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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku poznamenala mírná zima a to nám umožnilo zahájit nezbytné opravy střešní nadstavby v bytovém domě na ulici Maloprosenská a střešních podhledů v budově mateřské školy a školní družiny na ulici Školní. V bytovém domě opravujeme tepelné izolace s cílem odstranit tepelné mosty, na budově MŠ opravujeme okapy a
střešní podhledy. K opravám jsme přistoupili po provedení nezbytného stavebně- technického průzkumu budov, který odhalil závady způsobené jak nekvalitním provedením
stavby, tak neshodami mezi skutečným provedením stavby a projektem. U bytového
domu připravujeme projekt pro zateplení střešní nadstavby, který by vyřešil problematiku vlhnutí zdiva pod střešní krytinou na zdech budovy. Čeká nás rovněž sanace žump na
dvoře bytového domu a nezbytné čištění a opravy kanalizační přípojky. Podařilo se nám
rovněž opravit chodník od obecního parku ke Strhanci a dokončit úpravu zpevněné plochy v ulici Na Loukách.
Jako hlavní investiční akce tohoto roku připravujeme 2 projekty s dotační podporou
ROP Střední Morava. Jedná se o projekty Revitalizace centrální části obce Prosenice,
Prosenice
spočívající v rekonstrukci chodníků v okolí budov obecního úřadu, kostela, hostince
U Kostela, fary, školy a parkoviště se stáním jízdních kol mezi budovami školy a školní
družiny. Druhý projekt s názvem "Regionální
Regionální muzeum Prosenice"
Prosenice spočívá v rekonstrukci
budovy bývalého teletníku na dvoupodlažní prostory pro expozice předmětů dokumentujících historii a příběhy obyvatel Prosenic, ale i s prostory pro aktivní setkávání, výstavy a
spolkovou činnost. Projekt nám umožní z dotací získat nezbytné prostředky na rekonstrukci budovy, které by obec musela vynaložit v každém případě, zkulturnit a otevřít
veřejnosti další prostory areálu obecního úřadu a posílit spolkové aktivity. Postupně zúročujeme takřka dvouleté úsilí při shromažďování a poznávání exponátů jejich čištění a
uspořádávání v depozitáři v prostorách bývalé sušárny chmele. Každý týden se setkává
Komise pro založení muzea, probíhají brigády o sobotách i přes týden. Projekt jsme prezentovali v pořadech kabelové televize i v českém rozhlase Olomouc. Připravujeme sběr
další exponátů i dokumentované rozhovory s pamětníky.
Od začátku roku jsme měli příležitost účastnit se řady spolkových akcí. Rok zahájili
farníci z římskokatolické farnosti zajímavě a přitažlivě provedenou tříkrálovou sbírkou,
sbírkou
pokračovali jsme mysliveckým plesem s výborným zvěřinovým pohoštěním a bohatou
tombolou, následoval tradiční hasičský ples s kulturním vystoupením gymnastek z Přerova a uzavíral rybářským plesem s rekordně vysokou návštěvou. SRPŠ se blýsklo soutěží
Prosenská mažoretka s hojnou účastí mažoretkových souborů z blízka i daleka, hasiči
veselým masopustním voděním medvěda a SRPŠ Šibřinkami pořádanými v tělocvičně.
Sbor pro občanské záležitosti připravil tradiční Besedu s důchodci.
důchodci Hanácké Prosének
zahájil svá velikonoční vystoupení tradičním vynášením smrtky a farníci připravili výborné občerstvení v jednací sále obecního úřadu pro poutníky nočního pochodu ze
sv.Kopečka na sv. Hostýn. Letos obsloužili rekordní počet, přes 300 poutníků.

