Vystoupení na hodech v Prosenicích

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Máme za sebou polovinu roku 2015 a 8 měsíců práce nového zastupitelstva. Co se podařilo a co nás čeká v dalším období?
Především se nám podařilo úspěšně dokončit realizaci dvou velkých projektů – Regionálního muzea Prosenice a Revitalizace centrální části obce Prosenice. Souběžně s tím dotahujeme do konce přípravu rozvojových záměrů – po
vyřešení připomínek Hanácké potravinářské společnosti probíhá zavěrečné kolo připomínek k novému územnímu plánu, řešíme napojení stavebních parcel
na místní komunikace na ulici Zahradní a v lokalitě Na Plštích, kde soukromý
investor připravuje stavební parcely pro výstavbu 4 rodinných domů. Vytváříme
podmínky pro přípravu stavebních parcel na ulicích Školní a v lokalitě směrem
ke Draždíři.
Ukazuje se, že dlouhodobou přípravou územního rozvoje a věcnou spoluprací se soukromými investory se daří vytvářet podmínky jak pro výstavbu občanské vybavenosti – Zahradní centrum, tak rodinných domů – ulice Zahradní, lokalita Na Plštích. Mimo výše uvedeného se zabýváme současnou situací a rozvojem v ulici U Nádraží, kde očekáváme jednání s novým majitelem areálu bývalé cihelny.
V souvislosti se zahajováním stavby dálnice D1 – Přerov-Lipník nad Bečvou
jednáme o minimalizaci dopadů provozu dálnice na zástavbu v obci. Jedná se
především o vtok dešťových vod do meliorační strouhy procházející zatrubněným úsekem od silnice I/47 za domy na ulici Zahradní do Strhance. S ohledem
na místní poměry budeme připomínkovat studii odtokových poměrů do Strhance, zabýváme se vlivem hluku z dálnice na zástavbu na ulicích Osecká, lokalitu
Na Plštích a na budoucí zástavbu na ulici Školní.
Připravujeme či máme připravenou dokumentaci pro realizaci chodníku
v ulici K Žebračce, místní komunikace v ulici Zahradní, stavební úpravy garáže
a obecního dvora v ulici Na Návsi 10. Realizaci plánujeme po obdržení finančních prostředků z ROP za realizované projekty. Dalšími náměty jsou například :
revitalizace rybníka Panský, cyklostezka propojující Prosenice s Přerovem a
podporované bydlení pro seniory. Posuzujeme proveditelnost těchto záměrů
z pohledu přínosu pro rozvoj obce, majetkoprávních vztahů a financování z dotací.
V červnu nabyl platnosti nový kanalizační řád obce.
obce Završila se více jak roční
práce na dokumentování, geometrickém zaměření a kontrole tras kanalizace.
Funkční systém kanalizace představují nejen nutnou podmínku další výstavby,
ale i nutnost průběžně tento systém udržovat a odstraňovat jeho kritická místa.
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Máme určitě výhodu v tom, že máme funkční systém kanalizace zbudován.
To by Vám potvrdili starostové okolních obcí, kteří v současné době připravují
výstavbu nové kanalizace v hodnotách desítek milionů.
Dále se zabýváme přepojením části kanalizace v ulici Maloprosenská, rekonstrukcí kanalizace na ulici Osecká a napojením Zahradního centra a nově budovaných rodinných domů na kanalizační řad.
Podíváme-li se na historické fotografie, vidíme v okolí i uvnitř obce úbytek
zeleně. Nejde jen o vliv nové zástavby, ale zejména o intenzivní hospodaření na
scelených pozemcích. Záměrem obce v dalším období bude rozšiřovat ostrovy
zeleně v okolí rybníka Panský, v Hroušoví a V Klčí a posilovat výsadbu veřejné
zeleně uvnitř obce.
Během uplynulého roku jsme se účastnili zpracování plánů rozvoje Mikroregionu Pobečví a Místní akční skupiny MAS Moravská brána. Na ně navazoval i
plán rozvoje meziobecní spolupráce v oblastech podpory podnikání, školství a
sociální oblasti. Smyslem tohoto programu je společný postup obcí sdružených
v MAS při jednáních např. s úřady práce, sociálními odbory na obcích
s rozšířenou působností atp. Nedílnou součástí je trvalá manažerská podpora
těchto aktivit a zajištění jejího financování z dotačních zdrojů. Prosazování těchto záměrů je hlavní činností nově vznikajícího dobrovolného svazku DSO Moravská brána. Vstup do svazku odsouhlasilo zastupitelstvo na svém 4. zasedání
dne 24.06.2015.
Nutnou podmínkou pro získávání dotací v období 2016-2020 je, abychom
v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a v návaznosti na výše
uváděné rozvojové plány zpracovali náš program rozvoje do roku 2022.
2022 Do konce letošního roku tak bude zastupitelstvo pracovat na projektových záměrech,
jejich prioritách a financování. Součástí tohoto programu budou i veřejná projednávání tak, aby se program stal vedle územního plánu základním dokumentem rozvoje Prosenic
Tradičně ve zpravodaji bilancujeme kulturní a sportovní akce, spolkový život.
Jsme rádi, že i prostřednictvím nově zřízené kulturní komise můžeme pěstovat
a podporovat spolkovou činnost.
Vážení spoluobčané, začal čas prázdnin, volna a příležitosti k načerpání nových sil. Ať se i nám společně podaří v tomto roce splnit všechna naše předsevzetí.
Přeji Vám všem příjemné prožití prázdnin a dovolené.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta
3

Revitalizace centrální části obce Prosenice
V červnu 2015 byla dokončena stavba chodníků, parkoviště a úprava veřejných prostranství v prostorách u obecního úřadu a u školy. Stavba za 2,45 mil. Kč je z 80% financována z regionálního operačního programu Střední Morava.

Silniční stroje při opravě vozovky mezi kostelem a obecním úřadem.

