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Úvodní slovo
Od vydání posledního zpravodaje uplynul více než rok a událo se mnoho nového. Je proto
nutno zrekapitulovat, co se od jara 2010 událo.
Byly provedeny opravy na propadlinách na místních komunikacích a chodnících. Opravami
prošly také některé dešťové kanály na komunikaci Znojmo – Moravský Krumlov.
Místní hřbitov prošel úpravami obou kolumbárií, opravou prošla také hlavní brána, kohoutek
z místního vodovodu nahradil starou pumpu. Dále se odstranily pichlavé keře a thůje, které
lemovaly podélnou stranu hřbitova. Na jaře příštího roku bude podélná zeď opravena a
následně bude provedena výsadba nových keřů. Na hřbitov budou umístěny také nové lavičky.
Celkovou opravou prošel v roce 2010 také pomník směrem na Vítonice, kde bylo nutno
některé části podstavce odstranit a vymodelovat do původních tvarů znovu. Opravou písma
prošla také pamětní deska, která je zde umístěna. Šlo o opravu, která byla vzhledem ke stáří
pomníku již nezbytná a dodala pomníku novou jiskru.

Za přístavbou základní školy byla dokončena úprava chodníku. Chodník zde slouží, jak
dětem navštěvují základní a mateřskou školu, tak ostatním občanům.
V Domě s pečovatelskou službou byla dokončena komplexní oprava rozvodů studené i teplé
vody, která trvala téměř celý rok. Práce byly prováděny v několika etapách a nutno
podotknout, že práce to byla v některých chvílích velmi náročná a složitá. Po dokončení prací
došlo ke kompletnímu vymalování celé budovy. Barvy pomáhaly vybírat i obyvatelé domu a
nutno podotknout, že sladěním barev došlo k oživení a prosvětlení celého interiéru budovy.

V roce 2010 bylo provedeno zateplení základní školy a škola doznala velkých estetických
změn. Zmizely prosklené plochy na přístavbě budovy, byla vyměněna všechna dřevěná a
železná okna za plastová, zatepleny byly veškeré venkovní stěny a zateplen byl také půdní
prostor nad starou budovou a tělocvičnou.

Na podzim 2010 byly zahájeny práce na zateplení mateřské školy, které byly ukončeny
v první polovině roku 2011. Byla vyměněna všechna okna a dveře, zateplena byla celá budova
a změn doznal celý interiér mateřské školy. Školka prošla velkými změnami a nutno
podotknout, že všem se konečné dílo líbilo. Poděkování u této stavební akce patří všem těm,
kteří se podíleli na stěhování do náhradních prostor v kulturním domě a po dokončení prací
zpět do budovy mateřské školy a úklidu po dokončení stavebních prací.
V září letošního roku doznaly velkých změn k lepšímu místní komunikace v Bohunicích, kde
se ze tří uliček, které dříve po dešti připomínaly bažinu nebo tankodrom, staly nové uličky,
kde se již nemusíte bát, že stoupnete do bláta nebo do kaluže. Usnadnil se tak život všem,
kteří v těchto místech bydlí i ostatním občanům, kteří dochází například do obecní knihovny.
Budova úřadu městyse v září a říjnu dostala nová okna a bylo provedeno vymalování všech
vnitřních prostor úřadu. Významnou proměnu dostala kancelář matriky, kde občanům ve
větším a diskrétnějším prostředí mohou být poskytovány požadované informace.
Novou tvář letos dostaly také internetové stránky městyse Prosiměřice. Došlo k jejich
celkovému přepracování, doplnění a zjednodušení přístupu k informacím pro občany.
Na přelomu listopadu a prosince bylo provedeno u zdravotního střediska přeložení NN
kabelů a došlo k přepojení několika budov a rodinných domů na novou trafostanici za
motorestem.
Pro příští rok se připravují žádosti o dotace na zateplení kulturního domu, na výstavbu
chodníků směrem na Práče a připravují se podklady pro vyhlášení výběrového řízení na akci
“Komunitní kompostárna Prosiměřice.“ Připravují se podklady pro rekonstrukci školní
kuchyně a případnou možnost podat žádost o dotaci i na tuto akci. Pracuje se také na projektu
rozšíření vodojemu městyse Prosiměřice ze současných 50 m3 na 150 m3, na kterém se
pracuje. V roce 2013 budeme podávat žádost o dotaci. V současné době probíhá územní řízení
pro tuto stavební akci.
Na jaře bude provedeno doplnění mobiliáře na náměstí a jeho konečné osázení zelení.
Dále se připravuje oprava chodníků v části Bohunice, oprava fasády obecní knihovny
a jejího okolí.
Jiří Lukeš, starosta
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Komunální volby v roce 2010
Podzim 2010 byl ve znamení komunálních voleb, ze kterých vzešlo občany zvolené
zastupitelstvo ve složení Jiří Lukeš - starosta, Jiří Jajtner - místostarosta, Zdeněk Holčapek,
Světlana Chovancová, Libor Kuřitka, Mgr. Jiří Mašek a Bohuslav Svoboda.

