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Společná zábava i tradice v roce 2014 (nahoře Hody a dole Kácení máje)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme ve druhé polovině prázdnin a máme za sebou více než polovinu letošního
roku. Pokračovali jsme v realizaci dalších plánovaných akcí – zbudovali jsme elektropřípojku k rybníku Rýnský a dokončili rekultivaci lesního pozemku u rybníka Panský. Pokračujeme v opravách komunikací – po vyčištění a vysprávce účelové komunikace do Hroušoví jsme v rámci budování elektropřípojky provedli vyčištění komunikace za bytovými
domy na ulici Grymovská, dočasnou vysprávku komunikace na ulici Zahradní. Bohužel
se musíme vracet i k opravám chodníků na ulici Maloprosenská, kde došlo k propadnutí
dlažby díky špatnému odvodnění. Čekají nás rovněž opravy neodborně upraveného
potrubí na levém kalovém poli kořenové čistírny. Závady z akcí realizovaných v letech
2008-2010 jsou již mimo záruky a platíme tak za nedostatečný technický dozor tehdejších dodavatelů. V budově školy a tělocvičny jsme vyměnili již nefunkční elektrický bojler
na teplou vodu za plynový, včetně měření spotřeby plynu a teplé vody. Venkovní školní
hřiště jsme vybavili kamerovým systémem,
systémem abychom zabránili poškozování jejich inventáře a současně se tak připravili na jejich úplné otevření veřejnosti. Asistovali jsme při
montáži nových, radiem řízených věžních hodin, které pořídila farnost z peněz vybraných
sbírkou mezi farníky.
Jak jsem zmínil v minulém vydání zpravodaje, hlavními investičními akcemi
v tomto roce je rekonstrukce bývalého teletníku v areálu obecního úřadu na muzeum
(projekt Regionální muzeum Prosenice)
Prosenice a rekonstrukce a výstavba chodníků a parkoviště se stáním jízdních kol mezi budovami školy a tělocvičny a v okolí budov obecního úřadu a kostela (Revitalizace
Revitalizace centrální části obce Prosenice).
Prosenice Přestavbu teletníku jsme zahájili v červenci, zahájení výstavby chodníků a parkoviště se díky lhůtám územního a
následného stavebního řízení zpozdilo na měsíc září. Obě akce jsou spolufinancovány
z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.
Protože do poloviny roku 2015 končí staré plánovací období evropských fondů a
s financováním z nového období bude možné reálně začít až v roce 2016, využili jsme
tak naplno příležitost investovat do obecního majetku, projekty však musíme včas dokončit a profinancovat. Postupně získáváme zkušenosti s velmi náročnou administrativou projektů financovaných z evropských fondů, týkající se jak přípravy projektů, tak
výběrových řízení, realizace a provádění plateb a monitoringu projektů. Pozitivní informací je to, že z důvodu slabšího kurzu koruny vůči euru bude možné čerpat dotace až
do výše 85% z uznatelných nákladů oproti předpokládáným 70% . Rozdíl 15% uznatelných nákladů tak postupně posílí obecní rozpočet.
Hodně úsilí jsme od roku 2010 věnovali přípravě a zpracování nového územního
plánu. V roce 2012 jsme na jeho zpracování získali dotaci Olomouckého kraje, následně
byl v roce 2013 dopracován návrh uzemně – plánovací dokumentace , která postupně
procházela složitým procesem schvalování řadou státních organizací a institucí. Proběhlo jeho zveřejnění a informaci a odkaz na dokumentaci nalezne každý z nás na úřední
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desce a nebo může do dokumentace osobně nahlížet na obecním úřadu nebo magistrátu města Přerova. Bližší informaci o územním plánu projednáme na srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva. Veřejné projednání připomínek proběhne na magistrátu
města Přerova 29. srpna 2014 (bližší informace naleznete na úřední desce). Nový
územní plán řeší zejména nové lokality zástavby rodinných domů, stabilizaci územních
systémů ekologické stability, podařilo se nám do něj prosadit i hranice hrází povodňové
ochrany, které budou zatím sloužit jako stavební uzávěra.
Souběžně se zpracováním územního plánu jsme se věnovali přesnému zaměření
inženýrských sítí (kanalizační řád) a části komunikaci. Řada odchylek mezi stavem
v katastru nemovitostí a skutečným stavem místních a účelových komunikací musí být
ještě dořešena a dopracována do pasportu místních komunikací. Společně s obcemi
mikroregionu Pobečví vytváříme společný geografický informační systém (GIS)
v počítačovém programu MISYS. Mikroregion se na jeho pořízení včetně aktualizace
podílí úhradou 50 % nákladů. GIS nám umožňuje vytvářet pasporty inženýrských sítí a
komunikací na podkladech katastrálních map a zjednodušuje rozhodování či poskytování informací zejména při nové výstavbě.
Celkově v Prosenicích probíhá výstavba či stavební řízení dvou nových rodinných
domů, byla provedena parcelace a studie zastavěnosti na 3 rodinné domy na ulici Zahradní. Bylo dokončeno územní řízení na výstavbu zahradního centra v prostoru za hřbitovem.
Vážení spoluobčané, rok 2014 je rokem volebním a volby do obecního zastupitelstva proběhnou ve dnech 10. – 11. října 2014.
2014 Dovolte mi stručně bilancovat to, co se
podařilo stávajícímu zastupitelstvu v končícím volebním období 2010-2014 vykonat:
Podařilo se nám zejména:
•