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají ke spolkové činnosti, vážíme si toho. Je to
vždy dobrá příležitost, jak potkávat, něco vytvořit a nebo si jen poklábosit a blíže se poznat. Obec společně se spolky sestavuje opakovaně roční plán akcí, která si spolu s fotografiemi můžete prohlédnout na našich internetových stránkách www.prosenice.cz.
www.prosenice.cz
Snažíme se posílit hospodářskou samostatnost spolků a poskytnout jim podmínky pro
jejich činnost, jak podporou při nákupu techniky (sekačky), tak vytvoření potřebné infrastruktury (elektropřípojky k rybníku Rýnský). Letos rovněž rozšíříme revír Rýnský o rybníky v Hroušoví.
Naše úsilí o vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů a přípravu lokalit pro
bydlení přináší postupně výsledky. Probíhá příprava výstavby 2 rodinných domů, dokončuje se parcelace 3 stavebních míst. Samostatnou akcí je příprava lokality Na Loukách,
kde investor zahájil přípravné práce navážkou zeminy. Naším cílem je postupně zastavit
stagnaci a zvyšovat počet obyvatel obce. Ruku v ruce s tím připravujeme projektové záměry občanské výstavby pro další období a jejich proveditelnost. Zvažujeme projekty
komunitního centra pro seniory a projekty bytové výstavby pro mladé rodiny.
rodiny Další náměty soustředíme na dobudování areálu obecního úřadu rekonstrukcí a novým využitím
bývalé sušárny chmele, obecních stodol a podkrovních prostor nad jednacím sálem
obecního úřadu. Nezapomínáme ani na dobudování dopravní infrastruktury - chodníků
Na Návsi a K Žebračce, parkoviště u obecního parku a navazují chodník ke Strhanci,
dořešení komunikací okolo kulturního domu a bývalého obecního úřadu před cukrovarem na ulici Maloprosenská. Nezbytné bude rovněž dobudování vodovodního řadu na
části ulice Grymovská (nahrazení letitého a dnes již opravám nepřístupného vodovodního řadu cukrovaru), a úpravy kanalizačního řadu. Realizace těchto záměrů bude vyžadovat pečlivou přípravu a získávání dotační podpory, zejména ze zdrojů Evropské unie na
období 2015-2020. Zapojili jsme se aktivně do zpracovávání rozvojových dokumentů jak
na úrovni mikroregionu Pobečví a Místní akční skupiny Moravská brána a začneme aktualizovat program rozvoje naší obce.
Věříme, že letošní rok přinese další pokrok v rozvoji jak infrastruktury, tak spolkové
života v obci ke spokojenosti nás všech. Řada akcí se odehraje v nově rekonstruovaném
obecním parku, který tak začne naplno sloužit veřejnosti. Zastupitelstvo vypsalo záměr
na pronájem parku včetně tenisových kurtů a vybralo projekt, který je zaměřen na jeho
celkové využití a zacílen na využití volného času jak sportovců, ale i rodin s dětmi a celkové kulturní vyžití široké veřejnosti.
Vážení spoluobčané, velikonoční čas je jak časem shonu, tak zklidnění, rodinné pohody i veselého setkávání při velikonoční pomlázce. Přeji Vám, abyste přitom všem měli
dobrou vůli a sváteční pohodu. Veselé Velikonoční svátky Vám Všem.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Opravy podkrovních bytů Maloprosenská (tepelné mosty věnce a střechy).

Oprava chodníku na ulici Grymovská

Po jednáních s obcí o dopravním přístupu na lokalitu Na Loukách se investor a majitel pozemků, firma Karvep, rozhodl vybudovat provizorní most přes Strhanec.

Netěsné střešní podhledy, chybějící izolace a přetékající okapy—opravy budovy MŠ.