Nová vozovka, parkoviště a stání jízdních kol mezi budovou školy a tělocvičny.
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Slavnostní zahájení provozu muzea
V neděli 31. května 2015 jsme slavnostně otevřeli muzeum Prosenice. Podařilo se
tak završit dílo, které vzbudilo a budí oprávněnou pozornost a pozitivní ohlasy, jak originální přestavbou historické hospodářské budovy, tak expozicemi, které vznikaly díky
nezměrnému úsilí řady dobrovolníků a nadšenců, kteří dále zajišťují provoz muzea. Nechyběly emoce a dojetí pamětníků, zvláště když pozvání přijali i potomci rodiny Bartošovy. Uzavřel se tak historický kruh a slavnostní otevření muzea za účasti senátorky Jitky
Seitlové se stalo součástí života pamětníků a poutavým a poučným zážitkem všech návštěvníků. Máme za sebou téměř 2 měsíce provozu, zavedli jsme provozní režim a učíme se být průvodci, obsluhovat videoprojekci, uspořádávat expozice a další dovednosti.
Těší nás velký zájem i to, že návštěvníci se vrací se svými rodinami a přáteli. Od doby
otevření muzea shlédlo expozice již 1110 návštěvníků, muzeum si získává dobré jméno
a stává se součástí kultury obce a regionu. Vedle prohlídek expozic proběhla výstava
Mysliveckého spolku k výročí 100 let myslivosti, výstava panenek a výtvarných prací
paní Elišky Bukvové, probíhá výstava rukodělných prací s dílničkami, ve kterých si mohou děti i dospělí vytvářet z tradičních materiálů zajímavé i praktické předměty. V srpnu
v muzeu proběhne výstava sklářských výrobků Adély Lakomé.
Muzeum má otevřeno každou neděli od 14 do 17 hodin,
hodin individuální prohlídky přes
týden je možné dohodnout na telefonu 581 226 034. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za muzejní komisi Ing. Otakar Dokoupil, CSc.

Shromáždění na obecním dvoře při slavnostním otevření muzea
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Při společném přestřihování pásky vchodu do muzea.

Rodina Bartošova a paní senátorka Seitlová vstupují do prostor muzea.
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Na zahájení provozu muzea se přišla podívat paní Davídková s rodinou.

Prohlídka prací lidových umělců malíře Josefa Kaluži a řezbáře Ladislava Frélicha
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Návštěva dětí z radslavské školy v muzeu

Děti z prosenské školy při prohlídce exponátů v muzeu.
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Dálnice
V úterý 14. července 2015 jsem se spolu s dalšími starosty zúčastnil slavnostního
zahájení stavby dálnice z Lipníku nad Bečvou do Přerova. Za účasti ministrů dopravy,
zahraničí a hejtmana Olomouckého kraje byla stavba dálnice zahájena slavnostním
poklepáním na základní kámen v místě mimoúrovňové křižovatky Trnávka—Lipník nad
Bečvou.
Dlouho očekávaná stavba byla zahájena. Jak to u velkých staveb bývá, přinese kromě nesporných výhod lepší dopravní obslužnosti v regionu i řadu dílčích problémů. Pro
naši obec je to odvod dešťových vod z dálnice do Strhance přes stávající meliorační
strouhu, která je ve správě Státního pozemkového úřadu. Je obava, že v případě přívalových dešťů nemusí kapacita akumulační nádrže plánované u obce Buk postačovat
k úplnému odvodnění dálnice. Proto jsme vyvolali jednání s ŘSD a správcem toku Strhance, Povodím Moravy, které k tomuto problému zpracovává analýzu odtokových poměrů. Dále se zabýváme i kumulovanými vlivy hluku z dálnice na hluk šířený směrem k
Prosenicím.
Stavba dálnice se rozběhla. Se starosty dotčených obcí se setkáme znovu ve druhé polovině srpna na Veselíčku, kde budeme řešit dopady provozu stavby na naše obce.
Věřme, že stavba poběží podle plánu a ŘSD ve spolupráci s městem Přerov se podaří rychle připravit stavbu navazujícího úseku. Jen tak se v dohledné době dočkáme
nižšího dopravního zatížení v obci.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

Slavnostní poklepání základního kamene dálnice Lipník nad Bečvou—Přerov
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Odvod dešťových vod z dálnice do stávající meliorační strouhy

Hluková studie ukazuje šíření hluku u Prosenic
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Výstava rukodělných prací v muzeu
Asi po třiceti letech se konala výstava ručních prací, tentokrát v prostorách nově
otevřeného muzea v Prosenicích. Sešlo se zde mnoho různorodých prací od vystavovatelů z Prosenic, Grymova i okolí.
Všichni návštěvníci byli nadšeni z modelů letadel a lodí, profesionálně do detailu
vypracovaných a fungujících na dálkové ovládání. Mnoho žen zde vystavovalo ručně
vyšívané ubrusy, dečky, prostírání, polštáře, obrazy i obrázky. Nechyběly pletené a háčkované soupravičky pro kojence, ponožky, rukavice a papuče, nebo bílé naškrobené
háčkované dečky, jaké známe z domů našich babiček. Objevilo se i mnoho nápaditých
paličkovaných obrázků a dekorací, vánočních ozdob či zápichů. V podobném duchu
byly vyrobeny i ozdoby z drátků a perliček. Všechno opravdu na profesionální úrovni.
Návštěvníci si mohli prohlédnout drhané závěsy ze sisálu, které opět přichází do
módy. Setkali jsme se i s novými nápady na ruční práce, jako například dekorace panáčka vyrobeného z květináčků, výrobky z různých přírodních materiálů, proutěné a
drátkované výrobky, zápichy, výrobky s pedigu a další, které obohatily tuto výstavu.
Velký zájem vzbudily dřevěné poháry, svícny, dózy a další předměty vysoustruhované a
vyřezávané z krásného tvrdého dřeva. S obdivem jsme si prohlíželi i kouzelně zbarvené
misky a ozdobné karnevalové masky a nikdo nechtěl věřit tomu, že jsou vyrobené
z papíru. Také některé děti a studenti zde vystavovali své práce, ať již šité hračky, přívěsky z gumiček, obrázky, kresby, autoportréty a další výrobky. Zkrátka pastva pro oči.
Každý si tu našel to své. Výstavu do této doby zhlédlo asi 250 návštěvníků, kteří vyjádřili svůj obdiv ke všem vystaveným pracím a jejich tvůrcům.
Děkujeme všem, kteří se na konání této výstavy jakkoli podíleli a těšíme se, že si
výstavu zopakujeme i v příštím roce.
Muzejní komise

