Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Blíží se tradiční velikonoční svátky a my se po zimním období soustředíme na realizaci záměrů letošního roku.
Po havárii ústředního topení v tělocvičně se nám podařilo z pojistného plnění opravit
část parket a obnovit lak celé podlahy. Provedli jsme technické prohlídky obecních bytů
na ulici Maloprosenská 158 a připravujeme zde rekonstrukci kanalizační přípojky.
Do konečné fáze spěje zpracování kanalizačního řádu a územního plánu, kde
dojasňujeme vztahy v území mezi obcí a cukrovarem. I přes toto zdržení pokračujeme
ve spolupráci se soukromými vlastníky pozemků v přípravě stavebních parcel (3 parcely
jsou připraveny na ulici Zahradní a 4 se připravují v lokalitě Na Plštích). Se soukromými
vlastníky spolupracujeme na vyjasnění majetkových vztahů a napojení na místní komunikace a kanalizace a v tomto roce počítáme s rozšířením přípravy stavebních parcel na
ulici Školní a v lokalitě z ulice Školní směrem ke Strhanci. Přes zdržení způsobené změnou vlastníka pokračují zemní úpravy v lokalitě Na Loukách, které by měly být hotovy
v letošním roce.
Během minulého roku jsme jednali s novými vlastníky pozemků pro občanskou vybavenost v lokalitě za hřbitovem a podařilo se vyřešit její napojení na kanalizaci a komunikaci. Zahradní centrum, které zde vyrůstá, naplňuje dlouhodobý záměr obce v této
lokalitě. V zahradním centru bude v přízemí umístěna umístěna prodejna a sklady, na
patře pak projekční kancelář a vedení firmy. Návazně na pozemky zahradního centra
probíhá příprava stavebních parcel v lokalitě Na Plštích.
Dokončili jsme přípravy projektu revitalizace centrální části obce Prosenice, na který
obdržíme dotaci z regionálního operačního programu Střední Morava. Jedná se o rekonstrukci a budování chodníků v okolí obecního úřadu, hostince U Kostela, u hřbitova a na
ulici Školní. Dále bude zbudováno parkoviště a stání jízdních kol mezi budovami školy a
tělocvičny směrem k víceúčelovému hřišti. Zvýší se tak kapacita parkovacích míst i bezpečnost školáků a návštěvníků. Na tuto stavbu bude navazovat úprava dvora obecního
úřadu a garáže, která zprovozní tyto prostory ve vazbě na provoz muzea. Přitom plánujeme přesunutí sběrného místa pro bioodpad z prostoru obecní zahrady do prostoru
zadní části nového hřbitova.
Vstup do roku 2015 je charakterizován činností rady obce, která je výkonným orgánem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do rozhodování zastupitelstva.
Naše zkušenosti z práce rady jsou kladné, řada rozhodnutí je nyní více diskutována a
dokumentována. Rada zřídila pracovní komise (stavební, bytovou, kulturní, muzejní) se
kterými úzce spolupracuje. Komise jsou otevřeny nejen zastupitelům, ale i ostatním zájemcům o práci pro obec. Schůze rady jsou plánovány pravidelně každé 2 týdny v pondělí.
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Po dovybavení počítačové sítě obecního úřadu na začátku roku pracujeme na zefektivnění administrativy a spisové služby. Obec se každodenně potýká s přívalem korespondence, zejména v elektronické podobě. Tisk a ukládání této dokumentace v papírové podobě není ekonomiky výhodný, proto přistupujeme k jejímu postupnému vyřizování
v elektronické podobě. Připravili jsme rovněž systém archivace smluv v elektronické spisové službě Gordic.
Provedli jsme vyhodnocení dodávek energií za rok 2014 a v tomto roce bude pokračovat pravidelné sledování a optimalizace odběrných míst elektřiny. Zavedli jsme místní
měření spotřeby plynu a teplé vody v budově MŠ a tělocvičny a plánujeme rekonstrukci
kotelny v budově základní školy.
I v tomto roce pokračujeme v aktivní práci pro místní akční skupinu MAS Moravská
Brána. MAS bude v 06/2015 certifikována jako výběrová agentura projektů z evropských fondů a certifikace její strategie bude probíhat od 07/2015. První výzvy budou
vypisovány na začátku roku 2016, ale již teď probíhá příprava zejména společných meziobecních projektů. Území MAS, které zahrnuje v současnosti 30 obcí vytváří nový dobrovolný svazek obcí, jehož posláním bude vedle přípravy a realizace společných dotačních
projektů i řízení společných nákupů a koordinace činností v oblastech odpadového hospodářství, školství, sociálních služeb a podpory zaměstnanosti. Strategii meziobecní spolupráce jsme již zpracovali a její naplňování dává nový rozměr spolupráci obcí a jejich
vztahům k obecním úřadům s rozšířenou působností v Přerově a v Lipníku nad Bečvou.
Dál rozvíjíme spolupráci se spolky a těší nás, že se zapojují i do obecně prospěšných
aktivit: Myslivecký spolek provedl začátkem roku čištění a sběr odpadků u Bečvy a provede výsadbu lesa u rybníka Panský, Rybářský spolek zajišťuje vysprávku břehů rybníka
Rýnský a TJ Sokol zvelebuje fotbalový areál a jeho okolí. Velmi si vážíme práce všech
spolků, vždyť jen letos zorganizovali hasiči, myslivci i rybáři úspěšné plesy, Hanácké Prosének po vánočních vystoupeních vynášel smrtku a čeká jej náročná série velikonočních
vystupování. Řada z Vás se zapojila do činností pracovních komisí rady obce a mnoho
hodin systematické práce odpracovali členové muzejní komise na přípravě expozic muzea. Plán spolkových a obecních akcí na tento rok obsahuje na 55 kulturních a sportovních událostí. Těšíme se na ně a zveme Vás všechny k účasti na nich.
Vážení spoluobčané, se začátkem roku a velikonočními svátky přichází jaro, čas obnovy přírody, čas znovuzrození a růstu. Ať se i nám společně podaří v tomto roce splnit
všechna naše předsevzetí.

