(Děti ze základní školy při vystoupení na hodech... )

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Polovina roku na obci nás zastihla v plné práci. Ukončili jsme výběrové řízení na akci „Oprava
Oprava místní komunikace u obecního parku“
parku (mezi obecním parkem a fotbalovým hřištěm až po cyklostezku). Na opravu jsme získali cca 30 %
dotaci od Olomouckého kraje. Plánované dokončení opravy je do 30. 9. 2016.
Po dobu opravy zde bude částečná uzavírka, přístup do parku a na fotbalové
hřiště nebude omezen.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce
Rekonstrukce otopné soustavy
a zdroje tepla v Základní škole Prosenice“.
Prosenice Ministerstvo průmyslu a obchodu
schválilo naši žádost o dotaci z programu EFEKT 2016 a rekonstrukci zastaralé
kotelny tak budeme realizovat s cca 50 % dotací. Výměna plynových kotlů doplněná o časovou regulaci otopných těles přinese podstatné úspory spotřeby plynu na vytápění budovy základní školy.
Obnovili jsme výsadbu podél cyklostezky u fotbalového hřiště a v obecním
parku. Na podzim plánujeme provést úpravu výsadby na hřbitově.
Provedli jsme vyčištění kanalizace od hasičárny k přechodu u bytového domu
na ulici Maloprosenská.
Maloprosenská Na tomto 1OO m úseku jsme objevili 3 revizní šachty,
které jsou ukryty pod chodníkem. Tyto šachty musíme vykopat a vyzvednout na
úroveň dlažby chodníku. Stejně budeme postupovat na ulici Osecká, kde jsou
revizní šachty kanalizace nepřístupné a ukryty pod terénem.
V roce 2015 došlo ke změnám vlastníků pozemků v lokalitách Plště a
Na Loukách. Spolupráce obce s novými vlastníky při přípravě území pro výstavbu přinesla první výsledky.
výsledky Směnou a částečným odkupem pozemků na Plštích
jsme za výhodných podmínek získali přístup k zadní části hřbitova a rozšíření
místní komunikace v prostoru budoucí zástavby 3 rodinných domů. V lokalitě
Na Loukách se dokončuje navážka a firma Karvep připravuje přeložku nadzemního elektrického vedení.
Vítání léta, Hodové odpoledne, Oslavy 110 let vzniku Sboru dobrovolných,
hasičů v Prosenicích, Kácení máje, Pálení čarodějnic, muzejní výstavy, fotbalová
utkání a další kulturní a sportovní akce tvoří již neodmyslitelnou součást života
v obci. Dočtete se o nich i v tomto vydání zpravodaje. Děkujeme všem kteří
k nim jakkoli přispívají.
Přeji Vám všem příjemné prožití léta a dovolené.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Jak dál v lokalitě Na Loukách?

Návrh změny územního plánu v lokalitě Na Loukách
V souvislosti s dokončováním navážky a přeložkou nadzemního elektrického
vedení v lokalitě Na Loukách předložil stavebník a vlastník pozemků firma Karvep návrh na změnu územního plánu. V plochách BV pro výstavbu rodinných domů venkovského typu navrhuje vyčlenit plochu občanského vybavení s úmyslem
realizovat zde nový záměr týkající se sociálního bydlení pro seniory (mělo by se
jednat o domov seniorů s pečovatelskou službou).
Z pohledu obce záměr navazuje na stávající občanské vybavení (zdravotní
středisko, pošta, prodejna potravin).
V první polovině 08/2016 bude zastupitelstvo schvalovat nový územní plán
obce. Současně bude projednávat i výše uvedený návrh změny územního plánu.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Lokalita Plště

Situace po směně pozemků v lokalitě Plšťě.
Zastupitelstvo na svém 7. zasedání schválilo směnnou smlouvu týkající se
pozemků v lokalitě Plště mezi obcí a vlastníkem pozemků na Plštích, p. Tesárkem. Pan Tesárek, vyčlenil na svých pozemcích 3 stavební parcely. Obec získala
pozemky pro stavbu přístupové komunikace k zadní části hřbitova, kde plánujeme sběrné místo bioodpadu. V rámci výstavby zahradního centra byly dořešeny
i přípojky vody a plynu k budoucí zástavbě.
V návaznosti na tuto výstavbu rodinných domů je zpracovávána projektová
studie úprav infrastruktury v ulici Zahradní směrem k ulici Osecká. Součástí je i
geodetické zaměření zatrubněného úseku meliorační strouhy, zjištění polohy
revizních šachet a jejich zpřístupnění pro údržbu. To je důležité zejména proto,
že povrchové vody z dálnice v úseku Radvanice—Buk, včetně vod z meliorací,
budou svedeny touto strouhou do Strhance. V případě ucpání potrubí by tyto
vody mohly zatopit sklepy domů na ulici Maloprosenská.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc., - starosta
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Muzeum Prosenice
Muzeum Prosenice zahájilo svou druhou sezónu v neděli 1. května výstavou
starých hraček. Řada našich spoluobčanů, příznivců a rodáků zapůjčila na výstavu
nejen staré hračky ze 70. a 8O. let minulého století, ale i historické hračky z přelomu 19. a 20. století. Výstava měla velký ohlas. Děti s rodiči si mohli nejenom exponáty prohlédnout, ale i pohrát si s nimi a zavzpomínat společně na dětství rodičů a
prarodičů. Reportáž z výstavy odvysílala kabelová televize Přerov. Výstava skončila
v neděli 5. června a navštívilo ji celkem 321 návštěvníků. Děkujeme všem, kteří
k ní jakýmkoli dílem přispěli.
Od neděle 12. června probíhá v muzeu výstava ke 110. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů v Prosenicích. Tuto výstavu vystřídá od neděle 31. 7. 2016
originální výstava Bio Blesk—o historii kina v Prosenicích spojená s představením
filmových plakátů. V neděli 21. srpna uvidíte ukázku práce s vybranými exponáty
muzea a v neděli 17. září 2016 se můžete těšit na výstavu ovoce a zeleniny.
Srdečně Vás všechny zveme k návštěvě Muzea Prosenice.
Za muzejní komisi — Ing. Otakar Dokoupil, CSc.,

