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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok se blíží ke konci a opět máme příležitost hodnotit jaký byl a co přinesl. A
také plánovat rok další. Co tedy přinesl rok 2014 naší obci a jaká očekávání vkládáme
do let příštích?
V roce 2014 jsme pokračovali v trendu investování do obecního majetku a postupného zlepšování infrastruktury v obci. Dokončili jsme přestavbu bývalého teletníku v areálu
obecního úřadu na muzeum a vytvořili tak základ pro řadu kulturních i vzdělávacích aktivit, které nyní připravují muzejní a kulturní komise. V období od srpna do listopadu se
nám podařilo realizovat náročnou stavbu a 1. - 2. listopadu zpřístupnit prostory muzea
veřejnosti k prohlídce. Zájem o muzeum nás potěšil, za 2 dny shlédlo prostory muzea
celkem 534 návštěvníků. Kromě samotných prostor se návštěvníci mohli seznámit s
tím, jak muzeum vznikalo. Prvotním impulsem byl prodej gruntu Davídkových v ulici
Na Návsi. Díky dobré vůli a ochotě rodiny Davídkových bylo možné na jaře roku 2012
shromáždit základní sbírku historických předmětů. A protože v programu rozvoje Prosenic byl od roku 2004 definován projektový záměr přestavby teletníku na muzeum,
nastartovali jsme projektovou přípravu a následně připravili projekt na dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP). Zastupitelstvo se vypořádalo s tímto složitým a ne jednoduchým projektem se ctí. Výsledná přestavba se povedla a těší se zájmu občanů. Do prací na sbírkách a akcích spojených s muzeem se zapojila řada dobrovolníků, kteří jsou pro obec zárukou provozu a dalšího rozvoje muzea.
A jaký vliv měla stavba muzea na rozpočet obce? Naše obec hospodaří každoročně
s rozpočtem okolo 11 000 000,- Kč a na účtech obce jsme měli k 30. září 2014 finanční rezervu 10 694 000,- Kč. Tuto rezervu jsme zapojili do financování projektu muzea,
kdy evropská dotace činí 4 433 518,- Kč a vlastní zdroje obce 2 619 499,- Kč. Za tyto
prostředky jsme zhodnotili chátrající budovu a vytvořili zázemí pro řadu kulturních a výchovných činností. Od března příštího roku zahájíme realizaci projektu Revitalizace
centrální části obce Prosenice, spojenou s výstavbou chodníků v okolí obecního úřadu,
školy a kostela a parkoviště mezi budovami školy a tělocvičny. Projekt bude opět financován z prostředků ROP. Na tento projekt navážou úpravy obecního dvora a okolí muzea
tak, abychom je lépe zpřístupnili jak návštěvníkům obecního úřadu, tak muzea. Náš
rozpočtový výhled ukazuje, že bychom měli v roce 2015 hospodařit s přebytkem
3,4 mil. Kč a dorovnat tak výši finanční rezervy na úroveň roku 2014. Zvykáme si na to,
že větší projekty se realizují v průběhu 2 až 3 let i s dopady do příjmů a výdajů rozpočtu
v několika po sobě následujících letech a že naši finanční rezervu můžeme účelně využít
k překrytí financování i náročnějších akcí. Tak například v letošním a počátkem příštího
roku obdržíme cca. 800 tisíc Kč ze cca.3 milionů, které jsme vynaložili na stavbu cyklostezky v roce 2013.
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Obecní volby v letošním roce přinesly do řízení obce a obecního úřadu zásadní změnu:
minulé zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení počtu volených zastupitelů z 9 na 15 a následně na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva byla zvolena pětičlenná rada obce. Co
to znamená? Rada přebírá řadu kompetencí, které dříve vykonával samostatně starosta,
a nebo je vykonávalo přímo zastupitelstvo, např. plní roli zřizovatele vůči právnickým
osobám a organizačním složkám založených obcí, schvaluje nájemní smlouvy, zřizuje
pracovní komise a zabezpečuje hospodaření obce v souladu se schváleným rozpočtem.
Rada se schází pravidelně 1x za 14 dní, doposud proběhly 3 schůze rady, na nichž jsme
se detailně zabývali např. svozem biologického odpadu, úsporami v oblasti dodávek
energií, územním plánem a dalšími tématy.
Dne 20. 11. 2014 se v Prosenicích sešli členové místní akční skupiny Moravská Brána (dále jen MAS), aby projednali společný postup v novém dotačním období 2014 až
2020. MAS sdružuje v současné době 32 obcí mikroregionů Pobečví, Lipensko a ZáhoříHelfštýn a stala se v tomto roce důležitým aktérem rozvoje našeho regionu. Připravujeme se na prvním výzvy nového období, které budou zahájeny v druhé polovině roku
2015. Velký význam, zejména pro spolky v MAS, má spolupráce s polskými partnery
z opolského regionu, do které bychom rádi zapojili i naše spolky.
Osou našeho snažení zůstává příprava nových lokalit pro výstavbu, která se dostává
do závěrečné fáze. První viditelné výsledky bychom měli pozorovat v letech 2015 a následujících. Hromadnější výstavba moderního bydlení pro mladé rodiny je nutným předpokladem pro nastartování dalších rozvoje Prosenic. Mimo již zmíněné akce roku 2015
zaměřené na revitalizaci centra obce nás čekají např. postupné realizace záměrů chodníků v ulicích Na Návsi a K Žebračce, kanalizace a chodníky na ulici Osecká a Maloprosenská, ale připravujeme i další projekty v oblasti výstavby cyklostezek, podpory
školství, odpadového hospodářství a technických služeb. Významnou úlohu budou hrát i
projekty zaměřené na úspory energií a zefektivnění administrativních činností obecních
úřadů—to jsou příklady priorit z nových operačních programů evropské unie, kde se budeme ucházet o financování našich záměrů. Podmínkou je propracovaný program rozvoje Prosenic, na němž pracujeme a budeme s ním postupně seznamovat i širší veřejnost.
Těší nás, že se nadále rozvíjí činnost spolků a jejich spolupráce s obecním úřadem.
Nově ustavená kulturní komise doplňuje již tradiční akce o nové (např. zpívání koled v
akci Česko zpívá koledy) a rozvíjí spolupráci s komisemi z Grymova a Radvanic.
Vážení spoluobčané, konec roku je jak časem předvánočního shonu, tak časem zklidnění a pohody po dobu vánočních svátků a bouřlivých oslav příchodu nového roku. Ať jej
prožijete ke své plné spokojenosti společně se svými nejbližšími a přáteli.
Přeji Vám všem radostné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně spokojenosti
v novém roce 2015.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Z činnosti zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva.
V Prosenicích se ucházely o přízeň voličů tři volební strany. Do nového obecního zastupitelstva pro volební období 2014-2018 bylo zvoleno těchto 15 členů.
Za SNK Prosenice 2014 – Ing. Otakar Dokoupil, CSc., Hana Krejčí, Josef Sehnal,
Josef Skopal, František Vaněk, Bohumil Čtvrtníček, Oldřich Škrabal, Vítězslav Zedek,
Marcela Zapletálková, Pavel Skopal.
Za ČSSD – Miroslav Mikula, Vítězslav Rédr, Antonín Božek
Za SNK – Mladí pro Prosenice:
Prosenice Bc. Luboš Zatloukal, DiS., Ing. Jan Kubiš
Dne 5.11.2014 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce,
obce na kterém všichni
nově zvolení členové zastupitelstva složili slib. Na tomto zasedání probíhala volba starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů a členů finančního výboru a kontrolního
výboru.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
Starosta obce – Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
Místostarosta – František Vaněk
Členové rady:
rady - Ing. Otakar Dokoupil, CSc., František Vaněk, Josef Sehnal,
Miroslav Mikula, Ing. Jan Kubiš
Finanční výbor:
výbor předseda – Hana Krejčí, členové – Vítězslav Rédr, Martina Kolísková
Kontrolní výbor:
výbor předseda – Bc. Luboš Zatloukal, členové - Bohumil Čtvrtníček a
Antonín Božek
Informace z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce
Dne 17.12.2014 se konalo 1. řádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice, na kterém byly projednány následující body:
•
Informace z jednání Rady obce,
•
Jmenování členů inventarizační komise k provedení inventarizace majetku
obce
•
Určení zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořizování
ÚP obce – zástupcem obce byl schválen Ing. Otakar Dokoupil – starosta
•
Informace z Finančního výboru
•
Informace z Kontrolního výboru
•
Informace o plnění rozpočtu k 30.11.2014
•
Schválení Rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014
•
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením pro radu obce a pro starostu
•
Schválení Rozpočtového provizoria na rok 2015
•
Schválení Rozpočtového výhledu na období 2015-2017
•
Různé aktuální informace
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Z činnosti rady obce
Rada obce Prosenice (dále jen RO) je pětičlenná a tvoří ji starosta, místostarosta a 3
členové zastupitelstva. Členové rady—Ing. Otakar Dokoupil, CSc, (starosta) , František
Vaněk (místostarosta), Josef Sehnal, Miroslav Mikula a Ing. Jan Kubiš—se k dnešnímu
dni sešli na 3 schůzích s tímto programem:
18.11.2014
•
•