Děti i dospělí obdivovali propracované funkční modely lodí a letadel.
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Na výstavě ručních prací v muzeu

Ruční práce a odpočinek při videoprojekci—film 700 let Prosenic z roku 1975
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Výstavu obohatil unikátní model bitevní lodě Bismarck

Zpestřením výstavy byly i „dílničky pro děti a dospělé“
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Hry Mikroregionu Pobečví
Hry bez hranic s mottem Táhneme za jeden provaz se tentokrát konaly v
sobotu 6. června v pěkném sportovním areálu v Lazníčkách. Slunce pražilo a
při netradičních soutěžích se naši borci i zapotili. To když navlékali zimní bundu,
čepice a šálu a na běžkách kličkovali netradiční „zimní slalom“ . Úkolem bylo i
uvařit čočkovou polévku, znalostní soutěž, „přešlapování“ i hod na koš.
O hudbu a dobrou náladu se postarala hudební skupina Tučeňáci a country
tance Hanáckého Prosénku. Děti si užily keramické dílničky a malování na obličej či předvedení práce s policejními psy. Všichni se dobře bavili až do pozdního
odpoledne.
Děkujeme za vzornou reprezentaci našemu družstvu.
družstvu Už se těšíme na hry
bez hranic v příštím roce, kdy bude pořadatelem obec Výkleky.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. –starosta

Naše družstvo při znalostní soutěži
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V úporném vedru, v čepici, zimní bundě a šále, na běžkách.

Hry mikroregionu: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Stálo to za to!
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Hody
V neděli 21. června 2015 se konalo v obecním parku v Prosenicích tradiční Hodové odpoledne. V bohatém kulturním programu mohli návštěvníci shlédnout vystoupení dětí ze základní i mateřské školy, mažoretky, děti z Hanáckého
Prosénku. Návštěvníci si mohli prohlédnout nablýskané motorky, které jejich
majitelé motorkáři přistavili na plochu do parku. Úspěch slavilo také vystoupení
členů městské policie na fotbalovém hřišti s ukázkami výcviku policejních psů
při zásahu. V parku hrála po celé nedělní odpoledne přerovská hudební skupina
„Synkopa“.
„Synkopa“ Všichni návštěvníci si tak mohli nedělního odpoledne užít do sytosti.
Pro děti byly připraveny různé atrakce, nafukovací skluzavka, jízda na poníkovi a
samozřejmě i projížďka vláčkem Proseňáčkem. Pro děti i dospělé bylo přichystáno bohaté občerstvení, nejen tradiční hodové koláčky ale i makrely, smažené
ryby, uzenina a další dobroty. Počasí celkem přálo, škoda jen, že vystoupení děvčat z country tanců narušila dešťová přeháňka a návštěvníci museli na pár minut hledat úkryt před deštěm. Ale to by se nemohly konat hody na svátek patrona naší obce sv. Jana Křtitele, který nás téměř každý rok „pokřtí“ alespoň malou
sprškou.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Návštěvníci parku si mohli prohlédnout nablýskané motorky
16

Hodové odpoledne: Vystoupení Hanáckého Prosénku

Vystoupení mažoretek z prosenské školy
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Malé i velké mažoretky při vystoupení na hodech

Úspěch sklidil i rodičovský tým mažoretek „Hastrmamky“
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Svým vystoupením pobavila i country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR

Při hodech mohli diváci zhlédnout ukázky výcviku policejních psů
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Z činnosti rybářského spolku
Rybářské závody
V sobotu 16. května 2015 proběhly na Rýnském rybníků tradiční rybářské závody,
kterých se zúčastnilo 40 soutěžících. Bylo chyceno 29 kaprů a mnoho kil bílé ryby. Výherci dostali pěkné poháry a sladkosti.
V kategorii dospělí se umístili:
1. Tomáš O n d e r k a
2. Břetislav M i k
3. Vladimír F r y d r y c h
V kategorii děti a mládež se umístili:
1. Jakub Š k r a b a l
2. Dominik K o r y č a n
3. Tadeáš M e t e l k a
Rybářské závody bývají po zimě první větší venkovní akcí, kdy si občané mohou sednout venku v pěkně upraveném prostředí u rybníka a dát si zde něco dobrého na zub.
Počastí přálo a organizátoři připravili pro své hosty bohaté občerstvení. A bylo vidět, že
všem chutnalo, protože všechny makrely, uzené ryby, smažený kapr i amur, uzené maso,
kabanos i guláš se prodaly. Komu se nechtělo jít po závodech domů, ten mohl sledovat
u rybníka televizní přenos z mistrovství světa v hokeji „Česko – Kanada“. I když naši ten
hokej prohráli, tak pro nás rybáře a naše příznivce dopadl celý sobotní den dobře.

V kategorii děti a mládež zvítězil Kuba Škrabal
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Vítání léta a prázdnin
V pátek 26. června 2015 v odpoledních hodinách proběhlo v příjemném prostředí u
rýnského rybníka tolik očekávané „Vítání léta a prázdnin“.
prázdnin“ Děti mohly u rybníka soutěžit,
hrát různé hry, chytat ryby, jezdit na koníkovi nebo jen tak skotačit. Připraveny byli i další
atrakce – všichni si mohli prohlédnout vnitřní vybavení sanitky, podívat se jak záchranáři
ošetřují „raněného“ a jak ho odnáší na nosítkách do sanitky. Přistaven byl i obrovský
traktor. Děti měly radost, když si mohly sednout do takového „kolosu“. Z večerním soumrakem byl zapálen oheň, na kterém si děti i dospělí opékali špekáčky. Rybáři však připravili pro všechny přítomné i další bohaté občerstvení – nechyběly ani makrely, kabanos, cigáro. Příjemným překvapením pro všechny bylo živé vystoupení hudební skupiny
Letokruhy, která hrála po celou dobu až do pozdních nočních hodin známé písničky ve
stylu county. Mnozí z přítomných si zazpívali i zatančili. Všem se tato akce velmi líbila –
příjemné prostředí, příjemná pohoda, příznivé počasí – to vše byl dobrý začátek léta a
prázdnin.
Již teď Vás zveme na další společnou akci u Rýnského rybníka „Loučení
s prázdninami“,
prázdninami“ která se uskuteční 29. srpna 2015.
2015 Zatím však máme skoro celé prázdniny před sebou, proto Vám všem přejeme pěkné prožití prázdnin a dovolené, užijte si
hodně sluníčka a těšíme se opět na setkání s Vámi koncem srpna u Rýnského rybníka.
Rybářský spolek Prosenice
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Kapitální úlovek—fotografie z rybářských závodů