Zahájení sezóny Muzea Prosenice výstavou starých hraček 1. 5. 2016.
Návštěvníci obdivují exponáty starých hraček
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Nahoře — děti ze základní školy na výstavě starých hraček,
Dole — výstava ke 110. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Prosenicích
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Hry bez hranic ve Výklekách
V sobotu 25. června se sjela družstva 11 obcí Mikroregionu Pobečví do Výklek,
aby soutěžila na již tradičních hrách bez hranic, tentokrát pod mottem pořadatelské
obce „Výkleky to zvládnou sami“. V parném dni se soutěžilo v řadě exotických disciplín jako stonožka, hasičský útok, lovení rybiček či hodu granátem do připravené
bedny a střelby z laserové pistole. Nechyběla ani vědomostní soutěž o obci Výkleky.
Naši oblíbenou disciplínu—vaření v kotlíku– tentokrát pořadatelé na program nezařadili. Vládla pohodová atmosféra a jako vždy šlo o to, aby se lidé z různých obcí
vzájemně poznali a prožili společně příjemný den.
Děkujeme našemu družstvu za velké nasazení a bojového ducha a těšíme se na
další hry Mikroregionu Pobečví v roce 2017, které bude pořádat Obec Lazníky.
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta.

Stonožka v podání našeho družstva
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Hry bez hranic—soutěž nakládání kamenů a slalom s kolečkem

Požární útok
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Hodové odpoledne
V neděli 26. června 2016 se konalo v obecním parku v Prosenicích tradiční
Hodové odpoledne.
odpoledne
I když předpověď počasí nebyla na neděli zrovna moc příznivá, nakonec se počasí umoudřilo. Začátek hodového odpoledne byl sice poznamenán malou přeháňkou,
ale pak se vyčasilo a tak mohli návštěvníci sledovat bohatý kulturní program.
V programu vystoupili členové Hanáckého Prosénku,
Prosénku mažoretky ze základní a mateřské školy,
Hastrmamky“,
školy rodičovský tým „Hastrmamky
Hastrmamky zatančila country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR.
PRAKR Návštěvníkům předvedla scénku i skupina historického šermu
„Markus
Markus M“
Moravská VeM z Přerova. Po celé nedělní odpoledne vyhrávala kapela „Moravská
selka“.
selka Pro děti byly v parku připraveny různé atrakce, nafukovací skluzavka, jízda
na poníkovi a projížďka vláčkem Proseňáčkem. Tentokrát si děti také mohly u stánku nechat pomalovat obličej různými ornamenty. Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení, a to nejen tradiční hodové koláčky ale i makrely, uzená žebra, klobásky a další dobroty, které návštěvníkům připravili členové Rybářského spolku.
Počasí bylo příznivé, i když patron naší obce sv. Jan Křtitel, nás i letos trochu
„pokřtil“ malou sprškou.

Připravila: Jarmila Lajtochová

Děti z Hanáckého Prosénku na hodovém odpoledni
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Vystoupení mažoretek ze základní školy na hodech

Hastrmamky
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Country skupina Hanáckého Prosénku PRAKR

Vystoupení přerovské skupiny historického šermu MARKUS M na hodech
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Kácení máje
V sobotu 28.
28 května 2016 se uskutečnilo v naší obci „Kácení máje“. Tuto tradiční akci každoročně pořádají místní spolky a nadšenci ve spolupráci s obecním úřadem. Odpoledne kolem půl třetí vyšel od školy průvod v čele s krojovanými členy
Prosénku, mažoretkami z místní školy, Hastrmamkami, členkami country skupiny
PRAKR, za nimi jel nazdobený vláček Proseňáček, koník a celý průvod doprovázelo
také mnoho našich spoluobčanů. V parku již na průvod čekali diváci, aby mohli
shlédnout připravený program. Pod vysokou májkou vystoupily mažoretky, Hastrmamky, Prosénci a skupina PRAKR. A pak již následovala veselá scénka s názvem
„Jen
Jen počkej…“
v podání místních dobrovolníků, převlečených do kostýmů zvířátek,
počkej
kterým se podařilo nakonec májku úspěšně pokácet. K vršku ležící májky se seběhly všechny děti, aby zde mezi barevnými pentlemi a chvojím hledaly ukryté sladkosti.
I pro dospělé byl na vršku májky připraven „vzkaz v láhvi“ a to na vyzvednutí láhve
slivovice. Po celé odpoledne pak pokračovala v parku zábava s hudební country
skupinou „Tučéňáci
Tučéňáci“
Tučéňáci z Tučína. Počasí celý den přálo, děti se povozily na vláčku Proseňáčku, zajezdily si na koníkovi a užily si i nafukovací skluzavky. Večer hrála
k tanci a poslechu místní hudební skupina „No
No Problem“.
Problem I když pak v nočních hodinách začalo poprchat, žádnému z návštěvníků májové zábavy to nevadilo.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Průvod prochází ulicí Zahradní
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Vystoupení Hanáckého Prosénku na kácení máje

Pod májkou zatančily mažoretky ze základní a mateřské školy
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Na kácení máje zatančila country skupina PRAKR

Jen počkej ...závěr veselé scénky v podání nadšenců a dobrovolníků
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Májka se skácela k zemi a na děti čeká plno dobrot!