Jednací řád rady
Zřízení komisí (stavební, bytová, kulturní a muzejní) a jmenování
jejich předsedů.

1.12.2014
•
•
•
•

Jmenování členů komisí RO
Dodatek ke smlouvě na odběr energiií se společností Energie
pod kontrolou
Smlouva o výpůjčce 3 kontejnerů (plast, papír) s firmou EKOKOM
Žádost o snížením nájmu prodejny Na Návsi 10

15.12.2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatek ke smlouvě na odběr energiií se společností Energie
pod kontrolou
Situace v lokalitě Na Loukách (firma Karvep s.r.o.)
Nabídka plošné deratizace v obci
Příprava veřejného zasedání zastupitelstva 17.12.2014
Smlouva na svoz biologicky rozložitelného odpadu
Jmenování předsedkyně a členů Sboru pro občanské záležitosti
Jmenování zástupců zřizovatele (obce) do školské rady
Aktualizace složení povodňové komise
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
starosta

Zastupitelstvo obce Prosenice přeje všem svým spoluobčanům
radostné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015 hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.
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Den otevřených dveří stavby muzea
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2014 si mohli zájemci prohlédnout prostory zrekonstruované budovy muzea. O prohlídku byl velký zájem a celkem prošlo novými prostorami
budovy muzea na 534 návštěvníků. Členové muzejní a kulturní komise společně
s dalšími dobrovolníky připravili pro návštěvníky zajímavé informace týkající se vzniku
muzea a rovněž pěknou podzimní výzdobu. Pro zahřátí se podával čaj a koláčky. Všichni
odcházeli spokojeni i příjemně překvapení, jak se podařilo zchátralý objekt zvelebit.
Otevření muzejních expozic je naplánováno na květen 2015.
Obecní úřad Prosenice
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Hasiči a jejich ohlédnutí za uplynulým rokem 2014
I letošní rok byl pro nás pestrý a zajímavý. Zahájili jsme ho tradičním plesem, následovalo Vodění medvěda. Konaly se hasičské soutěže, kde se nám docela dařilo. Letos
se nám vyhnuly povodně i požáry.
Pak následovaly společné akce s místními spolky při všech kulturních událostech
v obci. Jsme rádi, že se tam můžeme setkávat společně s vámi. Děkujeme touto cestou
všem svým příznivcům, sponzorům, kamarádům i Vám spoluobčanům za podporu a přízeň.
Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce 2015, třeba při dětských dnech, nebo na
konci roku u nás v hasičské zbrojnici u vánočního stromu.
Za SDH Prosenice, Josef Skopal

Tradiční Mikulášská nadílka s hasiči na obecním úřadě
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Z činnosti Rybářského spolku Prosenice
Všechny akce rybářského spolku v letošním roce můžeme označit za „vydařené“ Rybářský ples, rybářské závody, vítání léta, ukončení prázdnin i podzimní výlovy. Letošní
rok však byl pro náš rybářský spolek zvlášť důležitý, neboť jsme mohli rozšířit rybářský
revír.
revír Na podzim jsme získali ke stávajícímu Rýnskému rybníku i dva nové rybníky
v Hroušoví.
Hroušoví Soustavou horního a dolního rybníku v Hroušoví dostal náš spolek novou
vodní plochu, na kterou se rybáři již dlouho těšili. Začátkem listopadu jsme horní rybník
v Hroušoví nejdříve vylovili, následně provedli jeho zarybnění menšími rybami a udělali
tak z něj chovný rybník,
rybník na kterém se bude provádět výlov jednou za dva roky. Na dolním
rybníku se bude chytat podle schválených rybářských stanov a práva. Tímto bychom
chtěli poděkovat Obecnímu úřadu a panu starostovi za pomoc při vyřizování potřebných
formalit. Dále bychom chtěli naše občany informovat, že během ledna a února 2015
chceme uskutečnit pro zájemce rybářské školení, které bude zakončeno zkouškou a
testem v Tovačově. Zájemci tak mohou získat Státní rybářský lístek,
lístek který je opravňuje
koupit si povolenku nejen v Prosenicích, ale i po celé České republice. Kdo z občanů
z Prosenic bude mít o toto školení zájem, může se nahlásit v kanceláři Obecního úřadu
v Prosenicích nebo u členů výboru rybářského spolku.
Blíží se závěr roku, proto bychom Vás chtěli pozvat na poslední den v roce, tj. ve středu 31.12.2014 ve 13.oo hodin na již tradiční odpolední „Silvestrovské setkání u Rýnského rybníka“,
rybníka kde pro Vás bude připraveno něco malého „na zub“ a „na zahřátí“.
Dříve než zasednete k večerní Silvestrovské oslavě, přijďte si zpříjemnit poslední den v
roce odpolední procházkou k Rýnskému rybníku.
V novém roce 2015 přejeme všem rybářům velké úlovky, splněná přání a všem našim spoluobčanům hodně štěstí, zdraví – zdraví - a ještě jednou zdraví!
Petrův zdar ! Za rybářský spolek Prosenice
Miroslav Mikula a Lubomír Lajtoch

Rybáři po výlovu
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Prosenice—
Prosenice—Grymov
Myslivecký spolek Prosenice – Grymov
Letošní rok pro nás začal již tradičně přípravou na Myslivecký ples, který se konal
18.1.2014 v Kulturním domě v Prosenicích. V únoru jsme měli výroční členskou schůzi
s účastí našich kamarádů a přátel. Celoročně se staráme o krmná zařízení a připravujeme krmení na zimní měsíce. Hony se konají jen ve velmi omezené míře, a to na kachny,
které si částečně vychováváme a pak vypouštíme na Rýnský rybník.
Myslivecký rok nám začíná v dubnu a končí vždy následující rok v březnu. Takže máme před sebou ještě pár úkolů, které bychom chtěli splnit.
Chtěl bych touto cestou Vám všem popřát veselé Vánoční svátky a v nastávajícím
roce 2015 hodně štěstí, zdraví a pohody.
Za Myslivecký spolek Prosenice – Grymov, Oldřich Škrabal

