dvakrát. Závěrem
bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Těšíme se na
další vydařené strašidelné akce.
Sdružení dobrovolnýc h strašidel Prosenice

Na Halloweenské stezce odvahy narazíte na mnohá překvapení ...

vz. Adéla Lakomá

Vítání léta 28. června 2013
V pátek 28. června 2013 proběhlo tradiční Vítání léta,
léta letos však poněkud netradičně
jako posezení při harmonice u bufetu v obecním parku. Krátce před začátkem akce však
prudký liják zastihl některé návštěvníky na cestě do parku. Ti se pak zcela promáčení
museli vrátit zpět domů, aby se osušili a převlékli. I přes tyto nečekané potíže se akce
vydařila, neboť všichni, kteří do parku přišli posedět, občerstvit se a zazpívat si při harmonice, se dobře pobavili a většina z nich si přála podobnou akci brzy zopakovat.

Duchovní správce oslavil 40. narozeniny
Dne 27. června 2013 oslavil 40 narozeniny a 10 let kněžství duchovní správce prosenské farnosti P. Mgr. Pawel Bilinski.
Bilinski Při této příležitosti mu obyvatelé farnosti přejí
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v jeho osobním i duchovním životě.

Gratulace v prosenském kostele.

Společenství ANTIOCHIA v Prosenicích
Vážení občané. V součinnosti s Obecním úřadem v Prosenicích si vás dovolujeme
informovat o naší prázdninové aktivitě. Jsme spolek Antiochia a působíme na Moravě a
v Čechách už od roku 1991. Náplní naší činnosti je po dobu letních prázdnin vytvářet
sportovní, kulturní, hudební, zábavné a duchovní programy pro občany obce, kterou navštívíme. Cílem je oživovat, trochu moderovat a pomáhat ke smysluplnému prožívání
prázdnin. Fungujeme tak trochu na bázi nízkoprahového zařízení a jsme jakousi alternativou k různým preventivním programům. Snažíme se kontaktovat mládež, rodiny
s dětmi, seniory, zkrátka všechny generace.
Jsme rádi, že jsme mohli přijmout pozvání P. Pawla Bilinského a získat po dobu
prázdnin zázemí na faře v Prosenicích. Budeme se těšit na spolupráci s vámi a věříme,
že spolu zažijeme mnoho zajímavých setkání a zážitků.
Za společenství Antiochia Mgr. Petr Utíkal

Blahopřání ke svátku Aničkám ...

Depozitář – muzeum historických věcí z obce Prosenice
Ve Zpravodaji obce Prosenice č. 1/2012 byli občané informováni o projektu vytvoření
depozitáře a muzea v Prosenicích. Záměrem obce je shromáždit historické věci, jakožto
památky na doby minulé a tak je zachránit pro budouc nost a pro další pokolení. Malá
muzea existují na řadě míst naší republiky i v zahraničí a staly se i chloubami obce.
Rodina Davídkova v souvislosti se záměrem prodeje Davídkova gruntu č. 2 darovala
obci celou řadu takovýchto věcí historické povahy. Od 24.3. do 12.5. 2012 se konalo 7
brigád, při kterých byly převezeny věci do depozitáře na obecním úřadě. Například mlátička, čert na vyorávání brambor, fukary, pluhy, elektromotory, šrotovník, ruční zemědělské nářadí, nábytek, věci do domácnosti apod.
I další občané věnovali obci určité věci. Paní Zlatuše Fürbacherová darovala šicí stroj
i s příslušenstvím. Sbírkové předměty byly zapsány do evidence a byla provedena jejich
fotodokumentace.
Starosta obce ustavil jako svoji poradní a pracovní skupinu takzvanou „Skupinu pro
založení obecního depozitáře a muzea“. Ta se při svých jednáních zabývala záležitostmi
depozitáře, shromažďováním sbírek, dále stavebními záměry, možnostmi jejich financování, předpokládaným vznikem muzea a jeho provozováním. Porady „muzeální skupiny“
se konaly 7.5., 11.7. a 6.8.2012.
Pan Ing. Zdeněk Kroča vyhotovil statický posudek na únosnost stropu ve stáji, včetně
doporučení na zvýšení jeho únosnosti na 200 kg/m2. Uskutečnila se jednání s Ing. arch.
arch
Stanislavem Vrubelem o možnostech čerpání dotací na financování celé akce. Kancelář
Ing. arch.Jiřího
arch Jiřího Vrbíka provedla zaměření a zakreslení objektu s návrhem řešení pro zamýšlené využití. Následně obec podala žádost o dotaci z ROP Olomouckého kraje. Zastupitelstvo obce vyhlásilo dům č. 10 za památku místního významu vzhledem k zachovalé
architektuře a vzhledu stavby.
Významnou akcí, kterou obec spolupořádala, byla v ýstava „Dva
Dva lidoví umělci
z Prosenic : Josef Kaluža – malíř a Ladislav Frélich – řezbář,“ která se konala v Hanáckém skanzenu v Příkazích.
Návštěvníci skanzenu měli také možnost si prohlédnout zdejší sbírky historických předmětů a dozvěděli se, k čemu byly používány.
Ing. Milan Pospíšilík navštívil okolní venkovská muzea v Cholině, Záhlinicích a Býškovicích, aby načerpal inspiraci pro připravované místní muzeum.
Není bez zajímavosti, že pro muzeum byly získány rostliny dozrávajícího prosa jakožto
symbolu z obecního znaku Prosenic.
Na podzim loňského roku místní hasiči vyklidili půdu nad stájí – byly odvezeny dvě
vrchovaté vlečky staré slámy a prachu. Dále na střechu nad řízkovým dolem natáhli
plachtu, aby objekt chránili před deštěm a sněhem. Když vítr plachtu utrhl a odfoukl,
natáhli ji ještě jednou.
Před vánocemi byla v obecním sále v Prosenicích uspořádána přednáška pamětníka
Boleslava Vacy z Příkaz o lidových zvycích na venkově v době vánoční, doplněná filmem
„Živý betlém ve skanzenu v Příkazích“.
Nejnovější přírůstek do depozitáře je z března 2013, kdy byly od pana J osefa Heryána
ml. převezeny: šrotovník na ovoce, lis na ovoce, dřevěný zvedák na selský vůz, váhy