Psí nadělení II. a psí potulka
Již v minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o množícím se nešvaru venčení psů a následném
psím nadělení. Znovu upozorňuji, že každý majitel psa si nese plnou odpovědnost za to, co
pes venku poškodí, zničí nebo kde se vyprázdní. Majitelé psů si po svém miláčkovi mají
případné to nadělení uklidit. Stačí k tomu, vzít si sebou ven sáčky, do kterých se toto nadělení
sebere a uklidí.
Dále bych chtěl všechny majitele psů upozornit na vyhlášku č. 4/2010, kterou se stanovují
pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství. Pokud bude tato vyhláška porušována,
tak se majitel psa vystavuje nebezpečí přestupkového řízení a následnému udělení pokuty.
Celý text vyhlášky je možno získat na úřadě městyse nebo na internetových stránkách městyse
v sekci „vyhlášky“.
Jiří Lukeš, starosta

Nový kronikář
Městys Prosiměřice hledal několik let z řad místních občanů osobu vhodnou na vedení
a psaní obecní kroniky. V letošním roce se stala novou kronikářkou paní Hana Buchtelová.

Občanské průkazy od 1.1.2012
Upozorňujeme občany, že od 1.1.2012 již nebude možno zažádat na Úřadu městyse
Prosiměřice o vydání nového občanského průkazu. Nově bude tato možnost pouze na
Městském úřadě ve Znojmě, pracoviště Pražská 2486/59, oddělení správní.
Nadále je možno na našem úřadě podávat oznámení o zničení, ztrátě a odcizení občanských
průkazů !
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou !

Cena vodného v roce 2012
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 usnesením
č. 264/2011 kalkulaci vodného platnou pro rok 2012 ve výši 23,69 Kč bez DPH za 1 m3 vody.
Při fakturaci může být rovněž vypočítáno DPH z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně
daně, tj. z částky 27,-- Kč.
Podstatný vliv na výši kalkulace ceny za vodné má odepisování dlouhodobého majetku
a zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1.1.2012.
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Informace z mateřské školy
Budova mateřské školy prošla v loňském školním roce výraznou rekonstrukcí. Částečně bylo
vyzděno obvodové zdivo, okna i dveře vyměněna za plastové a celá budova se zateplila.
Pořídily se nové plynové kotle, sanitární zařízení, podlahové krytiny z PVC a koberce.
Všechny prostory školy se barevně vymalovaly a budova má novou fasádu. Pro děti byly také
zakoupeny různobarevné skříňky do šaten a umýváren.
Děti tak strávily čtyři měsíce v náhradních prostorách kulturního domu a těšily se na nové
prostředí mateřské školy.