TJ Sokol Prosenice v roce 2014
Dovolte mi pár vět k činnosti Sokol Prosenice v uplynulém roce. Sezónu 2013/14
jsme skončili v půli června 2014 a obsadili jsme 5. místo.
místo Týden po skončení jsme pořádali okresní finále starší a mladší přípravky a přes léto jsme poskytli azyl Kozlovicím k
odehrání přípravných zápasů. V červenci jsme odehráli turnaje v malé kopané v Buku a
Radvanicích, kde jsme shodně obsadili 3. místo.
místo Na konci října skončila podzimní část
sezóny 2014/15 a v tabulce okupujeme 3. místo s jednobodovou ztrátou na prvního,
tak bychom se chtěli na jaře pokusit poprat o postup. Trápí nás nedostatek dětí ve starší
přípravce. Někteří museli skončit kvůli věku a někteří zase neví, jestli je fotbal baví, proto nevidíme budoucnost starší přípravky moc růžově. V příštím roce chceme přihlásit
mladší přípravku, tak doufáme, že se jim bude dařit lépe.
Závěrem Vám chci popřát klidné prožití Vánočních svátku a šťastné vykročení do nového roku 2015. Na jaře nás přijďte podpořit v našem snažení.
Za Sokol Prosenice Zbyněk Švedik

Na hřišti TJ Sokol Prosenice
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Prosénci o Vánocích vinšují a koledují:
Prosénci o Vánocích vinšují a koledují "Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem, léto mine a pomine, dobrého Vám přejem."
U příležitosti loučení se s rokem 2014 bychom rádi poděkovali všem členům
Hanáckého Prosénku za jejich celoroční práci v souboru a pro soubor, přejeme jim mnoho příjemných zážitků v dalším putování za lidovou písničkou, říkadlem, dětskou hrou či
tanečkem.
V současné době je naším společným přáním rozšířit řady Prosénků o další dětské
členy, mohou být i předškolního věku. Myslíme si, že každé dítě tu má možnost uplatnění a naplnění svého talentu, některé zpívá, jiné své pohybové nadání může uplatnit ve
hrách, některé dítě spíše pozoruje a jen se přidá k většině. Všestranná náplň nabízí
každému, co potřebuje, v čem by také mohl prožít pocit spokojenosti a i úspěšnosti.
Setkáváme se s dětmi na zkouškách každý týden v pátek v tělocvičně ZŠ, vždy od
15.00 - 16.00 hod. Vedoucí souboru, p. Dokoupilová, vyzvedává po předchozí domluvě
děti přímo ze školní družiny či z mateřské školy. Rodiče si tedy mohou vyzvednout své
dítě až po zkoušce, po 16.00 hod. Uvítáme i variantu, že po celou dobu zkoušky je
s námi přítomen rodič či prarodič.
Provoz souboru je zdarma. Přijděte se i s dítětem nezávazně podívat již první pátek
v lednu, a to i bez předchozí domluvy. Rádi Vás uvítáme i v jiném pátečním termínu.
Těšíme se na Vás.

Radostné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a elánu Vám všem přeje za
výbor Hanáckého Prosénku Mgr. Zdenka Dokoupilová