Přeji Vám všem radostné prožití velikonočních svátků.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
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Jak bude vypadat zahradní centrum v Prosenicích

Již od počátku roku jsme mohli pozorovat čilý stavební ruch v lokalitě za hřbitovem.
Na pozemcích určených pro občanskou vybavenost vzniká zahradní centrum. Investorem stavby je firma Zahrady ALFA s.r.o. Provoz firmy Zahrady alfa s.r.o., jak vychází z
názvu firmy, zahrnuje prodej zahradnických potřeb a bazénové technologie. Dále je součástí portfolia firmy provádění zahrad, a proto bude v objektu situováno zázemí pracovníků zahrad. Centrum bude koncipováno jako obchodně projekční dvoupodlažní objekt,
kde v přízemí bude umístěna prodejna a příruční sklady materiálu a ve 2. podlaží kanceláře vedení společnosti a projekce zahrad. Součástí centra bude prezentace bazénů
včetně technologie, přičemž administrativní zázemí bude také umístěno v 2.NP.

Revitalizace centrální části obce Prosenice
Obec Prosenice zahájila realizaci stavby Revitalizace centrální části obce Prosenice,
na nějž získala finanční podporu z regionální operačního programu Střední Morava. Jedná se o dobudování chodníků a parkoviště v území okolo budov s občanskou vybaveností (škola, hostinec, obecní úřad, kostel,..). Na tento projekt jsme získali podporu ve
výši 2 276 715,- Kč ,což je 85% uznatelných nákladů. Součástí přihlášky na dotaci byly i
chodníky okolo stromořadí v ulici Na Návsi, ty však do projektu nemohly být zařazeny z
důvodu nedostatečné občanské vybavenosti. S realizací zbývajících částí chodníků včetně chodníků v ulici K Žebračce počítáme v další etapě po obdržení dotací od úřadu regionální rady. Ve spolupráci s cukrovarem se nám podařilo dohledat průběh kanalizace
na ulici Osecká a letos zahájíme její průzkum a čištění. Příprava a realizace chodníků v
této ulici bude řešena společně s revizí a případnou obnovou kanalizačního řádu v této
části obce.
Ing.Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Plánek stavebních prací revitalizace centrální části obce
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Chcete vědět něco o prosu? Zajeďte si do Prosenic!