V závěru školního roku došlo také k některým personálním změnám. Stávající paní ředitelka
odešla do důchodu a na její místo byla jmenována nová. Učitelský sbor doplnila paní učitelka
Lenka Chloupková.
V letošním školním roce 2011/2012 bylo do mateřské školy přijato 55 dětí. S dětmi paní
učitelky pracují podle Školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima
v naší školce je to prima. Hlavní myšlenka ŠVP prolíná všemi činnostmi během dne.
Základním cílem mateřské školy je dítě cílevědomě vést, vychovávat, vzdělávat a poskytovat
mu dobré základy do života a dalšího vzdělávání.
V mateřské škole dětem nabízíme různé nadstandardní aktivity, jako např. výuku plavání
v krytém bazénu, možnost dětí jezdit na divadelní představení do Znojma, seznamování
s hrou na flétnu a anglickým jazykem. Pravidelně je do činností dětí také zařazována
logopedická prevence.
V letošním roce také nabízíme pro děti a jejich rodiče některé společné akce. V měsíci říjnu
společnou drakiádu, v prosinci mikulášskou besídku s čerty a Mikulášem.
Mateřská škola také částečně přispívá k obohacení kulturního života naší obce a obce
Vítonice. Děti vystupují např. při vítání občánků, nebo před vánočními svátky v domě pro
seniory.
Iveta Hodinová, ředitelka MŠ
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Základní škola Prosiměřice
Školní rok 2011 – 2012 byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 slavnostním setkáním před
budovou školy. Celkem 326 žáků (statisticky přibylo 5 žáků) bylo rozděleno do 15 tříd. Školu
navštěvuje celkem 69 prosiměřických žáků. Do dvou prvních tříd nastoupilo 25 dětí z toho 8
z Prosiměřic. V prvních třídách jsou třídními paní učitelka Ivana Pešková a paní učitelka Hana
Kolářová. Složení pedagogického sboru zůstalo prakticky beze změn. V nově vzniklých 6.
třídách, kam přišlo pět žáků ze ZŠ Práče, jsou třídní učitelé paní Marcela Bazalová a paní Jana
Bartošová.
Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Tvořivá
škola“, který by měl výuku přiblížit potřebám dětí a sblížit školu s rodinou. Ostatně, lepší
spolupráce s některými rodiči je v současnosti velkým problémem školy. Jen při spolupráci
s rodinou, která má zájem o vzdělávání svých dětí, může škola žáky připravit pro život, pro
úspěšné pokračování na středních školách. Máme ambice být opravdu školou rodinného typu.
Jde hlavně o to, zda se spolupráce škola-rodina podaří navázat. Tam kde ano, je úspěch téměř
zaručen. Dnes už nejde pouze o přijetí na střední školu, ale hlavním úkolem je být dobře
připraven na absolvování střední školy a další uplatnění na trhu práce.
Prosiměřická základní škola má celkem dobrou materiální základnu, ale některé velké úkoly
jsou před námi. Jde zejména o rekonstrukci školní kuchyně. Tato rekonstrukce měla
proběhnout do konce roku 2011. Protože se nepodařilo včas zajistit potřebnou dokumentaci,
chceme domluvit s Krajskou Hygienickou stanicí v Brně posunutí tohoto termínu na léto
2012. Předpokládané nejnutnější náklady (včetně vybavení školní kuchyně podle nových
norem) jsou vypočítány na 2,5 miliónu korun. Dalším úkolem je vybudovat nadstavbu nad
chodbu do tělocvičny, kde vznikne multifunkční učebna výpočetních technologií a jazyková
učebna. Pokud chce naše škola zůstat konkurenceschopnou, musí mít tyto odborné učebny.
Současný stav, kdy je učebna výpočetní techniky v odborné učebně fyziky, je možný pouze
jako dočasné provizorium a jiné prostory na škole prostě nejsou. Tyto změny jsou nutné, aby
naše škola nezaostávala za vývojem a žáky připravovala na práci s moderní technikou na
úrovni, kterou si dnešní doba vyžaduje.
Při získávání prostředků na modernizaci a vybavení školy se máme čím pochlubit. Škola
získala v roce 2010 grant z EU v celkové hodnotě 1.704.000,- Kč. V současné době jsme již
obdrželi 1.021.000,- Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili nové počítače a nový řídící server
počítačové sítě (sedm set tisíc Kč) a notebooky pro učitele, aby mohli efektivně využívat
projekční techniku, kterou na škole máme.
Dále jsme pro školu získali 150.000,- Kč na sportovní vybavení. Za tyto peníze bylo
nakoupeno nové vybavení na lyžařské kurzy. Nové lyžařské techniky prostě nejde učit na
starých dlouhých rovných lyžích.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem mnoho klidu a spokojenosti v době vánoční, klid, mír
a pohodu všude u vás doma. Kromě splněných přání také čas na společné chvíle v přírodě
nebo doma při rozjímání a povídání si s dětmi. Prosím, nezapomínejte si se svými dětmi také
číst a vyprávět o přečteném. Velmi tím podpoříte jejich schopnost porozumět přečtenému a
také podpoříte představivost dětí. Věřte, že společné pohodové chvíle v rodině je dětem
potřeba víc než sebekrásnější drahé dárky! Naše děti dnes umí mnohem lépe komunikovat
s počítači než s lidmi. Vše dobré v roku 2012, hlavně zdraví, klid, pohodu a vzájemnou úctu
přeje
Mgr. Jiří Mašek, ředitel Základní školy Prosiměřice.