Skupina Letokruhy přinesla do vítání léta u rybníka pohodovou náladu
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100 let myslivosti v Prosenicích
Dne 13. června 2015 v odpoledních hodinách se v jednacím sále Obecního úřadu
Prosenice sešla pestrá společnost myslivců, starostů obcí Prosenice, Grymov a
Radslavice na jejichž katastrech se nachází společenstevní honitba Prosenice - Grymov,
spolu s dalšími hosty z řady místních spolků a družebního Mysliveckého sdružení Ochozy
Bystřice pod Hostýnem. Hostitelem byl domácí Myslivecký spolek Prosenice – Grymov,
který si připomínal již 100 let myslivecké činnosti v obci Prosenice.
Slavnostní schůze k uvedenému výročí zahájili trubači VLS Lipník na Bečvou. Poté
všechny přítomné přivítal místopředseda MS Prosenice- Grymov Josef Jemelka,
představil čestné předsednictvo, v němž zasedli jako host starosta obce
Ing. Otakar Dokoupil,
Dokoupil dále pak Oldřich Škrabal – předseda MS, Rostislav Ministr –
myslivecký hospodář a Josef Jemelka – místopředseda MS, který nadále celou
slavnostní schůzi uváděl. Připomněl a ukázal doklad o zaplacení nájemného z honiteb
Malo a Velko Prosenické, tehdejší mysliveckou společností datovaný dne 28.3.1915.
Druhým bodem programu byla zpráva mysliveckého hospodáře Rostislava Ministra,
ve které přítomným hostům přiblížil uplynulé století myslivecké činnosti v obci Prosenice.
Po něm přišly na řadu zdravice a příspěvky mnoha přítomných hostů. Závěrečným
bodem programu slavnostní schůze bylo ocenění současných i dnes již bývalých členů
mysliveckého spolku, které předal předseda MS Oldřich Škrabal. Nejdříve však byli tito
ocenění představeni formou osobních vzpomínek předsedajícího slavnostní schůze
Josefa Jemelky, tak jak se s nimi v průběhu svého života postupně potkával a jak jej dva
z nich, dnes již bohužel zemřelí přivedli k myslivosti.
Myslivecký spolek Prosenice – Grymov jmenoval čestnými členy Mysliveckého spolku
MUDr. Františka Kovaříka dlouholetého člena MS, Ladislava Ptáčka dlouholetého člena
a bývalého místopředsedu MS. Dále pak MS jmenoval In memoriam čestným členem
Ing. Zdeňka Zapletálka dlouholetého člena a bývalého předsedu MS, Josefa Lešánka,
dlouholetého člena a bývalého mysliveckého hospodáře MS, kteří se mimořádným
způsobem zasloužili o obnovení jak honitby, tak i mysliveckého spolku, poté co tyto byly
v 80. letech minulého století násilně zrušeny. Čestné uznání bylo předáno p.
Ladislavu Odstrčilíkovi předsedovi Mysliveckého sdružení Ochozy Bystřice pod
Hostýnem, se kterým udržuje myslivecký spolek Prosenice – Grymov již 60 let družební
vztahy. Starostové již zmíněných obcí obdrželi pamětní listy jako upomínku na 100 leté
výročí. Poté byla slavnostní schůze ukončena.
Bezprostředně poté se všichni členové mysliveckého spolku Prosenice – Grymov
odebrali spolu s trubači na místní hřbitov, kde položili věnec a vzdali poctu svým již
zemřelým mysliveckým předchůdcům a kamarádům. Následoval společný slavnostní
oběd, který připravily manželky členů místního MS. Po obědě navštívili všichni účastníci
oslav místní obecní muzeum, které se nachází ve dvorním traktu obecního úřadu v
Prosenicích. Jeho součástí byla i myslivecká expozice. Ta obsahovala trofeje ulovené
zvěře, fotografie a také historické dokumenty z uplynulého století. Exponáty propůjčili
jak členové MS Prosenice – Grymov, tak i Myslivecký spolek Ochozy. Po delší přátelské
rozpravě se spokojení hosté rozcházeli kolem 17.oo hodin.
Josef Jemelka, místopředseda MS Prosenice - Grymov
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Slavnostní schůze Mysliveckého spolku Prosenice—Grymov