Pozvánka s logem a mottem muzea

Stěhování exponátů do muzea není jednoduchá záležitost...
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Členové muzejní komise při výběru historických fotografií na informační panely
Vážení spoluobčané,
V současné době vrcholí přípravy expozic v muzeu Prosenice. Je to díky úsilí dobrovolníků, nadšenců, řady našich spoluobčanů, ale i rodáků či jen sympatizantů zapálených
pro myšlenku objevovat historii místa, kde žijeme, své kořeny a sami sebe. Stovky společně odpracovaných hodin, fyzicky náročné práce při přemísťování a čištění exponátů,
řada mnohdy vzrušených diskuzí o ohniscích exponátů, libretu, logu a mottu muza, evidenci exponátů vznikajících sbírkovou činností se završují v prostorách muzea. Sbírky
soustředěné v depozitářích čítají na 1000 kusů. Od prvního impulsu jednoho z posledních sedláků, tehdy dvaadevadesátiletého pana Miroslava Kučery na záchranu historických gruntů v roce 2011, přes záchranu historických předmětů z gruntu Davídkových v
roce 2012, veřejné projednávání projektu na rekonstrukci budovy bývalého zchátralého
teletníku, získání dotace z regionálního operačního programu Střední Morava v roce
2013 a realizaci stavby muzea v roce 2014 uplynuly více jak 3 roky. Získané zkušenosti
nám ukázaly, že se naplňují přání a sny řady našich spoluobčanů, kteří s láskou a péčí
po řadu let uchovávají ve svých sbírkách historické předměty a dokumenty. Nyní je mohou představit, přeložit do současného jazyka a poznávat je ve všech souvislostech.
Společně jsme překonali řadu překážek a věříme, že si muzeum postupně vydobude
dobré jméno mezi ostatními muzei a naše obec získá novou, kulturní instituci.
Srdečně Vás všechny zveme na otevření muzea v květnu 2015.
Za muzejní komisi Ing. Otakar Dokoupil, CSc., starosta
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Rybářský ples v Prosenicích
V sobotu 21.2.2015 se konal v kulturním domě v Prosenicích „Rybářský ples“. Členové rybářského spolku v Prosenicích i podstatná část jejich „drahých poloviček“ se snažili
co nejlépe připravit pro všechny přítomné hosty to nejlepší z rybářského jídelníčku.
K dostání byl smažený pstruh, kapr ale i vepřová krkovička s bramborovým salátem a
nechyběl ani hovězí guláš. V bufetu si mohli hosté dopřát výborné koláčky, jednohubky a
víno, no a v „pekle“ i něco ostřejšího. S přípravami na ples pomáhali i příznivci „Petrova
cechu“, kterým bychom chtěli touto cestou moc a moc poděkovat. K tanci a dobré pohodě hrála hudební skupina KARTÁGO. O přestávce vystoupila na parketu místní country
skupina, která předvedla nejen country tance, ale i tradiční irské tance a za své vystoupení sklidila velký potlesk. Příjemná atmosféra nastala při losování tomboly, kdy všichni,
kteří si koupili lístky do tomboly, s napětím očekávali, zda budou vylosována právě ta
jejich čísla. Celým sobotním večerem se nesla dobrá nálada a to až do závěrečné písničky. Ani pak se mnohým ještě domů nechtělo. Všichni si přejeme, aby se příští rok opět
konal v Prosenicích rybářský ples, a aby byl opět tak úspěšný jako ten letošní.
Na závěr patří poděkování také všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly a
hlavně všem, kteří se tohoto plesu zúčastnili a pomohli tak přispět k dobré pohodě.
Rybářský spolek Prosenice
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Z činnosti rybářského spolku
Po úspěšném zdolání Silvestrovského odpoledne u Rýnského rybníka jsme zahájili
nový rybářský rok výroční valnou hromadou,
hromadou na které bylo přijato 7 nových členů. Tito
noví rybáři pak úspěšně složili zkoušky v Tovačově, kam je dovezl hasičským autem Pepa Skopal. Tímto bych chtěl poděkovat Pepovi i hasičům za pomoc. Podíl na úspěšných
zkouškách, kromě vědomostmi nabytých nových rybářů, má i Vlastík Chalupa, který vyřídil všechny potřebné formality. Díky Vlasťo!
První větší akcí letošního roku rybářský ples, na který přišlo hodně lidí a myslím, že se
všichni dobře pobavili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří tuto akci připravovali a následně uklízeli. Škoda, že nevíme, jak to s plesem dopadne příští rok.
Poděkování zaslouží i senioři, kteří se již nemusí zúčastňovat brigád, ale přesto rádi
přijdou a pomůžou. Na jaře jsme začali opravovat a zpevňovat podemleté břehy Rýnského rybníka, které padaly do vody. Doufám, že tato oprava přinese požadované zpevnění
břehů. Práce by měla být dokončena co nejdříve, jak to dovolí počasí. V polovině dubna
chceme svolat brigádu, kde se všechno dodělá a uklidí tak, aby byli všichni spokojení. Za
to, že všichni rybáři ve spolku dobře pracují, si zaslouží i odpočinek u vody. Proto jsme
vysadili do rybníků pěkné kapry i žádané amury. V polovině května budeme pořádat tradiční rybářské závody,
závody na které zveme širokou veřejnost.
Máme před sebou Velikonoce, proto přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků a příjemnou jarní pohodu.
S pozdravem „Petrův zdar“ – Miroslav Mikula