na tažení pro jednoho koně a brus.
Toto je stručné shrnutí akcí, které se za uplynulý rok uskutečnily ve věci zřízení depozitáře a muzea v Prosenicích. Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem dárcům, kteří věnovali své věci muzeu. Také bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výše uvedených akcích.
Tímto se na vás opět obracíme, pokud máte doma věci historické povahy a rozhodnete se je věnovat obci Prosenice, či je dlouhodobě zapůjčit, můžete tuto informaci sdělit
na obecním úřadě v Prosenicích.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

Návštěva z Příkaz
Ve čtvrtek 28.2.2013 navštívili Prosenice starosta obce Příkazy Ing. Jaroslav Sívek se
dvěma zaměstnanci tamního obecního úřadu. Přijeli se podívat na zdejší kořenovou čistírnu odpadních vod, neboť uvažují v místní části Hynkov postavit obdobné zařízení. Starosta Prosenic Ing. Otakar Dokoupil je seznámil s projektem čističky a jejím provozem.
Pak si prohlédli v Hroušoví celý areál čistírny odpadních vod až po odtok do Bečvy a také
rybník v sousedství.
Následovala kulturní část programu, kdy hosté navštívili pana Ladislava Frélicha a
prohlédli si věci které vyřezal. Dále byli paní ředitelkou Mgr. Lenkou Dvořákovou provedeni prostorami základní a mateřské školy, družinou a tělocvičnou i s podrobným výkladem o provozu těchto zařízení. Mohli tak srovnávat s jejich zařízeními v Příkazích. Dále si
prohlédli interiér kostela, hřbitov a také prostory depozitáře v obecním domě č. 10.
Při rozloučení pan starosta z Příkaz poděkoval za uspořádanou exkurzi a pozval
„prosenskou školu“ k prohlídce jejich školy a také všechny občany Prosenic k návštěvě
do Příkaz.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