Děti z prosenské školy na výstavě ke 100 letům myslivosti v Prosenicích.
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Hanácké Prosének,
Nastaly prázdniny, Prosénci si mohou odpočinout od pravidelných pátečních
zkoušek a vystoupení a maminky si na chvíli oddechnou od žehlení a příprav
krojů.
Uplynulý půlrok byl pro náš spolek náročný tím, že se ve folklóru výrazně obměnila členská základna. Velká děvčata přecházela na střední školy a ze souboru odešla. Přišlo k nám mnoho malých dětí, hodně i předškolního věku. Měli
jsme hodně práce s pořízením nového oblečení pro ty nejmenší, začínali jsme se
s novými dětmi poznávat, dávat dohromady ty starší s těmi mladšími, museli
jsme použít jiné formy práce při nácviku tanečků, vymyslet nová pásma šitá na
míru našich tanečníků apod.. Děti všechno zvládly opravdu dobře, jsme na ně
hrdí.
Zúčastnily se vánočních a velikonočních vystoupení, obohatily svými tanečky
i další akce konané v Prosenicích: Besedu pro důchodce, Svátek maminek, Kácení máje, Hodové odpoledne a ti starší navíc zatančili na Slavnostním otevření
muzea a na Vítání občánků. Děti si tak nacvičily a předvedly celkem čtyři pásma,
což je na začátečníky pěkný výkon. Ti nejstarší Hanáci soubor drží, pomáhají s
těmi nejmladšími, aby se všichni cítili dobře.
Všechna vystoupení předvádíme naživo s pěkným hudebním doprovodem
pana Josefa Mikuly na harmoniku a s přímým zpěvem dětí.
V souboru máme mnoho chlapců, takže pásma jsou pestrá, plná her a pohybu. Moc si vážíme toho, že děti v souboru rády a dobře zpívají. To už v dnešní
době není běžné, dnes se většinou tančí na hudbu reprodukovanou
V současné době chystáme již tradičně pro děti Hanáckého Prosénku třídenní soustředění, které se uskuteční v lesním prostředí pod Helfštýnem, u Týna
nad Bečvou.
Pobývají tam vždy obě sekce Hanáckého Prosénku, jak děti z folklóru, tak
z country tanců. Ti nejstarší chystají hry a zábavy pro mladší, nechybí ani táboráky apod. Samozřejmě nacvičujeme i tanečky, zpěvy, hry apod. Vařit budou opět
naše skvělé maminky. Už se na to těšíme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat Prosénkům za jejich zájem o zpěv, tanec
a lidové hry z oblasti Hané; rodičům a prarodičům, za jejich podporu; členům
výboru Hanáckého Prosénku za jejich obětavou práci pro soubor. Naším cílem je
vést děti hravou formou k poznávání místního lidového kulturního dědictví, které
tady na Hané bylo a stále ještě v mnohém je.
Přejeme všem pěkné prázdniny
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Hanácké Prosének v průvodu na kácení máje

Country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR při kácení máje
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PRAKR—
PRAKR—Hanácké Prosének
Už to bude téměř rok, co naše country skupina čelila výzvě, zda po odchodu
vedoucí svou činnost ukončit, nebo se pokusit dobývat taneční parket samostatně. Naštěstí jsme nehodili flintu do žita a břemeno šéfa na sebe vzala ostřílená
Kateřina Hrabalová. Počet členů začal rychle růst. Někteří si již výcvikem prošli,
jiný byli úplní nováčci. Stála před námi velká zkouška, zda se dokážeme dále
sami rozvíjet a pobavit jak sebe, tak diváky. Tady se ukázala skvělá souhra naší
bandy. Všichni drželi za 1 provaz.
Když už měla nastat nová éra, tak se vším všudy. Zrodil se nový název souboru - PRAKR.
PRAKR Kromě toho, že toto slovo znázorňuje multifunkční klepač na koberce, má i jiný význam. Sami jej rádi překládáme jako zkratku pro PRosenský
AkaPR
demický KRoužek.
KR
Pořídili jsme si nové kostýmy, kromě country zařadili do našeho repertoáru i
line dance a skotské tance, zvládli jsme vymýšlet choreografie, zaučit nováčky a
první výzva přišla na vystoupení v Tršicích, které nám fouklo vítr do plachet.
Důležitá pro nás byla plesová sezóna. Vidět jste nás mohli na Hasičském i
Rybářském plese v Prosenicích, nebo Maturitním plese naší šéfky v Olomouci.
Tradiční je i vystoupení na obecním úřadě. Jaro a léto, to je doba venkovních
akcí jako Kácení Máje, Hody v Prosenicích nebo Hry mikroregionu Pobečví
v Lazničkách. Problém nám nedělá tančit ani mezi kapkami deště ani na zarostlém terénu.
Každé vystoupení je pro nás velkým zážitkem, vše se snažíme brát s nadhledem, humorem, zábavou a některým nechybí i značná dávka exhibicionismu.
Po prázdninách budeme všichni plni optimizmu opět připraveni v tělocvičně
k dalším heroickým kouskům.
Jsme prima parta a rádi přivítáme nové tváře. Country zvládne tančit téměř
každý. Uvítáme děti od 10 let, mládež ale i všechny, kteří si chtějí trochu vyhodit
z kopýtka. Přijít si nás omrknout můžete od září, každý pátek v 16:30-18:00
v tělocvičně ZŠ Prosenice.
Tento školní rok byl pro členy Prakru velice pestrý a náročný, ale všechno
jsme zvládli a doufejme, že ten další bude ještě zajímavější.
Děkujeme paní Dokoupilové, členům za skvělé výkony, rodičům za podporu,
panu Vagrčkovi za dokumentaci a všem, kteří se na našeho dupáka chodí rádi
dívat. Vážíme si toho!
Najít a podpořit nás můžete i na facebooku- PRAKR Hanácké Prosének
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PRAKR—
PRAKR—Hanácké Prosének