Nová obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Vážení spoluobčané
Zastupitelstvo obce přijalo na svém únorovém zasedání novou obecně závaznou
vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Odpovězme si společně na následující otázky:
1. PROČ se mění stávající podmínky plateb za popelnice (komunální odpad)?
Dosud jsme platili podle počtu popelnic a četnosti jejich svozu. To se nemění a rovněž se nemění výše platby. Stávající podmínky plateb však nezohledňovaly objem popelnic, svoz zvýšeného množství odpadu např. v období svátků a neumožňovaly spolehlivě
přiřadit popelnici k poplatníkovi, např. v nájemních bytech. Nové podmínky plateb tyto
nedostatky odstraňují a umožňují spravedlivější výběr poplatku za komunální odpad.
2. KOLIK PLATÍME ZA ODPAD v porovnání s okolními obcemi?
Občané v okolních obcích platí za odpad pevnou částku na občana s trvalým pobytem. Např. v obci Buk je tato částka 490 Kč/ na občana/ rok, u čtyřčlenné domácnosti
pak 1960 Kč/rok, v obci Grymov 400 Kč/ na občana/ rok, u čtyřčlenné domácnosti pak
1600 Kč/rok, v obci Radslavice 450 Kč/ na občana/ rok, u čtyřčlenné domácnosti pak
1800 Kč/rok. Podle zkušeností, tento způsob plateb vede ke zvyšování celkového množství komunálního odpadu a důsledkem toho je navyšování poplatku.
Naproti tomu v Prosenicích může průměrná čtyřčlenná domácnost platit za svoz
odpadu jen 1000, - Kč /rok, když si objedná minimální variantu svozu – 1 kus popelnice
o objemu 110 (120) litru při četnosti svozu 1x za 14 dní. Nic ale nebrání tomu, aby si
domácnost objednala např. 2 kusy popelnic o objemu 110 (120) litru při četnosti svozu
1x za 14 dní, zaplatí pak za odvoz odpadu podobně jako v okolních obcích, to je cca.
2000,- Kč/ domácnost/ rok. Může si objednat i více popelnic, zaplatí však o to víc. Občan Prosenic tedy může platit za odpad podstatně méně, než kolik zaplatí občan
v okolních obcích. Jak je to možné?
Obec dotuje ze svého rozpočtu sběr nebezpečných odpadů a bioodpadu a třídění
recyklovatelných složek odpadu – skla a plastu. Kdo třídí, tomu zbude menší množství
odpadu do popelnic a zaplatí menší poplatek za svoz komunálního odpadu. V loňském
roce činila tato dotace do odpadového hospodářství cca. 36%. Průměrné čtyřčlenné domácnosti jsme tak v roce 2013 přispěli částkou 360,- Kč z obecního rozpočtu, jako motivaci ke třídění a recyklaci, celkem za obec částkou cca. 160 tis. Kč. Naše zkušenosti
ukazují, že tento systém je více motivační a umožňuje nám udržovat a mírně snižovat
celkové množství komunálního odpadu a držet tak i pro občany výhodné platby za jeho
svoz.
3. Jsou současné levné poplatky za odpad dlouhodobě udržitelné?
Ano, je to možné, musíme však počítat se všemi náklady, jak na svoz komunálního
odpadu, tak na sběr a recyklaci ostatních odpadu. Při dobrém třídění a recyklaci se poplatky za svoz komunálního odpadu budou snižovat, platby za sběr a recyklaci ostatních
odpadu se budou naopak zvyšovat.

S ohledem na řádné hospodaření obce si však můžeme dovolit jen přiměřenou výši
dotace do odpadového hospodářství, což je max. okolo 30%.
4. Jaké tedy jsou nové podmínky plateb za komunální odpad?
Nebude již možné se vyhýbat placení poplatku za komunální odpad. Nově jsou platby vztaženy na každou nemovitost a počet členů domácnosti v dané nemovitosti nebo
bytové jednotce. Týká se to i rekreačních objektů. Každá popelnice bude označena samolepkou, kterou občan obdrží na obecním úřadě po zaplacení poplatku.Neoznačené
popelnice (tedy nezaplacené) nebudou odvezeny. Každý poplatník je zařazen do povinného svozu komunálního odpadu a může rovněž využívat systém sběru a třídění odpadu
financovaného obcí. Aby oba systémy fungovaly, jsou stanoveny minimální svozy pro
jednotlivé domácnosti, které je poplatník povinen uhradit. Poplatky za tyto svozy vyjadřují míru solidarity mezi účastníky tohoto systému odpadového hospodářství.

Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Myslivci čistili přírodu v okolí obce
Členové mysliveckého sdružení Prosenice-Grymov čistili okolí účelových komunikaci
na obou katastrech a příkopy v okolí silnice k Žebračce, ke Grymovskému mostu i okolo
silnice I. třídy Prosenice-Lýsky. Během sobot sesbírali dva plné kontejnery nejrůznějších
odpadků, které se nahromadily za řadu let v okolí naší obce.
Tuto příkladnou iniciativu jsme uvítali. S pomocí obecní techniky byl odpad soustředěn
v kontejnerech a vyvezen na skládku.
Cizí odpad byl soustředěn především na přístupových komunikacích v okolí Bečvy a v
okolí silnic, kam se pravděpodobně dostává z najíždějících vozidel. Obec na těchto komunikacích obnoví dopravní a výstražné značky . To však nepostačí, nesmíme být lhostejní. Podezřelé vozidlo s odpadem nahlaste na obecní úřad. Jen tak se nám podaří udržet okolí naší obce čisté.
Myslivcům děkujeme jménem obecního úřadu a všech spoluobčanů, kteří rádi tráví
volný čas v okolí Bečvy nebo Strhance.

Myslivci při čištění okolí Bečvy od odpadu.

OU Prosenice

Beseda s důchodci
V neděli 23. března 2014 se konala v sále OÚ v Prosenicích Beseda s důchodci. Úvodní vystoupení patřilo již tradičně dětem z Hanáckého Prosénku, které se představily
s velikonočním pásmem s vynášením smrtky a vítáním jara. Po nich pan starosta seznámil přítomné s děním v obci. Mažoretky z místní školy zatančily a předvedly své umění
s hůlkami. Děti ze základní školy vystoupily s pásmem básniček a říkanek. Odpolední
program pak již patřil oblíbené hudební skupině „MINI“ z Přerova. Všichni přítomní
senioři se dobře bavili, společně si zazpívali a mnozí si i zatančili. K dobré náladě přispěla sklenička vína a malé občerstvení. Nechyběla ani tradiční tombola. Nikdo neodcházel
domů s prázdnou, kdo neměl štěstí při losování tomboly, dostal alespoň malou „cenu
útěchy“. Veselo tak bylo až do samého závěru akce do pozdních večerních hodin. Již
teď se těšíme na příští setkání s Vámi.
Za OÚ Prosenice – J. Lajtochová

Přivítání seniorů na obecním úřadě.

A jedeme dál…
dál
Čas všem kolem nás neuvěřitelně letí. A dvakrát tak rychleji ubíhá nám ve škole
s dětmi. Od začátku kalendářního roku se již překulily další tři měsíce, měsíce plné pilné
školní práce, ale také nejrůznějších školních i mimoškolních akcí.
Mimo naše tradiční školní povinnosti – vyučování, úkoly apod. se snažíme dětem
zpestřovat jejich docházku do školy celou řadou aktivit a netradičních forem práce. Velkou a príma činností bylo „domácí
domácí vaření“
vaření v rámci projektu Comenius (projekt je zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl). Děti doma vařily společně s rodiči a celé to
zdokumentovaly, napsaly recepty. Vznikla celá kniha domácích receptů – kuchařka tříd
„Jsme to, co jíme“. Nejzdařilejší práce budou předvedeny v rámci projektu Comenius.
V době světové zimní olympiády jsme s dětmi v rámci projektu Zimní sporty,
sporty probírali
druhy a typy zimních sportů, jejich vliv na fyzickou kondici a zdraví. Bohužel letošní zima
nám nepřála, abychom si některé sporty aspoň vyzkoušeli. Většinu našich cílených projektů jsme zaměřili na téma sport a zdraví a vše, co k tomu patří. Výstupy těchto aktivit
jsou součástí našeho dvouletého mezinárodního projektu Comenius. A v rámci tohoto
projektu budeme pokračovat dál a plnit další nové úkoly i v nejbližším období.
V našem dlouhodobém projektu „U
U nás aneb s mámou a tátou“
tátou považujeme za vydařený turnaj ve stolním tenise - mimo nemocných dětí se turnaje zúčastnili všichni žáci
školy, prvňáky počínaje a páťáky konče. A všichni si sportování řádně užili.
Velmi zdařilý byl také každoroční dětský karneval - letos tématicky motivován pohádkami. Dětí hodně, „dospěláků“ jakbysmet , spoustu legrace, tance , soutěží a pohybu.
Co víc si přát? Kdo tam byl, určitě nám dá za pravdu, že se děti i dospělí dobře bavili. A
tak to má být!
Velký úspěch jsme s dětmi zaznamenali v naší oblíbené sportovní činnosti - miniházené.
né Jsme členy tzv. školní ligy - Velká Bystřice, zúčastňujeme se několika turnajů a letos
v únoru a v březnu se nám podařil opravdu „husarský“ a záviděníhodný kousek, na
obou turnajích jsme dokázali obsadit v kategoriích mladších i starších dětí první místa,
vždy v konkurenci osmi týmů. V rámci miniházené jsme si ještě mohli porovnat své dovednosti na dvou turnajích v Horce nad Moravou, kde jsme měli možnost sehrát i mezinárodní zápas s hráči ze Slovenska. Ne všechno se nám vydařilo, jak bychom si přáli, ale
i v Horce jsme ukázali, že nám to jde.
Zapomenout nesmíme ani na naše mažoretky,
mažoretky ba právě naopak. V lednu proběhl již
třetí ročník soutěže „Prosenská
Prosenská mažoretka“
mažoretka za účasti mnoha oddílů z celé republiky. A
všechna děvčata dokazovala divákům, že to s hůlkou prostě „umí“. Nás - domácí - velmi
potěšily získané medaile našich děvčat.
Dalším, z našeho pohledu opravdu obrovským úspěchem , byla soutěž mažoretek
ve Studénce. Naše „holky“ si odtud přivezly dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Tento
úspěch je podtržený navíc tím, že v porotě na této soutěži rozhodovali i mezinárodní
rozhodčí a opravdoví odborníci v oblasti mažoretkového sportu.
Další cenné zkušenosti jsme získávali ještě na soutěži Brněnská Dračice,
Dračice tady to bylo
sice bez medailí, ale děvčata opět vzorně reprezentovala naši obec, školu i školičku. Na
tomto místě bychom rádi veřejně, touto cestou poděkovali sponzorům, kteří zakoupili
pro naše nejmenší mažoretky nové, velmi vkusné kostýmky. Děkujeme.