Hanácké Prosének na při adventním posezení
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Snímek dole—
dole—skupina country tanců Hanáckého Prosénku
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Ve škole
Školní rok běží a běží, sotva nám v září poprvé zazvonilo a - už tu budou Vánoce.
Vánoce
A my společně s dětmi máme za sebou opět hezkou řádku nejrůznějších akcí a aktivit.
Jednak to byly školní projekty, které zpestřují a obohacují dětem školní výuku.
V projektu“ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“
STYL jsme si připomněli, jak a co správně jíst, jak se vyhnout nemocem. Projekt „JAK
JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM“
HANDICAPEM nás upozornil, jak nesnadné je
například pohybovat se poslepu, neslyšet anebo, jak obtížně se kreslí či píše nohou nebo ústy. A v projektu “MOJE
MOJE PENÍZE, RODINA“
RODINA jsme se seznamovali s rodinným hospodařením.
Opět jsme se zapojili do několika celostátních projektů. V rámci projektu „72
72 HODIN“
HODIN
jsme důkladně uklidili školní hřiště. Na předcházení nemocem byl zaměřený také projekt
„RYTÍŘ
RYTÍŘ Z NOSU“
NOSU poslouchali jsme tematicky laděné pohádky, malovali a vyráběli hrady
a rytíře, seznámili jsme se s dobou, ve které rytíři žili. Všechny naše práce si mohli návštěvníci prohlédnout na výstavce v hale školní družiny a mateřské školy. Zdraví byl věnován i další celorepublikový projekt pro žáky 5. tříd „HRAVĚ
HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ“.
ZDRAVĚ Velmi přínosný je také projekt „OLYMPIJSKÝ
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“,
VÍCEBOJ kterého se letos účastníme již podruhé.
Celým rokem se prolíná téma zdravý životní styl a zapojení všech do pohybových aktivit. Je to také téma našeho pokračujícího mezinárodního projektu Comenius – Body &
eMotion.
eMotion Letos v říjnu jsme přivítali naše zahraniční partnery u nás ve škole. Přijeli zástupci škol z Německa – Erlensee, Turecka – Yalova, Španělska – Cordoba a Itálie –
Ginosa. Připravili jsme pro ně spolu s žáky zajímavý program. Hosty přivítal a informoval
je o obci Prosenice také p.starosta obce, Ing. O. Dokoupil. Program byl zaměřen na poznávání naší školy, nejbližšího okolí. Samozřejmě jsme se věnovali našemu hlavnímu
tématu – zdravý životní styl.
styl Společně jsme připravovali jídla, sportovali a hráli hry. Také
jsme navštívili zámek v Přerově, hrad Helfštýn a historickou část Lipníka nad Bečvou.
Všichni jsme tedy procvičovali anglickou konverzaci v praxi.
Od října jsme také partnery v projektu ESF – Moderní učitel,
učitel který je zaměřen na
vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, používání moderních technologií. Hlavním koordinátorem projektu je Pedagogická Fakulta UP Olomouc.
Pěkné a úspěšně zvládnuté aktivity máme za sebou také v rámci našeho stálého
projektu „U
U NÁS ANEB S MÁMOU, TÁTOU A…“
DRAKIÁDA“,
A… V září to byla „DRAKIÁDA
DRAKIÁDA letos nám dokonce i trochu foukalo, a tak drakům nic nebránilo ve vzlétnutí. Následovaly
„DÝŇODLABKY
DÝŇODLABKY“DÝŇODLABKY krásně vytvořená a rozsvícená strašidla nás pak hlídala na malé zkoušce naší odvahy. Milé byly „VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ HRÁTKY“,
vánočenka“
HRÁTKY vlastnoručně upečená „vánočenka
vánočenka chutnala opravdu všem a také se líbily zhotovené výrobky, které nám zkrášlí naše domovy.
Veselé „JUCHAJRÁDUM
JUCHAJRÁDUM“
JUCHAJRÁDUM s vánočními zvyky a ohňostrůjkem bývá naším pravidelným
loučením se starým rokem. Letos poprvé - 21. prosince - si budeme společně s dětmi
krátit ten dlouhý, dlouhý čas čekání na vánoční nadílku. Vydáme se „PO
PO STOPÁCH JEŽÍŠKA“.
ŽÍŠKA Pro skalní sportovce mezi námi je pak na prosinec připraven ještě tradiční turnaj
rodinných týmů ve STREETBALLE.
Za zmínku stojí také menší projekty v rámci mimoSTREETBALLE
školní aktivity - „JABLÍČKOVÁNÍ
JABLÍČKOVÁNÍ“,
JEŽEČKOVÁNÍ“,
ČERTOVÁNÍ“
JABLÍČKOVÁNÍ “JEŽEČKOVÁNÍ
JEŽEČKOVÁNÍ „ČERTOVÁNÍ
ČERTOVÁNÍ - projekty zahrnují výtvarně a hudebně laděné aktivity k danému tématu a doplněny jsou vždy veselým sportovním zápolením. Děti se u nás rozhodně nudit nemusí.
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A naše sportovní aktivity? V plném proudu je miniházená a naše každoroční účast ve
školní lize. Naše účinkování na zatím dvou turnajích ve Velké Bystřici bylo korunováno
„stříbrným
stříbrným“
bronzovým“
stříbrným a „bronzovým
bronzovým úspěchem. Ještě se můžeme vrátit také k účasti našich dětí
na turnaji v Horce nad Moravou, 1.září, kde jsme v konkurenci 15 týmů - sportovních
oddílů, dokázali vybojovat třetí místo.
místo Za úspěch považujeme i 6. místo na MIKULÁŠSKÉM turnaji ve Velké Bystřici. I tady hrajeme se sportovními oddíly z celé Moravy a nemáme se opravdu za co stydět.
Také naše mažoretky musíme jenom chválit. Děvčata se zúčastnila zatím soutěžních
přehlídek v Bílovci, Hranicích na Moravě a ve Fryštáku. Největšího úspěchu se podařilo
dosáhnout našim „nejstarším“ slečnám - Vendě Lapáčkové a Lucce Navrátilové. Holky
nám udělaly velkou radost ziskem bronzové medaile v kategorii „DUO - baton“. A krásným čtvrtým místem ze soutěže ve Fryštáku se může pochlubit Kája Ochmannová.
Ještě si dovolíme malé ohlédnutí na poslední dva měsíce loňského školního roku,
protože s touto skutečností jsme ještě čtenáře Zpravodaje nestihli seznámit. A to byla
škoda!
Krásného úspěchu jsme dosáhli na TURNAJI VE VYBÍJENÉ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL probojovali jsme se postupně přes okrsek, okres a kraj až do celorepublikového finále
