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Úřad městyse Prosiměřice
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Poštovní schránka
U vchodu do úřadu byla
namontována nová poštovní
schránka. Všichni občané
zde mohou vhodit své
připomínky, stížnosti nebo
náměty a korespondenci
určenou pro Úřad městyse
Prosiměřice.
_______________________

Omezení provozu
úřadu
Úvodní slovo
Od posledního vydání
zpravodaje uplynul skoro
celý rok. Za rok 2008 se
událo mnoho nového a proto
je nutno vše vyhodnotit.
Byla dokončena autobusová
zastávka naproti „bufetu“ ve
směru na Znojmo, směrem
na Moravský Krumlov došlo
ke komplexní úpravě dlažby
na zastávce a v celém jejím
okolí.
Byly provedeny opravy
na propadlinách a kanálech
na
místní
komunikaci
směrem na Kyjovice.
Zahájena
byla
také
výstavba komunikací ke
školní kuchyni a k novým
rodinným domům za

motorestem. Dokončení této
akce bude v první polovině
roku 2009.
Dům s pečovatel. službou
dostal část nových balkónů,
které
byly
komplexně
opraveny.
Na zdravotním středisku
byla vyměněna část oken
v ordinacích lékařů a ve
třech nájemních bytech.
V kulturním domě proběhla
výměna osvětlení sálu, která
přispěla ke značné úspoře
elektrické energie. Dále zde
byly provedeny dílčí úpravy
na otopné soustavě.
Na příští rok 2009 je
připravena úprava náměstí,
se kterou by se mělo začít
v průběhu letních prázdnin.

Upozorňujeme občany, že
z provozních důvodů bude
omezen
provoz
úřadu
o vánočních svátcích.
Úřad bude otevřen do
tohoto pátku 19.12.2008,
pak 29.12. a 30.12.2008.
V ostatních dnech bude
uzavřen. Provoz v novém
roce bude zahájen 5.1.2009.
_______________________

PF 2009
Příjemné prožití svátků
vánočních, v novém roce
hodně štěstí, zdraví a
pohody
Vám přejí
zaměstnanci
Úřadu městyse Prosiměřice

E-BOX - lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Náš městys se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodl usnadnit občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na úřad
městyse a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn
v přízemí budovy Úřadu městyse Prosiměřice, č.p. 197. Kolektivní systém ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází
k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.

___________________________________________________________________________

Prosiměřice vyhrály v ekologii
Třetí místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském
kraji za rok 2008 získal Úřad městyse Prosiměřice. Cílem soutěže, kterou již třetím rokem
vyhlašuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, je propagace a podpora ekologicky příznivého
chování úřadů a institucí veřejné správy. V praxi to znamená, že úřad třídí odpad, používá
recyklovaný papír, recyklované náplně do tiskáren, podporuje používání ekologických
čistících prostředků, cyklodopravu zaměstnanců, apod. Letos se soutěže zúčastnilo šestatřicet
úřadů a institucí.

Sběr rostlinných olejů
Proč oleje odnášet na sběrná místa?
•

Použitý jedlý olej je cennou surovinou
využitelnou
k výrobě
bionafty,
ekologických mazacích olejů a jiných
výrobků,

•

olej vylitý do kanalizace zanáší potrubí
a způsobuje komplikace při čištění
odpadních vod na čistírnách,

•

za olej odevzdaný občany městys
obdrží finanční odměnu.

Jaký olej je možno odevzdat?
•

Použité řepkové, slunečnicové nebo
jiné rostlinné oleje používané při
fritování či jiné přípravě pokrmů.

Co do nádoby nepatří?
•

Oleje obsahující velké množství nečistot a vody,

•

minerální či jiné průmyslové oleje, které by znehodnotily veškerý odpad odevzdaný
ostatními občany,

•

obaly.

Sběrné místo
Úřad městyse Prosiměřice
Prosiměřice 197
671 61 Prosiměřice

Možno donést v pracovních dnech dle úředních hodin
nebo individuálně dle zájmu občanů po osobní domluvě.