Členové skupiny PRAKR

28

Ve škole od dubna do června
Zase toho nebylo málo a my vám všem znovu rádi přiblížíme naše zájmy, naši činnost, naše úspěchy … Čím začít?
Nejdříve zmíníme náš celoroční projekt „U
U nás aneb s mámu a tátou a…“
a… Proběhly
zdařilé velikonoční dílničky, kromě drobných výrobků si děti vlastnoručně upekly velikonoční medvídky a opravdu s velkou chutí napletly pomlázky. A představte si, že pomlázky
pod vedením pana Trnčáka vyráběli nejenom páni kluci, ale že opravdu mnoho zručnosti
při této činnosti projevila také děvčata a řada maminek. Domů si pak své pomlázky
všichni s hrdostí odnášeli.
Děti s rodiči absolvovali druhou část celoroční hry - „ZTRACENÉ
ZTRACENÉ BARVY SEMAFORU“.
SEMAFORU
Velmi nás potěšilo, že všichni účastníci našli „kešky“ s úkoly na svých místech. A již je
připravena třetí - prázdninová část této hry. I během ní čeká na všechny samozřejmě
několik zajímavých překvapení. Celou hru pak vyhodnotíme v září, ale už teď jsme zvědavi, kdo v této hře získá nejvíce bodíků.
K dalším uskutečněným projektům patřil projekt „HODINY
HODINY MELOU ČAS“
ČAS , zaměřený
převážně na výtvarné a pracovní činnosti, při nichž vznikaly nejrůznější druhy a typy hodin.
Doslova a do písmene si děti užily projektu „POKUSOHRANÍ
POKUSOHRANÍ“
POKUSOHRANÍ , při kterém si formou
zábavných pokusů vyzkoušely a osvojovaly přírodovědné zákonitosti. Například pouhým
třesením smetany v „pet“ lahvích si vyrobily máslo, které také ochutnaly. Patřičně prozkoumaly i další vzniklý produkt při výrobě másla - syrovátku. O váze a hustotě různých
druhů kapalin se přesvědčily při vytváření mléčné duhy, vodního semaforu a vodního
ohňostroje. Magnetickou sílu a její vliv si vyzkoušely v magnetickém kadeřnictví, při vytváření ježka v lahvi a velmi je zaujala tančící nit. Takzvanou třešničkou na dortu byla pro
děti výroba nepitného „šampíčka“, výroba lávové lampy a doslova rozjařeně děti sledovaly tančící rozinky.
A protože slunce, voda a děti patří neodmyslitelně k sobě, vyřádili se naši školáci
patřičně při projektu „VODNÍ
VODNÍ OLYMPIÁDA“.
OLYMPIÁDA
Dalšími dílčími úspěchy se můžou pochlubit naše mažoretky.
mažoretky Nejmladší holčičky se
zúčastnily velké přehlídky „MATEŘINKY
MATEŘINKY V POHYBU“.
POHYBU Jejich vystoupení tleskal zaplněný
sál Městského domu v Přerově. Na soutěži v Sobotišti na Slovensku vybojovaly krásné
třetí místo se svým duem Amálka Bijová s Aničkou Šeďovou.
Šeďovou Své první stříbro si z této
soutěže odvezl také „rodičovský tým“ - HASTRMAMKY.
HASTRMAMKY Tento tým se může pochlubit
také zlatou medailí z další soutěže - Májová korunka v Jemnici. Zde se také dařilo malé
formaci JUNIOR, k naší velké radosti získaly holky bronzovou medaili. A medailový zisk
dovršily mažoretky ziskem stříbrné medaile na soutěži Včelínský pohár v Bystřici pod Hostýnem. Trio Venda Lapáčková, Míša Božková a Katka Kalužová pobavilo publikum
skladbou „MÁME RÁDY HOKEJ“. Oficiálním zakončením celoroční sezóny bylo pro malé i
velké mažoretky milé soutěžení „NAŠE MEDAILIČKA“.
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Naši menší i větší miniházenkáři se zúčastnili mezinárodního turnaje „MEMORIÁL
MEMORIÁL
JANA KRATINY“
KRATINY ve Velké Bystřici. Výkon dětí byl střídavě lepší a horší; prostě to letos
nestačilo na nějaké výrazně dobré umístění. Všichni víme, kde nás bota tlačí, co se
nepovedlo…, ale my také víme, že „dorosteme“! Svou chuť si všechny děti holdující tomuto sportu spravily následně na odloženém turnaji “O
O POHÁR STAROSTY OBCE“.
OBCE Ten
letos proběhl sice s menší účastí „cizích“ týmů, právě z důvodu změny termínu, nicméně
to nic neubralo na sportovním úsilí děti a jejich radost ze získaných medailí a pohárů
byla oprávněná. Pevně věříme tomu, že další ročník tohoto již tradičního sportovního
turnaje neovlivní žádné neočekávané skutečnosti a tento pak proběhne v plné síle, tak,
jak jsme zvyklí z předchozích ročníků.
Naši školáci se 28. dubna zúčastnili také dalšího ročníku turnaje ve vybíjené žáků
základních škol. Přes výborný sportovní výkon se dětem nepodařil zopakovat fantastický
výsledek z loňského roku. Smůla - od postupu do dalších bojů je dělil jediný život. Nevadí, za rok soupeřům jistě ukážeme, „zač je toho loket.“
Že sportování neodmyslitelně k naší škole patří, o tom svědčí jistě i účast
v celoročním celostátním projektu „OLYMPIJSKÝ
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“
VÍCEBOJ a v neposlední řadě také absolvování celorepublikového „OLYMPIJSKÉHO
OLYMPIJSKÉHO BĚHU“
BĚHU ve středu 24. června 2015 .
V letošním školním roce také končí náš dvouletý mezinárodní projekt Comenius za
účasti zahraničních škol z Německa, Itálie, Španělska a Turecka. Naši kolegové byli na
návštěvě i v naší škole na podzim 2014 a moc se jim zde líbilo. My jsme absolvovali cesty do těchto partnerských škol také a musím říci, že naše škola je opravdu kvalitním a
plnohodnotným partnerem škol zahraničních. Naopak myslím, že je v některých oblastech i předčí. Kreativita a tvořivost našich dětí a pedagogů byla na vysoké úrovni a často
si od nás čerpali nápady a aktivity. Celý projekt byl zaměřen na zdravý životní styl. Toto
téma se jistě dětem dostalo do povědomí a sportování je nám v naší škole vlastní. Námět projektu se prolínal celým školním rokem a vytvořili jsme celou řadu aktivit, tematických dnů.
I mateřská školka měla rok plný aktivit, činností, rozloučení s předškoláky i vlastní
projekty. Mimo vlastní činnost se děti zúčastňují společně všech školních aktivit.
Naše děti od nejmenších až po nejstarší školáky se také aktivně zúčastňují akcí naší
obce. Děti vystoupily na oslavách „SVÁTKU
SVÁTKU MATEK“,
MATEK program si připravily také na
„KÁCENÍ
KÁCENÍ MÁJE“
HODOVÉ OSLAVY“
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
MÁJE a „HODOVÉ
OSLAVY a „VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Ve výčtu svých činností a aktivit nesmíme zapomenout také na „ŠKOLU
ŠKOLU V PŘÍRODĚ“
PŘÍRODĚ
a jak jinak, také plnou sportu a nejrůznějších soutěží. Úspěšně také proběhl sběr papíru
a železa . K posledním aktivitám tohoto školního roku patřilo v pondělí 29. června loučení s našimi „páťáky“,
„páťáky“ trochu řádění při veselých soutěžích, malé odměňování nejlepším
sběračům, běžcům … a v úterý 30. června pak již jen na malou chvíli, jen na skok do
školy pro vysvědčení a - „HURÁ,
HURÁ, PRÁZDNINY MOHOU ZAČÍT!“
ZŠ a MŠ Prosenice
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Memoriál Jana Kratiny ve Velké Bystřici—družstvo miniházené ze ZŠ Prosenice.