do Pecky a zde jsme v konkurenci 16 družstev získali bronzové medaile.
medaile Úspěšně jsme
zakončili také miniházenkářskou sezonu, a to ziskem bronzové a zlaté medaile na turnaji „O
O Pohár starosty obce Prosenice“
Prosenice a stříbrné medaile na mezinárodním turnaji Memoriál Jana Kratiny ve Velké Bystřici.
A úspěšně svou sezonu završily také mažoretky.
mažoretky Ze soutěží ve Studénce, v Sobotišti a
v Jemnici přivezla děvčata několik stříbrných a bronzových medailí. V Sobotišti postoupily nejmenší holčičky na finále „DĚTI
DĚTI FITNESS“
FITNESS do Prahy, kterého se pak také zúčastnily.
A v Jemnici navíc měl svou premiéru i Rodičovský tým.
tým Na svém prvním soutěžním vystoupení po velmi dobrém výkonu vybojovali rodiče dětí velmi hezké páté místo.
Všem dětem chceme také takto poděkovat za skvělé výkony a vzornou reprezentaci
naší školy.
Také mateřská škola má své vlastní projekty. V listopadu měli setkání i s rodiči – dílničky,
ničky kde děti malovaly, stříhaly a tvořily vlastní výrobky společně s rodiči. Při této příležitosti jsme jim nabídli ochutnávku některých zdravých svačinek – především pomazánky z netradičních surovin. Děti navštívily také soukromou farmu se zvířátky.
zvířátky V rámci aktivit zdravého stravování děti vysadily bylinky do květináčů a starají se o ně v hale školy.
Všechny výše jmenované činnosti jsou vlastně nad rámec běžných školních povinností, ale hlavně jsou zajímavým a pozitivním přínosem pro zkvalitnění vzdělávání a zpestření výuky.
Jako vždy v závěru roku nesmíme opomenout naše partnery – obec Prosenice, SRPŠ,
rodiče a veřejnost, bez jejichž podpory a spolupráce bychom některé aktivity nemohli
konat. Také my se podílíme na různých kulturních vystoupeních pro obec, především na
jejich tradičních akcích.
Děkujeme všem, kteří školu podporují, aktivně s námi spolupracují a pomáhají nám.
Přejeme všem příjemné a klidné Vánoce, šťastný a spokojený rok 2015.
Lenka Dvořáková, Jana Trnčáková
ZŠ a MŠ Prosenice
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Comenius—
—Valšovice,
Projekt 72 hodin (horní 2 fotografie), dole projekt Comenius
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Snímek nahoře -družstvo miniházené, snímek dole -představení „Zdravý životní styl“.
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Návštěva v domově seniorů v Pavlovicích
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jsme byli navštívit naše spoluobčany v domově seniorů
v Pavlovicích. Jezdíme sem každoročně již po mnoho let, abychom všem našim bývalým
spoluobčanům, kteří zde nyní pobývají, přivezli pozdravy z Prosenic, předali jim dárkové
balíčky a popřáli k nadcházejícím svátkům. Také letos jsme sem přijeli společně s našim
harmonikářem p. Josefem Mikulou a p. Zdeňkem Zedkem, kteří sem jezdí každoročně
v předvánočním období hrát a zpívat všem babičkám a dědečkům a zpříjemnit jim tak
zdejší pobyt. Připojili jsme se tak k nim a společně se všemi přítomnými seniory i členy
personálu jsme v přátelské a sváteční atmosféře po celé dvě hodiny zpívali lidové písničky a vánoční koledy. Všichni „staroušci“ byli spokojeni a v jejich tvářích byla vidět radost
i dojetí. Domů do Prosenic jsme se vraceli s dobrým pocitem, že jsme je alespoň pěknými písničkami mohli obdarovat a potěšit.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Adventní posezení s vánočkami
V neděli 14. prosince 2014 probíhal v sále obecního úřadu v Prosenicích již 11. ročník tradiční akce „Adventní
Adventní posezení“
posezení spojené se soutěží o nejlepší domácí vánočku.
vánočku
Hospodyňky přinesly do soutěže vlastnoručně upečené domácí vánočky, jejichž vůně
hned provoněla celý sál. V úvodu přivítal pan starosta všechny přítomné hosty ve zcela
zaplněném sále. Jako první vystoupily s vánočním pásmem členové Hanáckého Prosénku,
Prosénku po nich zatančily ve svižném tempu dívky z country skupiny,
skupiny úspěch sklidily
také malé i větší mažoretky,
mažoretky stejně tak i ostatní děti z mateřské a základní školy při
svém kulturním vystoupení. 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.
Zedek Součástí adventního posezení byla také již tradiční soutěž o nejlepší
domácí vánočku.
vánočku V letošním roce se této soutěže zúčastnilo pouze 6 soutěžících, což je
škoda. Přítomní diváci vybírali z vystavených vánoček tu, která se jim nejvíce líbila. V této
divácké soutěži vyhrála vánočka, kterou upekla paní Marie M u š á l k o v á .
Pětičlenná porota pak ochutnávala a vybírala vánočku, která chutnala nejlépe. Po
sečtení bodů a vyhodnocení byly vítězkám soutěže o chuťově nejlepší vánočku předány
ceny:
1. místo - p. Marie M u š á l k o v á
2. místo - p. Blanka P o s p í š i l í k o v á
3. místo - p. Jitka V a ň k o v á
Malý dárek, jako poděkování za účast v této soutěži, nakonec obdrželi všichni soutěžící. Jejich vánočky se jako vždy rozkrojily a všichni přítomní v sále si na nich pochutnali.
Letošní Adventní posezení bylo obohaceno i malou výstavkou ručních prací.
prací Své ručně dělané sošky panenek a stromečky z drátků zde mohla vystavit paní Eliška Bukvová
z Prosenic a další různé dekorace vytvořené pačvorkovou technickou zde vystavovala p.
Svatava Stojanová z Radvanic. Tyto ruční práce sklidily obdiv přítomných a mnozí si některé z nich koupili jako dárek pro své blízké. Soutěžícím děkujeme za účast a věříme,
že příští rok se řady soutěžících rozšíří a za rok se ve zdraví všichni sejdeme.
Připravila: Jarmila Lajtochová
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Soutěžící o nejlepší domácí vánočku.