K tanci a poslechu hrála prosenská skupina No Problem. Všichni se dobře bavili.
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Oslava svátku matek
V neděli 15.
15 května 2016 zorganizovaly v sále Obecního úřadu v Prosenicích
členky kulturní komise pro všechny maminky, babičky a prababičky oslavu
„Svátku
Svátku matek“.
matek Tak jako každoročně i letos nechybělo na stolech voňavé cukroví a koláčky, které si místní ženy na tuto akci samy napekly. Po přivítacím proslovu pana starosty vystoupily s programem děti z Hanáckého Prosénku a místní základní školy. Po celé odpoledne pak hráli a zpívali paní Jana a František
z hudební skupiny „Harmony“. Nechyběla ani tradiční tombola a k dobré pohodě přispěla i sklenička dobrého vína. Věříme, že si všechny přítomné ženy svůj
svátek matek pěkně užily. Za rok opět na shledanou.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Z vystoupení mažoretek
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S pásmem „Veletěla vrána“ vystoupily děti Hanáckého Prosénku

Všichni se bavili při oblíbené tombole
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Pálení čarodějnic
Letošní noc mezi posledním dubnem a prvním májem patřila opět všem
místním čarodějům a čarodějnicím. V sobotu 30.
30 dubna 2016 se již od odpoledních hodin začali scházet v obecním parku čarodějové a čarodějnice všech
věkových kategorií. Zejména pro ty nejmenší zde byl připraven zábavný program se soutěžemi. Při hudbě si mohli zarejdit malí i velcí čarodějové. Zkrátka
však nepřišli ani dospělí, kteří mohli ochutnat různé čarodějnické speciality.
Večer byla na ohni upálena „papírová“ čarodějnice a pak mohli děti i dospělí
opékat nad ohněm špekáčky.
špekáčky Nechyběl ani tradiční zasvěcovací rituál, kdy po
vypití čarovného lektvaru byly přijaty do „spolku“ nové čarodějnice.
čarodějnice Akce se
opět 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 zas mezi nás a bude opět veselo.
Spolek čarodějnic a čarodějů z Prosenic
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ZŠ a MŠ Prosenice
Zase budeme končit, zase budeme bilancovat.
bilancovat (z činnosti školy v Prosenicích)
V březnu jsme slíbili další pokračování pravidelných informací o celé naší bohaté
činnosti. Opravdu toho hodně děláme, snažíme se „nenudit“ a obohacovat se tak ve
všech možných druzích činností. A ať je to jak chce, znovu všechny rádi seznámíme
se vším, co jsme zvládli, co se povedlo skvěle, co trochu míň, prostě - s čím se můžeme pochlubit.
Ve školní práci jsme nabídli dětem zajímavou výuku, nabídli jsme výukové projekty. V dubnu to byl projekt „Na farmě“, kdy se děti učily o ekologickém zemědělství,
životním prostředí. Na konci školního roku jsme měli projekt „Předmostím
Předmostím až do pravěku“,
věku kdy se děti seznámily s dávnou minulostí, navštívily Muzeum v Předmostí při
ZŠ J. A. Komenského a mamutí stezkou se vydaly do míst pravěkých nalezišť.
V rámci výuky vlastivědy byli v dubnu žáci 4. a 5. ročníku na výletě v Praze.
Praze Tento
výlet byl zaměřen na poznávání kulturních památek našeho hlavního města. Děti se
vypravily na Petřín, pak pěšky prošly k Pražskému hradu. Zde zhlédly výměnu stráží,
navštívily významná místa tohoto stavebního komplexu. Přes zámecké schody, Valdštejnskou zahradu jsme prošli až na Karlův most a dále pak až k Václavskému náměstí. Dětem se výlet velmi líbil.
Ve výuce jsme se zapojili do mezinárodní akce – Matematický klokan.
klokan Žáci
5. ročníku se zapojili do testování „Stonožka“ v oblasti český jazyk, matematika a
všeobecné znalosti. Naši žáci dosáhli v českém jazyce i v matematice nadprůměrné
výsledky.
V dubnu jsme využili nabídky zorganizovat mobilní dopravní hřiště – program byl
zaměřen na dopravní výchovu, děti měly možnost být účastníky silničního provozu
pomocí elektroautíček, poznávaly dopravní značky, zkusily si i roli policistů. Interaktivní program děti velmi zaujal. Dalším zajímavým programem pro všechny děti bylo
„mobilní
mobilní planetárium“
planetárium – projekce o vesmíru, sluneční soustavě. Naše škola spolupracuje s Muzeem Prosenice – navštívili jsme výstavu hraček. Svými zdařilými obrázky s hasičskou tematikou jsme s dětmi podpořili i výstavu hasičů u příležitosti
jejich 110. výročí založení, která se také konala v muzeu.
Děti mateřské školy si připravily pod vedením svých učitelek krásnou besídku pro
maminky.
maminky Děti mateřské školy se zúčastňovaly projektů školy, ale mají i vlastní vzdělávací činnost.
V uplynulém období jsme se také hodně zaměřovali na prevenci rizikového chování. S dětmi jsme besedovali o tomto problému, o vztazích mezi dětmi, vysvětlovali
si, co to znamená být kamarád.
S dětmi jsme se podíleli na společenských akcích v naší obci. Svým vystoupením
jsme snad udělali radost všem na oslavě Dne matek,
matek také pak při Kácení máje a na
Hodových oslavách.
oslavách
Pokračoval také náš celoroční projekt „U
U NÁS“
NÁS - akcí Naše medailička – jde o
jakési veselé oficiální „ukončení“ mažoretkové sezóny. Všechna děvčata tady mezi
sebou s chutí soutěží a v podstatě zde všem přítomným předvedou, co za rok zvládla a jak to s tou hůlkou vlastně umí.
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Ve školní družině jsme uskutečnili projekt „Srdíčkování
Srdíčkování“,
Korálkování“,
Egypt“,
Srdíčkování „Korálkování
Korálkování „Egypt
Egypt
„Být
Být kamarád“
kamarád a v závěru školního roku pak veselou vodní olympiádu.
olympiádu
Děti se zapojily do výtvarné soutěže „Obojživelníci
Obojživelníci a plazi“
plazi pořádané SVČ Atlas a
Bios Přerov a podařilo se jim za své práce získat 1. a 2. místo z počtu celkem 112
soutěžních prací. S napětím budeme čekat na vyhodnocení další výtvarné soutěže
“Fauna
Fauna naší přírody“,
přírody kterou pořádá Myslivost Pardubického kraje a kam se naše
obrázky nejrůznějších zvířátek odesílají právě teď, v závěru školního roku. A také
jsme v rámci Olympijského běhu namalovali cílovou rovinku, vše jsme vyfotili a i toto
zaslali na příslušná místa k vyhodnocení.
Zdárně jsme dokončili různé sportovní aktivity - celorepublikový projekt Olympijský víceboj a velmi úspěšně se také zhostili opět celorepublikové akce – Olympijský
běh.
běh Této aktivity se zúčastnily všechny děti a pozor - letos si zaběhaly i ty nejmladší
děti ze školky. A jako každý závod, i tento měl své vítěze, tady jsou - (seřazeno vždy
od prvního do třetího místa) :
Mateřská škola
Lvíčata
- Liborek Onderka, Vlastíček Pluhař, Andrejka Skopalová
Medvíďata - Tobiášek Losert, Eriček Křížek, Eliška Handlová
Základní škola
1. třída - Radim Skopal, Jakub Křížek, Lucka Mácová
2., 3. třída, děvčata - Eliška Zbožínková, Renátka Onderková, Terezka Fiurášková
a Anička Šeďová
2., 3. třída, hoši - Táďa Medřík, Kuba Vítek, Péťa Pluhař
