„Smrt nesem ze vsi, má dlóhy vósy.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!„
(s Prosénky jsme vynesli smrtku a uvítali jaro)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na minulém zasedání zastupitelstva 14. 3. 2016 jsme uzavírali hospodářský rok
2015, schválili jsme zprávu auditora, účetní závěrku a rozvahu k 31. 12. 2015.
Jaký to byl rok a co připravujeme v tom letošním?
Především se účetně uzavřelo 3 až 5 leté období investování s pomocí dotací
jak z evropských fondů, tak z krajských dotačních prostředků. Od roku 2010
jsme tak investovali cca 22, 4 mil. Kč. Vzpomeňme např. místo pro přecházení
na silnici I/47, přechody pro chodce u ulice Osecká a na ulicích Maloprosenská
a Na Návsi, výstavba šaten a bufetu v obecním parku, cyklostezka Prosenice Grymov, muzeum a revitalizace centrální části obce. Tyto stavby vyžadovaly víceleté financování - to znamená, že nejdříve jsme je uhradili a teprve následně
jsme získávali finanční prostředky zpět. To se podařilo a k 31. 12. 2015 jsme na
našem účtu měli volné finanční prostředky ve výši 13, 5 mil. Kč, zatímco v roce
2010 to bylo 12, 3 mil. Kč.
V provozní oblasti jsme se věnovali optimalizaci nákladů, zejména ve spotřebě
energií pravidelnou kontrolou spotřeb, instalací podružných měření a výběrem
dodavatelů v hospodaření s odpady. Tady se nám podařilo dosáhnout významných úspor provozních nákladů.
Rozběhla se výstavba rodinných domů na parcelách v ulici Zahradní a v lokalitě
Plště. Celkem se zde jedná o 6 nových stavebních parcel. Nový územní plán po
vyřešení námitek Hanácké potravinářské společnosti je předkládán k veřejnému
projednání a očekáváme jeho brzké schválení.
Rozvoj obce se až doposud řídil Programem obnovy Prosenic na léta 2004 2015. Program je z naprosté části naplněn a v tomto roce se budeme věnovat
zpracování nového Programu rozvoje na období 2016 - 2025. Zastupitelstvo ve
spolupráci s Vámi bude pracovat na záměrech a prioritách obce na dalších
10 let. Tento závazný dokument bude zpracováván podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření a schválení tohoto strategického dokumentu je
nutnou podmínku pro to, abychom se ucházeli o dotace i v následujících letech.
Rada obce má za sebou první rok práce. Celkem se už sešla na 28. schůzích a
vyřešila řadu provozních i rozvojových záležitostí obce.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet, ve kterém na rok 2016 počítáme mimo jiné s
přípravou a realizací akcí:
•Chodník v ulici K Žebračce
•Opravy kanalizace – u hasičárny, Osecká, Na Chmelínku
•Chodník z ulice Ke Mlýnu (K Huňkovému)
•Chodník za hřbitovem k Zahradnímu centru
•Cesta mezi obecním parkem a fotbalovým hřištěm
•Hřiště work-out v parku
•Výsadba v obecním parku a podél fotbalového hřiště u cyklostezky
•Vstup do obecního dvora, plot a úprava garáže pro technickou četu
•Vstup do knihovny vč. sociálního zařízení
•Myslivecká chata a nora
•Odbahnění a revitalizace rybníka Panský
•Dořešení majetkoprávních záležitostí a projekt bytové zóny v ulici Zahrad-