ODPADY
Zhruba od poloviny dvacátého století, kdy dochází k výrobě celé řady nových látek, včetně
umělých hmot, které se hojně začínají pro své výhodné vlastnosti využívat v každodenním
životě lidí, taktéž změna životního stylu přináší vznik nového problému „Co s použitými
věcmi odpady dále dělat ?“
Likvidace těchto odpadů probíhala nejrůznějšími formami: místní skládky,
nedisciplinované vyvážení do různých míst v okolí vesnic, spalování, apod. Vzhledem
k tomu, že těchto odpadů neustále přibývalo, tak začalo svážení a ukládání na různé skládky.
Toto svážení a ukládání není samozřejmě zadarmo a ceny za likvidaci nadále porostou.
Jak můžeme tento cenový nárůst zpomalit ?
Vzhledem k tomu, že celá řada odpadů může sloužit jako cenná druhotná surovina, je
možno důsledným tříděním těchto odpadů jejich celkové množství výrazně snížit a vytříděné
odpady využívat pro další zpracování. Množství zbylého odpadu, který se vyváží na skládky a
je potřeba za jeho skladování zaplatit, tak velmi výrazně snížit.
Jednoduché schéma třídění odpadů:
Papír
Plasty, polystyren, nápojové kartony, plastové od nápojů a potravin
Sklo
Železo a ostatní kovy
Organické rozložitelné odpady (zbytky ovoce, zeleniny, posekaná tráva, listí, apod.)
Pokud se takto odpady vytřídí a uloží se k tomu na místech určených (kontejnery po obci,
sběrny), tak se výrazně množství odpadů, které je nutno sládkovat sníží a omezí se cenový
nárůst za skládkování.
Organicky rozložitelné odpady je možno kompostovat, pro většinu obyvatel na vesnicích
to není problém.
Zvláštní kapitolou jsou nebezpečné odpady, které podléhají zvláštnímu režimu. Svoz
těchto odpadů zajišťují obce dvakrát ročně nebo je možno tyto odpady odevzdat k tomu
určených sběrných dvorech.
Jsme si vědomi, že tyto opatření nelze nařizovat a apelujeme na uvědomělost občanů
našeho městyse a zároveň uvítáme jakékoliv náměty ke zlepšení řešení tohoto problému.
Snahou nás všech by mělo být zachování čistoty městyse a jeho okolí (přilehlé lesíky),
které si bohužel ještě někteří občané pletou se smetištěm.
Úřad městyse Prosiměřice se snaží reagovat na potřeby počtu nádob na tříděný odpad a
plynule jejich počet navyšuje. Drobnými přesuny stanovišť, kde kontejnery na tříděný odpad
jsou, se podařilo částečně eliminovat i značný nepořádek v jejich okolí.
Největší problémy se sběrnými nádobami na tříděný odpad:
PLASTY - mnozí občané nesešlapují plastové láhve a tím dochází hlavně v letních měsících
ke značnému přeplňování sběrných nádob.
PAPÍR – velké papírové krabice je potřeba nejdříve rozdělat a až poté vhodit do sběrné
nádoby. Jedna velká nerozdělaná papírová krabice zabere velký prostor a zabrání ostatním
občanům vyhodit jiný papírový odpad do sběrné nádoby.

Posvícení – zavádění v nových krojích
Poslední srpnovou neděli se
v místním sále kulturního domu
Prosiměřické
konalo
tradiční
krojované
posvícení.
Místní
mládež se při zavádění představila
v nových, krásných krojích. Nutno
podotknout, že s novými kroji jim
to šlo náramně a všichni při tanci
ukázali co v nich je. Všechny
organizátory je potřeba pochválit
za snahu, vzornou přípravu a za
klidný průběh celého posvícení.
___________________________________________________________________________

Nové zvony v Prosiměřicích
Kostel sv. Jiljí v Prosiměřicích se v neděli 21.9.2008 dočkal tří nových zvonů. Na zvony
s elektrickým pohonem se vybrali peníze od obyvatel v Prosiměřicích, Vítonicích, Těšeticích,
přispěli občanská sdružení, jednotliví sponzoři a městys Prosiměřice. Zvony odlila známá
zvonařská firma v Brodku u Přerova. Nejvíce, 490 kilogramů, váží zvon Bohumil, za ním
s 320 kilogramy následuje František, nejmenší Josef má 160 kilogramů. Datum
jednadvacátého září nebylo vybráno náhodně. Jak dosvědčuje farní kronika, ve vesnici se před
78 lety konalo žehnání zvonů, které byly zavěšeny na místo těch, co byly odvezeny za první
světové války. Zvonily dvanáct let, do roku 1942, kdy byly opět zabaveny pro vojenské účely.

Čestný občan Městyse Prosiměřice
Historicky dalším čestným občanem Městyse Prosiměřice se stal nejznámější cestovatel
minulého století Ing. Miroslav Zikmund. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice návrh na
udělení čestného občanství schválilo dne 30.června 2008 a slavnostní předání se konalo
v obřadní síni Úřadu městyse Prosiměřice 25.10.2008 v průběhu 21. ročníku setkání
cestovatelů, přátel turistiky a cestování CESTY 2008. Ing. Miroslav Zikmund pomohl
zviditelnit Prosiměřice nejen na úrovni republikové, ale i celosvětové a to jak osobně, tak i ve
sdělovacích médiích.

„Jsem tomu rád, i když jsem ze začátku říkal svým přátelům, že si to ani nezasloužím. Ale
oni mě společně s panem starostou přesvědčili, že ano.“
___________________________________________________________________________

Matrika – informace
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají z důvodu ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů se v těchto případech vydávají bez předchozího souhlasu ministerstva. Žádost o vydání
OP bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání OP se strojově
čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit
2 fotografie.