4., 5. třída, dívky - Gábi Božková, Marťa Zajícová, Terezka Hudková
4., 5. třída, hoši - Kuba Škrabal, Saša Mikulčák, Davča Krumpoch
Počasí nám tentokrát nepřálo při oslavách Mezinárodního dne dětí – od připravených disciplín nás vyhnal déšť. Nezbylo nic jiného, než si alespoň trochu zasportovat
společně v sokolovně.
Naše mažoretky za sebou mají opravdu úspěšnou „sezónu“. Mimo již dříve zmiňovaných akcí a úspěchů - opravdu velmi zodpovědně děvčátka, děvčata a slečny
reprezentovaly naši školu a vlastně celou naši obec na soutěži v Moravské Třebové,
kde svým vystoupením a následně i medailovým umístěním udělaly velkou radost
nejen sobě, ale také svým vedoucím a rodičům. Nás všechny, kdykoliv na sebe někde takto pěkně upozorníme, vždy těší často pokládané dotazy z pléna diváků: „Kde
že jsou ty Prosenice?“ „Odkud že to vlastně jste?“ A tak podobně…Máme radost
z toho, že i my, z naší malé obce, dokážeme, že umíme, a že můžeme všem o naší
obci vyprávět a vlastně i touto formou seznámit s naší vesnicí občany z jiných částí
republiky. A v Třebové se nám opravdu dařilo!
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Za svá sóla získaly „holky“: bronzovou medaili Klárinka Zbožínková,
Zbožínková stříbrnou
medaili pak Kačka Onderková a Venda Lapáčková.
Lapáčková Další bronz získala děvčata malé
formace „STARS
STARS 7“,
7 trio Lucie,
Lucie Venda,
Venda Niky a duo Renátka Onderková a Adrianka
Černecká.
Černecká
A opravdu velký obdiv, mohutný potlesk a ohlas sklidily následně Lucie a Venda
za získanou zlatou medaili v kategorii „duo“. Moc jsme jim to všichni přáli, neboť
opravdu vůbec není snadné a jednoduché se v tomto sportu prosadit. A tato dvě
děvčata si to vážně zaslouží!
Z další soutěže v Jemnici si odvezly bronz nejmenší holčičky, naše Berušky,
Berušky stříbro pak vybojovala „pětice“ s pompony a z bronzové medaile se opravdu velmi
upřímně radoval náš „rodičovský“ tým „Hastrmamky“. Velikou radost pak měly
všechny, kterým se podařilo vyfotit s moderátorem celé soutěže a dále pak
s hercem z oblíbeného seriálu „Ordinace“ - Lukášem Hejlíkem.
Letos jsme si opět vyjeli za hranice republiky - na Slovensko, tentokrát do Záhorské Vsi. Cesta začala v časných ranních hodinách a do postelí jsme tento den uléhali opravdu velmi pozdě. A ani tady jsme svým vystoupením neudělali naší škole a
obci rozhodně žádnou ostudu, i když jsme se nedočkali medailových umístění. Vendě v sóle a v její kategorii utekla bronzová medaile jen o sedm desetin bodu a další
čtvrté místo v kategorii sólo - minikadet Adrianky Černecké si zaslouží velikou pochvalu a uznání.
A abychom nezapomněli, velmi zdařilou akcí bylo také naše mažoretkové soustředění,
středění kde se hodně, hodně trénovalo, taky se tu soutěžilo, úplně báječná pak
byla malá večerní světelná „šou“ a chybu nemělo ani přenocování v družině. A hodně se líbilo i vlastnoruční potiskování triček motivem mažoretky.
Lenošit mnohé z nás ale nebudou ani v době prázdnin. V srpnu nás čeká již pravidelné vystoupení v Zábeštní Lhotě na hodových oslavách této obce. Líbíme se,
proto nás tu každoročně chtějí, a to opravdu těší, a tak trochu toho volného času
rádi obětujeme. A všem těm, které se tohoto vystoupení zúčastníte, opravdu moc
děkujeme.
A naše oblíbená miniházená?
miniházená
Během roku jsme zdárně absolvovali všechny turnaje naší školní ligy ve Velké
Bystřici. A na všech jsme dokázali vybojovat „medailová“ umístění. Nejúspěšnější
pro nás byl v pořadí již třetí turnaj, kde jsme opravdu „zazářili“. Ve všech kategoriích
jsme dokázali uhrát první místa. Myslím, že toto asi nejvíce ocení každý, kdo někdy
s dětmi pracoval a ví, co to dá práce a úsilí. Každopádně, naše radost byla opravdu
veliká.
Letos jsme také pořádali již 9. ročník turnaje „O
O pohár starosty obce“.
obce A opět musíme říct, že jsme se neztratili. Mezi celkem 17 týmy ze škol z různých částí republiky naši nejmladší hráči vybojovali bronz a ti nejstarší pak zlato. Turnaj se vydařil a
nám nezbývá, než znovu poděkovat starostovi obce p. Dokoupilovi a celému obecnímu úřadu za podporu a garanci tohoto turnaje. A také se těšit na příští, jubilejní
10. ročník.
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V závěru školního roku jsme se vydali také předvést to, co umíme, na
mezinárodní turnaj do Velké Bystřice - Memoriál Jana Kratiny.
Kratiny Tady jsme si zahráli i
se zahraničními týmy - PECINE z Chorvatska, TATABANYA z Maďarska, LEGNICA
z Polska a STUPAVA ze Slovenska. A rozhodně je to príma, mít za sebou i takovouto
zkušenost a vědět, že se těmto soupeřům nejen vyrovnáme, ba, že je i předčíme.
Vždyť ze šesti odehraných zápasů se zahraničními soupeři jsme pouze jeden
prohráli. Všechny naše hráče můžeme za předvedenou hru pochválit a poděkovat
takto za reprezentaci školy. Jen je škoda, že přes opravdu výborně vyrovnaně
odehrané zápasy jsme nedosáhli na ještě lepší umístění. To opravdu mrzí.
A co dál? Proběhla druhá část sběru papíru,
papíru moc děkujeme všem občanům, kteří
nám přidali tolik potřebné kilogramy do našich kontejnerů.
V dubnu jsme také absolvovali školu v přírodě,
Letem
přírodě letos pod názvem „Letem
světem“.
světem Pomocí her, soutěží, sportovních zápolení jsme se seznamovali s tím, jak si
hrají, tančí, zpívají a sportují děti v jiných částech světa. Nejrůznější kvízy pak
prověřily také naši znalost o různých zemích celého světa. Zpívali jsme anglicky,
německy, čínsky, grónsky a vietnamsky, tančili country tanečky … Při hledání
pokladu jsme luštili indiánské písmo, Morseovu abecedu…. Prostě - bavili jsme se a
vzdělávali současně. Také jsme, jak jinak než hravou formou, oslavili DEN ZEMĚ.
ZEMĚ
Sportovně se letos loučili „velcí“ páťáci s naší školou. K veselému sportovnímu
zápolení vyzvali své rodiče, sehráli s nimi přímo ukázkový zápas ve vybíjené. Kdo
vyhrál? To vlastně vůbec není důležité, prima byla vysoká účast a společný zápal
dětí i rodičů a to, že se všichni dokázali dát dohromady a královsky se při tom bavili.
Všem se také docela určitě líbily školní výlety.
výlety Děti ze školky, 1., 2., 3. a 4. třídy si
vyjely do ZOO Kopeček Olomouc a páťáci zavítali do Teplic nad Bečvou.
30. června byla tedy uzavřena poslední stránka školního roku 2015/2016.
Děkujeme všem zaměstnancům, rodičům a přátelům školy, kteří se podíleli na
organizaci a přípravě všech akcí pro děti. Děkujeme rovněž zřizovateli školy obci
Prosenice za celoroční podporu a vstřícnost.
A teď? Teď se již všichni moc těšíme na prázdniny, na dny bez brzkého ranního
vstávání, bez učení, bez úkolů. Všichni si je zasloužíme. Tak jen pozor na úrazy a
prázdniny mohou začít!
A teď už jen to dětské zvolání " Hurá na prázdniny ".
ZŠ a MŠ Prosenice
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Start Olympijského běhu