V tomto časovém období jsme ještě společně s rodiči našich dětí zvládli uspořádat pro
veřejnost společenský večírek - Šibřinky.
Šibřinky Jedinou „kaňkou“ na této akci byla nízká
návštěvnost, což nás všechny mrzí.
Děti ze školy se zúčastnily také celorepublikové taneční soutěže „O včelínský pohár“ v
Bystřici pod Hostýnem a svým programem potěšily jistě i všechny přítomné na besedě
s důchodci v Prosenicích.
A všechny přítomné hosty, rodiče a přátele školy zcela jistě dobře naladila školní besídka našich dětí základní školy pod názvem „ Všechny děti světa“.
Školní besídku
světa
s krásným programem předvedly i děti mateřské školy.
Na závěr ještě můžeme dodat, že teď byl sběr starého papíru,
papíru děkujeme vám všem,
kteří do „našeho“ kontejneru něco přihodili.
A úplně nakonec - teď máme před sebou školu v přírodě, další soutěže mažoretek,
další turnaje v miniházené, turnaj základních škol ve vybíjené, další aktivity v rámci projektu U nás“…, ale o tom až zase příště.
Ještě bychom rádi přidali veliké poděkování všem, kteří se podílejí na řadě akcí
a pomáhají. Moc si jejich pomoci vážíme.
ZŠ a MŠ Prosenice