zlepšit dopravní situaci na ulicích Maloprosenská a Grymovská, vybudovat zde
přechody na ulici Osecká a u hasičárny, dále vybudovat místo pro přecházení
silnice I. třídy Osek - Prosenice - Přerov. Ve spolupráci s Olomouckým krajem
jsme zajistili výměnu oken na těchto ulicích a položení nového asfaltového koberce, dále jsme vybudovali přechod v ulici Na Návsi u kostela a umožnili tak
bezpečnější cestu dětí do školy a školky.

•

zrekonstruovat kanalizaci v ulici Na Loukách včetně chodníku od zvonice a asfaltové vozovky, dále vydláždit prostranství před budovou pošty a zdravotního střediska a vybavit je stáním jízdních kol.

•

vybudovat chodník od Zábranského k Huňkovému, dobudovat chodníky v ulici na
Chmelínku (k Mikulovému) a Na Návsi (okolo zídky - Berákovi)

•

provést kompletní výstavbu budovy šaten a bufetu s venkovním posezením a
udírnou v obecním parku (Cukrovarské zahradě) vč. venkovních ploch a zeleně
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zateplit budovu tělocvičny, stropy a část nádstavby bytového domu a nádstavby
mateřské školy
vybudovat elektropřípojku k rybníku Rýnský
připravit projekty Regionálního muzea a Revitalizace centrální části Prosenic, které zlepší a zkulturní centrum obce a které právě realizujeme
zpracovat návrh územního plánu, ve kterém zprovozňujeme další lokality pro výstavbu nových domů v Prosenicích
zaměřit a dokumentovat kanalizační řád, vypořádávat se s majetkoprávními překážkami dalšího rozvoje obce (veřejné stavby na cizích pozemcích atp.)
podporovat spolkový život a spolupráci mezi obcí a spolky a spolky navzájem
zefektivnit chod úřadu obnovením výpočetní techniky a počítačovou sítí, novými
webovými stránkami, zlepšit systém odpadového hospodářství a bytového hospodářství. Zapojit do činnosti úřadu další komise - stavební, bytovou a kulturní.
rozvinout komunikaci a spolupráci s podniky v obci
zapojit se do užšího vedení Mikroregionu Pobečví a MAS Moravská Brána, o.s.
k realizaci výše uvedeného využít řady dotačních titulů, ať z Olomouckého kraje,
místní akční skupiny a hlavně operačních programů Evropské unie.