O medaili Espiral
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Memoriál Jana Kratiny

Loučení s pátou třídou
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Hasiči přejí všem krásné léto
Jsme v období prázdnin a tím jsme se také dostali za polovinu letošního roku.
Pro naše hasiče rok jubilejní a tím také náročný. Tradiční zimní akce, jako Hasičský
ples, Vodění medvěda máme za sebou. Jaro jsme zahájili hasičskou noční soutěží
v Radslavicích, a poté následovalo povinné 1. kolo soutěže v požárním sportu i
dětský den u ZŠ.
ZŠ Hodně úsilí jsme věnovali přípravě a zpracování oslav 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Prosenicích, které se konaly 10. - 12. června.
června Chystaly se exponáty na výstavu o historii sboru v místním muzeu,
muzeu nakupovaly se nové
uniformy, vyřizovaly se různé důležité listiny a zajišťovalo mnoho dalších věcí. Na
pravidelných schůzkách se konalo samotné doladění oslav. Naši pozvaní hosté a
hasiči nám pomáhali vytvořit program, který doufáme, že zaujal a pobavil, např.
v sobotu v obecní zahradě, kde se konalo sportovní odpoledne.
odpoledne Chtěli jsme Vám
ukázat něco z naší práce, i když mnohdy hodně zábavnou formou. Uviděli jste historickou i současnou techniku. V neděli po mši svaté pak proběhla samotná slavnostní výroční schůze. Byli zde pozvaní naši bývalí i současní zasloužilí hasiči, vzácní
hosté, kteří se podíleli na historii našeho sboru. Tito hasiči pak dostali nejvyšší vyznamenání,
znamenání které mohou za svou práci dostat. Velkým svátkem pak bylo vysvěcení
naší nové stříkačky.