ní
•Dořešení přístupu z ulice Ke Mlýnu okolo Strhance do obecního parku
•Projektová studie křižovatky Prosenice - Buk ( silnice I/47)
•Studie zastavěnosti v ulici Školní a v zahradách ke Draždíři
Pokračujeme v optimalizaci chodu obecního úřadu, kde se soustřeďujeme na
zefektivnění pracovních postupů a digitalizaci agend, dobudování spisovny a
stavebního archivu. Vytvoříme sociální a provozní zázemí pro technickou četu.
Velký význam přikládáme zpracování Programu rozvoje na léta 2016 - 2025.
Chtěli bychom, aby Prosenice byly místem s dobrou vyhlídkou pro život všech
našich spoluobčanů, zvýšil se počet obyvatel zejména mladých rodin s dětmi,
udržovali jsme čisté životní prostředí, pečovali o přírodu a bezpečnost na našem
území. Budeme se například zabývat novými místy pro bydlení, zhodnocováním
obecního majetku, místními komunikacemi a inženýrskými sítěmi, bezpečností
dopravy a rozšiřováním přírodních lokalit zejména kolem Bečvy i protipovodňovými opatřeními.
Děkujeme spolkům, kulturní a muzejní komisi za řadu pěkných kulturních a
sportovních akcí. Řada z nich již proběhla a můžete se o nich dočíst i v našem
zpravodaji. Děkuji všem, kteří jakkoli přispívají a těšíme se ze společného díla.
Přeji Vám radostné prožití velikonočních svátků.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Jak hospodaříme s odpady
V roce 2014 začala platit nová vyhláška o poplatku za komunální odpad (viz. zpravodaj 1/2014). Přinesla označení popelnic, zpřesnění poplatků a počtu sběrných
nádob pro každou nemovitost. Výše poplatků zůstala stejná, kdy u nás čtyřčlenná
rodina může zaplatiti jen zhruba polovinu toho, co v okolních obcích.
Dále se nám podařilo snížit náklady na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a
to tím, že místo na skládku jej odvážíme do nově vzniklé kompostárny ve Velkém
Újezdě. Významně jsme rovněž snížili náklady na sběr tříděného odpadu tím, že
jsme vysoutěžili nižší ceny za jeho svoz. Díky tomu jsme v roce 2015 nemuseli hospodaření s odpady dotovat z rozpočtu obce.
V letošním roce připravujeme zřízení sběrného místa v prostoru za hřbitovem,
nejdříve však musíme znovu získat přístup do této části odkupem pozemků, které
obec neuváženě prodala v roce 2006. Po náročných jednáních se nám to podařilo a
zastupitelstvo na svém jednání 14. 3. 2015 schválilo směnnou a kupní smlouvu.
A co dál? Máme správně nastavený systém svozu komunálního odpadu. Další cestou je snižování podílu komunálního odpadu jeho tříděním, zejména biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír a kovy. Dobrým hospodařením s tříděnými odpady můžeme částečně omezovat zvyšování poplatků za komunální odpad.
V minulém roce poprvé od roku 2004 výnosy z poplatků za komunální odpad pokryly naše náklady a nemuseli jsme na odpadové hospodářství doplácet. I přes nízké
poplatky. Máme tak více prostředku na financování rozvoje obce. Vyrovnané náklady a výnosy na této kapitole rozpočtu hodláme dále zachovávat. Proč? Pokud sečteme dotace do odpadového hospodářství za posledních např. 10 let vidíme, že se
jedná o téměř 1 milion Kč,
Kč za který by mohl být postaven chodník nebo zateplena
obecní budova.
V dalším období do roku 2024 nás čeká výrazné zvyšování poplatků za komunální
odpad a postupné uzavírání skládek komunálního odpadu. Odhaduje se, že poplatky za likvidaci komunálního odpadu velmi výrazně vzrostou. Podle našich propočtů
pak nebude možné udržet stávající poplatek a ten se bude zvyšovat. Investice do
hospodaření s odpady a výraznější snížení jeho množství nám pak umožní toto zvyšování částečně omezit. Je nutné si rovněž uvědomit, že rozšiřování a kvalita služeb
v odpadovém hospodářství je možná, ale s vyššími náklady, které bude nutné pokrýt z poplatků. I tady budeme hledat shodu při udržování rovnováhy mezi výdaji a
příjmy.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Náklady na likvidaci odpadů v letech 2007 až 2015.
NO—nebezpečný odpad, SKO—směsný komunální odpad, BRKO—biologicky
rozložitelný komunální odpad

Svoz směsného komunálního odpadu v letech 2009 až 2015.
Je patrná mírně sestupná tendence a vliv zavedení nové OZV v roce 2014. Špičky svozu jsou ve většině na přelomu prosince/ ledna a na konci prázdnin.
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Beseda s důchodci
Každým rokem vždy začátkem jara zveme všechny naše občany, kteří jsou již
„na zaslouženém odpočinku“ na tradiční Besedu s důchodci. Ta letošní se konala v neděli 20. března 2016.
2016
V úvodu přivítal všechny přítomné pan starosta. Poté vystoupili
s velikonočním pásmem členové Hanáckého Prosénku. Také děti ze Základní a
mateřské školy potěšily přítomné seniory svým pěkným vystoupením a nakonec
ve svižném tanečním tempu zatančily členky country skupiny Prakr. A pak již
patřilo celé nedělní odpoledne oblíbené hudební skupině MINI z Přerova. Samozřejmě nesměla chybět ani tombola. S prázdnou však neodešli ani ti, co neměli
při losování štěstí a tak si všichni odnesli domů aspoň malou „cenu útěchy“. Věříme, že se tato akce všem přítomným líbila, že se všichni dobře pobavili, někteří
si společně s muzikanty zazpívali a někteří si i zatančili. A tak to má být.
Děkujeme Vám všem za přízeň a všem účinkujícím děkujeme za pěkné vystoupení. Těšíme se, že se za rok začátkem jara opět všichni ve zdraví sejdeme
na další besedě s důchodci.
Připravila: Jarmila Lajtochová, SPOZ

Prosénci s májíčkem oslavili příchod jara
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Vystoupení malých mažoretek ze základní školy na Besedě s důchodci

Country skupina PRAKR Hanáckého Prosénku
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Jednací sál byl zaplněn do posledního místečka

Velký úspěch sklidila tombola
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Pohoštění všem chutnalo

