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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rok 2013 pomalu končí, Jaký byl? A jaký bude rodící se nový rok 2014? Zamysleme se nad nimi z pohledu naší obce a obecního úřadu...
Už od jarních měsíců jsme pokračovali v pracích na údržbě chodníků opravou černého chodníku v ulici Na Chmelínku. Následně se naše aktivity soustředily na dobudování
venkovních ploch a technického zázemí v obecním parku a pokračovali jsme v projektové přípravě Cyklostezky Prosenice-Grymov, na niž jsme získali dotaci z fondů evropské
unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP).
Úpravy v obecním parku, venkovní plochy, elektroinstalace a oplocení koordinovali
pracovníci obecního úřadu a s úspěchem jsme využili odborné pracovníky z řad našich
spoluobčanů. Že je toto řešení výhodou, se ukázalo v průběhu stavby chodníků, plotu, či
pergoly s udírnou. Dokázali jsme se dohodnout na různých úpravách i barevném řešení,
které v konečné výsledku dodalo prostorům parku osobitý ráz, o něco jiný než původní,
ale přesto zachovávající "genius loci" - ducha místa, kde řada z nás, střední i starší generace, prožila společné zážitky, ať už jako děti při školních vystoupeních, a nebo v dospělejším věku při velkých kulturních akcích hudebních skupin a diskoték. Atmosféru parku
dotváří citlivě a odborně provedené zahradní úpravy a květinová výzdoba. Některé vybavení jsme společně na míru sami nejen navrhli, ale i vyrobili, jako sestavy lavic a stolů v
bufetu, či stojany na jízdní kola. Takové nikde nenajdete, jsou prostě vyrobeny v Prosenicích... I když jsme zázemí v parku doplňovali v průběhu celého roku, základní úpravy
musely být provedeny již poslední sobotu v dubnu, kdy proběhlo tradiční spolkové Kácení máje. Dva týdny po Kácení máje pak vrcholila v parku největší akce, Hry mikroregionu
s mottem Rozumíme si navzájem, na kterou se sjela družstva a návštěvníci z mikroregionu Pobečví, Záhoří- Helfštýn a polské družstvo z družební Gminy Prószków z opolského
regionu. Do přípravy akce, která se pořádala pod záštitou místní akční skupiny MAS Moravská brána, se zapojily všechny naše spolky a řada dobrovolníků z řad našich spoluobčanů. Mohli jsme tak být hrdi na speciality našich rybářů, kteří na sebe vzali největší
břímě zajišťění občerstvení, ale i na perfektně připravené akce hasičů a sokolů. Úspěch
sklidila soutěž rybářů a myslivců s během do Hroušoví, plavbou na loďce a střelbou, která se mohla uskutečnit jen díky vstřícnosti vedení společnosti Moravská zemědělská,
které nám umožnilo běžet skrz jejich areál a zpřístupnilo vybavení jídelny, a vedení společnosti Hanácká potravinářská, které nám zapůjčilo další stoly a židle. O kulturní vystoupení se postaraly naše mažoretky, malí hanáci, hanačky a country tance Hanáckého Prosénku a děti ze základní školy.
Všichni jsme prožili nejenom silné zážitky, ale i zkušenost vzájemné spolupráce, jak
dovnitř, mezi spolky, dobrovolníky, ale i navenek, k největším podnikům v obci, obcím
mikroregionu a místní akční skupiny. To považuji za největší hodnotu, která ukazuje
nejenom co dokážeme, ale i jak velké možnosti máme, pokud se nám podaří v obci takovou spolupráci udržet a rozvíjet.

Za další dva týdny v sobotu nás v parku přivítali sokolové při oslavách 101. let výročí
založení TJ Sokol Prosenice. Silné ranní deště a následující zaplavení hřiště prověřilo
všechny, ale díky odhodlání všech a nasazení našich hasičů se ze hřiště podařilo větší
část vody odčerpat. V průběhu hodnotného sportovního a kulturního programu jsme
slavnostně předali TJ Sokol Prosenice do užívání provozní budovu. Ocenili jsme zejména
jejich dobrovolnické úsilí a nasazení při práci s malými fotbalisty, které, jak věříme, přinese postupně své ovoce i v žákovských soutěžích. A další den, v neděli, jsme zakončili
sérii kulturních akcí obecním Hodovým odpolednem.
V červenci jsme začali ukončovat přípravu dotačního projektu na cyklostezku. Dokončili jsme výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála Přerovská stavební společnost
a podepsali smlouvu s ROP. Do poloviny září byla stezka vybudována a počátkem října
zkolaudována. Až potud to zvenčí vypadá, že to bylo snadné, ale opak je pravdou. Zúročila se příprava projektu, kterou jsme zahájili již v květnu 2012 a dotahovali v oblasti dotačních plateb až do prosince 2013. Investice do cyklostezky je v hodnotě přes 3 mil.Kč,
z toho jsme v prosinci obdrželi dotaci ve výši cca. 1,9 mil. Kč a dalších cca. 0,8 mil. máme podle smlouvy obdržet v roce 2015. O mimořádné administrativní náročnosti se
může každý přesvědčit, když si prohlédne stohy dokumentace jak ze stavebního úřadu,
tak z ROPu a účetnictví. Naše zkušenost je, že jsme schopni takové projekty realizovat.
Není to pohodlné, ale obtížné, přesto bez projektů o velikosti v mil. Kč, kde naše spoluúčast se pohybuje okolo 30%, se neobejdeme, pokud chceme výrazněji ovlivnit zejména
infrastrukturu - t.j. budovy a komunikace v obci. Málokdo si uvědomuje, že pro to, abychom mohli takové projekty soutěžit, musíme mít vypořádány majetkoprávní vztahy k
pozemkům, stavbám a komunikacím na našem území. Tady má obec neřešené případy
sahající mnohdy desítky let dozadu, s nimiž se postupně musíme vypořádat.
V závěru roku po vyhodnocení plateb za plyn v budovách základní a mateřské školy
jsme se rozhodli o výměně oken a zateplení budovy tělocvičny. Tuto akci se nám podařilo zvládnout v rekordním čase a tělocvična již opět slouží svému účelu.
V současné době pracujeme na dalších projektech ROPu - Revitalizace centrální
části obce a Regionální muzeum Prosenice. Dokončují se úpravy návrhu nového územního plánu, který vytváří předpoklady pro další rozvoj obce včetně výstavby rodinných či
bytových domů. K jejich projednávání přistoupíme na počátku nového roku 2014. Po
jeho schválení očekáváme postupné oživení výstavby v obci.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval za velmi dobrou spolupráci obecním spolkům, a všem, kteří jakýmkoli dílem přispěli k činnosti obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem i Vašim rodinám popřál radostné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně spokojenosti v novém roce 2014.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Letecký pohled na areál obecního parku v ulici Grymovská.