Zastupitelstvo rozhodlo, že v následujícím volebním období bude mít obecní
zastupitelstvo 15 členů a bude volena rada. I ve věcech výkonných se tedy bude rozhodovat „ve sboru“. Toto uspořádání je výhodnější pro spolupráci, bude však vyžadovat
vyšší nároky na řízení obecního úřadu a jeho úpravu vnitřními směrnicemi.
Nové období 2014-2018 bude posledním, ve kterém bude možné čerpat finanční
prostředky z evropských fondů. Schémata nových dotačních programů ukazují, že prioritami budou zejména společné, např. meziobecní projekty či podpora spolupráce
s podnikateli a neziskovými organizacemi. V tomto směru máme již zpracovány strategie
mikroregionu Pobečví a MAS Moravská Brána, které vytváří dobrý základ pro aktualizaci
programu rozvoje Prosenic.
Věřím, že i v dalším období bude prioritou další rozvoj Prosenic s cílem učinit jej
atraktivním místem k bydlení a životu, prohlubování vlastní kultury a tradic a spolkového
života.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval k volbám. Volební hlas každého z nás spolurozhoduje o budoucnosti naší obce.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. — starosta
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Informativní obrázek návrhu nového územního plánu. Do výkresů i textů můžete nahlížet na obecním úřadě v Prosenicích nebo na Magistrátu města Přerova, Bratrská 34.
Zastupitelstvo projedná územní plán na svém zasedání 25. srpna 2014 v 18 hodin a
veřejné projednání se uskuteční dne 29. srpna 2014 na Magistrátu města Přerova.
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Fotografie shora dolů: oprava místní komunikace v ulici Zahradní — kontrola potrubí na
kořenové čistírně — zahájení stavby muzea budováním inženýrských sítí.
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Slet čarodějnic a čarodějů v Prosenicích
Ve středu 30. dubna 2014 se uskutečnil v obecním parku v Prosenicích Slet čarodějnic a čarodějů všeho věku od 1 roku do 300 let. Odpolední rejdění patřilo především
těm nejmenším a nejmladším čarodějům a čarodějnicím, kteří zde skotačili a soutěžili o
„čarovné sladkosti“ a nakonec si na ohýnku opekli špekáčky. Večer pak po vypití speciálně upraveného lektvaru tancovaly v patřičných kostýmech kolem zapáleného ohně starší
a zkušenější čarodějnice se svými košťaty.
Příští rok přijďte také mezi nás a bude veselo.
Spolek čarodějů a čarodějnic.
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Svátek matek
Ve čtvrtek 15. května 2014 byla připravena pro všechny maminky, babičky a prababičky v sále OÚ v Prosenicích oslava „Svátku
Svátku matek“.
matek V minulých letech tuto akci organizoval místní „červený kříž“ ve spolupráci se zahrádkáři. Od letošního roku převzal žezlo
Obecní úřad. Na úvod pozdravil všechny přítomné ženy pan starosta a popřál jim k jejich
svátku. Poděkoval paní Aničce Trhlíkové za organizování „Svátku matek“ v minulých letech a předal jí malou pozornost. Ocenil také přítomnost jedné z nejstarších občanek
Prosenic paní Anežky Martinčíkové (91 let) na této akci. Pak již následovalo vystoupení
Hanáckého Prosénku a dětí ze Základní školy. Po celé odpoledne pak hrála k dobré pohodě hudba duo „Harmony
Harmony“
Harmony paní Jana a pan František. Stejně jako každým rokem, tak i
letos se o pohoštění postaraly místní ženy. Na stolech nechybělo cukroví, koláčky, jednohubky a další pochoutky, které si ženy samy napekly a připravily. K dobré náladě přispěla i sklenička dobrého vína a výhra v tombole. Svátek matek se vydařil, a tak za rok opět
na shledanou.
Připravila: Jarmila Lajtochová
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Kácení máje
Poslední květnová sobota patřila již tradičně akci „Kácení
Kácení máje“
máje v Prosenicích,
kterou uspořádali místní nadšenci ve spolupráci s obecním úřadem. Sraz účastníků průvodu byl jako vždy u základní školy. O zpestření průvodu se postaraly děti z Hanáckého
Prosénku a mažoretky z místní školy a chybět nesměl ani vláček Proseňáček.
Proseňáče V obecním
parku pak pod májkou zatančily děti z Prosénku a mažoretky. Dále již následovala veselá scénka „Kterak lovec Pampalíny s cestovatelem Holubem zavítali mezi kmen domorodých žen“. V závěru této scénky byla úspěšně májka pokácena. A to se již seběhly
k vršku pokácené májky všechny přítomné děti a hledaly zde a nacházely spoustu ukrytých sladkostí. Pak již následovala volná zábava, kterou děti využily dováděním na skákacím hradu, jízdou na koníkovi nebo projížďkou vláčkem Proseňáčkem. Pobavili se i
dospělí. Večer hrála místní hudební skupina „No
No Problem“
Problem a vystoupila zde i nová dívčí
kapela „KISS
KISS Moravian Girls“.
Girls
Připravila: Jarmila Lajtochová