Obrázek vlevo—Rybářský ples, vpravo tradiční Silvestrovské odpoledne 2014
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Z činnosti Mysliveckého spolku Prosenice – Grymov
Rok 2015 pro nás začal již tradiční přípravou na myslivecký ples,
ples který se konal 17.
ledna 2015 v Kulturním domě v Prosenicích. K tanci i poslechu nám hrála hudba DE-TO
z Kojetína. Nechyběly ani speciality myslivecké kuchyně, o které se hlavně přičinily naše
ženy, za což jim patří velký dík. Poslední únorový den proběhla výroční členská schůze
za přítomnosti výboru honebního společenstva, zástupců ostatních spolků v Prosenicích
a našich kamarádů a přátel. V březnu probíhal v našem revíru sběr odpadků,
odpadků který byl
ukončen jeho odvozem. Někteří lidé jsou nepoučitelní a stále vyváží odpad, který patří
spíše na skládku a ne do přírody. V okolí Prosenic se každý rok najde několik černých
skládek, které uklidíme, a za pár dní je tam zas něco vyvezené. Tyto černé skládky nachází naši členové při pravidelných pochůzkách a krmení, vždy dobře ukryté někde
v křoví nebo v řečišti Bečvy. Až do konce dubna probíhá přikrmování zvěře jak pernaté,
tak i srstnaté, která nejvíce strádá v zimních měsících. Někteří naši členové nasuší seno
nebo napěstují obilniny. V dubnu a začátkem května plánujeme výsadbu lesa na obecním pozemku u Panského rybníka, který byl vykácen již před několika lety a dosud nebyl
nahrazen novou výsadbou. Na červen připravujeme výstavu v novém obecním muzeu a
oslavy 100 let trvání našeho mysliveckého spolku. Tímto bych chtěl pozvat všechny naše spoluobčany jak na výstavu do muzea, tak i na zvěřinové speciality. Zvěřinové hody
proběhnou dne 6. června 2015 v sále obecního úřadu.
V únoru letošního roku oslavil 90 narozeniny náš nejstarší člen pan Josef Navrátil,
Navrátil
kterému přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a pohody.
Všem našim spoluobčanům přejeme veselé velikonoční svátky.
svátky
Za myslivecký spolek Prosenice-Grymov: Oldřich Škrabal

Na mysliveckém plese se všichni těšili na bohatou tombolu
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Z činnosti prosenských hasičů
Znovu, je tady jarní počasí, a s ním začíná i naše každoroční práce. Musím, ale připomenout, že i v zimě jsme se sešli a pořádali několik akcí.
Pro nás hasiče, to byla důležitá výroční valná hromada,
hromada na které bylo zvoleno nové
vedení našeho sboru. Poté následovalo pravidelné školení z techniky i zdravovědy.
V lednu jsme zorganizovali náš tradiční hasičský ples.
ples Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a zároveň přispěli dárky a příspěvky do tomboly.
K období masopustu, patří i „Vodění
Vodění medvěda“.
medvěda Také zde jsme za pomocí kamarádů
a přátel prošli s medvědem celou obcí. Bylo tu k vidění několik pohádkových i strašidelných bytostí. Těší nás, že se tohoto veselí zúčastnilo i mnoho spoluobčanů. Někteří měli
připravené malé pohoštění k zakousnutí i něco do kasičky.
Tradičně jarní měsíce bývají u nás hasičů spojovány s přípravami na soutěže.
soutěže Jedna
již proběhla 28. března v Radslavicích. Náročné noční soutěže se naši zúčastnili a ukázali, jak dobře ovládají své hasičské umění. V nejbližší době nás čeká organizování
hasičské soutěže okrsků Prosenice a Radslavice,
Radslavice která se bude konat 9. května 2015
od 9.00 hodin na místním hřišti a v obecní zahradě. Těšíme se na vaší účast a na povzbuzování domácího družstva.
Na celý letošní rok toho máme naplánováno mnohem více. Připomenu jen v květnu
zájezd na sv. Hostýn nebo společné akce s místními spolky a obecním úřadem během
celého roku. Zde se spolu, doufám, budeme setkávat.
Krásné velikonoční svátky, pohodovou velikonoční neděli a ještě lepší pondělí Vám
přejí hasiči.
Za SDH - Josef Skopal