Soutěžení mažoretek „naše medailička“.
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Olympijský běh 24. června 2015

Škola v přírodě
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Mažoretky při kácení máje 30. května 2015

Turnaj ve vybíjené 28. dubna 2015
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Kácení máje
V sobotu 30. května 2015 proběhlo v naší obci již tradiční „Kácení
Kácení máje“,
máje které
každoročně pořádají místní nadšenci ve spolupráci s obecním úřadem. Letošní akci
zpočátku provázelo deštivé počasí. Sotva došel průvod od školy do parku, strhl se
pořádný liják. Všichni se proto schovali pod střechu k bufetu, kde přečkali dobu,
než liják přešel. Pak již mohly děti z Prosénku a mažoretky ze školy zatančit pod
májkou. Terén byl sice dost podmáčený, ale děti to nijak neodradilo. Také další
veselá scénka s názvem „Hajný
Hajný je lesa pán“
pán v podání místních dobrovolníků, byla
v závěru provázena menší přeháňkou. To však nic nezměnilo na tom, že nakonec
byla májka úspěšně pokácena. K vršku ležící májky se seběhly všechny přítomné
děti, neboť již dopředu věděly, že zde na ně čeká spousta ukrytých sladkostí. Počasí se nakonec umoudřilo, vysvitlo sluníčko a po celý zbytek dne již bylo pěkně a tak
mohla zábava v parku pokračovat. Děti se povozily na vláčku Proseňáčku, užily si i
skákacího hradu nebo jezdily na koníkovi. Také dospělí se mohli pobavit. Po celé
odpoledne hrála k tanci i poslechu hudební country skupina „Tučeňáci“
Tučeňáci“ z Tučína,
které večer vystřídala místní hudební skupina „No
No Problem“
Problem a hostující skupina
Wellryba.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Průvod při kácení máje prochází kolem kostela
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Vystoupení mažoretek pod májkou

Malí hanáci zatančili pod májkou kolečko
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Skupina nadšenců vystoupila se scénkou Hajný je lesa pán

Scénka před kácením máje vrcholí
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Odpoledne po skácení máje nás bavila skupina Tučeňáci z Tučína

Večer na kácení máje hrála prosenská hudební skupina No Problem.
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Hasiči Vám přejí pěkné prázdniny
V době jara i léta naši hasiči nezahálejí a provádějí svou činnost. Dovolte
nám připomenout alespoň některé. Tradiční soutěž v Prosenicích na hřišti se
nám vydařila, a pak následovaly další akce jako např. požární hlídka v pivovaru,
účast na oslavách 100 let hasičů v Buku, zúčastnili jsme se kácení máje
v Prosenicích, měli jsme i jeden požární poplach, pomáhali jsme při dětském
dnu a uskutečnil se v naší obci i průjezd historických hasičských vozidel. Následovaly i jiné drobné akce, na kterých se naši hasiči v průběhu roku podíleli. Některé akce nás i o prázdninách ještě čekají.
Přejeme Vám krásnou dovolenou, nádherné počasí a opět brzy na shledanou
při některé z našich společných akcí.
Za SDH Prosenice – Josef Skopal

Hasiči před předáním pamětní stuhy při průjezdu historických vozidel
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Společná fotografie s osádkou historických vozidel po předání pamětní stuhy

Průjezd historických hasičských vozidel ulici Maloprosenská
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Slet čarodějnic a čarodějů v Prosenicích
Noc mezi posledním dubnem a prvním májem je spojována se starým rituálem zapalováním ohňů a pálení čarodějnic, neboť tuto noc údajně vrcholí moc zlých nadpřirozených sil. Ve čtvrtek 30. dubna,
dubna to je poslední dubnový den, si tak dali v obecním parku
v Prosenicích dostaveníčko všechny místní čarodějnice a čarodějové všeho věku, patřičně vystrojeni v čarodějnických kostýmech. Pro ty nejmenší byl připraven zábavný program se spoustou soutěží a odměn v podobě sladkostí. Všichni si zarejdili při hudbě a
také mohli ochutnat různé čarodějnické speciality, jejichž názvy sice naháněly hrůzu, ale
jinak chutnaly výborně. Po zapálení vatry a upálení „papírové“ čarodějnice si nejen děti,
ale i dospělí opékali nad ohněm špekáčky nebo kabanos a později s přibývající nocí se u
ohně zahřívali. Večer po vypití čarovného lektvaru a po tradičním zasvěcovacím rituálu
byly přijaty do spolku nové čarodějnice. Akce se vydařila, počasí přálo, občerstvení bylo
bohaté, nálada dobrá, oheň hořel, čarodějnici jsme upálili, zlé síly zahnali a důležité je,
že se nikomu nic nestalo. Příští rok přijďte zase mezi nás a bude opět veselo
Spolek čarodějnic a čarodějů z Prosenic

Rej čarodějnic a čarodějů v obecním parku
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Po soutěžích přichází sladká odměna

Večer vzplál oheň a čarodějná noc mohla začít
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Svátek matek

V neděli 10. května 2015 se konala v sále Obecního úřadu v Prosenicích
oslava „Svátku
Svátku matek“,
matek kterou připravily členky kulturní komise při obecním úřadu pro všechny maminky, babičky a prababičky. Na stolech opět vonělo cukroví
a koláčky, které si místní ženy na tuto akci každoročně samy napečou. Po úvodním slovu pana starosty vystoupily s programem děti z Hanáckého Prosénku a
místní základní školy. Po celé odpoledne pak hrála hudební skupina duo
„Harmony
Harmony“
Harmony paní Jana a pan František. K dobré pohodě přispěla nejen tradiční
tombola, ze které si každý něco odnesl domů, ale i sklenička dobrého vína.
Všechny přítomné maminky si tak svůj svátek pěkně užily. Za rok opět na shledanou.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Příjemné posezení s přáteli a známými při svátku matek
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Vystoupení mažoretek při svátku matek