Průvod masek a krojů u kostela (nahoře) a na ulici Grymovská (dole).
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Vystoupení pod májkou—Hanácké Prosének, mažoretky a veselá scénka z Afriky
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Veselá scénka z Afriky s velkým finále—pokácením májky v podání nadšenců—
dobrovolníků. Moc děkujeme a těšíme se na další vystoupení!
12

Naše družstvo na hrách mikroregionu Pobečví v Grymově
Letošní ročník Her bez hranic mikroregionu Pobečví se konal 7. června 2014 v obci
Grymov pod názvem U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE STODOLE. Účastnilo se celkem 11
družstev z mikroregionu Pobečví, jedno družstvo za mikroregion Záhoří-Helfštýn a polské družstvo z partnerské Gminy Prószków z opolského regionu. V letošním roce se soutěžilo v netradičních disciplinách např: Jedeme na pole, Popožeň kolečko, Hodíme to na
hůru nebo Kam to ta slepička snesla? (viz. snímky na str. 13-15). Kuchaři z každého
družstva tentokrát uvařili Sekyrkovou polévku. V doprovodném programu hrála hudební
skupina VOCO DE z Hranic a proběhlo vystoupení Hanáckého Prosénku. Všichni se
dobře bavili. Naše družstvo v silné konkurenci získalo výborné 2. místo,
místo zvítězila obec
Buk. Děkujeme všem členům našeho družstva i příznivcům, kteří je přijeli do Grymova
podpořit a těšíme se na hry příští, které proběhnou v Lazníčkách. Děkujeme rovněž členům všech družstev, kteří se her v uplynulém období účastnili – v Sobíškách (2011),
Radvanicích (2012), Prosenicích (2013) a Grymově (2014), za vzornou reprezentaci
Prosenic, bojového ducha a příkladnou spolupráci.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. - starosta

Slavnostní nástup družstev na hrách mikroregionu Pobečví v Grymově
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Hodové odpoledne
V neděli 22. června 2014 se konalo v obecním parku v Prosenicích Hodové odpoledne
s bohatým kulturním programem. Po celé nedělní odpoledne zde vyhrávala „Moravská
Veselka“ ze Sušic a mezi jednotlivými vstupy účinkovaly děti z Hanáckého Prosénku a ze
základní školy se svým programem. Pro děti byly připraveny i další atrakce, např. jízda
na poníkovi, nafukovací skluzavka a samozřejmě i vláček Proseňáček. Pro děti i dospělé
bylo přichystáno bohaté občerstvení a nechyběly ani sváteční hodové koláčky. Také
počasí přálo a tak se letošní hody opět vydařily.
Připravila: Jarmila Lajtochová

K tanci i poslechu hrála Moravská Veselka. Členové komise pro založení muzea vyzdobili
popředí pódia výběrem historických předmětů ze sbírky depozitáře.
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Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 15. června 2014 se konalo v sále Obecního úřadu v Prosenicích „Vítání
Vítání
občánků“. Děti z mateřské školy a dětčata z Prosénku přišly potěšit svým vystoupením
občánků
všechny přítomné. Pan starosta přednesl slavnostní projev a následně přivítal nové občánky do svazku naší obce. Všem novým občánkům a jejich rodinám přejeme do života
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Do svazku obce Prosenice byli přivítáni tito noví občánci:

Rudolf P o s p í š i l
Barborka J u ř e n o v á
Jan K u č e r k a
Viktorka M a l á t k o v á
Připravila: Jarmila Lajtochová
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Hasiči a jejich činnost v roce 2014
Jako vždy, i tento půlrok byl pro nás hasiče docela pestrý. Jarní měsíce jsme se
věnovali sportovní přípravě, poté následovaly sportovní soutěže, kde jsme dosáhli dobrých výsledků oceněných diplomem.
V sobotu 26. dubna jsme zorganizovali zájezd na Sv. Hostýn z řad členů i místních
spoluobčanů. V květnu jsme pomáhali místní základní škole s přípravou „Dětského
Dětského dne“,
dne
kterého se řada Vašich dětí zúčastnila. V červnu jsme dvakrát prováděli požární dozor
v areálu pivovaru Zubr v Přerově. Na této akci pořádané pivovarem bývá velké množství
lidí, proto je zde požární dozor nutný.
Pravidelně se také zúčastňujeme soutěže historických koňských stříkaček
v Radslavicích. I letos se nám dařilo a obsadili jsme druhé místo.
místo Naší poslední akcí před
prázdninami byl poznávací zájezd do obcí Příkazy a Cholině. Někteří z Vás si zde mohli
prohlédnout starodávné nářadí i staré věci, které se kdysi používali na práci i pro zábavu.
Po dobu prázdnin řada lidí odpočívá. Přejeme všem hezkou dovolenou, pěkné
počasí a opět brzy na shledanou při některé z našich akcí.
Za SDH Prosenice - Josef Skopal

Naše družstvo získalo v soutěži koňských stříkaček v Radslavicích 2. místo
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Nahoře Dětský den s hasiči, dole účastníci zájezdu do Cholině a Příkaz.
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Z činnosti rybářského spolku
Rybářské závody 2014
V sobotu 14. června 2014 jsme organizovali na Rýnském rybníku v Prosenicích tradiční Rybářské závody.
závody V letošním roce se jich zúčastnilo celkem 71 soutěžících
z Prosenic a širokého okolí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: „Děti
Děti a mládež“
mládež a kategorie „Dospělí
Dospělí“.
Dospělí Po celý den bylo připraveno pro všechny návštěvníky bohaté občerstvení.
A jak závody dopadly?
Kategorie „Děti a mládež“: 1. místo - Jakub Š k r a b a l
2. místo - Vojta Z a j í c
3. místo - Tadeáš M e t e l k a
Kategorie „Dospělí“:
1. místo - Ondřej Č e r n o š e k
2. místo - Petr K o p ř i v a
3. místo - Vladimír F r y d r y c h
Největší ulovená ryba:
kapr 62 cm,
cm kterého ulovil Břetislav R o h