Vyústění cyklostezky za fotbalovým hřištěm u obecního parku.

Zateplování tělocvičny po výměně oken a dveří.

Adventní posezení s vůní vánoček
V neděli 8. prosince 2013 se konal v sále obecního úřadu v Prosenicích již jubilejní
10. ročník tradiční akce „Adventní
Adventní posezení“
posezení spojené se soutěží o nejlepší domácí vánočku.
nočku Již u vchodu do sálu navodila příjemnou předvánoční atmosféru vanilková vůně
z domácích vánoček, které přinesly hospodyňky do soutěže. Na úvod přivítal pan starosta všechny přítomné hosty ve zcela zaplněném sále. Poté vystoupily s vánočním pásmem děti z Hanáckého Prosénku, po nich se představily děti ze základní školy, mažoretky a děvčata z country skupiny při Hanáckém Prosénku. A přišel i kouzelník, který přítomné překvapil svým uměním. Pak již po celé nedělní odpoledne až do pozdních večerních hodin hráli a zpívali společně se všemi přítomnými harmonikář p.Josef Mikula a
p.Zdeněk Zedek.
Součástí adventního posezení byla také již tradiční soutěž o nejlepší domácí vánočku.
vánočku
V letošním roce se této soutěže zúčastnilo 12. soutěžících. Všichni přítomní diváci vybrali z vystavených vánoček tu, která se jim nejvíce líbila a to byla pletená vánočka číslo
5, kterou upekla paní Marie J a n č í k o v á .
Pak již členové poroty (p. Derychová, Kretková, Bukvová, Flajšinger a Skopal) ochutnávali a vybírali vánočku, která chutnala nejlépe. Hodnocení to však nebylo lehké, neboť
všechny vánočky byly výborné. Po sečtení bodů a vyhodnocení byly vítězkám soutěže o
chuťově nejlepší vánočku předány ceny:
1. místo - p. Věra G a l l a s o v á
2. místo - p. Božena N o v o t n á
3. místo - p. Jarmila T á b o r s k á
Jako poděkování za účast v této soutěži obdrželi i všichni ostatní soutěžící malý dárek.
Nakonec byly soutěžní vánočky rozkrojeny a všichni přítomní v sále si na nich pochutnali.
Věříme, že všichni, kteří se Adventního posezení zúčastnili, prožili příjemné nedělní
odpoledne, obohacené vůní vánoček a dobrou náladou. Všem soutěžícím děkujeme za
účast v soutěži a všem přítomným děkujeme za přízeň a věříme, že se všichni ve zdraví
opět za rok sejdeme.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Vystavení soutěžních vánoček v předsálí jednacího sálu obecního úřadu.

O adventní náladu se postaralo vystoupení Hanáckého Prosénku

Z vystoupení country tanců Hanáckého Prosénku

Svěžím pohybem diváky zaujaly prosenské mažoretky.

Vystoupení dětí ze základní školy při adventním posezení.

O zábavu se tradičně postarali pánové Josef Mikula a Zdeněk Zedek.

Přišel také i kouzelník nás zaujal nás svými triky.

Soutěžící byli odměněni pěknými cenami.

Plavba na rybářské loďce v Hroušoví.
Rybářská soutěž v běhu— na startu Buk.

Společné foto soutěžících o nejlepší domácí vánočku.

Návštěva v domově seniorů v Pavlovicích
Tak jako každým rokem tak i letos jsme dne 12. prosince navštívili naše bývalé spoluobčany, kteří pobývají v domově seniorů v Pavlovicích, abychom jim předali malé dárky
a popřáli jim příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a pohody.
Do domova seniorů jsme přijeli i s našimi harmonikáři panem Miroslavem Mikulou starším, Josefem Mikulou a Zdeňkem Zedkem, kteří tam přijeli zahrát a zazpívat všem babičkám a dědečkům a zpříjemnit jim tak zdejší pobyt. Asi při dvouhodinovém vystoupení
jsme si společně se všemi přítomnými seniory i členy personálu zazpívali lidové písničky
a vánoční koledy. Ve tvářích všech babiček a dědečků byla vidět radost i dojetí a i my
jsme pak odjížděli domů s dobrým pocitem, že jsme je písničkami mohli potěšit a pohladit po duši.
Připravila: J. Lajtochová

Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 15. prosince 2013 se konalo v sále obecního úřadu v Prosenicích „Vítání
Vítání
občánků“. Po úvodním kulturním vystoupení dětí z místní mateřské školy zazpívaly členobčánků
ky „Hanáckého Prosénku“ a poté pan starosta ve slavnostním projevu přivítal naše nejmenší občánky do svazku obce. Maminkám byly předány kytičky a novým občánkům
hračky.
Do svazku obce Prosenice byli přivítáni tito noví občánci: Ondřej Jemelka, Mareček
Snášel, Martínek Jaroš, Zuzanka Salašová a Anetka Chybová.
Novým občánkům, jejich rodičům i celým rodinám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody v rodinném životě.
Připravila: J. Lajtochová

Vystoupení dětí z mateřské školy..

Naši malí občánci.