Ve třídě základní školy

Hasiči a začátek roku 2014
Uplynulý rok je za námi a naše práce se opět rozběhla. Chci Vás seznámit s některými
činnostmi, které již máme za sebou. Tradičně jsme uspořádali v únoru Hasičský ples.
ples
Patří se poděkovat všem našim sponzorům za pomoc a dary. Jsme rádi, že i Vy, spoluobčané, přijdete na náš ples a věříme, že se vždy dobře pobavíte.
Někteří z Vás se také v únoru zúčastnili přednášky,
přednášky která se konala v Hasičské Zbrojnici, na téma „Naši
Naši legionáři v Rusku“.
Rusku Byly zde zajímavé fotografie i videa o našich spoluobčanech v legiích.
V sobotu 1. března, jsme provedli „Medvěda
Medvěda“
Medvěda naší obcí. Různá strašidla, cigánka i
novodobější masky došly za doprovodu harmonikáře ve zdraví až na konec obce. Po celou dobu, jsme ochutnávali nasmažené koblížky i dobré vzorky napáleného.
Naši hasiči v březnu prošli praktickým výcvikem, a mohli se zúčastnit náročné noční
soutěže „Radslavská
Radslavská přilba“.
přilba Soutěž prověří mnoho znalostí, které musí každý hasič
znát. I letos naši nezklamali a uměli. Toto vše, je přípravou na letošní rok, který bude
snad klidný a nebude narušen nečekanou událostí.
Přejeme Vám příjemně strávené nadcházející Velikonoce a během roku se těšíme na
shledanou při našich akcích.
Za SDH Prosenice - Josef Skopal

Dobová fotografie českých legií v Rusku-posádka obrněného vlaku Orlík. V první řadě
(ležící) sedmý zleva—pan František Doupal z Malých Prosenic.

Vystoupení malých gymnastek z Přerova na hasičském plese (obrázek nahoře) a
vodění medvěda—zastávka na Grymovské (obrázek dole).

Vodění medvěda Na Chmelínku

Zásahová jednotka JSDH Prosenice na Radslavské přilbě

Děti z Hanáckého Prosénku vynesly na květnou neděli Smrtku

Pěkné prožití svátků velikonočních přeje Hanácké Prosének.

Z činnosti rybářského spolku
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o činnosti našeho rybářského spolku
v Prosenicích od začátku letošního roku.
Na výroční členské schůzi,
schůzi která proběhla počátkem tohoto roku, jsme provedli změnu ve výboru naší organizace a stanovili úkoly, které nás bezprostředně čekají. Jedním
z těchto úkolů byla příprava a organizační sladění konání našeho Rybářského plesu.
plesu
Přijali jsme další dva nové členy a upřesnili organizaci při konání rybářských brigád.
Dnes již víme, že ples proběhl v pořádku a mezi občany byl velmi kladně hodnocen, o
čemž svědčí neustále se zvyšující účast lidí na této akci. V letošním roce se chceme a
budeme podílet na zajišťování dalších akcí, kterými obohatíme život v naší obci. Nejbližší
akcí, kterou plánujeme jsou Rybářské závody,
závody které se uskuteční v sobotu 17. května
2014 na Rýnkém rybníku v Prosenicích. Na tuto akci bych Vás všechny chtěl co nejsrdečněji pozvat.
Závěrem bych chtěl poděkovat za odvedenou práci všem aktivním členům naší organizace. Touto cestou bych chtěl poděkovat i našemu bývalému dlouholetému předsedovi
panu Vítězslavu Rédrovi za jeho odvedenou práci a činnost ve prospěch rybářského
spolku.
Vám všem přeji příjemné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a osobní spokojenosti a spoustu krásných zážitků při účasti na všech našich společných akcích.
Miroslav Mikula, předseda rybářského spolku

Rybářský ples se vydařil. Sály kulturního domu byly úplně zaplněny do
posledního místa spokojenými návštěvníky, všichni se dobře bavili.

Myslivecký ples

Plesovou sezónu zahájilo Myslivecké sdružení Prosenice-Grymov. Byla dobrá účast, myslivecké speciality a bohatá tombola mysliveckých úlovků.
OU Prosenice

Tříkrálová sbírka

Letošní tříkrálová sbírka vynesla v Prosenicích 20510,- Kč. Všem dárcům a koledníkům
ze srdce děkujeme!
OU Prosenice

Silvestrovské posezení

Na silvestrovském posezení v jednacím sále obecního úřadu jsme se rozloučili se starým
rokem 2013 a po půlnočním ohňostroji vítali nový rok 2014 až do rána ...