Hasiči spolu s kamarády a přáteli při vodění medvěda
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Hanácké Prosének vynášel SMRTKU
"Velkonočko milá, kdes tak dlouho byla,"
"u studánky, u hlubánky ruce, nohy myla."
"Velkonočko milá, číms je utírala,"
"zeleným lístečkem, červeným kvítečkem."
I v letošním roce, děti Hanáckého Prosénku na Smrtnou neděli vynášely MORENU.
Letos však SMRTKA nechtěla odplavat, neustále se vracela do zálivu Strhance. Nakonec
jeden z tatínků našel větev a odsunul ji do proudu vody. Sice se zase držela u břehu, ale
nakonec z vesnice přece jen odplula. Chlapci se pak s májíčkem za doprovodu harmoniky a zpěvu vraceli zpět do vesnice. Tentokrát v řadách Prosénků bylo i mnoho nových
členů. Po Vánocích jsme totiž přijali velkou skupinu dětí, spíše těch mladších, ve věku
mateřské školy. Jsme za to rádi, přizpůsobili jsme tomu i program, rozdělili jsme si
zkoušky zvlášť pro starší děti a zvlášť pro ty mladší, se kterými se více zaměřujeme na
hry se zpěvem, vedeme je k vyjádření rytmu, každý se může zapojit podle svého zájmu a
svých schopností. V tomto novém složení jsme už vystupovali na Besedě pro důchodce,
vynesli jsme MORENU, chystáme se na chození s řehtačkami v době, kdy "zvony odletí
do Říma," a také se připravujeme do Přerova , kde na náměstí T.G.Masaryka předvedeme své velikonoční pásmo. Hlavní úlohu zde mají hlavně ty starší děti, ti nejmenší se jen
přidávají a napodobují.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidaly ještě další děti a staly se našimi členy.
Zveme rodiče, ti se mohou kdykoli přijít na nás podívat, a to každý pátek v době od
15.00 do 16.00 hod. v tělocvičně. Už se na všechny těšíme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám v práci s dětmi v souboru pomáhají a popřát radostné prožití svátků velikonočních.
za výbor Hanáckého Prosénku Mgr.Zdenka Dokoupilová

Prosénci se vrací s májíčkem po ulici Zahradní
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Průvod s MORENOU v ulici Na Návsi