Obecní úřad zpracovává projekt MUZEUM PROSENICE
Vážení spoluobčané,
myšlenka vybudování muzea v naší obci se zrodila a byla diskutována již před mnoha lety. Ke konkrétním krokům však došlo až na jaře 2012, kdy byl prodáván Davídkův
grunt jako jeden z posledních v Prosenicích, a bylo zcela jasné, že pokud v této chvíli
nezachráníme, co se ještě dá, pak už svým dětem nebudeme mít šanci nějakou ucelenou sbírku historických předmětů z naší dědiny předat. S rozhodnutím založit muzeum
jsme na sebe vzali velkou zodpovědnost a mnoho složité práce. Nejde totiž jen o sbírku
předmětů samotnou, jde o vypracování velmi složitého projektu, spoustu tzv. papírové
práce, hlavně zajištění financí, bez kterých by se nedaly zprovoznit prostory pro exponáty. Nebylo jednoduché vypracovat a prosadit projekt tak, abychom nakonec dostali přislíbenou dotaci z fondů Evropské unie. Celá problematika je velmi náročná, ale bude-li
podpořena občany Prosenic, může být velkým přínosem pro nás pro všechny.
V objektu obecního úřadu, kde bude muzeum umístěno, proběhlo již několik sobotních brigád, kdy se exponáty čistily, přenášely na společné místo, vyklízely se a čistily
prostory budoucího depozitáře. Mnoho brigádnických hodin hlavně v jarních měsících
bude ještě zapotřebí.
V současné době ale nastal čas na zahájení sbírky historických předmětů od občanů, kteří chtějí darováním těchto věcí do obecního muzea vyjádřit svou sounáležitost s
obcí, podpořit tak společné dílo všech Proseňáků.
Již od 1.prosince zahajuje obecní úřad sbírku předmětů. Upřednostňujeme historické věci vyrobené do roku 1950. Ty budou základem muzea. Předměty pozdější doby
budou umístěny v depozitáři a vystaví se jako součást výstavy s jistým námětem. To
podle různosti exponátů a společné domluvy. Sbírka potrvá asi do měsíce června 2014,
pak se bude pracovat na rozmístění, na finalizaci.
VÝZVA :
Prosíme dárce exponátů, aby věci nosili jen na Obecní úřad Prosenice, a to každé
pondělí a středu odpoledne. Darovaná věc bude na místě zapsaná a evidovaná, dárce
obdrží potvrzení o příjmu a poděkování OÚ. Pokud dárce nemůže osobně přijít, nahlásí
se na obecním úřadě a zaměstnanci převoz exponátu zprostředkují. / tel. OÚ 581
226 034, 737 205 449 / Každý si může i zpětně evidenční zápis zkontrolovat, jména
dárců budou uváděna ve Zpravodaji. V muzeu bude u každého vystaveného předmětu
uvedeno jméno dárce.
Přejeme si, aby se to nám všem podařilo uskutečnit. Nejde o zájem jednotlivce,
jde o celou obec, o naše pokračovatele.
Muzeum může oslovit i ty nejmenší, plánujeme setkávání s návštěvníky nad jednotlivými exponáty muzea, předvádění jejich funkce třeba i v terénu.
Velmi děkujeme všem, kdo přispějí do společného díla
Za komisi pro založení muzea Ing.Otakar Dokoupil, CSc. , starosta

Z činnosti komise pro založení muzea

Nahoře—
Nahoře—stávající stav, dole projekt muzea —podélný řez 1. a 2. podlaží.

Brigáda při stěhování a čištění exponátů—listopad 2013

Celkem je uvažováno s 12 expozicemi v 1. a 2. podlaží budovy.
Zemědělské stroje a nářadí
Spolky, spolkový život, knihovna
Cihelna, cukrovar a mlékárna v Prosenicích
Lidoví umělci z Prosenic
Železniční zastávka a pošta v Prosenicích
Jak se žilo – folklórní tradice
Historie obce od r. 1275
Řemesla a živnosti
Škola od r. 1787
Příroda – Stará Bečva, rybníky, lesy, zvířena
Kostel sv. Jana Křtitele
Proso- pěstování a využití prosa

Rybáři vylovili chovný rybník.
Je pěkný podzimní den. Ranní mlha, podmračeno, sem tam vykoukne i sluníčko. V
sobotu 2. listopadu už od 8 hodiny ráno přicházejí k chovnému rybníku v Prosenicích
místní obyvatelé, často celé rodiny s dětmi. Chtějí zažít něco, co v naší obci ještě nikdy
nezažili. Jsou plni očekávání, co výlov rybníka vlastně obnáší.
To už ale členové Rybářského spolku Prosenice se svými příznivci a s některými členy Sboru dobrovolných hasičů jsou od brzkého rána v jednom kole. Není jednoduché
zorganizovat takovou mimořádnou akci.
Asi ne každý ví, že Prosenští rybáři hospodaří na obecním rybníku Rýnský již sedmým rokem, každoročně pořádají pro své spoluobčany a návštěvníky v pěkném prostředí rybníka rybářské závody, loučení s prázdninami, setkání na Silvestra a samozřejmě se
podílejí významně na kulturním životě obce i v dalších činnostech. Jakpak se jim asi povede dnešní výlov?
Kolem sedmé hodiny hasiči začínají odčerpávat z rybníka vodu, sítě jsou položeny,
rybáři v řadě zahajují první zátah sítě táhnoucí se skrz rybník. Všichni, i ti mladí rybáři,
pod vedením zkušených si vedou zručně, domlouvají se krátkými povely. V síti to začíná
"vařit," je plná kaprů a candátů, sem tam zahlédneme i štiku. Diváci nespustí oči z dění
na rybníku. Diskutují o tom a je zřejmé, že je to pro všechny zajímavé. A už nastává chvíle, kdy se budou ryby ze sítě vybírat. Vodou a blátem přiskakují ti nejmladší s podběráky
a vaničkami, postupně odnášejí úlovek do připravených kádí.
Diváci je povzbuzují, někteří se přitom zahřívají svařákem, jiní si dopřávají výborného
guláše či rybí speciality. Vždyť tyhle pochoutky z naší rybářské kuchyně sklidily vždy u
strávníků velký úspěch, dokonce loni naši vyhlášení kuchaři získali první místo ve vaření
na Hrách mikroregionu Pobečví.
První kolo výlovu je ukončeno. Rybáři i návštěvníci jsou opravdu spokojeni. Vládne
příjemná atmosféra. Pořád se něco děje, děti neví kam dřív s očima .Těm nejmladším se
asi nejvíce líbí malé rybičky v kyblících, na které si mohou sáhnout. Ti starší nespustí oči
z kádí plných pořádných macků. Každý návštěvník má možnost zakoupenou rybu nechat zabít a i vykuchat a zbavit šupin.V podání pana J. Peterky to byl koncert pro dva
nože.
.Ještě cestou domů jsme plni dojmů a zážitků. Výlov se vydařil. Jsme rádi, že ti naši
rybáři dovedou vzít za práci a jak se říká, dovedou společně zatáhnout za jeden provaz.
Vyplatila se jim řádná a jistě i velmi náročná příprava. A nejen to, úklidové a dokončovací
práce ještě jistě pokračovaly pár dalších dnů.
Děkujeme. A těšíme se na další akce. A na výlov taky. Kdy? Až se z malých rybiček
stanou velcí kapři.
Článek z Přerovského deníku 6.11.2013, připravil Otakar Dokoupil