K poslechu a tanci hrála skupina MINI
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Hanácké Prosének
„Smrťáka nesem, s velikým nosem,
co s ním uděláme, do vody ho dáme,
nad ním zazpíváme, hala hali hou..."
Hanácké Prosének
A je tu velikonoční čas - čas plný zvyklostí a tradic křesťanských i pohanských.
Svátky jara mají své symboly: - vejce - symbol plodnosti; beránek - jako obřadní
pokrm i jako symbol Božího beránka, Ježíše Krista; tatarec z vrbových proutků předává svěžest, mladost a zdraví.
Mašle - barva měla své skryté poselství; rozkvetlé vrby jako kočičky - ty posvěcené měly ochrannou moc. Na Smrtnou neděli vynášíme s dětmi MORENU symbolizující zimu, kterou je potřeba vyprovodit z vesnice pryč. Letos bylo počasí opět
chladné a větrné, museli jsme zkrátit cestu, aby to malí Hanáčci zvládli. Byl to ale
silný zážitek, celou cestu jsme zpívali s harmonikou, průvod byl docela početný,
morenu jsme odstrojili, zapálili a šup s ní do Strhance! Hořela ještě dlouho i ve
vodě. Nazpátek jsme se vraceli s májíčkem ozdobeným vejci a mašlemi. Ten by
měl přinést do vesnice jaro. Někteří lidé dětem dávali sladkosti i peníze, vládla
příjemná nálada. Do tepla jsme se vraceli vymrzlí, děti dostaly na zahřátí horký
čaj, teplé párky, rodičům přišla vhod i čtvrtka slivovice. V pohodě jsme tak strávili
pěkné odpoledne. Byl to pro všechny opravdu pěkný zážitek. V křesťanství jsou
Velikonoce spjaty s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. To na zelený
čtvrtek odlétají zvony do Říma, místo nich chodívali chlapci třikrát denně v ulicích
s řehtačkami a klepači. My se snažíme tuto tradici také udržet, i letos s dětmi
půjdeme "na řehtačky", děcka si berou i košíky, aby sladkosti měly kde ukládat.
V únoru měl Hanácké Prosének jako nezisková organizace svou valnou hromadu. Dali jsme dohromady plán činnosti na rok 2016. Je to Vynášení smrtky, Velikonoční klepání, vystoupení na Besedě pro důchodce, na Svátku matek, na Kácení máje, na Hodovém odpoledni, na Vítání občánků, na Festivalu dechových hudeb v Pavlovicích, na hodech v Sušicích. V létě máme třídenní soustředění pod
Helfštýnem. Vystupujeme při Rozsvěcování vánočního stromu v Grymově, v Prosenicích, na Adventním posezení a také v místním kostele. V současnosti máme ve
folklóru 20 dětí, věkový průměr je 7 let. O chod souboru se stará tento výbor:
předseda - Zdenka Dokoupilová, pokladní - H.Krejčí, harmonika - J.Mikula, vázání
šátků - B.Pospíšilíková,, videonahrávky - T.Vagrčka, vaření na soustředění M.Lakomá, P.Vagrčková, M.Horáková, B.Pospíšilíková. Revizní komise M.Lakomá, B.Snášelová, I.Gelová. Práce s dětmi ve folklóru—Z.Dokoupilová,
J.Mikulová. Vedoucí COUNTRY je K.Hrabalová. Každý dělá i spoustu jiných potřebných prací pod heslem: "Když můžu, pomůžu."
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Hanácké Prosének má dvě sekce: folklór a country tance s názvem PRAKR.
Tam jsou velká děvčata, která většinou vyšla z našeho folklóru. Dnes již studují na
středních či vysokých školách, v tanci jsou velmi úspěšná, vystupují často mimo
svou obec. Tvoří výbornou partu, podílejí se i na jiných akcích v obci, např. včele s
děvčaty Lakomými organizují Halloween u Rýnského rybníka, pořádají rockové večery atd.
Ráda bych všem našim členům a těm, kdo nám pomáhají, moc poděkovala. S
nastávajícím jarem všem přejeme bohatou pomlázku a hodně zdraví a chutě do
života!
Mgr. Zdenka Dokoupilová, předsedkyně HP
„Vrby se nám zelenajó,
na dvě strany prokvitajó,
radujme se, veselme …“