Novou hasičskou stříkačku Rosenbauer Fox III pro jednotku sboru dobrovolných hasičů pořídila Obec Prosenice s dotací Olomouckého kraje.
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Tento stroj se může směle porovnávat s profesionální technikou a troufáme si
říct, že v okolí nemá konkurenci. V místním obecním muzeu jsme také slavnostně
zahájili výstavu o historii i současnosti našeho sboru. Někteří z Vás se tam uviděli po
mnoha letech na fotkách, kdy ještě bývali hodně mladí. Těší nás, že i Vy spoluobčané jste přišli a zúčastnili se našich oslav.
V období prázdnin jsme se zúčastnili požárního dozoru v areálu Zubr Přerov, soutěže koňských ručních stříkaček, pravidelné brigády na řece Bečvě i společných akcí, které pořádají sousední hasičské sbory. V prázdniny si i naši hasiči potřebují odpočinout. Spoustu akcí máme za sebou a připravujeme se na další.
My hasiči Vám přejeme hodně zážitků z dovolených a krásné prázdniny.

Za SDH Josef Skopal

Po uctění památky zemřelých členů sboru dobrovolných hasičů na hřbitově a
u pomníku padlým v pátek 10. 6. 2016 - fotografie před hasičskou zbrojnicí.
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Sportovní hasičské odpoledne v obecním parku v sobotu 11. 6. 2016 —k vidění
byla historická i moderní hasičská technika, zábavné soutěže i hry pro děti.
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V neděli 12. 6. 2016— mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele spojená s vysvěcením
nové hasičské stříkačky a slavnostní schůze sboru dobrovolných hasičů v jednacím sále obecního úřadu
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Rybářský spolek Prosenice
Jménem Rybářského spolku Prosenice zdravím občany naší vesnice a čtenáře
tohoto čtvrtletníku. Za poslední tři měsíce, které uběhly od vydání minulého zpravodaje a v němž jsme vás informovali o našich aktivitách v prvních měsících roku
2016, náš spolek pokračoval v dalších plánovaných činnostech.
Jarní měsíce jsou, tak jako každoročně, zaměřeny na brigádnické činnosti, především na úpravu a zvelebení rybářského revíru a jeho okolí. Sekali jsme trávu a
upravovali břehy rybníků. Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo osadit střechu chaty u Rýnského rybníka okapy. Svody pro odvod dešťové vody pak byly uloženy ve výkopech, aby byla voda odváděna do přívodního kanálu. Obecní úřad nechal
také zhotovit osvětlení kolem cesty k Rýnskému rybníku. Doufáme, že to dopomůže
k bezpečnějším nočním návratům některých návštěvníků různých akcí pořádaných
u rybníka.
Samozřejmě, že si členové našeho spolku užívali rybolovu na našich krásných
vodách. Úspěchy jsou samozřejmě individuální, někdo jde k vodě vyloženě pro rybu,
jiný si také užívá nevšední atmosféry a romantiky daného místa.
Nelze také opomenout nemalý přínos našeho rybářského spolku při konání dnes
již tradičního Kácení máje. Tato akce se každoročně děje ve spolupráci více spolků
z naší obce a o její zdařilosti nelze pochybovat. Kdo se jí účastnil, jistě mi dá za
pravdu.
V pátek 1. července pořádali rybáři u rybníka Rýnský „Vítání léta a prázdnin“. Od
16 hodin začaly soutěže pro děti. První prázdninový den využila děcka také k lovení
ryb. K celkové pohodě hrála country skupina Letokruhy a o občerstvení bylo již tradičně dobře postaráno. Z hladiny Rýnského se vynořil i vodník. Všichni si užili legraci, pohodu a zábavu.
Za Rybářský spolek Prosenice—Josef Sehnal
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Na vítání léta a prázdnin bylo opět veselo—chůze na chůdách (obr. vlevo dole),
sbírání sladkých odměn (obr. nahoře). Hrála kapela Letokruhy a z vln rybníka Rýnský se vynořil i vodník. Rybářské speciality všem chutnaly, jak při Vítání léta, tak na
předchozím Hodovém odpoledni a Kácení máje.
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Ze života Hanáckého Prosénku
Skončil školní rok a s ním celoroční práce v našem folklórním souboru naplněná
hudbou, zpěvem, tanečním pohybem a hrami s tím spojenými.
Za tuto dobu se děti učily základům hanáckého tance:
tance chození v rytmu, hanácký
houpavý krok, držení těla, různé druhy kroků, někteří zvládli i ten polkový. Děti už umí
udržet kolečko i s mezerami, přesunovat se do tzv. podkovy, úhlopříčky apod.
Při hrách i při tanečcích zpíváme, učíme se hanáckým písničkám.
písničkám Děti zpívají dobře,
je třeba zpěv procvičovat, rozvíjet zájem o něj. V současné době máme zpěváčka Tomáše Klimeckého, s panem Josefem Mikulou hrajícím na harmoniku tvoří v našem souboru nepostradatelnou hudební jednotku. Máme hodně dětí ve věku mateřské školy, věkový průměr činí 7 let. Celkem nyní máme 20 dětí, z toho 7 chlapců a 13 děvčat. Abychom vše zvládli, každé páteční odpoledne se jim věnují tři vedoucí: p. M. Králová,
p. J. Mikulová a p. Z. Dokoupilová. Nacvičili jsme tak pásmo vánoční,
vánoční velikonoční a hravé pásmo "Veletěla
Veletěla vrána",
vrána se kterým jsme vystupovali na Svátku matek, na Kácení
máje v Prosenicích, na Festivalu dechové hudby v Pavlovicích, na Hodech v Prosenicích
a v Sušicích.
Hanácké Prosének je od počátku své činnosti, tj. od roku 2000, registrován v Hanáckém folklórním sdružení (HANFOS) se sídlem v Prostějově. Tato organizace nám
dává možnost zúčastňovat se různých soutěží a akcí. V nedávné minulosti jsme tak dosahovali v soutěžích pěkných úspěchů.
V současné době, kdy máme generační výměnu, a tedy velmi malé děti, nezúčastňujeme se velkých soutěžních přehlídek folklórních souborů. Základním cílem naší práce
je zachovávat a předávat tradice našich předků budoucím generacím.
generacím Jde o kroje, písně, tance a lidové zvyky u nás. Jevištní tanec pro nás není prioritou, avšak děti se rády
předvedou, je to pro ně motivace.
Hodně se snažíme a děti jsou velmi šikovné, ale jsme zatím na začátku. Proto nás
mile překvapilo, že vedení HANFOS se přišlo podívat na naše i na vystoupení jiných souborů do Pavlovic a následně nám nabídlo, že můžeme vystoupit na Hanáckých slavnostech v Prostějově.
Prostějově Je to pro nás nečekaná nabídka, protože na Prostějovských slavnostech vystupují většinou jen ty vyzrálé soubory.
V létě nás čeká soustředění v Týně n. B.,
B kde jezdíme s Country tanečníky "PRAKR".
Vaří tam naše maminky, program máme vždy opravdu pestrý a zábavný. Jezdí Prosénci starší šesti let, užijí si tam dostatek zábavy v lese, u táboráku, mohou držet noční
hlídky, samozřejmě nechybí nácvik tanečků, zpívání s kytarou, různé hry a zábavy.
Rádi přijmeme mezi nás další Prosénky,
Prosénky ty nejmenší i s maminkami, samostatné
děti spíš až ve věku kolem pěti let. Přijděte se podívat na naše zkoušky, které bývají
každý pátek od 15.00 hod. v tělocvičně.
tělocvičně Začínáme opět v září. Těšíme se na Vás !
Kroje zapůjčujeme bezplatně, také se o ně staráme většinou my, vedoucí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dětem a jejich rodičům za jejich bezvadnou
spolupráci v našem společném počínání, a popřát všem pěkné letní prázdniny.
Za Hanácké Prosének—Mgr. Zdenka Dokoupilová
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Společná fotografie na Festivalu dechových hudeb v Pavlovicích 4. 6. 2016