Zatahování sítí při výlovu 2013

Fotografie Marek Skopal.

Návštěvníci a rybáři při výlovu 2013

Fotografie: Marek Skopal

TJ Sokol Prosenice—
Prosenice—ohlédnutí za rokem 2013.
Vážíme si přízně všech, kteří si myslí, že spolek TJ Sokol Prosenice je nedílnou součástí dění v naší obci. Dovolte nám pár slov a ohlédněme se za rokem 2013.
Po neoblíbené zimní přípravě nám první víkend v dubnu odstartovala jarní část soutěže mužů. Po roční odmlce jsme mohli opět vyběhnout na domácí trávník a na hře to bylo
hned znát. Z 11 zápasů jsme prohráli jen jediný a tato část sezóny patřila mezi ty hodně
vydařené. V červnu jsme oslavili 101 let od založení TJ Sokol Prosenice. Brzy nad ránem
nám bouře zaplavila hřiště a zdálo se, že oslavy skončí ještě dříve, než začaly. Díky pomoci ostatních spolků a to hlavně hasičů jsme vodu odčerpávali a odpolední zápas se
Sigmou Olomouc tak mohl být odehrán. V polovině srpna odstartovala nová sezóna
2013/2014. V polovině soutěže přišel k mužstvu nový trenér p. Přibyl, hra šla nahoru, a
zatím jsme na 6. místě. Doufáme, že v této hře a snad i ještě lepší budeme pokračovat i
na jaře.
Jak asi většina z vás ví, tak kromě velké podpory obce nás v tomto roce podpořil i Cukrovar Prosenice. Díky tomu se nám po ročním trénování podařilo založit mládežnické
mužstvo, které pod vedením p. Kubíka, p. Novosada a p. Havlíka hraje ve skupině s týmy
FK Kozlovice, Spartak Lipník nad Bečvou a Sokol Dolní Újezd. V závěru sezóny si kluci
připsali 2 výhry nad Dolním Újezdem a potvrdili tak lepšící se hru během sezóny. Věříme,
že v této hře budou pokračovat i na jaře.
Závěrem bychom chtěli poděkovat místním spolkům za spolupráci, všem sponzorům
za pomoc a také věrným fanouškům za podporu při zápasech. TJ Sokol Prosenice přeje
všem občanům obce klidné Vánoce a vstup do nového roku tou správnou nohou.
Za TJ Sokol Prosenice Pavel Kapler a Zbyněk Švedik

Fotbalová přípravka TJ Sokol Prosenice při zápase v Lipníku nad Bečvou
Fotografie: Tomáš Minařík

Poděkování hasičů
Blíží se konec roku a s tím i přípravy na čas vánoční. Je to doba, kdy se ohlédneme za uplynulým rokem a hodnotíme svou činnost. Naši hasiči prožili velmi
náročný rok. Měli sportovní úspěchy, spolupracovali s místním Obecním úřadem
i ostatními spolky při společných akcích. Pomáhali při dětských dnech, zasahovali u požáru i při povodních. Nechyběla i kulturní činnost. To vše někdy i společně s Vámi. Proto chceme poděkovat Vám, kamarádům, příznivcům, sponzorům
za dary a všem našim občanům za podporu a přízeň v naší práci. Vážíme si toho
a budeme se i nadále snažit, abychom se i v příštím roce mohli s Vámi setkávat.
Možná na plese, na hasičských závodech, na dětském dnu nebo na konci roku u
vánočního stromu i s nadílkou u Mikuláše.
Krásné a šťastné vánoce, hodně zdraví po celý rok 2014 Vám přejí Hasiči.
Za SDH Prosenice – Josef Skopal