Vzpomínky Dr. Vlasty Krpcové, dcery bývalého prosenského lékaře
MUDr. Františka Kovaříka

Ve čtvrtek 13.3.2014 navštívil Prosenice redaktor Českého rozhlasu Olomouc Miroslav Kobza s paní Dr. Vlastou Krpcovou, která se narodila v Malých Prosenicích v roce
1926. Její otec doktor František Kovařík zde působil jako obvodní lékař. Pan redaktor
prošel s paní Vlastou Krpcovou a Milanem Pospíšilíkem Prosenicemi a natočil s nimi
rozhovor o obci. Vysílání pak proběhlo v rádiu na Českém rozhlase v pořadu Toulky krajem v neděli 16.3. dopoledne. Paní Krpcová se následně setkala s obyvateli Prosenic na
Besedě s důchodci 23.3.2014. Nad fotografiemi zavzpomínala s pamětníky na doby
prožité v Prosenicích, a také na doby pozdější, neboť jako doktorka logopedie také řadu
zdejších dětí učila správné výslovnosti. A nezůstalo jen u toho, paní Krpcová své vzpomínky i zaznamenala. A tak se o ně touto cestou s vámi podělíme.
Její tatínek František Kovařík se narodil v Brumově na Valašsku v roce 1892. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze a v roce 1921 byl promován na doktora Všeobecného
lékařství. Následně nastoupil jako sekundární lékař v nemocnici v Přerově. Zde byl ředitelem MUDr. Karel Šantrůček, jehož manželka Magda byla dcerou hudebního skladatele
Antonína Dvořáka. V roce 1923, po složení fyzikálních zkoušek se František Kovařík oženil s Evou, rozenou Trávníčkovou a nastoupil jako státní obvodní lékař v Pavlovicích u
Přerova.
Po dvou letech byl zdravotní obvod přeložen do Malých Prosenic, kde byla postavena
nová, prostorná budova se zdravotním střediskem. V prvním patře byla ordinace
s čekárnou a příslušenstvím, byt lékaře a byt duchovního Metoděje Mati. V přízemní byla
poradna pro matky a děti a četnická stanice. Sloužili zde strážmistři Váleček a Hradský.
Časem se rodina venkovského lékaře MUDr. Františka Kovaříka rozrostla o dvě dcery
Vlastu a Jarmilu a pomocnici v domácnosti Ančí.
V ordinaci byla ordinační doba od pondělí do soboty, dopoledne od 8:00 do 11:30
hod a odpoledne od 13:00 do 16:00 hod. Pak ještě doktor navštěvoval pacienty doma.
Rozsah poskytované péče byl velmi široký. Byli léčeni krátkodobě i dlouhodobě nemocní,
byly prováděny chirurgické zásahy, ošetřována poranění, řešeny zubní a další zdravotní
problémy. MUDr. Kovařík, jako jeden z mála lékařů, měl na tehdejší dobu moderní přístroje: rentgen, zubní rentgen, krátkovlnnou a dlouhovlnnou diatermii, solux-horské slunce. Odesílání pacientů do nemocnice nebo ke specialistům bylo výjimkou. Věk pacientů
byl od narození neomezeně. Měl také příruční domácí lékárnu s nutnými léky a zdravotním materiálem, což šetřilo pacientům čas i peníze.
Paní Vlasta vzpomínala, že již jako malé děvčátko se začala zajímat o dění v ordinaci
a pokud to bylo možné, tak „pomáhala“ - podávala obvazový materiál a drobné pomůcky.
Již v předškolním věku uměla číst a psát, a tak zapisovala hůlkovým písmem do velkého objemného sešitu jména pacientů s poznámkou dle nápovědy otce – „na pokladnu“ či „soukromně“. „Na pokladnu“ znamenalo, že výkon hradila Národní zdravotní pojišťovna, jež byla v republice jediná a všichni obyvatelé byli jejími pojištěnci.