Czech POINT
1.ledna 2008 nabyl účinnost novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která –
kromě jiného – ukládá všem obcím s matričním úřadem povinnost poskytovat veřejnosti
služby pořizování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.
V současné době je možno získat na místním úřadě následující ověřené výstupy:
- katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z rejstříku trestů.
Upozorňujeme občany, že k výpisu z rejstříku trestů již není potřeba si kupovat kolek
v hodnotě 50, - Kč. Poplatek za tento výpis se platí přímo na pokladně úřadu.
___________________________________________________________________________

Výměna tablet jodidu draselného
Vážení spoluobčané,
minulý týden byla provedena výměna tablet jodidu draselného. Tabletám končila záručníexpirační doba, a proto jsme Vám připravili nové. Tablety jodidu draselného by Vám sloužily
v případě radiační nehody ke snížení rizika následků ozáření při vnitřní kontaminaci
radioaktivními látkami.
Pro použití tablet platí zásady, které máte uvedeny v Příručce pro ochranu obyvatelstva,
respektive v nástěnném kalendáři. Kalendář dostáváte v pravidelných intervalech do svých
domovů.
Tablety se používají pouze až na základě doporučení krizového štábu kraje, které
v případě radiační události obdržíte prostřednictvím televizního nebo rozhlasového vysílání.
ČEZ, a.s.
Jaderná elektrárna Dukovany
___________________________________________________________________________

Stavební úřad - Kanalizační přípojky
Pro vydání územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky je nutné doložit:
1.
2.
3.
4.
5.

projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou,
vyjádření správců inženýrských sítí – E.ON, a.s., VAS, a.s., Telefónica O2, JMP, a.s.,
doklad o vlastnictví pozemku – list vlastnictví,
souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou s uložením potrubí na jeho pozemku,
žádost o územní souhlas.

Pokud se provede stavba kanalizační přípojky bez územního souhlasu vydaného zdejším
stavebním úřadem, dopouští se stavebník přestupku a může mu být udělena pokuta až do výše
500 000,- Kč.

Matrika rok 2008
Počet obyvatel městyse Prosiměřice
k 15.12.2008 - 781
Narozené děti
Barteček Alex
Čurdová Adéla
Kuřitka Jakub
Lukeš Štěpán
Lukešová Victoria
Martinková Adéla
Šára Samuel
Šnábl Petr
Sňatky
Balík Přemysl a Truhlářová Irena
Šálek Miroslav a Trochtová Petra
Jakub Petr a Rychlíková Magdaléna
Dvořák Dalibor a Rožnovská Zdeňka
Nemeš Karel a Kloudová Lucie
Bílek Josef a Uhriková Lenka
Hlávka Milan a Karásková Jana
Sobota Jan a Marxová Miluše
Jajtner Dušan a Suchá Jana
Dovalovský Jan a Pavlů Helena
Němec Martin a Kryštofová Jitka
Bartoník Josef a Vajdíková Michaela
Krebs Petr a Stupková Marie
Hanzel Martin a Valentová Soňa
Zlatá svatba
Pavlů Karel a Pavlů Antonína
z obce Stošíkovice na Louce
Rozloučili jsme se
Běhavá Františka
Klügl Jan
Kuřitka Jan
Vacková Renata
Venská Libuše

Rekonstrukce NN, veřejného
osvětlení a místního rozhlasu
E.ON Česká republika, s.r.o., provedla
v Prosiměřicích v prvním pololetí letošního
roku rekonstrukci části distribuční sítě.
Souběžně s touto akcí proběhla výměna
a doplnění svítidel veřejného osvětlení a byl
odmontován venkovní místní rozhlas, který
byl umístěn zpět pouze na náměstí.
Kdo z občanů ještě nemá v domácnosti
bezdrátový přijímač BOR-1, tak má
možnost jeho pořízení na místním úřadě.
Přijímač si musí každý vyzvednout sám
proti podpisu zápůjční smlouvy a zaplacení
poplatku 200,- Kč, který je při odevzdání
přijímače zpět na úřad vratný.
___________________________________

Krádeže dešťových vpustí
a kanalizačních poklopů
V letošním roce 2008 velmi vzrostl
počet odcizených dešťových mříží a kanal.
poklopů, které jsme již začali nahrazovat
plastovými nebo betonovými. Děkujeme
všem občanům, kteří tyto krádeže nahlásili
a zabránili tím možným úrazům nebo
nehodám.
___________________________________

Kulturní akce 2009
17.1.
24.1.
6.2.
13.2.
21.2.
6.3.
13.6.
29.-30.8
12.9.
říjen
20.11.
28.11.

Chovatelský ples
Ples ČSŽ a Městyse Prosiměřice
Ples ZŠ Želetice
Ples ZŠ Prosiměřice
Masopust
MDŽ
Dětský den
Posvícení 2009
Výstava ovoce a zeleniny
22.ročník Prosiměřické Cesty
Beseda s důchodci
Rozsvícení vánočního stromu