Zásahová jednotka JSDH Prosenice

Nahoře cvičení, dole zásah při přívalové povodni, ulice Grymovská, červen 2013

Hanácké Prosének—soustředění v Týně nad Bečvou a společné foto na Vánočkách

Ze života Hanáckého Prosénku
Čas běží, a když se ohlédneme, uvědomujeme si, že už je to třináct let, co jsme
s folklórem v Prosenicích začínali. Během této doby se v našem souboru vystřídalo velké
množství dětí. Některé to zkusily na rok, jiné vydržely let deset. Spojují nás společné nevšední zážitky dané zvláštnostmi folklóru, např. vynášení moreny apod. S některými bývalými členy jsme stále v kontaktu a dnes se těšíme na práci s jejich dětmi.
Protože pracujeme jako občanské sdružení, jako nezisková organizace, o činnost
souboru se stará výbor složený z dobrovolníků. Předsedou je Zdenka Dokoupilová, která
je současně i vedoucí nácviku folklóru a stará se o kroje a věci kolem. Country tance
vede p.Jitka Gallasová. Pokladníkem je p. Hana Krejčí, šátky váže p.Blanka Pospíšilíková
a p.Petra Vagrčková. Videozáznamy pořizuje p.Tomáš Vagrčka. Paní Miluše Lakomá se
stará o výrobu některých rekvizit. Zcela nepostradatelným pro naši činnost je p.Josef
Mikula, harmonikář. Paní Marie Mušálková při zkouškách souboru pomáhá s dětmi.
Zkoušky probíhají pravidelně po celý rok, mimo prázdnin, vždy v pátek v době od 15.00
do 16.30 hod.a countrytance pak až do 18.00 hod. Přijďte se na nás podívat.
V současné době máme v Hanáckém Prosénku celkem 29 dětí. Během roku již
tradičně míváme kolem dvaceti pěti akcí či vystoupení. Nejvíce o Vánocích a Velikonocích, v době hodových oslav, dožínek, folklórních přehlídek a oslav v různých městech.
Pravidelně tak vystupujeme v Prosenicích a v okolních vesnicích, na náměstí v Přerově.
Díky spolupráci s Moravskou Veselkou jsme se s tancem dostali už i do vzdálenějších
měst a vesnic, např. do Prahy. Vystupovali jsme několikrát v Kroměříži, Prostějově,
Vyškově, Tovačově, Troubkách, Lipníku, Potštátu apod. Několikrát jsme tančili na jižní
Moravě v Boleradicích, v Novém Městě na Moravě a v Tvrdonicích, kde spolupracujeme
se souborem Pomněnky.
Letos máme mnoho malých začátečníků a přáli bychom si, aby od září přibyly
ještě další děti, přivítáme i dospěláky. Abychom si upevňovali dobrou partu, pravidelně
pořádáme v polovině srpna třídenní soustředění v chatě pod Helfštýnem, kde se děcka
vydovádí v pěkném přírodním prostředí. Již tradičně tam vaří maminky: p.B.Pospíšilíková,
p.M.Lakomá a p.P.Vagrčková. O chlapské práce se stará p.T.Vagrčka. Děti mají pestrý
program. Kromě nacvičování tanců je přichystáno mnoho her a zábav, a to i nočních.
Hry organizují velké holky z Prosénku: Adéla Lakomá, Martina Lakomá, Kačka Hrabalová
a další. Samozřejmě nechybí táborák s kytarou, noční hlídky a pod.
S končícím kalendářním rokem bilancujeme. Chtěli bychom všem - i těm malým, i těm velkým Prosénkům a jejich rodičům poděkovat za všechno dobré, co vykonali.
Zároveň bychom jim chtěli popřát do dalšího roku hodně radosti, pohody, mnoho zdraví
a elánu do práce i do tance.
"Vinšujem vám šťastný a veselý Nový rok, abyste se dočkali Krista napřesrok.
Abyste měli pohanky po hambalky, žita od štíta do štíta, pšeničky od hranice po hranice,
kobzol plné hromady, sto kop ovsa do stodoly a sto rýnských do toboly.
Do chlívka pěkná dvě telátka, do kolébky švarná dvě děťátka.
Aby vám nikdy nechybělo chleba. A po smrti – fuk do neba".
Za Hanácké Prosének Mgr. Zdenka Dokoupilová

Akce hasičů—Mikulášování aneb andělsko—čertovský sněm, prosinec 2013

Halloweenská stezka odvahy
V listopadu se uskutečnil již 5. ročník Halloweenské stezky odvahy, kterou organizuje
Sdružení dobrovolných strašidel Prosenice. Stezka probíhala u Rýnského rybníka a těšila
se opět velkému zájmu návštěvníků. Překvapila nás víla sedící na břehu rybníka, pavoučí hnízdo, smrtka s kosou na hřbitově, duch na kopci a další strašidelná překvapení,
která přinesla všem, kteří dorazili do cíle, silné zážitky. Děkujeme skupině nadšenců pro
konání Halloweena, zejména Adéle Lakomé, Martině Lakomé, rodičům Lakomovým,
Kateřině Hrabalové, Kateřině Kudličkové, Michaele Božkové a všem dalším, kteří nám
připravili nezapomenutelnou zábavu v romantickém prostředí v okolí Rýnského rybníka.
Obecní úřad Prosenice

Z činnosti Mysliveckého sdružení ProseniceProsenice-Grymov
Rok 2013 pro nás začal přípravou na ples, který se uskutečnil 19.1.2013
v kulturním domě v Prosenicích. V lednu a únoru t.r. proběhlo několik schůzek se zástupci honebního společenstva a starostou obce, se kterými jsme spolupracovali na ustavení
nové honitby. Dne 9. března 2013 proběhla výroční členská schůze našeho mysliveckého sdružení, které se tradičně účastní zástupci obce, honebního společenstva a ostatních spolků z obce. V březnu našemu sdružení skončila nájemní smlouva na pozemky od
honebního společenstva. Další jarní měsíce probíhal úklid, opravy a desinfekce krmných
zařízení po zimě, kdy se přikrmuje zvěř v celém revíru. Květen je měsíc, kdy začíná lov
spárkaté trofejové zvěře (srnců). Letní období pro nás znamená začátek přípravy krmení
na zimní měsíce, aby zvěř nestrádala nedostatkem potravy. Začátkem června jsme na
Rýnský rybník vypustili 100 kusů divokých kačen, které se na vodní ploše rychle zabydlely. Pro tyto kachny je třeba zajistit každý týden krmení, to znamená, že někteří naši členové musí pravidelně na lodi zavážet na ostrov obilí. V září začínají lovy divokých kachen
na Bečvě, Strhanci a přilehlých vodních plochách. Těchto honů se zúčastňují i naši kamarádi a přátelé z okolních sdružení. V zimním čase probíhají hony na zajíce a bažanty.
Tyto hony se však u nás již několik let nekonají, z důvodu několika záplav a povodní,
které postihly náš revír od roku 1997. Naše sdružení v letošním roce postihlo i několik
nemilých překvapení. Začátkem roku si podal jeden člen žádost o ukončení členství.
Další nemilou zprávou bylo úmrtí našeho dlouholetého člena Ing. Zdeňka Zapletálka,
který dříve zastával několik funkcí v našem spolku. S příchodem podzimu nás opět nečekaně zasáhla smutná zpráva o úmrtí dalšího našeho člena JUDr.Ludvíka Zábranského,
který současně zastával funkci místopředsedy a současně i pokladníka sdružení.
Abych ukončil výčet toho špatného a smutného, co nás potkalo, tak bych chtěl popřát
všem našim členům, příznivcům a Vám všem veselé vánoce a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2014.
Oldřich Škrabal – předseda MS Prosenice-Grymov