Příprava na vynesení smrtky v neděli 13. března 2016 na obecním dvoře
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Loučíme se se zimou a oslavujeme jaro—smrtka letí do Strhance ….
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Železný poutník 2016
Před 19 lety se zrodila akce nočního pěšího putování ze sv. Kopečku na sv.
Hostýn zvaná „Železný poutník“. Iniciátorem byl tehdy 31 letý otec Marian, současný farář z farnosti Louka u Znojma. Chodí se vždy v noci z pátka na sobotu,
týden před Květnou nedělí, tj. 14 dnů před Velikonocemi. Na tuto trasu dlouhou
50 km se první rok vydalo 5 poutníků, druhým rokem jich bylo přes 10 a pak
každým dalším rokem jich přibývalo stále více a více. Poutníci se již od samého
začátku zastavovali při svém nočním putování v naší obci, která leží právě
v polovině jejich cesty. Ze začátku nacházeli azyl u p. faráře ve zdejší faře, ale
postupem času, kdy poutníků přibývalo, již prostory fary nestačily a tak jim obecní úřad nabídl své zázemí v jednacím sále. Místní farníci a další dobrovolníci
vždy napečou doma koláče, buchty nebo připraví pomazánky na chleba. Také
pekárna Racek z Přerova se poslední dva roky připojila a věnovala pro poutníky
několik vánoček a makových závinů.
Letos z pátka 11.3. na sobotu 12.3.2016 se kolem půlnoci zastavilo v sále
obecního úřadu asi 350 poutníků. Byli to lidé různého věku i povolání. Všichni
nesmírně děkovali, že si zde mohli na chvíli odpočinout, napít se teplého čaje
nebo kávy a trochu se posilnit z připraveného pohoštění. Vždyť je čekala ještě
druhá polovina pěší cesty na sv. Hostýn. Většina z nich celou trasu ze sv. Kopečku a sv. Hostýn absolvovala již po několikáté, ale byli mezi mini i jedinci, kteří šli
letos poprvé. Každý musel předem zvážit své možnosti a schopnosti, aby bez
úhony a ve zdraví došel až do cíle. Je to velmi náročná 50 km cesta a tak všem
poutníkům patří náš obdiv. Otec Marian, který letos oslavil již své 50 narozeniny, tak po skončení mše, kterou na sv. Hostýně sloužil, to vyjádřil slovy, že si
letos při noční pouti za každý rok svého života ušel svůj jeden kilometr.
Poděkování patří všem farníkům i dobrovolníkům, kteří přispěli na občerstvení i všem, kteří v nočních hodinách podávali v sále obecního úřadu poutníkům
pohoštění.
Příští rok, kdy se bude „Železný poutník“ konat již po dvacáté, jsme připraveni u nás v Prosenicích opět přijmout a pohostit všechny noční poutníky.
Velmi nás potěšil e-mail, který v pondělí 14.3.2016 došel na obecní úřad
s následujícím textem:
„Mé pěkné poděkování a chvála patří Vám v Prosenicích za pohoštění poutníků v noci z pátku 11. na sobotu 12. března, které jsme s vděkem u Vás přijali.
Byla to skvělá presentace tradice pohostinnosti a lidskosti. Moc děkuji.
Vedoucí jatky v Brodku u Přerova“.
Připravila: Jarmila Lajtochová
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Jednací sál se okolo půlnoci začal zaplňovat poutníky

Hasiči a jubilejní rok 2016
Hodnocení naší činnosti za uplynulý rok už proběhlo na naší Výroční valné
hromadě. Zde bych Vás rád seznámil s tím, co už se událo a co nás čeká
v letošním roce.
Stalo se zvykem, že v únoru pořádáme tradiční Hasičský ples,
ples který se konal
v kulturním domě. Doufáme, že ke spokojenosti všech hostů i pořadatelů. Velké
poděkování patří všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nám pomohli zajistit bohatou tombolu.
V následujícím týdnu 6. února členové našeho sboru, spolu s dalšími příznivci
provedli naší obcí „Medvěda“.
„Medvěda“ Jsme rádi, že na nás čekáte a zvete na malé pohoštění a ochutnávku vašich specialit.
Jarní měsíce bývají pro nás hasiče vždy náročné. V sobotu 2. dubna se zúčastníme noční soutěže „Radslavská přilba“.
přilba“ Organizují ji hasiči ze sousedních
Radslavic. Je to náročná soutěž, kde přijedou i družstva ze zahraničí.
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V dubnu se chystáme na požární hlídku do pivovaru Zubr Přerov,
Přerov kde se koná slavnost piva. Začátek května bývá každoročně vyčleněný pro naši povinnou
účast na 1. kole soutěže hasičských družstev, která se koná letos
v Radslavicích. Mimo tohoto, se budeme zúčastňovat na organizaci akcí pořádaných obcí nebo jinými spolky v naší obci.
Naší největší a nejdůležitější událostí, kterou letos budeme organizovat, je
příprava a konání oslav 110 let Sboru dobrovolných hasičů.
hasičů Zde Vám předkládám program oslav.
Oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Prosenicích
SDH Prosenice při příležitosti 110 let existence hasičského sboru v Prosenicích srdečně zve občany na oslavy, které se budou konat ve dnech 10. až 12.
června 2016.
2016
V pátek 10. 6. 2016 v 18.00 hodin
Proběhne pietní akt na hřbitově v Prosenicích a u Pomníku padlých, zastavení u kapličky sv. Floriana.
V sobotu 11. 6. 2016
Ve 13.00 hodin se uskuteční slavnostní otevření výstavy o SDH Prosenice v
Muzeu Prosenice.
Ve 14.30 hodin budou v obecním parku zahájeny zábavné soutěže, námětové cvičení, ukázky hasičské a záchranářské techniky. Následovat bude hudební
produkce.
V neděli 12. 6. 2016
v 9.00 hodin bude sloužena slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.
Následovat bude svěcení nové hasičské stříkačky na obecním dvoře.
Dále proběhne slavnostní schůze hasičů.
Od 14.00 hodin bude otevřeno Muzeum Prosenice s hasičskou výstavou.
Výzva:
Tímto se obracíme na občany s prosbou. Pokud má někdo doma starou
hasičskou uniformu, její součásti, hasičské věci, diplomy, vyznamenání, literaturu, fotografie a podobně, může je věnovat zdejšímu hasičskému sboru. Budou
využity pro dokumentaci historie hasičského hnutí. Děkujeme.
Těšíme se na Vaší účasti při setkávání s námi během celého roku.
Za SDH Josef Skopal
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Nahoře—hasičský ples, dole vodění medvěda
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Zastavení průvodu maškar u zvonice na ulici Maloprosenksá
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Myslivecký spolek Prosenice—
Prosenice—Grymov
Rok 2016 začal už tradičně přípravami na myslivecký ples,
ples který se konal
v sobotu 16. ledna 2016 v Kulturním domě v Prosenicích. Na plese nikdy nechybí
dobrá nálada a bohatá tombola, která obsahovala různé druhy zvěře, dárkové balíčky a další různé dary od sponzorů. Naše ženy nám pomohly nachystat také něco
na zub z myslivecké kuchyně a za tuto práci jim patří velký dík. Dne 27.2.2016
jsme se sešli s našimi přáteli a kamarády na výroční členské schůzi,
schůzi která se konala na hasičské zbrojnici, kde se hodnotil uplynulý rok 2015. Po schůzi bylo rozdáno
malé občerstvení a následovala družná zábava, při které se všichni účastníci dobře
bavili.
V březnu naši členové uspořádali dvakrát sběr odpadu v celé honitbě, při kterém se jako každý rok nasbíraly skoro dvě vlečky odpadu, který do přírody nepatří.
Ono je pro někoho snazší vyhodit tento odpad do přírody než do kontejneru nebo
na sběrné místo.
V těchto zimních měsících také stále přikrmujeme ve volné přírodě obilím, senem a různými dalšími krmivy, aby zvěř nestrádala hladem. Poslední zimy nás tak
nezatěžují s krmením, protože sněhu je málo nebo skoro žádný a potravy na polích
je celkem dost. Někteří občané nám také vypomáhají tím, že někdy najdeme
v krmelci nebo v zásypu jablko, mrkev nebo kaštany. Tímto bych jim chtěl poděkovat za tuto výpomoc a zároveň bych chtěl všem popřát krásné velikonoční svátky.
svátky
Za Myslivecký spolek Prosenice – Grymov: Oldřich Škrabal