Rybářské závody — ráno u Rýnského rybníka
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Nahoře 1. místo v kategorii Děti a mládež a dole vítězové v kategorii Dospělí
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Z činnosti rybářského spolku
Vítání léta a prázdnin v Prosenicích
V pátek 27. června 2014 jsme připravili pro děti, rodiče a všechny své příznivce u
Rýnského rybníka „Vítání
Vítání léta a prázdnin“.
prázdnin Děti od 3 do 15 let zde soutěžily v běhu, ty
nejmenší za vydatné pomoci rodičů i prarodičů. Vítězové byli odměněni cenami a všichni
soutěžící pak dostali menší občerstvení. Děti si mohly u rybníka na čerstvém vzduchu
dostatečně zaskotačit a na ohýnku si opéct kabanos. Zkrátka nepřišli ani dospělí, pro
které bylo také připraveno bohaté občerstvení. A tak léto i prázdniny byly v Prosenicích,
jak se patří přivítány.
Rybářský spolek Prosenice
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Vzpomínky na krásných 12 let v Prosenicích – Jaromír Šatánek (85 let)
1.září 1937 byl můj tatínek ustanoven řídícím učitelem v Prosenicích. Jako devítiletý
chlapec jsem navštěvoval 4. třídu. Učila nás výborná paní učitelka Zaoralová. Mými kamarády se stali Pepík Jemelka, Václav a Laďa Davídkovi, Josefek Bartoš, Pepík Gallas,
Zdišek a Luboš Doupalovi, děvčata Mařenka Jemelková, Mařenka Kratochvílová, Radka
Doupalová a další a další.
S maminkou, dobrotivou a laskavou ženou jsem začal poznávat Velké a Malé Prosenice, jejich okolí a krásnou přírodu okolo těchto vesnic. Když jsem poprvé uviděl krásnou, průzračnou řeku Bečvu, byl jsem nadšen. Řeku jsem obdivoval, téměř denně jsem
se na ni chodil dívat a těšil se, až se do ní poprvé ponořím. Do Prosenic jsme přišli ze
Staměříc, kde žádná řeka nebyla. V létě 1938 mě naučil Pepík Jemelka plavat. Celé
prázdniny jsem trávil každou chvíli u řeky.
Velkou moji zálibou byla také kopaná. Po příchodu ze školy jsem uháněl na hřiště
„Pod meslama“ nebo na louku u Struhy (Strhanec).
Tatínek mě prováděl Prosenicemi a ukazoval, kde kdo bydlí a zdůrazňoval, jak je důležité spoluobčany poznat, ale také se k nim slušně chovat.
Můj tatínek každé prázdniny pracoval v hospodářství u pana Bartoše. Nejprve obsekával obilná pole a potom nakládal obilí na vozy. Pan Bartoš mu dával jako odměnu obilí, brambory a další důležité poživatiny. Maminka chovala prasátka, v zimě jsme měli
„pochoutku“.
Často vzpomínám na rodinu Bartošovou. Pan Bartoš byl přísný pán, vynikající hospodář. Zbožňovali jsme paní Bartošovou, skvělou hospodyni a hlavně starostlivou manželku, maminku a vzácnou ženu. Kamarádil jsem s jejich synem Josefkem, Toníkem a Mařenkou. Hodně času jsme trávili s ostatními kamarády u nich na zahradě, ve stodole a
na dvoře. Paní Bartošová nás vždy bohatě pohostila.
V Prosenicích byli i další výborní hospodáři, např. Davídkovi, Lepařovi, Kučerovi, Mackovíkovi a další. Bydleli zde nejenom zemědělci, ale také pracovití dělníci, malorolníci a
drobní řemeslníci.
Vzpomínám na obuvníka pana Kratochvílu nebo malozemědělce pana Jemelku
(tatínka mých kamarádů Mařenky a Pepíka), který vzorně obdělával svá políčka. Pepík a
Mařenka museli napřed své povinnosti splnit doma a pak teprve se mohli věnovat svým
zálibám.
Často jsem se chodíval dívat na nádherné koně (hřebečky) pana Zbořila. Pan Zbořil
mě dokonce vzal s sebou na bryčku, a mohl jsem se s nimi projet po vesnici.
Často jsem trávil volné chvíle s kamarády ve škole. Hráli jsme si na zahradě, na dvoře. V jednom kabinetě, který byl prostorný, nám zařídil tatínek hernu. Byl zde stůl na stolní tenis a další zábavné hry.
Rodiče byli věřící, proto mě v tomto duchu vychovávali. Velmi jsem si vážil kněze pátera Valacha, P.Hýžu a P.Maťu. I oni mě vychovávali. Na jejich besedy a vyprávění na faře
často vzpomínám.
Páter Maťa byl velice dobrotivý člověk, který důvěřoval lidem. Měli jsme ho rádi. Připomenu jednu příhodu, která se mu stala.
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Jednou večer se vracel se zabíjačkou od známých z Oseka. Dojel ho mládenec. Páter
Maťa mu svěřil zabijačku a poprosil ho, ať to dá jeho kuchařce do bytu. Samozřejmě, že
mládenec se zabijačkou zmizel. Jednou mi to vyprávěl, to jsem chodil již do gymnázia
v Přerově a P.Maťa mě doučoval latinu.