Na honu mysliveckého sdružení u rybníka Draždíř 2013

Poděkování a přání od rybářů
Letošní rok byl bohatý na různé kulturní a společenské události, které se dotkly i našeho spolku. Mimo naše tradiční akce jako je Rybářský ples, Rybářské závody, Vítání
léta u rybníka nebo Loučení s prázdninami jsme letos ve spolupráci s ostatními místními
spolky pomáhali v obci při organizování Her mikroregionu, Kácení máje, Hodových oslavách a při dalších akcích. Letošní rok byl pro nás výjimečný i tím, že jsme dne 2.11.2013
uspořádali první Výlov rybníka v historii našeho rybářského spolku, vždyť naposledy se
v Prosenicích konal výlov někdy před 70 lety. Tato letošní akce byla velmi zdařilá, o čemž
svědčí i velká účast přihlížejících diváků nejen z Prosenic, ale i z okolí. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat místním hasičům za jejich pomoc při odčerpávání vody
z rybníka, neboť bez jejich pomoci a spolupráce by se tento zdařilý výlov nemohl uskutečnit.
Ještě nás čeká poslední akce tohoto roku, kterou bude tradiční „Silvestrovské
Silvestrovské setkání u Rýnského rybníka“.
rybníka“ Na Silvestra, tj. v úterý 31. prosince 2013 ve 13.oo hodin Vás
zveme k Rýnskému rybníku na svařené víno, horký čaj a ještě něco dobrého na zahřátí.
Můžeme společně zhodnotit uplynulý rok a zamyslet se nad tím, co by se dalo zlepšit a
udělat v příštím roce. Můžete si tak poslední den v roce zpříjemnit odpolední procházkou
k rybníku, abyste pak večer mohli pokračovat v oslavě Silvestra.
Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň, podporu a účast při akcích
pořádaných našim rybářským spolkem a popřát Vám všem klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně štěstí, zdraví a pohody.
Rybářský spolek Prosenice

Při výlovu na břehu chovného rybníka.

Foto:Marek Skopal

Z naší školy
Sotva jsme v září začali a - už tu budou Vánoce, čas radosti, rozjímání.
Ale také bilancování. A naše škola se opět může, v tom dobrém slova smyslu, chlubit. Co
všechno jsme už stihli?
V měsíci říjnu jsme se zapojili do celostátního projektu „72
72 hodin - ruku na to!“
to Jedná
se o cílený projekt se spoustou dobrovolnických akcí, při nichž účastníci pomáhají lidem,
přírodě či místu, kde žijí. Základní podmínkou celé akce bylo, že všechny činnosti musely
proběhnout v předem stanoveném termínu, v maximální délce trvání 72 hodin - odtud
název projektu. V naší škole jsme se zaměřili na „veliký úklid“ našeho školního hřiště.
Dne 11. října přesně v 9.55 hodin vše vypuklo! Patřičně přioděni a vyzbrojeni potřebnými pomůckami jsme s „velkým úklidem“ začali! Nechyběla ani dobrá nálada. A opravdu výsledek naší práce stál opravdu za to! Bylo za námi vidět kus pořádně odvedené práce!
Vlastní pracovní aktivitě předcházelo povídání, vysvětlování a besedování o projektu.
Odpověď na nejčastější dotazy - co to vlastně je a proč 72 hodin - jsme našli
v oficiálních informacích od pořadatelů této akce. Vzhledem k tomu, že celou tuto aktivitu symbolizuje číslo 72 a lidská ruka, pokusili jsme se tohoto využít i v několika školních
předmětech - nabízela se výtvarná výchova, pracovní činnosti… Zkrátka nepřišel ale ani
český jazyk, informatika či matematika. Velmi dobře jsme toto téma využili s dětmi i v
mimoškolních aktivitách.
Již zcela samozřejmě probíhá v naší škole celoroční projekt „U
U nás,
nás aneb s mámou,
tátou a…“ Jde opravdu o pěkné aktivity dětí s rodiči. Již máme za sebou zdařilou
„Drakiádu
Drakiádu“,
Drakiádu které nejdříve vůbec nepřálo počasí, pak se sice trošku umoudřilo, ale zase
to moc nefoukalo, a tak se tátové něco naběhali! Ale - draci létali!
Nechyběly veselé „Dýňodlabky
Dýňodlabky“
Dýňodlabky spojené s výrobou dýňových strašidel.
Letos jsme si potiskli i trika podzimními motivy.
Milé „Vánoční
Vánoční hrátky“
hrátky nás zase již pomalu ale jistě připravily na ty nejkrásnější svátky
v roce, domů jsme si odnášeli vlastnoručně upletenou vánočenku, chaloupku pro skřítky, mramorované svíčky a malé sněhuláčky.
V prosinci ještě stihneme „Juchajrádum
Juchajrádum“
Juchajrádum - rozpustilé loučení se starým rokem
s tancem, vánočními zvyky, ohňostrojem a nefalšovaným „šampáňovým“ přípitkem. A
ani sportovci mezi námi nepřijdou zkrátka, v době vánočních prázdnin vyrazíme do
„naší“ sokolovny na již desátý ročník sportovního turnaje „Streetball
Streetball 2013“.
2013
Naše pilné mažoretky stihly absolvovat pět soutěží, byli jsme ve Fryštáku, Dřevohosticích, Ostravě, Bílovci a v Němčicích na Hané. I když ještě pořád čekáme na lepší umístění, než jsou pátá místa, i přesto je nutné říct:
„Děvčata všude vzorně reprezentují naši obec, naši školu, ukazují, že v Prosenicích to
prostě jde!“ V lednu 2014 chystáme již třetí ročník soutěže mažoretek „Prosenská mažoretka 2014“.
2014 Na tuto akci bychom vás všechny rádi pozvali, přijedou děvčata
z různých částí naší republiky a opravdu bude co k vidění. A navíc, svou přítomností a
potleskem podpoříte naše „domácí“ závodnice.
A ještě naše oblíbená miniházená.
miniházená Hned prvního záři jsme se zúčastnili malého turnaje „tří“ v Olomouci. Po dvou výhrách se dvěma týmy TJ STM Olomouc jsme získali první
místo.