Nahoře na mysliveckém plese, vpravo na rybářském plese v kulturním domě
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Rybářský spolek Prosenice
Rybáři jsou spolkem, jenž vykonává svou hlavní činnost převážně od jara do podzimu, tedy v období příznivém pro výkon rybářského práva. Z předchozího vyplývá,
že výčet akcí v době od počátku nového roku do velikonočních svátků není zase až
tak bohatý. V podstatě se jedná o dvě, dnes již vlastně tradiční, akce a to výroční
členskou schůzi a rybářský ples. Letošní výroční členská schůze byla oproti ostatním
rozdílná v tom, že jsme na ni přijali nové dokumenty, potřebné k přeregistraci našeho spolku na spolkové uspořádání podle nového občanského zákoníku. Kromě přijatých nových stanov, jednacího a volebního řádu spolku, schůze zvolila také nové
osazenstvo všech spolkových orgánů. Schůze se konala v pátek 5. února v jednacím
sále obecního úřadu a mimo uvedených činností přijali rybáři do svých řad nového
člena – osmiletého Vojtěcha Zajíce. Ve svém závěru schůze přijala plán činnosti pro
letošní rok a věnovala se přípravám letošního rybářského plesu. Rybářský ples se
konal 20. února v kulturním domě.
domě Na přípravu i organizaci této velké akce vynaložili organizátoři sice mnoho úsilí a akce byla časově velmi náročná, výsledek však ale
stojí za všechnu námahu. Účast na plese byla, tak jako v minulých letech, velmi hojná a nabídka jídel a nápojů musela návštěvníky jistě uspokojit. Stejně tak i bohatá
tombola a celková příjemná atmosféra dotvářená hudbou vystupující kapely jsou
atributy, které tvoří zájem o tuto akci, jenž bude doufám trvat i v příštích letech. Další akce plánované našim spolkem jsou uvedeny v plánu kulturních akcí obce Prosenice a my, rybáři, vás na ně srdečně zveme.
Za Rybářský spolek Prosenice—Josef Sehnal
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ZŠ a MŠ Prosenice
Zase jsme o kousek dál, máme za sebou další zajímavé aktivity, činnosti, které
nám většinou přinášejí radost a v neposlední řadě nás vedou k poznávání věcí nových, k utvrzení a vlastně také vyzkoušení si toho, co již umíme a známe.
Všichni čtenáři „Zpravodaje“ si jistě již zvykli na naše pravidelné informace o nás,
dětech ze školy a školky. A proto rádi přinášíme další.
Ve školní práci jsme dětem zpříjemnili výuku několika projekty, které byly zaměřeny na prevenci rizikového chování a ochranu člověka za mimořádných událostí.
V rámci prevence rizikového chování dětí máme zpracován plán, se kterým pedagogové pracují celý školní rok.
V mateřské škole se zaměřili na prevenci rizikového chování,
chování protože prevence
stojí na počátku všeho. K mnohačetným projektům realizovaných v naší MŠ patří i
projekt zaměřený k prevenci zneužívání návykových látek v předškolním věku.
V měsíci únoru (26.2.) se za pomoci pohádkové dramatizace děti seznámily se
škodlivými následky kouření pro zdraví člověka. Při pohádkovém vyprávění doprovázené maňásky a osobou zlé Čadimůry si také zapamatovaly poznatky z oblasti živé
přírody, rozvíjely svou fantazii, vzájemnou spolupráci, vyjadřovaly své vlastní názory,
nápady, postřehy. Projekt byl obohacen pohybovou chvilkou, zpěvem a výtvarným
ateliérem. Naše dílo se nám zdařilo a dětem se líbilo. Ve škole u starších dětí jsme
se zaměřili na mimořádné události. Děti se seznámily s klíčovými pojmy – evakuační
zavazadlo, havárie, požár, důležitá telefonní čísla, podezřelá zásilka, či terorismus.
Informace byly podány hravou a zábavnou formou s aktivní účastí dětí.
V nejbližší době nás čeká škola v přírodě,
přírodě poznávací výjezd do Prahy pro 4. a
5. ročník. Děti 1.- 3. ročníku byly na divadelním představení ve Zlíně.
Ve školní družince proběhlo několik zajímavých projektů. V rámci projektu
„Obojživelníci
Obojživelníci a plazi“
plazi jsme si vyzkoušeli, jak dalece tato zvířátka známe, zda je
dokážeme správně pojmenovat, zda se v nich dokážeme vyznat. Moc se nám všem
líbily i dva projekty zaměřené především na výtvarné a pracovní činnosti „Smajlíkování
Smajlíkování“
Ruličkování“,
Tvořivými ručičkami
Smajlíkování a „Ruličkování
Ruličkování tento pak následně spojený s „Tvořivými
2“, kdy se do tvoření zapojují také rodiče, sourozenci… a svými výrobky tak obohacují naši výstavku.
Velmi pěkné byly také naše tradiční velikonoční hrátky,
hrátky v rámci celoročního projektu „U
U NÁS“.
NÁS Společně s rodiči jsme si vyrobili pěknou velikonoční výzdobu. Přáníčka, ovečky a namalovaná vajíčka jsme si odnesli domů. Mnozí si také odnášeli vlastnoručně upletené pomlázky. A děti samozřejmě byly i odměněny sladkostmi.
V oblasti sportu se můžeme vrátit k turnaji rodinných týmů ve streetbale a miniházené a takto veřejně poděkovat za sportovní nadšení a zápal všem, kteří se turnaje zúčastnili. Stálo to za to!