Rok 1937 a 1938 jsme prožívali ještě ve svobodě. Rok 1939 byl pro nás velmi krutý.
V roce 1944 byli do školy nastěhováni sovětští zajatci. Děti se učily v náhradních prostorách. Já s bratrem jsme bydleli nadále s rodiči ve škole. Zajatci pracovali v cukrovaru.
Mně jedinému z naší rodiny povolil velitel tábora pohybovat se na dvoře. Chodil jsem se
dívat na kuchaře sovětských zajatců, ochutnal jsem polévku a guláš z koňského masa.
Na oplátku jsem nosíval pod košilí koláče, salám a různé jiné dobroty, které mně připravila maminka. To víte, že to zajatcům chutnalo. Často jsem si přinesl v hlavě „zvířátka“,
maminka mně ošetřila a já jsem mohl opět navštívit své přátele v kuchyni.
Maminka s tatínkem poslouchávali každý den Londýn. Jednoho večera se stala velmi
nečekaná a nepříjemná věc. Dveře našeho bytu, které oddělovaly naše pokoje od chodby, která vedla do prostoru vojáků a zajatců, zůstaly odemčené. Strážný náhle otevřel
dveře. Bylo velké štěstí, že tatínek ho uslyšel a okamžitě přijímač zastavil a přeladil na
Prahu. Voják přišel oznámit, že máme špatně zatemněné okno kuchyně.
Na jaře 1944 navštívil vyučování zemský školní rada Rozholt. Po inspekci vyprávěl
tatínkovi, že ve válce nastane obrat. Tatínek mu odpověděl: „Vyjdete-li ven a podíváte-li
se na východ, uvidíte, že svítá.“ Rada opouštěl školu velmi zlý a rozzlobený. Tatínek řekl
mamince, že s ním asi bude zle. Nestalo se nic a tatínek do konce války čekal, co s ním
bude. Proč ho Rozholt neudal? Zůstalo pro nás záhadou.
Vytoužená svoboda přišla v květnu 1945. Ostatně to, co se dělo v Prosenicích po válce je napsáno v knize 725 let obce Prosenice. Velice pečlivě ji mám doma uloženou a
často si v ní pročítám.
Na závěr si dovoluji občanům Prosenic ukázat, jak někdy je osud člověka krutý.
V březnu 1948 byl tatínek proti své vůli přeložen z Prosenic do Soběchleb. Maminka
byla těžce nemocná ve zdravotním ústavu, bratr pracoval na Slovensku. Začal jsem bydlet u manželů Sehnalových ve výměnku. Paní Sehnalová se o mě starala jako moje maminka, jejich syn Pepík a dcera Mařenka se ke mně v mé těžké životní chvíli úžasně chovali a tak jsem mohl v roce 1949 dokončit studium na gymnáziu v Přerově. Často vzpomínám i na manžele Bouchalovy. Paní Bouchalová byla školnicí ve škole, a když jsem
zůstal v Prosenicích sám, byla to ona, která mě vždy v těžkých chvílích pomohla svým
milým slovem a útěchou. Nezapomínám také na její děti Aničku, Láďu a Mirka.
Vážení občané Prosenic!
Ve vaší obci jsem žil 12 let. Prožil jsem zde část dětství a mládí. Většina tohoto období
byla moc pěkná, i když závěr tohoto času byl trochu smutný. Při návštěvě Vaší krásné
obce si vždy připomenu tato krásná léta mého pobytu u Vás.
Jsem šťastný, že mně pan starosta a pan Ing. Pospíšilík umožnili napsat pár vzpomínek do Vašeho Zpravodaje. Bydlím v městečku Štíty na pomezí Čech a Moravy. Jsou dvě
místa v naší krásné vlasti, která nevymizí z mé paměti: moje rodiště Skalička u Hranic a
Prosenice.
Všechny Vás zdraví Jaromír Šatánek s rodinou.
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Elektrický pohon věžních hodin na kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích
Ve středu 18.6.2014 byl v kostelní věži namontován nový elektrický pohon věžních
hodin EVH 4. Zařízení dodala firma Hodinářství Kocourek z Křenovic. Hodiny jsou řízené
automaticky signálem vysílaným z Frankfurtu po jedné minutě.
Pořizovací cena včetně montáže činila 57.000 Kč. Finanční prostředky byly získány
formou sbírky mezi lidmi. Sbírku připravila a peníze vybírala paní Marcela Zapletálková,
která rovněž organizovala ve spolupráci s obecním úřadem dodávku a montáž hodin na
kostelní věž. Novou dřevěnou konstrukci pro uložení zařízení ve věži zhotovil stolař pan
Caletka z Oseka nad Bečvou.
Doposud byl pohon hodin prováděn mechanicky – ručně. Jedenkrát za den se muselo
otáčením kliky vytáhnout závaží nahoru. Jak závaží klesalo, pohánělo hodinový stroj.
Tuto službu obětavě a zdarma vykonával od srpna 2005 pan Ladislav Davídek starší, za
což mu široká veřejnost srdečně děkuje. Před ním tuto službu vykonávali po mnoho let
Rybkovi a po nich pan Hrdlička.
Poděkování patří i všem, kteří přispěli jakoukoliv částku, či jinak se podíleli na pořízení tohoto zařízení.
Zpracoval: Ing. Milan Pospíšilík