Postupně pak následovaly dva turnaje celoroční školní ligy ve Velké Bystřici a i tady
se nám opravdu dařilo. Ti starší získali na obou bez jediné porážky vždy první místo.
Mladší hráči na prvním z turnajů obsadili po urputných bojích místo šesté. Na druhý turnaj jsme provedli úpravy v sestavě a hned to bylo znát. Děti se zcela zaslouženě radovaly také z prvního místa.
V listopadu jsme pořádali již 6. ročník podzimního turnaje „O
O strašáce“.
strašáce
Přijely k nám různé týmy z Olomouce. A turnaj pro nás dopadl víc než dobře.
Získali jsme první a druhé místo, a tak trofej tohoto turnaje - „STRAŠÁC“ - zůstala doma.
Nechci zapomenout ani na zdařilá vystoupení našich dětí při
„Rožínání
Rožínání vánočního stromečku“
Posezení při adventu“
stromečku a „Posezení
adventu .
To je výčet celé řady mimoškolních aktivit, které se prolínají naším školním životem.
Nejsou však jen zábavné akce, ale také školní povinnosti. Ty se snažíme dětem ulehčit
zajímavým přístupem, projektovými dny a různými metodami práce. Stihli jsme již tři projektové dny – tradiční v září – zdravý životní styl,
styl v říjnu to byl barevný týden a teď před
Vánocemi Den otevřených dveří a vánoční dílny.
dílny
Od srpna pracujeme opět na mezinárodním projektu Comenius za účasti zemí – Německo, Itálie, Španělsko a Turecko. Projekt je zaměřen na zdravý styl života, pohybové
aktivity a zdravé stravování.
V mateřské škole se také zapojují do všech aktivit školy. Samostatně si připravili posezení s rodiči, tvořivé dílny – dlabání dýní, bramborová tiskátka apod. Od rodičů se setkala akce s pozitivním ohlasem. Ještě v závěru roku budou mít děti v mateřské škole se
svými rodiči posezení s vánoční tematikou a rozbalováním nových dárků pro školku.
V uplynulém roce jsme se zapojili do celé řady kulturních a sportovních aktivit, státních i mezinárodních projektů, tvoříme i vlastní projekty. Práce s dětmi je však nikdy nekončící, a tak i na konci kalendářního roku nemůže být žádná „uzávěrka“. Akcí pro děti
nabízíme opravdu mnoho a snažíme se, abychom jim školní docházku učinili zajímavou,
různorodou a snad i co nejméně nudnou. Nejlepším přínosem pro děti je dobrá spolupráce mezi školou, dětmi a jejich rodiči. Jako vždy vyjadřujeme přání, abychom i nadále
všichni společně – pracovníci školy, rodiče i veřejnost – vnímali školu jako „svoji“ a tím
vytvářeli co nejlepší podmínky po výchovu a vzdělávání dětí.
Činnost školy a její aktivity nemohou být osamoceny především bez podpory zřizovatele – obce Prosenice. O prázdninách a na podzim byly provedeny opravy střechy mateřské školy a zateplení tělocvičny. Tato investice obce má především vést k úspoře energií,
které v provozu školy tvoří hlavní finanční náklady. Zásadní podporu školy také tvoří organizace rodičů SRPŠ, která zajišťuje finanční zázemí pro školní a mimoškolní aktivity.
Závěrem zbývá už jen vyslovit přání – všem, kteří naše školské zařízení navštěvují,
aby byli spokojeni, aby rodiče i veřejnost byli ke škole vstřícní a objektivně hodnotili její
činnost. Určitě nám jde všem o to, aby Vaše a vlastně i naše děti byly spokojeny a šťastny. Děkuji všem, kteří školu podporují a aktivně nám pomáhají.
Přeji všem pracovníkům školy, přátelům školy, rodičům a dětem příjemné a klidné
Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2014.
Za ZŠ a MŠ Prosenice—Mgr. Lenka Dvořáková, Jana Trnčáková

Fotografie nahoře Zahájení školního roku 2.9.2013 a dole Dýňodlabky

Drakiáda

Mažoretky

Projekt 72 hodin—začínáme.

Turnaj O strašáce—tým A

Turnaj O strašáce—tým B

Čertí den ve škole.

Z vystoupení na adventním posezení na obecní úřadě.

Ohlédnutí za prázdninami v obecním parku
V letošním roce jsme sï poprvé mohli užít prostředí rekonstruovaného areálu
obecního parku. V pátek 30. srpna jsme si tak prožili i loučení s prázdninami,které pořádal Rybářský spolek ve spolupráci s obecním úřadem. Akce si účastnilo okolo 70 dětí.
Všechny děti dostali malé občerstvení a špekáčky, které si mohli opéci na ohni u táboráku .
Počátkem července se v naší obci objevila parta mladých sympatických lidí. Na
faře visel plakát s nápisem Antiochia,začaly se objevovat letáčky po obci, ve kterých se
mohli občané seznámit s naplánovanými akcemi—pro děti, seniory a vůbec všechny zájemce. Lidé si o tom začali vyprávět, postupně začali akce navštěvovat a dělit se o své
zážitky s ostatními. Pro děti se několikrát uskutečnilo odpoledne se soutěžemi a hrami v
obecním parku, sjíždění řeky Bečvy na raftu. S hojnou účastí Proseňáků jsme se setkali i
při rockovém koncertě v kostele. Na závěr pobytu si pro nás připravili vtipné divadelní
představení „ Něhurka a sedm trapasníků“,které se uskutečnilo na jevišti v obecním
parku. Celý večer proběhl hraním a zpěvem na jevišti.Byl to pro všechny moc pěkný zážitek. Děkujeme Antiošákům, jak si tito mladí lidé říkají a těšíme se někdy na shledanou.
Obecní úřad Prosenice

Posezení v bufetu se zpěvem při harmonice - loučení s prázdninami.

Nahoře táborák při loučení s prázdninami, dole hry dětí ..

Antiochia zahrála v obecním parku divadelní hru Něhurka a sedm trapasníků.

Společenství Antiochia na obecním úřadě.