Adventní posezení v jednacím sále obecního úřadu
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Naši spoluobčané jak je známe i neznáme
Když jsem se před třiadvaceti lety stěhovala do Prosenic jako mladá maminka, netušila jsem, co mě zde čeká. Díky tomu, že jsem 15 roků provozovala obchod u kostela,
poznala jsem téměř celou vesnici. Své zákazníky jsem měla ráda. Mezi ně patřila také
paní Eliška Bukvová.
Bukvová Mezi řečí jsem zjistila, že ráda cestuje, což i já miluji. Po každé dovolené jsme se pak setkávali u pořízených fotografií a vyprávěly si zážitky. U Elišky v bytě
jsem pak zjistila, že obrazy na zdech si maluje sama olejovými barvami. Později ji v televizi uchvátily sošky panenek a drátkové stromečky. S duchem umělce se pustila do jejich výroby. Jsou nádherné a originální! Spoluobčané některé z nich mohli vidět na výstavce při Adventním posezení. Paní Eliška se také pustila do vázaných dekorací do našeho muzea. Já osobně se moc těším, až budou její díla postupně v muzeu vystavena.
S Eliškou si tykám, máme shodný narozeninový den i „uměleckého ducha“ a jsem hrdá,
že je mou kamarádkou!
Připravila: Leona Malátková