Z vystoupení Hanáckého Prosénku na hodech v Prosenicích 26. 6. 2016
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Country skupina PRAKR
Jsou tu prázdniny! Čas, kdy si můžeme my študáci trochu odpočinout od našich
strastí ze školního roku. Zároveň je to i doba, kdy v prosenické sokolovně utichnou
veškeré kroužky a radovánky dětí. A tak i my, členové country skupiny PRAKR,
PRAKR nevylézáme z řady a tento trend následujeme. I když ne tak úplně, ale o tom až později.
V posledním půlroce jsme se zúčastnili mnoha podařených akcí. Jmenovitě
Hasičského plesu v Prosenicích a premiéra nás čekala na Mysliveckém plese
v Buku,
Buku dále již tradiční vystoupení na Kácení máje či Hodech v Prosenicích,
Prosenicích nechybělo ani vystoupení na Besedě s důchodci v Prosenicích a nově i v Buku.
Buku Pro nás
zatím neznámou akcí byl Den dětských vystoupení na Veselíčku,
Veselíčku kde jsme se zúčastnili jako jediný country soubor mezi soubory folklorními a vystoupeními ze základních a mateřských škol. Ale i tak byla tato akce velmi příjemnou a vydařenou.
Ale pozor! To to ještě není všechno, když zavoláte ihned,… Ne, nemusíte volat.
Pouze upozorňujeme, že jsme natolik pilný soubor, že nás ani prázdniny nezastaví.
V prázdninovém období ještě chystáme vystoupení v Podolí,
Podolí soustředění v Týně nad
Bečvou a pochopitelně nastane i krušné období vymýšlení nových tanců, kdy budeme hledat múzy, kde se dá.
Do nového školního roku bychom rádi vstoupili s řadou nových tanců a pochopitelně i s novými členy. Proto neváhejte a přijďte se v novém školním roce podívat na
některou z našich zkoušek, které se konají každý pátek od 16:30 v sokolovně
v Prosenicích. Budeme se těšit!
Za Country skupinu PRAKR—Martina Lakomá

Vystoupení PRAKRu na kácení máje
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Country skupina PRAKR v obecním parku

Kam za kulturou v červenci až říjnu 2016
DATUM

AKCE

KDE

POŘADATEL

So
Ne
Ne
Pá
So
Ne
So
Čt

Hudební podvečer a noc v muzeu
Zahájení výstavy kina BIO BLESK
Ukázka práce s exponáty muzea
Loučení s prázdninami (táborák)
Zahájení výstavy ovoce a zeleniny
Výstava fotografií z akcí roku 2016
Pochod vinohrady—Mutěnice
Lampionový průvod

muzeum
muzeum
muzeum
ryb. Rýnský
muzeum
muzeum
zájezd
od školy

muzejní komise
muzejní komise
muzejní komise
Rybářský spolek
muzejní komise
kulturní komise
SDH Prosenice
SDH Prosenice

30.07.
31.07.
21.08.
02.09.
17.09.
02.10.
08.10.
27.10.