Velmi zdařilý byl turnaj ve stolním tenise. Školní částí prošly všechny děti, odpoledne pak proběhl opět již tradiční turnaj rodinných týmů ve čtyřhrách.
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Opět zdařilou akcí byl již 5. ročník soutěžní přehlídky mažoretek - „Prosenská
mažoretka 2016“. V různých věkových a závodních kategoriích se zde v průběhu
dne přátelsky utkalo na 250 holčiček, děvčat a slečen. Bylo se na co dívat a nás
samozřejmě potěšily pěkné výsledky a řada medailových umístění našich zástupkyň.
Bouřlivá atmosféra doprovázela soutěžní vystoupení domácí skupiny „STARS
STARS 6+1“.
6+1
Naše řady posílil totiž i jeden hoch a to v tomto sportu není tak samozřejmé. A tak
mu k jeho vůbec prvnímu vystoupení přátelsky tleskal celý sál. A my věříme, že Vítkovi jeho zápal a nadšení vydrží.
Naše mažoretky se zúčastnily také dvou soutěží – Studénecká hůlka a Excelent
cup v Dolním Benešově. Na tomto místě bychom chtěli především všechny pochválit
za předvedené výkony, naše děvčata se neztratí, jejich soutěžní vystoupení jsou velmi pěkná a přesto, že to nejsou vždycky umístění medailová, přesto nám dělají velikou radost. Ale pozor - byly i nějaké ty medaile. Ze Studénky přivezla bronz miniformace juniorek „STARS
STARS 4“
4 a Kačka Onderková.
Onderková V Benešově si tato holčička dokonce
ještě polepšila a vybojovala stříbro.
stříbro V Benešově nám třetím místem udělalo radost
také trio „Mumuland“,
„Mumuland duo „Venda a Luci“
Luci a velmi cenný bronz vybojovala i miniformace „Mraveneček
Mraveneček“
Mraveneček ve složení Kačka Onderková, Patrička Fürbacherová, Terezka
Škorňová, Amálka Bijová, Anička Šeďová a Sofinka Kalinajová.
Kalinajová Venda L.
L ještě zacvičila se dvěma hůlkami a byla za svůj výkon odměněna zlatou medailí.
Rodičovský tým Hastrmamky předvedl, co umí na několika vystoupeních,
v Radslavicích na školním plese a na rybářském a hasičském plese v naší obci. To,
že se naše vystoupení líbila, nám přináší radost. Mladší mažoretky pak ještě na pozvání zatančily na dětském karnevale v Oseku nad Bečvou.
V současné době probíhá aktivně plnění disciplín celorepublikového projektu
Olympijský víceboj“.
víceboj Děti si porovnávají své dovednosti v běhu, skoku do dálky,
v silových disciplínách…A ukazuje se, že každý je dobrý v něčem jiném.
K tradičním kulturním akcím patří oblíbený dětský karneval.
karneval Ten letošní
„Vodnický
Vodnický bál“
bál se vydařil. Soutěž střídala soutěž, vesele se tančilo, bylo plno smíchu
a legrace. Nechybělo ani bohaté občerstvení, výborné domácí cukroví a hezká tombola. A tak to má být.
V mateřské škole připravujeme besídku pro maminky k jejich svátku v květnu.
Další kulturní akce připravujeme ve spolupráci s obcí. Ta nejbližší bylo vystoupení na
besedě s důchodci.
důchodci
Jsme přesvědčení, že se na besedě s důchodci líbil i náš malý dárek, který jsme
si pro ně připravili. Velmi rádi jsme našim starším spoluobčanům zatančili, zahráli a
zazpívali.
Zanedlouho bude probíhat druhá část sběru odpadových surovin v termínu 29.3.
– 8.4.2016. Všechny z vás, kteří máte doma starý papír, prosíme o přispění do kontejneru, který bude jako obvykle přistaven v areálu školy. Všem vám děkujeme.
A s dalším děním v naší škole vás rádi seznámíme zase příště.
Přejeme hezké Velikonoce
ZŠ a MŠ Prosenice
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Muzejní komise chystá novou sezónu
V současné době se muzejní komise připravuje na druhou sezónu.
Chystá se výstava hraček,
hraček především těch starších, z dob našich babiček a
dědů či rodičů. K tomu bychom chtěli vystavovat i různá dětská vozítka, kočárky
a kdoví, co ještě se v tomto duchu dá na hůrách objevit.
Obracíme se na Vás na všechny s velkou prosbou o zapůjčení těchto věcí na
plánovanou výstavu. Přivítáme i drobné maličkosti, které mají svůj příběh, říkají
něco o době minulé. Všechno bude řádně evidováno, zaopatřeno, pohlídáno a
po skončení výstavy zpět řádně vráceno majiteli. Dobrou zkušenost již máme
z předchozích výstav v muzeu.
U této příležitosti musíme ještě jednou poděkovat všem, kdo pomohl a zapůjčil věci na Výstavu ručních prací a na Výstavu ovoce a zeleniny v loňském roce.
Výstavy se moc líbily, návštěvníci obdivovali šikovnost a všestrannost našich
občanů. Snad i tentokrát přinese plánovaná výstava mnoho radosti, zamyšlení a
obohacení našeho místního kulturního života.
Budeme rádi, když hračky a další věci na výstavu budete nosit vždy v pondělí
odpoledne (od 14.00 - 17.00 hod.).
Mnohokrát děkujeme za Vaši ochotu přispět zajímavé akci v naší obci.
Plánované akce v muzeu v roce 2016
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
So/Ne