MAS MORAV SKÁ BRÁNA, občanské sdružení
Jak jsme Vás informovali ve zpravodaji 2-4/2012 , připravovali jsme koncem minulého roku společně se starosty okolních obcí a členy rad mikroregionů v Prosenicích rozšíření územní působnosti Místní akční skupiny Záhoří-Bečva na celé území mikroreg ionů
Lipenska, Pobečví a Záhoří-Helfštýn včetně města Lipník nad Bečvou. Proces transformace byl dokončen na valné hromadě občanského sdružení dne 24.ledna v Prosenicích. Byla schválena změna stanov včetně změny názvu a sídla sdružení (na MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. se sídlem Bratrská 358, Lipník nad Bečvou) a zvoleny nové orgány
sdružení na principu poměrného zastoupení všech 3 mikroregionů. Předsedou sdružení
byl zvolen Otakar Dokoupil, starosta Prosenic, místopředsedy pak starosta Pavlovic Vlastimil Bia a starosta Veselíčka a Tomáš Šulák. MAS MORAVSKÁ BRÁNA (dále jen MAS) je
právním nástupcem Místní akč ní skupiny Záhoří-Bečva, o.s. se stejným identifikačním
číslem organizace. Do dnešního dne prošla MAS řadou změn, proběhlo stěhování ze
Soběchleb do Lipníka nad Bečvou, výběr a zapracování nových manažerů programu LEADER, vyhlášení a výběr projektů do poslední 5. výzvy v plánovacím období 2007-2013.
Současně s tím zahájila MAS zpracování strategie na plánovací období 2014-2020, na
kterou se nám podařilo získat 50% dotaci z Olomouckého kraje. V rámci zpracování strategie 2014-2020 proběhla již 4 veřejná projednání ( 3 v mikroreg ionech a 1 s městem
Lipník nad Bečvou.) MAS hraje v prostoru své územní působnosti důležitou roli výběru a
kontroly dotačních projektů z fondů Evropské unie metodou tzv. komunitnícho plánování, to je zájemné spolupráce obcí, neziskových organizací (spolků) a podnikatelů. Vznikl
tak stabilní a silný subjekt na území v prostoru mezi městy Hranice a Přerov jehož cílem
jsou efektivní investice do rozvoje v oblasti své územní působnosti. Principy práce vedení občanského s družení vyjadřuje moto „ Otevřeně pro rozvoj reg ionu“ a motem strategie 20142014- 2020 je „Společně v pohybu“. Nabízíme své služby všem , kteří mají zájem a
chuť zapojit se jak do přípravy strategie, tak i do práce v MAS např. prostřednictvím pracovních skupin.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.-předseda MAS

Hlasování na valné hromadě místní akční skupiny dne 24.ledna 2013 v Prosenicích.

Dva příklady spolupráce obce se spolky
V měsící lednu uspořádali členové Rybářského spolku brigádu na vyřezání vrb ve
stráních u rybníka Rýnský, které již ohrožovali bezpečnost návštěvníků rybníka. Za pomoci techniky z Moravské zemědělské a.s. a díky šikovnosti a příkladné spolupráci rybářů
se podařilo staré vrby na strmých srázech během několika hodin vyřezat. Omlazené
vrby dnes již opět začínají zkrášlovat břehy ku potěše rybářů i návštěvníků tohoto romantického místa.
Ve spolupráci s Rybářským spolkem a Mysliveckým sdružením připravujeme zhotovení zásobníků na obilí pro krmení ryb a zvěře a to vlastními silami. Umožní nám to lepší
skladování a využití ploch v obecních stodolách v areálu obecního úřadu.

Tolik dva příklady, počet aktivit se všemi spolky je samozřejmě mnohem vyšší. Usilujeme se o to, aby všechny spolky měly postupně důstojné zázemí a vždy nás nejvíce povzbudí, když spolky spoluprac ují mezi sebou.
To předvedly letos i 14 okolním obcím při organizaci a zabezpečení Her bez hranic v
obecním parku. „Se spolky z Prosenic, máme hry bez hranic „ to bylo moto her a naše
spolky ukázaly, že umí.
Děkuji všem spolkům za spolupráci a vzornou reprezentaci Prosenic.
Ing.Otak ar Dokoupil, CSc., starosta

Noční pouť ze sv. Kopečka na sv. Hostýn
Tradiční noční pěší pouť ze sv. Kopečka na sv. Hostýn se letos konala z pátku 15.3.
na sobotu 16.3.2013. Tentokrát bylo velice chladné, přímo zimní počasí. Přesto přišlo
více poutníků než v loňském roce a to 240. Jako každý rok měli v Prosenicích občerstvovací zastávku. V jednacím sále obce jim místní dobrovolníci podali čaj, kávu, koláčky,
bábovky a chlebíčky, které jim přichystali zdejší farníci. Po návštěvě místního kostela
sv.Jana Křtitele a krátkém odpočinku se vydali na další pochod na sv.Hostýn.

Tříkrálová sbírka—
sbírka—poděkování
Třináctý ročník „Tříkrálové sbírky“ proběhl v Prosenicích ve dnech 5. a 6. ledna 2013.
V naší obci se vybralo 19.260 Kč,
Kč což je o 160 Kč méně než v loňském roce. Bohužel
koledníci některé obyvatele nezastihli doma. Do této sbírky přispěli i lidé z Buku, Grymova a další, kteří navštívili nedělní bohoslužbu v kostele v Prosenicích.
Celkem se za prosenskou farnost vybralo 28.007 Kč (Prosenice a Radvanice), v Buku
se nevybíralo.
Vybraná částka byla odeslána na konto Charity České republiky a po jejím přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65 % částky. Oblastní charita Přerov hodlá finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou
do tíživé životní situace.
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.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