MORENA ne a ne odplout. Asi nás ještě čeká zima ...
13

Škola Prosenice—
Prosenice—nezahálíme…
Školní rok opět poskočil o kousek dopředu. A my chceme všem čtenářům Zpravodaje
podat další informace o tom, co ve škole děláme, o co se zajímáme, čím se bavíme.
Od začátku kalendářního roku se již překulily další tři měsíce, měsíce plné pilné školní práce, ale i nejrůznějších školních i mimoškolních akcí. Pokračujeme v našem mezinárodním projektu Comenius.
Comenius V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili školní projekt
„Hravě
Hravě žij zdravě“,
zdravě který navazuje na stejnojmenný celostátní projekt. Práce a aktivity z
tohoto budou předvedeny v rámci projektu Comenius. 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, který již letos v červenci končí. A
v rámci tohoto projektu budeme pokračovat dál a plnit další nové úkoly i v nejbližším
období. V lednu proběhl zápis dětí do 1. třídy pro další školní rok. V září by mělo nastoupit 17 nových prvňáčků. Jako každým rokem ani letos nechyběla školní besídka - děti
přednášely, zpívaly, tancovaly a cvičily pro radost návštěvníků i svou vlastní. Samostatnou besídku měly také děti mateřské školy.
V měsíci lednu jsme uspořádali již 4. ročník soutěžní přehlídky mažoretek
s republikovou účastí Prosenská mažoretka 2015.
2015 Byla u nás děvčata z Ostravy, Hodonína, Kroměříže, Přerova, Dřevohostic, Slušovic, Jemnice… Všichni, kdo se byli na cvičící
děvčata podívat, jistě potvrdí vysokou účast, téměř po „strop“ zaplněnou sokolovnu a
také opravdu veliké sportovní nasazení a hezké výkony všech závodnic. A nás domácí
samozřejmě potěšila zasloužená medailová umístění našich děvčat. Naše mažoretky se
zúčastnily i dalších soutěží - ze Studénky přivezlo bronz „Duo
Duo“
Duo - Renatka Onderková a
Adrianka Černecká,
Černecká pěkné 4. místo vybojovala Venda Lapáčková a Mirečka Kašpaříková
v kategorii „Sólo
Sólo“.
Sólo Dále jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže mažoretek Stars Cup
Ostrava.
Ostrava Soutěžil zde i náš rodičovský tým.
V rámci projektu „U
U nás aneb s mámou, tátou a…“
a… se uskutečnil turnaj ve stolním
tenise.
tenise Do školní části se zapojily všechny děti a v odpoledních hodinách pak proběhly již
tradiční čtyřhry smíšených družstev - „rodič + dítě“.
dítě Zajímavý byl také turnaj v deskové
hře „Superfarmář
Superfarmář“.
jen děti“
rodičovské týmy“.
Superfarmář Také byl rozdělen na část „jen
děti a „rodičovské
týmy Dva žáci Michal Onderka a Adélka Juřenová - budou v této hře reprezentovat naši školu na krajském kole v Olomouci 9. dubna 2015.
Další příjemnou aktivitou je celoročně probíhající projekt „Pojďte
Pojďte s námi za ztracenými barvami semaforu“,
semaforu“ který je rozdělen do tří částí. V první hledali účastníci „kešky“
s úkoly tady u nás, v Prosenicích, druhá část dovede všechny až na Helfštýn.
Zdařilý byl také již tradiční dětský karneval,
karneval kde si společně s dětmi zadováděli při
soutěžích a tanci i jejich rodiče.
Také miniházená nás nenechala v klidu. Absolvovali jsme dva další turnaje školní ligy
ve Velké Bystřici. Ten v únoru se tolik nepovedl, ale 6. března - to se už našim „borcům“
ve starší kategorii opravdu dařilo. Vybojovali zaslouženě v silné věkové konkurenci velmi
hezké třetí místo. Nezapomenutelný dojem zanechali na hřišti v Bystřici také naši benjamínci, bylo to bez umístění, ale pohled na bojující děti byl opravdu úžasný.
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A my víme, že ty kýžené úspěchy se časem dostaví. Dětem se velmi líbily také uskutečněné projekty - „Hudební
Hudební nástroje“ a „Stará řemesla“,
řemesla“ všechny opravdu zaujala hra na
písaře, kdy si vyzkoušely psaní brkem. V současné době vyrábíme nejrůznější skládanky
z papíru v rámci projektu ORIGAMI, chystáme Velikonoční dílničky ve všech součástech
školy, tedy od těch nejmenších až po nejstarší školáky.
Naše děti také vystoupily s kulturním programem na besedě s důchodci,
důchodci kterou pořádala obec Prosenice. V pěkných dnech si plně užíváme hřiště. Nyní také probíhá sběr
odpadových surovin,
surovin jehož výtěžek bude použit na financování aktivit dětí. Při této příležitosti děkujeme všem dětem a jejich rodičům, ale i občanům, kteří nám do sběru přispívají.
Přejeme příjemné Velikonoce.
ZŠ a MŠ Prosenice

Dětský karneval

Prosenská mažoretka 2015
15

Rodičovský tým mažoretek na Stars Cup Ostrava

Družstvo miniházené
16

Společné aktivity rodičů s dětmi

Turnaj ve stolním tenise
17

Beseda s důchodci
V neděli 15. března 2015 se konala v sále Obecního úřadu v Prosenicích Beseda
s důchodci. Odpolední program zahájily děti ze základní a mateřské školy, které vystoupily se svým kulturním pásmem. Přítomným seniorům děti zazpívaly, zatančily, přednesly
básničky, zahrály na hudební nástroje, mažoretky předvedly své taneční umění doplněné
i o náročné gymnastické prvky. Dále děti z Hanáckého Prosénku vystoupily
s velikonočním pásmem „vynášení smrtky a vítání jara“ a na závěr členky z místní country skupiny zatančily ve stylu country a irských tanců. Po celé nedělní odpoledne
pak hrála hudební skupina „MINI“ z Přerova. Nechyběla ani oblíbená tombola, při které
všichni netrpělivě očekávali, zda budou vylosována právě ta jejich čísla. Domů však nikdo neodcházel s prázdnou, neboť i ti, kteří v tombole nic nevyhráli, dostali malou „cenu
útěchy“. K příjemné pohodě přispěla sklenička dobrého vína a malé občerstvení. Všichni
přítomní senioři se dobře pobavili, zazpívali si oblíbené písničky a mnozí si i zatančili.
Veselo bylo až do pozdního večera a ti, kteří zůstali do samého závěru akce, určitě nelitovali. Věříme, že se příští rok při „besedě“ opět všichni ve zdraví sejdeme.