Pozvánka na vánoční koncert Entuziastů
Letos již třetím rokem pořádá Obecní úřad Prosenice v neděli 22. prosince
2013 v 16.oo hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích Vánoční koncert přerovské hudební společnosti Entuziasté.
Entuziasté Koncert je složený z vánočních písní,
koled a doprovodného slova, navozující sváteční atmosféru blížících se Vánoc.
Přijďte si sami rozbalit svůj malý dárek v podobě příjemně stráveného nedělního
odpoledne. Obecní úřad Prosenice a hudební společnost Entuziasté se těší na
Vaši hojnou účast.
Obecní úřad Prosenice

Pozvánka na tradiční Silvestrovské posezení na obecním úřadě
Obecní úřad Prosenice srdečně zve všechny spoluobčany na společné zakončení roku 2013. Tradiční Silvestrovské posezení se bude konat v úterý 31. prosince 2013 od 20.oo hodin v sále OÚ v Prosenicích. Přijďte i se svými přáteli posedět, zazpívat si při harmonice a veselit se až do rána. O půlnoci se můžete
podívat na nádvoří obecního úřadu na ohňostroj a připít si s přáteli na šťastný
nový rok 2014. Přineste si něco „na zub“ a „na zapití“ a nezapomeňte doma
dobrou náladu. Těšíme se na Vás.
Srdečně zve obecní úřad.

Rozvrh bohoslužeb o vánočních svátcích v kostele v Prosenicích
Úterý
24.12.2013 – Štědrý den - „půlnoční“mše sv. v 19.30 hodin
Středa 25.12.2013 – Boží hod vánoční - mše sv. v 7.45 hodin
Čtvrtek 26.12.2013 – sv. Štěpán
- mše sv. v 7.45 hodin
(při mši vystoupí soubor Hanácké Prosének s pásmem písní a koled)
Neděle 29.12.2013 - nedělní mše svatá
v 7.45 hodin
Středa 1. 1. 2014 – Nový rok
- mše sv. v 7.45 hodin

Tříkrálová sbírka
V sobotu a neděli 4. a 5. ledna 2014 proběhne v naší obci 14. ročník
„Tříkrálové
Tříkrálové sbírky“
sbírky pořádané Českou charitou. Tato sbírka je pořádána v celé
České republice pod heslem „Pomozte lidem v nouzi“. Sbírka je naprosto dobrovolná a je určena na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi v naší republice i
v zahraničí a na podporu celého charitního díla.
V Prosenicích byly opět sestaveny z dobrovolníků tři skupiny koledníků, jejímiž
vedoucími jsou Ing.Milan Pospíšilík, Ing.Jana Kročová a p.Antonín Zatloukal, kteří budou vybaveni úředními průkazy opravňujícími provádět sbírku. Finanční prostředky od dárců budou vkládány do zapečetěných pokladniček se znakem České charity. Pokladničky budou rozpečetěny a jejich obsah spočítán na obecním
úřadě.
Oblastní charita Přerov děkuje předem všem dárcům za jakoukoliv částku a
také všem lidem, kteří se na organizaci sbírky podílejí.
Současně přeje všem lidem dobré vůle krásné, požehnané a pokojné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku 2014.

Přehled společenských a jiných akcí
Úterý 31. prosince 2013 - Silvestrovské posezení od 20.oo hod v sále OÚ
Sobota a neděle 4. a 5. ledna 2014 - Tříkrálová sbírka v obci
Sobota 18. ledna 2014 - Myslivecký ples - 20.oo v KD Prosenice
Sobota 25. ledna 2014 - soutěž Prosenská mažoretka v sokolovně
Sobota 1. února 2014 - Hasičský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Sobota 15. února 2014 - Rybářský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Únor 2014

- Dětský karneval (termín bude upřesněn ) - Sokolovna

Sobota 1. března 2014 - Vodění medvěda po Prosenicích
Sobota 15. března 2014 - Večírek SRPŠ – Šibřinky – 20.oo hod v Sokolovně
Neděle 23. března 2014 - Beseda s důchodci - 14.oo v sále OÚ v Prosenicích
Neděle 6. dubna 2014 - Vynášení smrtky po Prosenicích (Hanácké Prosének)
Sobota 19. dubna 2014 - Velikonoční „řehtání“
„řehtání po Prosenicích (Prosének)

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

50
50
80
75

-

Libuše T r n k o v á
Oldřich O n d e r k a
Vojtěch H e r y á n o v á
Ladislav S n á š e l

Září 2013 –

60
60
75
75
75
80
85
90
93

-

Danuše D l o u h á
Lubomír V a c e k
Ludmila D o u p a l o v á
František H a l u z í k
Božena V y t r h l í k o v á
František B o r t l í k
Marie Z a o r a l o v á
František L a k o m ý
Julie K o ž u c h o v á

Říjen 2013

50
50
70
75
75

-

Listopad 2013
Prosinec 2013

60 - Miluše D u p á k o v á
50 - Emílie H e r y á n o v á
80 - Mária P a n á k o v á

Oldřich Z a t l o u k a l
Pavel D a v í d e k
Pavla Z e d k o v á
Ludmila J u ř e n o v á
- Jaroslav S y b l í k

91 - Anežka M a r t i n č í k o v á

Společenská kronika

Uzavřené sňatky:
Srpen 2013 - Jan S t a n ě k
a Pavlína Š v a r c o v á
Srpen 2013 - Zoltán U n t e r
a Pavla T r h l í k o v á
Říjen 2013 - Zbyněk F l a š a r a Hana K o l á ř o v á
Narozené děti:
Srpen 2013

- Zuzanka S a l a š o v á
Martínek J a r o š
Září 2013
- Tobiášek P a v e l k a
Listopad 2013 - Anetka C h y b o v á

Blahopřejeme

Opustili nás:
30.08.2013
01.11.2013
06.11.2013
12.12.2013

-

JUDr. Ludvík Z á b r a n s k ý - 69 let
- 72 let
RSDr. Jaroslav P o r v o l
František L a k o m ý
90 let
Anna K l e i b l o v á
91 let

Vzpomínáme

Už nadešel nádherný
Vánoční čas
a kouzlo Vánoc
je všude kolem nás…

Kresba: Vladimír Dvořák

Příjemné prožití vánočních svátků
hodně zdraví štěstí a úspěchů
v novém roce 2014
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
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