Vystoupení Hanáckého Prosénku
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Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 20. června 2015 se konalo v sále Obecního úřadu v Prosenicích
„Vítání
Vítání občánků“.
občánků Po vystoupení dětí z mateřské školy a Prosénku, byly panu
starostovi představeni rodiče a jejich děti, kteří přijali pozvání a dostavili se na
tuto akci. Pan starosta přednesl slavnostní projev a následně přivítal nové
občánky do svazku naší obce. Novými občánky Prosenic se stali:
Andrejka D o u p a l o v á , Robinek Š v e d i k , Adélka K u b e š o v á
Alešek C i f r a.

a

Všem novým občánkům i jejich rodinám přejeme hodně štěstí a rodinné pohody v jejich životě.
Za SPOZ Jarmila Lajtochová

Vítání občánků : zleva Adélka, Robinek, Andrejka a Alešek
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TJ Sokol Prosenice
Když se ohlédneme za sezónou 2014/2015, tak ji můžeme zařadit k těm
vydařeným. Mužům se podařilo po 8 letech postoupit zpět do Okresního přeboru. Po podzimní části jsme okupovali 3. místo se ztrátou dvou bodů na první
Měrovice. Po skvělé jarní části, kdy jsme neprohráli jediný zápas, jsme celou
soutěž vyhráli s náskokem 6 bodů. Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům,
kteří se na postupu podíleli, realizačnímu týmu, dobrovolníkům, sponzorům,
obci Prosenice a také fanouškům. V současné době se připravujeme na novou
sezónu, která odstartuje 16. srpna zápasem v Radslavicích. Přes letní měsíce
se na našem hřišti také připravují hráči FK Kozlovice v podobě přátelských
utkání s divizními týmy. Závěrem vás chceme poprosit, ať nás přijdete podpořit
v nové soutěži, protože bez fanoušků se fotbal hrát nedá.
TJ Sokol Prosenice

Tvrdá příprava se vyplatila, jarní soutěž prosenští fotbalisté suverénně vyhráli a
postoupili po 8 letech do okresního přeboru. V neděli 16. srpna začíná podzimní
kolo v Radslavicích. Přijďte je podpořit !
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Kam za kulturou v Prosenicích
Od začátku roku 2015 zřídila rada obce kulturní komisi, jejímž posláním je podporovat kulturní akce , pořizovat a archivovat fotodokumentaci z akcí, aktualizovat informace
na veřejné vývěsce, inzerovat akce v Přerovském deníku a ve Zpravodaji obce, roznášet
plakáty, informační letáky a Zpravodaje do domů., dále organizovat i samostatné kulturní akce jako divadlo, vlastivědné zájezdy apod. Chceme i dát příležitost všem, kteří hledají i aktivní kulturní vyžití a chtějí se aktivně účastnit na kulturním dění v obci.
Rádi bychom se s Vámi podělili o nabídku kulturních akcí, které budou pořádány do
konce roku 2015.
Plán kulturních akcí konaných v Prosenicích
19. července - Dílničky pro děti - práce se senem a další
2. srpna - Zahájení výstavy skla výtvarnice Adély Lakomé (Muzeum Prosenice)
15. srpna - Divadlo Bolka Polívky " Don Quijote de la Ancha (Nádvoří obecního úřadu)
23. srpna - Ukázka práce s fukarem a cepy Muzeum Prosenice )
29. srpna - Loučení s prázdninami - táborák ( u Rýnského rybníka )
20. září - Výstava ovoce a zeleniny ( Muzeum Prosenice )
4. října - Dílničky pro děti - práce s podzimními plody ( Muzeum Prosenice )
10.října - Pochod vinohrady - Mutěnice ( zájezd SDH )
27.října - Lampionový průvod k pomníku padlých
31. října - Hallowenská stezka odvahy ( u Rýnského rybníka )
31.října. a 1. listopadu - Den otevřených dveří ( Muzeum Prosenice )
7. listopadu - Výlov chovného rybníka ( u Panského rybníka )
29. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu ( u hasičské zbrojnice )
5. prosince - Mikulášská nadílka ( nádvoří obecního úřadu )
5. prosince - Dílničky pro děti - zdobení perníčků, vánoční ozdoby ( Muzeum Prosenice )
9. prosince - Česko zpívá koledy ( pod vánočním stromem u kostela )
13. prosince - Adventní posezení se soutěží o nejlepší vánočku ( sál obecního úřadu )
17. prosince - Juchajrádum ( sokolovna )
20. prosince - Vánoční koncert -Entuziasté Přerov ( kostel Prosenice )
26. prosince - Vánoční vystoupení Hanáckého Prosénku ( kostel Prosenice )
31. prosince - Loučení se starým rokem ( u Rýnského rybníka )
31. prosince - Silvestrovské posezení a ohňostroj ( sál obecního úřadu )
Věříme, že si každý svůj typ najde a odnese si z něj pěkný zážitek

Kulturní komise
46

Společenská kronika
Životní jubilea 2015

Květen:

60 - Anna H a l í ř o v á
60 - Zdeněk T r n č á k
70 - Stanislava S t r ž í n k o v á

Červenec:

60
70
75
80
90

Narození:
Květen:

- Vladimír M á d r
- Jaromír V e l i c k ý
- Eva D o p i t o v á
- Anna M i k u l o v á
- Anna K r a t o c h v í l o v á

Adélka K u b e š o v á
Alešek C i f r a
Blahopřejeme

Úmrtí:

10. 3. 2015
14. 3. 2015
3. 4. 2015
18. 6. 2015

-

Emílie Š u l á k o v á
- 88 let
Ivan B o k u v k a
- 53 let
Vladimír N o v á k
- 93 let
Jitka K r a t o c h v í l o v á - 63 let

Vzpomínáme.

47

Vítání léta a prázdnin u rybníka Rýnský—
Rýnský—červen 2015

Příjemné prožití
prázdnin
a dovolené
Všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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