Po ordinační době velmi ráda doprovázela tatínka na návštěvách pacientů. Zdravotní
obvod byl velmi rozsáhlý: Malé a Velké Prosenice, Radvanice, Buk, Sobíšky, Zábeštní
Lhota, Oprostovice, Lazníky, Lazníčky, Tupec, Veselíčko, Lýsky, Osek, Grymov, Radslavice, Oldřichov, Pavlovice, Kladníky, Šišma, Bezuchov, Hradčany.
Návštěvy pacientů (nynější pohotovost) se konaly velmi často i v noci u akutních případů a porodů. Když byl doktor volán k porodu, zajel nejprve pro porodní „babku“ Chybovu. Povinné očkování dětí proti pravým neštovicím, záškrtu a černému kašli se provádělo ve školách a to vždy v neděli. Doba dovolené lékaře se řešila vzájemnými zástupy
kolegů z Lipníka a Přerova – lékaři: Mádr, Holibka, Konštatský, Neradílek, Lacina, Svozil.
Lékařské povolání vyžadovalo neustálé studium a doktor měl obsáhlou knihovnu
s odbornými publikacemi, s mnoha časopisy a novinami. Na samém konci 2. světové
války 3.5.1945 potkala rodinu tragédie, když fašisti zavraždili v Lazcích u Olomouce
doktorova bratra Emila, jako pomstu za „Přerovské povstání“.
Po skončení války se MUDr. František Kovařík přestěhoval s rodinou do Přerova do
svého domu. V roce 1948 byl prosenický zdravotní obvod rozdělen a k němu byl přidán
obvod v Přerově s ordinací Na Loučkách. MUDr. František Kovařík zemřel náhle
24.12.1955. Jeho pacienti z Prosenic i dalších obcí na něj dodnes vděčně vzpomínají
jako na svého velkého lékaře a filantropa.
Upravil: Ing. Milan Pospíšilík

Návštěva na obecním úřadě 13. března 2014

V diskuzi s pamětníky na besedě s důchodci

Dobová fotografie starého zdravotní střediska—rodný dům Dr. Vlasty Krpcové.

Pronájem bufetu a tenisových kurtů v obecním parku
Obec Prosenice přistoupila k pronájmu bufetu s venkovním posezením a tenisových
kurtů v obecním parku. Záměrem obce je zajistit v areálu parku službu veřejnosti, zejména občanům Prosenic, spolkům a sportovcům—dobrovolníkům, při dodržení přiměřeného vlivu na okolní zástavbu rodinných domů na ulici Grymovská, a to podáváním občerstvení v přiměřené kvalitě a ceně a zpřístupněním tenisových kurtů širokému okruhu
zájemců z Prosenice a blízkého okolí.
Na obecní úřad byly doručeny v uzavřených obálkách nabídky 3 zájemců— Bohumila
Koláčka, Barbory Kolískové a Tělovýchovné jednoty Sokol Prosenice. Výběr nájemce provedlo zastupitelstvo na svém pracovním setkání dne 14.4.2014. Proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka Barbory Kolískové, pro kterou hlasovalo 7 z přítomných 9 zastupitelů.
...Vedle ceny nájmu a odborné garance pro prodej a služby byla rozhodující i šíře záměru
zahrnující i péči o dětský koutek a okrasnou výzdobu v parku.

Obecní park—vpředu bufet s venkovním posezením a dětské hřiště, vlevo tenisové kurty.

Společenská kronika

Životní jubilea 2014:
2014:
Leden 2014 -

50 50 91 75 -

Jarmila S e l i n g e r o v á
Marie K u b j á t o v á
Zdeňka J u r á š o v á
Ladislav S n á š e l

Únor 2014 –

50
50
60
60

Bohumil W o l f
Lenka K r á l í č k o v á
Eva D e r y c h o v á
Karel D u p á k

Březen 2014

60 Arnošt K u č e r a
70 - Jana H a n á k o v á
92 - Vladimír N o v á k

Duben 2014

50 - Josef M i k u l a
60 - Zbyněk Z a v a d i l
75 - Božena S p á č i l o v á

-

Společenská kronika

Uzavřené sňatky:
Únor 2014 - Marek S n á š e l a Veronika P o s p í š i l o v á
Narozené děti:
Únor 2014
- Rudolf P o s p í š i l
Březen 2014 - Barbora J u ř e n o v á

Blahopřejeme

Opustili nás:
02.01.2014
18.01.2014
05.03.2014

-

Alois K n i ř
Jana P a t r m a n o v á
Eva J o h n o v á

Vzpomínáme

- 57 let
- 60 let
72 let

Veselé velikonoce
a
hodně úspěchů a spokojenosti
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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