01. 05.
05
01. 05.
05
12. 06.
06
30. 07.
07
31. 07.
07
21. 08.
08
17. 09.
09
02. 10.
10
29.29.-30.10.
30.10

Zahájení provozu muzea
Zahájení výstavy hraček v muzeu
Zahájení výstavy 110 let SDH .
Hudební podvečer a noc v muzeu
Zahájení výstavy plakátů kina Bio Blesk Prosenice
Ukázka práce s vybranými exponáty muzea
Zahájení výstavy ovoce a zeleniny
Výstava fotografií z akcí roku 2016
Den otevřených dveří muzea Prosenice
Za Muzejní komisi—Otakar Dokoupil
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Kulturní komise zve na kulturní akce
Přehled společenských a jiných akcí
So
So
Ne
Ne
Út
Pá
Ne
So
St
So/Ne
Ne
Ne
Ne
Pá

30. 04.
04
30. 04.
04
01. 05.
05
01. 05.
05
10. 05.
05
13. 05.
05
15. 05.
05
28. 05.
05
01. 06.
06
11.11.-12.06.
12.06
12. 06.
06
19. 06.
06
26. 06.
06
01. 07.
07

Hasičská pouť na sv.Hostýn (zájezd SDH Prosenice)
Slet čarodějnic (Čarodějný spolek, obecní park)
Zahájení provozu muzea (Muzeum Prosenice)
Zahájení výstavy hraček v muzeu (Muzeum Prosenice)
Besídka mateřské školy (škola Prosenice)
Turnaj v miniházené „O pohár starosty Obce Prosenice“
Svátek matek (obecní úřad)
Kácení máje (obecní park)
Dětský den (škola Prosenice)
Výročí 110 let založení SDH (SDH Prosenice)
Zahájení výstavy 110 let SDH (SDH Prosenice)
Vítání občánků (obecní úřad)
Hodové odpoledne s programem (obecní park)
Vítání prázdnin (táborák) (rybník Rýnský)

Sokol Prosenice Vás zve na fotbalové zápasy
Rozpis JARO 2016
So
Ne
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
So
Ne

26. 3.
3. 4.
9. 4.
4
16. 4.
24. 4.
30. 4.
4
8. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
5
4. 6.
11. 6.
6
19. 6.