Bohaté pohoštění a tombolu připravili členky Sboru pro občanské záležitosti.
Obrázek vpravo nahoře—Všichni napjatě sledovali vystoupení dětí
Obrázek vpravo uprostřed—Vystoupení dětí ze základní školy
Obrázek vpravo dole—Vystoupení Hanáckého Prosénku
18
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Sekce country Hanáckého Prosénku zaujala irskými tanci

Tombola a zábava při besedě s důchodci
20

21

Železný poutník – noční zastavení poutníků v Prosenicích
V noci z pátka na sobotu 20.-21. března 2015 se uskutečnil již 18. ročník nočního
putování „Železný poutník“ ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. V letošním roce se této
pouti, která spojuje dvě významná poutní místa, zúčastnilo přes 400 poutníků různého
věku a zaměstnání, a to nejen z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. Mezi
poutníky byli zejména mladí lidé, studenti, ale i děti a důchodci. Hlavním organizátorem
této tradiční pouti je otec Marian, premonstrát z farnosti Louka u Znojma. Pouť byla zahájena v pátek v 18.oo hodin mší svatou v bazilice na Svatém kopečku, kterou sloužil
otec Marian za účasti dalších šesti koncelebrantů. Po mši sv. se poutníci vydali na 50
km dlouhou pouť na Svatý Hostýn. Většina absolvovala celou tuto trasu pěšky.
Přibližně v polovině trasy leží naše obec, která bývá každoročně jakousi občerstvovací
zastávkou. Kolem půlnoci začali poutníci postupně přicházet na nádvoří obecního úřadu
v Prosenicích. V sále obecního úřadu si mohli na chvíli odpočinout, ohřát se a posilnit
občerstvením, které pro ně připravili zdejší farníci. Někteří z nich si prohlédli také prostory nového muzea a přislíbili, že se přijedou podívat v létě, až bude muzeum v provozu.
Poutníci pak nešetřili slovy díků a chvály za poskytnutí azylu, za možnost krátkého odpočinku a občerstvení, za podání teplého čaje a kávy. Velmi jim chutnaly napečené koláčky, buchty, rohlíčky, vánočky a další občerstvení, které dostali na posilněnou před dalším
pokračováním náročné noční pouti. Jejich pouť byla ukončena v sobotu ráno v 7.15 hodin mší svatou v bazilice na Svatém Hostýně, závěrečným požehnáním a předáním certifikátů pro účastníky.
Velké poděkování patří Pekárně Racek Přerov, která v letošním roce pomohla zajistit
občerstvení pro rekordní počet poutníků při jejich zastavení v Prosenicích a věnovala na
tuto akci vánočky a makové záviny. Upřímné poděkování patří také všem prosenickým
farníkům, kteří doma napekli a připravili pro poutníky koláčky a další občerstvení, a dále
dobrovolníkům, kteří v nočních hodinách v sále obecního úřadu poutníky obsluhovali.
Připravila: J. Lajtochová
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Kulturní komise pořádala zájezd

V neděli 1. března 2015 uspořádala kulturní komise zájezd do Slovanského muzea v Uherském Hradišti, do Starého Města na expozici vykopávek z dob Velké Moravy a do muzea v přírodě v Topolné.
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V naší obci platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Od června 2014 platí na území obce Prosenice obecně závazná vyhláška číslo
3/2014 zakazující podomní a pochůzkový prodej. Text vyhlášky můžete najít na internetových stránkách obce.
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí starosta. Za dobu platnosti vyhlášky jsem
zasahoval celkem 3 x a vždy se jednalo o prodejce, kteří nabízeli změnu dodavatele
energií. Po upozornění a vyzvání k ukončení prodeje, prodejci opustili území obce.
Za porušení této vyhlášky hrozí prodejcům pokuta, u fyzických osob až do výše
30 tis. Kč, u podnikatelů až do výše 200 tis. Kč.
V případě, kdy zjistíte, že v obci se nachází podomní prodejce, volejte obecní úřad,
telefon 581 224 034. Pokud chcete ochránit své nejbližší, zejména seniory, na obecním
úřadě si budete moci vyzvednout samolepku na poštovní schránku, která prodejce upozorní na zákaz podomního prodeje při vstupu do Vašeho domu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta

Deratizace v kanalizačním řadu

V březnu 2015 byla provedena celoplošná deratizace položením nástrah do kanalizačního řadu. Do šachet se vkládá miska se stanoveným počtem nástrah pro hlodavce a
po 10 dnech se provádí jejich kontrola. Zjistíme tak místa s výskytem hlodavců a položení nástrah zde opakujeme.
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Sběr odpadů
Sběr biologického rozložitelného odpadu v obci Prosenice
Upozorňujeme občany, že biologicky rozložitelný odpad v obci Prosenice budeme sbírat ve sběrném místě: Zahrada za Obecním úřadem Prosenice v době od dubna do listopadu každou v sobotu v době od 14.00 do 16.00 hodin. Sbíraný bude biologicky rozložitelný odpad jako je: tráva, zbytky větví, stromů a křovin, biologický odpad ze zahrádek,
zbytky zemědělský plodin aj. Odpad se uloží do kontejneru a po naplnění bude odvezen
na kompostárnu Velký Újezd. Služba je určena jen občanům z Prosenic.