Přehled společenských a jiných akcí
12.10.13 Pochod vinohrady - Mutěnice zájezd SDH z Prosenic
27.10.13 Lampionový průvod k pomníku padlých Prosenice SDH Prosenice
01.12.13 Rozsvícení vánočního stromu u Hasičské zbrojnice Prosenice SDH Prosenice
05.12.13 Mikulášská nadílka nádvoří OU a jednací sál SDH Prosenice
08.12.13 Adventní posezení se soutěží o nejlepší vánočku jednací sál Prosenice
15.12.13 Vítání občánků jednací sál Prosenice
22.12.13 Vánoční koncert PHS Entuziasté Přerov Kostel Prosenice
20.12.13 Juchajrádum tělocvična Prosenice ZŠ a MŠ Prosenice
26.12.13 Vánoční vystoupení Hanáckého Prosénku Kostel Prosenice Hanácké Prosének
31.12.13 Loučení se starým rokem u rybníka Rýnský,Rybářský spolek
31.12.13 Silvestrovské posezení a ohňostroj jednací sál Prosenice
Změny vyhrazeny.
Připravil: Obec ní úřad Prosenice

Společenská kronika - jubilanti
Životní jubilea 2013
2013::
Leden :

50
50
60
70
70
80
90

-

Únor:

50
70
75
75
75
75
75

-

Jan J u r o š e k
Antonín P e t r u ž e l a
Ing. Zdeňka Z a p l e t á l k o v á
Jiřina M a c k o v í k o v á
JUDr. Antonín R ö s s l e r
Jan J u ř e n a
Zdeněk Š i m č á k

Březen:

50
50
60
60
80
91

-

Josef C h l á p e k
Helena T r h l í k o v á
Zlatuše F ü r b a c h e r o v á
Jaroslav A d á m e k
Marie K ř í ž k o v á
Vladimír N o v á k

Duben:

50
50
60
70
80

-

Miroslava V i t o s l a v s k á
Eva F a l t ý n k o v á
Josef B í l e k
Jaroslav F l a j š i n g e r
Bernarda Z e d k o v á

Květen:

50
50
50
50
60
60
75

-

Josef S k o p a l
Marcela K o r y č a n o v á
Věra H o f m a n o v á
Radoslav Z b o ř i l
Jana P a t r m a n o v á
Josef S e h n a l
Karel N ě m e c

Červen:

50
50
50
70

-

Jiřina S k l e n á ř o v á
Marcela S i e g l o v á
Marcela P u n g a r a t o v á
Marie Z á b r a n s k á

-

Šárka Š u l á k o v á
Karel T r n k a
Hana S k o p a l o v á
Zdeněk M e n š í k
Jan N o v o t n ý
Anna D a v í d k o v á
Zdeňka J u r á š k o v á

Společenská kronika - jubilanti
Červenec

50
50
60
60
85

Uzavřené sňatky:
duben 2013
červen 2013
červen 2013
Červenec 2013

-

Pavel M a c k o v í k
Milada G a l l a s o v á
Vít K r u t a
Květoslava S e h n a l o v á
Marie B y s t r o z o n o v s k á
Milan C h r e n š č
Daniel D l o u h ý
Martin M e n š í k
Michal V o d á r e k

a
a
a
a

Miroslava V i t o s l a v s k á
Květa V i s k u p o v á
Lenka Č t v r t n í č k o v á
Michaela Š u b r t o v á

Výročí manželství:
leden 2013 - Zlatá svatba - Zdeněk a Pavla Z e d k o v i
duben 2013 - Zlatá svatba - Zdeněk a Věra Š i m č á k o v i
Narozené děti:
prosinec 2012
leden 2013
červen 2013
červen 2013

- Zuzanka K r á l o v á
- Adrianka Š í n o v á
- Ondřej J e m e l k a
- Marek S n á š e l

B l a ho př ej em e !
Opustili nás:
1. 2. 2013
7. 3. 2013
21. 3. 2013
4. 4. 2013
8. 4. 2013
12. 5. 2013
14. 7. 2013
1. 8. 2013

Marie S u š e n o v á
Zdeňka Š m a t l á k o v á
Otakar D o k o u p i l
Ing. Zdeněk Z a p l e t á l e k
Jaroslav J a n k ů
Miroslav K u č e r a
Vladimír S k á c e l
Eva H r a d i l o v á

V z po mí ná m e

71
85
84
79
59
94
86
83

let
let
let
let
let
let
let
let

Příjemnou dovolenou
a
šťastné návraty domů

přeje
všem našim spoluobčanům a čtenářům
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