15:30
10:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:00

domácí

hosté

PROSENICE
SOBĚCHLEBY
PROSENICE
PROSENICE
HUSTOPEČE
PROSENICE
PAVLOVICE
PROSENICE
LIPNÍK B
PROSENICE
ŽELATOVICE B
PROSENICE
DOMAŽELICE

RADSLAVICE
PROSENICE
STARÁ VES
BÝŠKOVICE/H.ÚJEZD
PROSENICE
LOBODICE
PROSENICE
OPATOVICE B
PROSENICE
LAZNÍKY
PROSENICE
SKALIČKA
PROSENICE
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Tříkrálová sbírka
Šestnáctý ročník „Tříkrálové sbírky“ proběhl v Prosenicích v sobotu 2.1. a
v neděli 3.1. 2016. Vybralo se přitom 17.475 Kč,
Kč což je o 3.095 Kč méně než
v loňském roce. Bylo dost nepříjemné počasí a bohužel koledníci některé obyvatele nezastihli doma.
Celkem se za prosenskou farnost vybralo 22.356 Kč (za Prosenice a Radvanice, v Buku se nevybíralo), to je o 5.790 Kč méně než v loňském roce.
Vybraná částka byla odeslána na konto Charity České republiky a po jejím
přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65 % částky. Oblastní charita Přerov hodlá
finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc rodinám s dětmi v tíživé
životní situaci a na nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní občany.
Velký dík Oblastní charity Přerov patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky,
jak pracovníkům obecního úřadu, tak i všem koledníkům a hlavně všem dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík

Tříkrálová nálada na ulici Zahradní
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Jak jsme se loučili se starým rokem

Nahoře u rybníka Rýnský, dole na obecním úřadě

27

Jak jsme se loučili se starým rokem na obecním úřadě

Zpěvy i ohňostroj — pohodová nálada silvestrovské noci
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Prosénci vystoupili na Štěpána v kostele sv. Jana Křtitele

Vánoční příběh v podání Hanáckého Prosénku
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Svoz a sběr odpadů v roce 2016
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 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 zemědělských 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
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
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
V sobotu dne 16. dubna 2016 v době od 12.45 do 13.30 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 Na Loukách
poté u železniční stanice U Nádraží v Prosenicích. Občané v těchto dnech obdrží do
svých poštovních schránek informační leták, které druhy odpadů budou sbírány.
Sběr kovů v obci Prosenice
V zahradě za Obecním úřadem Prosenice je přistaven celoročně kontejner na kovy.
kovy
Od 1. dubna 2016 každou sobotu bude zahrada za obecním úřadem otevřena od
14.00 do 16.00 hodin.
hodin Do kontejneru na kovy můžete dávat: plechovky od nápojů,
zmačkaná víčka od jogurtů, termixů, folie od tavených sýrů, čokolád, šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic, prázdně obaly od kosmetiky, tuby od mastí, past,
krémů, příbory, aj. (Uložení kovového odpadu do kontejneru v zahradě v jinou než
v uvedenou dobu je třeba si domluvit dopředu na tel. 581 226 034).
Poplatky za odpad, stočné a psa v roce 2016
Obecní úřad Prosenice upozorňuje občany, že do 31. května 2016 se na Obecním úřadu Prosenice vybírají poplatky za odpad, stočné a psa.
psa
Za odpad občané platí poplatek dle OZV č. 2/2014.
2/2014 Za stočné se platí 12,-12,--Kč
--Kč za 1
m3 odpadní vody. Za jednoho psa 100,-100,--Kč
Kč,
za
každého
dalšího
psa
150,-150,
--Kč
Kč.
--Kč
--Kč
Obecní úřad Prosenice
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Společenská kronika
Životní jubilea 2016
Leden

50
70
75
85
91
93

-

Únor

70 - Marie B a r t l o v á
70 - Vítězslav Z e d e k
85 - Marie L a k o m á

Březen

50
60
70
70

-

Pavlína R é d r o v á
Vladimír K r a t o c h v í l a
Maxmilián E n d l i n g e r
Otilie H u ň k o v á
Jarmila H r u b í č k o v á
Zdeňka J u r á š o v á

Jana M i k u l o v á
Svatopluk L a k o m ý
Marie E n d l i n g e r o v á
Zdenka S a j d l o v á

Blahopřejeme!

Úmrtí:
20. 1. 2016
24. 2. 2016
2. 3. 2016
10. 3. 2016

- Bohuslava H o f f m a n n o v á
- Jarmila R o d e o v á
- Jan S l o ž i l
- Karel B a r t l

Vzpomínáme
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-

70
61
66
71

let
let
let
let

Radostné prožití svátků velikonočních
všem našim spoluobčanům a čtenářům
přeje
Obecní úřad Prosenice
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