Rukodělné práce paní Elišky Bukvové—při adventním posezení.
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Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Prosenice při adventním posezení.
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Halloweenská stezka odvahy
25. října 2014 pořádalo Sdružení dobrovolných strašidel Halloweenskou stezku odvahy. V romantickém prostředí u Rýnského rybníka, kde se nachází i prostorný srub
s posezením a občerstvením, připravili nevšední stezku odvahy, která přilákala davy lidí.
Lampičky vedly návštěvníky k jednotlivým strašidlům, tam dostali razítko a drobnou odměnu. Chvíle napětí se střídaly s uvolněnou zábavou. Cesta kolem rybníka se táhla noční krajinou a byla to zároveň i pěkná večerní procházka. Po cestě jsme potkávali vodníka, loupežníka, Frankensteina, řezníka, umrlce v rakvi, čarodějnici a další strašidla. Na
závěr se došlo k ohništi, kde šaman a čerti vařili kouzelné lektvary. Dalo se zde také
posedět a při skleničce se pobavit. Všude byla výzdoba z osvícených vyřezaných dýní.
Atmosféra vskutnu báječná. Bylo to bezvadné, moc děkujeme studiu Lakomov a již se
těšíme na další ročník!
Obecní úřad Prosenice
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Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice
30. listopadu 2014 se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu u hasičské
zbrojnice. Hasiči ozdobili vánoční smrk a připravili nám bohaté občerstvení v hasičské
zbrojnici. O kulturní program se postaral Hanácké Prosének a mažoretky ze základní
školy.
Obecní úřad Prosenice

Česko zpívalo koledy i v Prosenicích
10. prosince 2014 v 18 hodin jsme se připojili ke stovkám dalších měst a obcí v
celostátní akci Česko zpívá koledy, abychom si společně v jednu chvíli přesně v 18 hodin
zazpívali stejné koledy a prožili příjemný adventní čas. Pod rozsvícený vánočním stromem u obecního úřadu v Prosenicích se sešlo na 50 zpěváků koled. Této akce jsme se
účastnili letos poprvé a zazpívali jsme koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce valaši a na závěr
Vánoce, vánoce přicházejí. Poté bylo pro všechny účastníky připraveno v sále malé občerstvení. Všem se akce líbila a už se těšíme na další ročník. Fotografie z této akce najdete na následují stránce zpravodaje.
Obecní úřad Prosenice
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Účastníci akce „Česko zpívá koledy“ pod vánočním stromem u obecního úřadu v Prosenicích
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Vánoční koncert v kostele v Prosenicích
Vánoční koncert v kostele v Prosenicích
Letos již čtvrtým rokem zorganizoval Obecní úřad v Prosenicích Vánoční koncert přerovské hudební společnosti Entuziasté.
Entuziasté Koncert se konal v neděli
21. prosince 2014 v 15.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích. Tak
jako každým rokem, tak i letos to byl pro všechny přítomné nevšední, krásný a
nezapomenutelný zážitek, který dokázal navodit sváteční atmosféru blížících se
Vánoc. Obecní úřad Prosenice a hudební společnost Entuziasté děkuje všem za
hojnou účast a těší se na další společné setkání.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Rozvrh bohoslužeb o vánočních svátcích v kostele sv. Jana Křtitele
Středa 24.12.2014 – Štědrý den - „půlnoční“mše sv. v 19.30 hodin
Čtvrtek 25.12.2014 – Boží hod vánoční - mše sv. v 7.45 hodin
Pátek 26.12.2014 – sv. Štěpán
- mše sv. v 7.45 hodin
(při mši vystoupí soubor Hanácké Prosének s pásmem písní a koled)
Neděle 28.12.2014 - nedělní mše svatá
v 7.45 hodin
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Pozvání na Silvestra 2014
Tak jako každoročně, tak i letos srdečně zveme všechny spoluobčany i jejich
přátele na společné zakončení roku 2014. Tradiční Silvestrovské posezení se
bude konat ve středu 31. prosince 2014 od 20.oo hodin v sále obecního úřadu
v Prosenicích.
Přijďte i se svými přáteli posedět, zazpívat si při harmonice a kytaře a veselit
se až do rána. Všichni budete vítáni. O půlnoci bude připraven na nádvoří obecního úřadu ohňostroj, v sále si můžete připít se svými přáteli na šťastný nový
rok 2015 a pokračovat zde v oslavě. Přijďte, přineste si něco dobrého „na zub“
a nezapomeňte doma dobrou náladu. Těšíme se na Vás.
Všechny Vás srdečně zve obecní úřad.

Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu a neděli 3. a 4. ledna 2015 proběhne v naší obci patnáctý ročník
„Tříkrálové sbírky“, kterou pořádá Česká charita po celé České republice. Tato
sbírka je naprosto dobrovolná a je určena na pomoc lidem s postižením, lidem
v nouzi, jak v naší republice, tak i v zahraničí a na podporu celého charitního
díla. V Prosenicích byly sestaveny z dobrovolníků tři skupiny koledníků, jejímiž
vedoucími jsou Ing. Milan Pospíšilík, Ing. Jana Kročová a Antonín Zatloukal, kteří
budou vybaveni úředními průkazy opravňujícími provádět tuto sbírku. Finanční
příspěvky budou vkládány do zapečetěných pokladniček se znakem České charity a jejich obsah bude následně spočítán na obecním úřadě.
Oblastní charita Přerov děkuje předem všem dárcům za jakoukoliv částku a
také všem lidem, kteří se na provedení sbírky podílejí.
Současně také přeje všem lidem šťastné a pokojné svátky vánoční a vše nejlepší v roce 2015.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Přehled společenských a jiných akcí
Středa 31. prosince 2014 - Silvestrovské posezení od 20.oo hod v sále OÚ v Prosenicích
Sobota a neděle 3. a 4. ledna 2015 - Tříkrálová sbírka v obci
Sobota 17. ledna 2015 - Myslivecký ples - 20.oo v KD Prosenice
Sobota 24. ledna 2015 - Prosenská mažoretka - sokolovna v Prosenicích
Sobota 31. ledna 2015 - Hasičský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Sobota 7. února 2015 - Dětský karneval - Sokolovna
Sobota 14. února 2015 - Vodění medvěda po Prosenicích
Sobota 21. února 2015 - Rybářský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Neděle 15. března 2015 - Beseda s důchodci - 14.oo v sále OÚ v Prosenicích
Neděle 22. března 2015 - Vynášení smrtky po Prosenicích (Hanácké Prosének)
Sobota 4. dubna 2015 - Velikonoční „řehtání“
„řehtání po Prosenicích (Prosének)
Neděle a pondělí 5. a 6. dubna 2015 - Velikonoce

Termíny svozu odpadu v Prosenicích v roce 2015
Svoz odpadu čtrnáctidenní:
1. ledna 2015,
2015 15. ledna, 29. ledna, 12. února, 26. února, 12. března,
26. března, 9. dubna, 23. dubna, 7. května, 21. května, 4. června,
18. června, 2. července, 16. července, 30. července, 13. srpna, 27. srpna,
10. září, 24. září, 8. října, 22. října, 5. listopadu, 19. listopadu, 3. prosince,
17. prosince, 31. prosince 2015
Svoz odpadu měsíční:
15. ledna 2015,
2015 12. února, 12. března, 9. dubna, 7. května, 4. června,
2. července, 30. července, 27. srpna, 24. září, 22. října, 19. listopadu,
17. prosince 2015.
Svoz odpadu kombinovaný:
1. ledna 2015, 15. ledna, 29. ledna, 12. února, 26. února, 12. března,
26. března, 9. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 30. července,
27. srpna, 24. září, 22. října, 5. listopadu, 19. listopadu, 3. prosince,
17. prosince, 31. prosince 2015.
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Společenská kronika
Životní jubilea 2014:
2014:
Srpen 2014
Září

50
50
60
70
75
80
85
94

-

Hana K r e j č í
Karel H a v l í k
Marie B e d n a ř í k o v á
Miroslav B u k s a
Anton K i š a c
Vladimír S u š e n
Milada K u r e č k o v á
Julie K o ž u c h o v á

Říjen 2014

50
50
70

-

Marcela K r i š t o f o v á
Dagmar Č t v r t n í č k o v á
Oldřich D r m o l a

Listopad 2014

50
50
60
60
75
80

-

Pavel Š u b r t
Lenka K u d l i č k o v á
Jaroslav T á b o r s k ý
Zdenka D o k o u p i l o v á
Milada G a l l a s o v á
Eliška S k á c e l o v á
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Společenská kronika
Prosinec 2014

50
60
70
80
80
85
92

-

Blanka P o s p í š i l í k o v á
Jindřich K r a t o c h v í l a
Marie S y b l í k o v á
Oldřich G a l l a s
Štefan B a i t a r
Ladislav D a v í d e k
Anežka M a r t i n č í k o v á

Zlatá svatba:
září 2014

manželé Vladimír a Marie D v o ř á k o v i

Uzavřené sňatky:
sňatky:
prosinec 2014 -

Pavel Š k r a b a l a Zuzana J e ž í k o v á

Narození:
září 2014

Robin Š v e d i k

Blahopřejeme!

Opustili nás:
3. 11. 2014 - Rostislav H r a d i l
15. 12. 2014 - Květoslava N o v á k o v á
Vzpomínáme
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- 87 let
- 83 let

Spokojené,
láskou a porozuměním
naplněné
vánoční svátky

V novém roce 2015
všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a lásky
přeje
Obecní úřad Prosenice
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