S panem Ladislavem Davídkem st. při obsluze starého hodinového stroje
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Z činnosti TJ Sokol Prosenice
Dovolte mi pár slov o fotbalové činnosti, která se odehrála v letních měsících.
V polovině června skončila sezóna mužů i starší přípravky. Muži se umístili na 5 místě a
žáci ve své první sezóně hrající se turnajově ochutnali v pár zápasech, jak chutná vítězství. Dne 14. června se na našem fotbalovém hřišti uskutečnilo okresní finále starší a
mladší přípravky za účasti zvučných družstev a s hojnou diváckou kulisou.
V červenci a srpnu jsme poskytli azyl pro 4 přátelská utkání diviznímu týmu FC Kozlovice, což znamenalo oživení pro fotbalové dění na našem hřišti.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na novou sezónu mužů, která odstartuje domácím
utkáním dne 23. srpna v 16:30 proti Vlkoši a starší přípravka začíná o týden později na
hřišti Spartaku Lipník.
Za TJ Sokol Prosenice Zbyněk Švedik

Okresní finále starší a mladší fotbalové přípravky na fotbalovém hřišti v Prosenicích
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Výzva zájemcům o práci s exponáty regionálního Muzea Prosenice
V současné době probíhá mezi občany sbírka věcí historické povahy, určených
k vystavení v muzeu, či uložení do depozitáře. Jedná se převážně o věci z bývalých hospodářství, zemědělskou techniku a předměty z domácností. U pamětníků vzbuzuje řada
věcí vzpomínky na doby jejich mládí, kdy se běžně používaly. Převzaté věci evidujeme,
dokumentujeme a čistíme. V případě potřeby jsou poškozené části opravovány a ošetřovány. Opravy a ošetření vyžadují především dřevěné a kovové části předmětů. Práce
s předměty není fyzicky náročná a zvládnou ji starší i mladší dobrovolníci. Po dokončení
stavebních prací v prostorách budoucího muzea zde budou sestaveny jednotlivé expozice. Pokud máte zájem podílet se na těchto pracích, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Za komisi pro založení muzea Otakar Dokoupil

Nahoře příprava výstavky exponátů na hodech , dole exponáty selské jizby .
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Společenská kronika
Životní jubilea 2014
2014::
Květen 2014

- 50
60
60
85

Červen 2014

- 50 - Libor O t á h a l
75 - Božena Z a t l o u k a l o v á

Červenec 2014 - 50
50
60
60
60
75
75
75
80

-

-

Ladislav D a v í d e k
Leoš Š k o l o u d
Antonín Z a t l o u k a l
Oldřich Z a t l o u k a l

Petr K o u t n ý
Zdeněk L a k o m ý
Marie Š ť a s t n í k o v á
Anna M a t u š k o v á
Jarmila R o d e o v á
Anna T r h l í k o v á
Čestmír D l o u h ý
Božena Š k o l o u d í k o v á
Karla L e p a ř o v á
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Společenská kronika
Sňatky:
Červen 2014 - Petr K u b j á t
a Lucie D l o u h á
Červen 2014 - Pavel C h m e l a ř a Olga K o u t n á

Narozené děti:
Duben 2014
Květen 2014
Červen 2014

-

Viktorie M a l á t k o v á
Jan K u č e r k a
Andrea D o u p a l o v á
Blahopřejeme !

Opustili nás:
5. června 2014
6. června 2014
7. června 2014
24. července 2014
4. srpna 2014

- Ludmila Š k o l o u d í k o v á - 90 let
- Věra G a l l a s o v á
- 55 let
- František H a l u z í k
- 76 let
- Vlasta M i n i s t r o v á
- 74 let
- Oldřich Z a t l o u k a l
- 85 let
Vzpomínáme
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Příjemné léto,
krásnou dovolenou
a
dětem pěkný zbytek prázdnin

Foto z akce „Vítání léta“ u Rýnského rybníka, (červen 2014)

přeje
Obecní úřad Prosenice
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