Sběr papíru do kontejneru v obci Prosenice
Upozorňujeme občany, že na parkovišti u kostela v Prosenicích je celoročně přistaven
jeden modrý kontejner na papír. Firma Biopas, spol. s.r.o. Kroměříž pravidelně vyváží
nasbíraný papír vždy ve středu, 1 x za 14 dnů.

Sběr textilu v obci Prosenice
Upozorňujeme občany, že na parkovišti u kostela v Prosenicích je celoročně přistaven
jeden kontejner na nepotřebný textil, párovanou obuv a textilní odpad. Kontejner vyváží
firma Dimatex CS, spol. s.r.o. Stráž nad Nisou. Sesbírané textilie jsou určeny částečně
pro humanitární účely, částečně se přepracovávají na technické textilie určené
k dalšímu použití.
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice
Upozorňujeme občany, že v sobotu dne 18. dubna 2015 v době od 12.15 do 13.00
hodin se uskuteční v obci Prosenice sběr nebezpečného odpadu. Firma Biopas, spol.
s.r.o. Kroměříž přistaví v uvedenou dobu sběrné vozidlo na stanovišti u zdravotního střediska Prosenice a poté u železniční stanice Prosenice. Občané v těchto dnech obdrží do
svých poštovních schránek informační leták, které druhy odpadů budou sbírány.

Poplatky za odpad, stočné a psa v roce 2015
Obecní úřad Prosenice upozorňuje občany, že do 31.05.2015 se na Obecním úřadu
Prosenice vybírají poplatky za odpad, stočné a psa.
psa
Za odpad občané zaplatí poplatek dle OZV č. 2/2014. Při platbě obdrží bezplatně tašky
určené k třídění odpadu. Za stočné se platí 12,-12,--Kč
--Kč za 1 m3 odpadní vody. Za jednoho
psa 100,-100,--Kč
--Kč,
Kč za každého dalšího psa 150,-150,--Kč
--Kč.
Kč
Obecní úřad Prosenice
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Vzpomínka na silvestra 2014

Tak jako každý rok jsme oslavili konec roku v sále obecního úřadu. Na tradičním silvestrovském posezení bylo otevřeno pro každého a o zábavu nebyla nouze.

Tříkrálová sbírka 2015
Ve dnech 3. a 4. ledna 2015 se v Prosenicích uskutečnila Tříkrálová sbírka, při které
se v naší obci vybralo celkem 20.570,20.570,- Kč.
Kč Hlavním organizátorem celé této akce byla
Oblastní charita Přerov, která touto cestou děkuje všem dobrovolníkům a dárcům, kteří
přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Společenská kronika
Životní jubilea 2015
Leden

50
70
70
90
92

-

Leoš K o t e k
Antonín K r š k a
Karel B a r t l
Jarmila H r u b í č k o v á
Zdeňka J u r á š o v á

Únor

50
50
50
60
70
70
70
75
80
85
90

-

Josef V y t r h l í k
Jana K r o č o v á
Vladimír D v o ř á k
Milan J e m e l k a
Františka H r d l i č k o v á
Bohuslava H o f f m a n n o v á
Ludmila L i b i g e r o v á
Marie K o ř í n k o v á
František D o h n a l
Františka N o v á k o v á
Josef N a v r á t i l

Březen

93 - Vladimír N o v á k

Duben

60
60
70
70

-

Jana T r n č á k o v á
Ludmila Z a m a z a l o v á
Vladimír M ě ř í n s k ý
Jiří H a l u z í k

Zlatá svatba - 18. 4. 2015 - Zdeněk a Eva M e n š í k o v i
Blahopřejeme !

Úmrtí:

24.12. 2014 - Jarmila D a v í d k o v á
22. 1. 2015 - Marie H o v o ř í k o v á

- 82 let
- 100 let

Vzpomínáme.
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Příjemné prožití
velikonočních svátků,
bohatou pomlázku
a jarní dny plné pohody,
lásky a radosti
Všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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