Za kulturní komisi — Z. Dokoupilová
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Vážení fotbaloví fanoušci
Je za námi roční působení v nové soutěži - OKRESNÍM PŘEBORU.
PŘEBORU Po podzimní
části jsme byli na předposledním místě a naše setrvání v této soutěži jsme neviděli
růžově. Jaro jsme odstartovali výhrou v derby s Radslavicemi a díky vyrovnaným výkonům jsme obsadili konečné osmé místo (střed
střed tabulky),
tabulky což znamenalo setrvání
v přeboru i pro následující ročník. Od půlky července budete moci opět na našem
hřišti vidět letní přípravu divizních Kozlovic v podobě tréninků a 3 přípravných zápasů. Závěrem chceme poděkovat za velkou návštěvnost našim fanouškům při domácích zápasech a zároveň vás poprosit o podporu i v dalším soutěžním ročníku.
ročníku
Za SOKOL Prosenice — Zbyněk Švedik

Nahoře úspěšné utkání s Skaličkou, dole s Lazníkami
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Svoz a sběr odpadů v roce 2016
Sběr velkoobjemového komunálního odpadu v obci Prosenice
Upozorňujeme občany, že se v obci Prosenice uskuteční v sobotu 30. července
2016 sběr velkoobjemového komunálního odpadu. Občané mohou dovézt do zahrady za obecním úřadem v uvedený den svůj odpad ráno od 10.00 do 12.00 hodin
a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin.
Tento sběr je určen pro níže uvedené druhy odpadů, které pocházejí od fyzických
osob s trvalým pobytem v obci Prosenice. Velkoobjemový odpad budou od občanů
přebírat pracovníci technické čety.
Do velkoobjemového odpadu patří předměty z domácnosti, které nelze pro jejich
rozměry odkládat do sběrných nádob s komunálním odpadem.
Dovézt můžete tyto druhy odpadu:
Starý nábytek: starý čalouněný nábytek, křesla, židle, skříně, válendy, dveře
Podlahové krytiny: koberce, linolea
Sanitární keramika: umyvadla, vany, toalety
Ostatní: staré lyže, sáňky, matrace
Do velkoobjemového komunálního odpadu nepatří:
nepatří pneumatiky, veškerý nebezpečný odpad jako lednice, televizory, zářivky, tříděný odpad jako papír, sklo, plasty,
železo, biologicky rozložitelný odpad jako tráva, listí, běžný komunální odpad a stavební odpad jako stavební suť a kameny.
Sběr kovů a biologicky rozložitelného odpadu
Občané obce Prosenice mohou využívat kontejner na kovy, který je celoročně
přistaven v zahradě za Obecním úřadem Prosenice. Do kontejneru na kovy můžete
vhodit např. plechovky od nápojů, zmačkaná víčka, šroubovací uzávěry od zavařovacích sklenic.
Od dubna do konce listopadu mohou do zahrady za obecním úřadem občané
vozit biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek např. trávu, větve zbytky rostlin.
Zahrada je otevřena každou sobotu od 14.00 do 16.00 hodin.
Zákon 201/2012 Sb.—
Sb.— kontrola kotlů na pevná paliva
Povinnost jednou za dva roky zkontrolovat kotel má občan, který provozuje spalovací zařízení na pevná paliva (kotel) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW. První
kontrola musí být provedena do konce letošního roku, tedy do 31. prosince 2016.
2016
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu kotle provádí výhradně
odborně způsobilá osoba, proškolená výrobcem,
výrobcem která má od výrobce kotle udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole.
Obecní úřad Prosenice
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Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 19. června 2016 proběhlo v sále Obecního úřadu v Prosenicích
„Vítání
Vítání občánků“.
občánků V krátkém programu vystoupily děti z mateřské školy a členové Hanáckého Prosénku. Poté pan starosta přednesl slavnostní projev a
přivítal nové občánky Prosenic. Našimi novými občánky se stali:
Nellinka Julie U n g e r m a n n o v á ,
Tobiášek K l v a ň a a
Nikolka Š i m a r o v á.
Všem novým občánkům i jejich rodinám přejeme hodně štěstí a pohody
v jejich životě.
Připravila: Jarmila Lajtochová

Vítání občánků v neděli 19. 6. 2016 v jednacím sále obecního úřadu

38

Společenská kronika
Životní jubilea 2016
Duben:

50
60
70
75

Květen:

60 - Josef Š k r a b a l
70 - Ludmila M ě ř í n s k á
75 - Jiřina T o m á n k o v á

Červen:

50
60
60
70
75
80
80

Narození:
Duben:

-

-

Irena K a p l e r o v á
Lubomír L a j t o c h
Jaroslav Z e m á n e k
Anežka S u c h o m e l o v á

Eva M á d r o v á
Stanislav F r y d r y c h
Marie C h y b o v á
Marta D r m o l o v á
Zdeněk Z e d e k
Leonard M a c k o v í k
Drahomíra B r y š k o v á

Nikolka Š i m a r o v á
Anežka P a v e l k o v á
Blahopřejeme!

Úmrtí:

7. 4. 2016 - Marie H ü m e r o v á - 83 let
- 74 let
19. 5. 2016 - Josef Z a m a z a l
10. 6. 2016 - Marie K ř í ž k o v á - 83 let

Vzpomínáme
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Foto: Vítání léta u Rýnského rybníka 1. 7.2016

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