5

Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice,o.s.
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s. uspořádal v měsíci únoru
2011 v Základní škole pro žáky 9. tříd a o týden později v Cestovatelském salonku Motorestu
pro širokou veřejnost druhý ročník promítání dobrodružných (outdoorových) cestovatelských
filmů pod názvem“Expediční kamera“ v rámci našeho tradičního zimního promítání pod
hlavičkou „Širým světem“ (únorové promítání pořádáme od roku 1998). Mezi žáky devátých
tříd mělo promítání Expediční kamery velký ohlas. Stali jsme se tak jedni z pořadatelů
filmového festivalu, který proběhl s velkou publicitou a ohlasem, ve100 (!) městech a
místech ČR. Je velkou škodou, že návštěvnost z řad místních občanů byla zcela mizivá,
ostatně i toto je bohužel v Prosiměřicích tradicí. Nicméně v příštím roce v únoru či březnu
pořádáme 3. ročník této velice zajímavé akce s vírou, že k nám opět přijedou nejenom
návštěvníci z Božic, Vítonic, Mramotic, Znojma, jak tomu bylo letos, ale možná i od nás
z Prosiměřic.
V polovině října to bylo již po dvacáté čtvrté, co do Prosiměřic přijeli cestovatelé na jeden
z nejstarších festivalů v republice, na dvoudenní maraton přednášek, promítání diashow a
filmů které pořídili na svých expedicích a cestách po světě. Salonek na Střelnici opět “praskal
ve švech“ a pořadatelé z Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s. a,
Městysu Prosiměřice a ZŠ měli dobrý pocit z toho, že téměř čtvrt století pořádaná akce
v konfrontaci s velkou konkurencí v republice má stále plno zájemců. Letošní CESTY 2011
kromě desítek kolegů a návštěvníků z ČR, navštívili také přátelé ze Slovenska, USA,
Německa, Rakouska a dokonce čtyři kolegové přijeli autem až ze vzdálené Litvy. Přijela řada
známých cestovatelských osobností často vystupujících v médiích s nimiž si každý kdo tu byl
mohl pohovořit, vyfotografovat se, podělit se o dojmy či získat cenné informace. I když to
bylo mnohokrát veřejně deklarováno je potřeba zdůraznit, že všechny akce pořádané klubem,
vždy byly a jsou přístupné pro širokou veřejnost a nikoliv pro nějaký uzavřený okruh zájemců.
Z letošního setkání vzniklo několik reportáží pro ČR Olomouc a místní média. V sobotu večer
proběhla pro přihlášené účastníky setkání CESTY velká degustace vín Znojemské vinařské
podoblasti spojená s přednáškou, kterou s úspěchem předvedl člen klubu a tajemník Sdružení
znojemských vinařů Ing. Jaroslav Hladík. Při této příležitosti děkujeme sponzorům: Vinařství
Líbal – Horní Dunajovice, Vinařství Lahofer – Dobšice, Znovín Znojmo, a.s., VOC Znojmo
(zvláště předsedovi Františku Koudelovi), Vinařství Tvarůžek – Prosiměřice. Zea
Hostěradice, ŠS Ampelos Vrbovec, Weingut Bergmann – Retz, VS Lechovice, Sdružení
znojemských vinařů. Akce klubu jsou po léta velkou propagací Prosiměřic nejenom v celé ČR
ale i v zahraničí.
„Kdo v Česku mezi cestovateli něco znamená v posledních desetiletích, zcela určitě byl
někdy v Prosiměřicích na setkání CESTY“, to jsou slova Víti Dostála, světoběžníka, který na
kole za 3 roky objel naši matičku Zemi. Bez nadsázky a nějakého chlubení jsou Prosiměřické
CESTY mezi cestovateli opravdovým pojmem !
Je to téměř neuvěřitelné jak čas letí, ale Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE
Prosiměřice, o.s. bude v nastávajícím roce 2012 pořádat jubilejní 25. ročník sekání cestovatelů
CESTY 2012. Bude to i vhodná příležitost pro inventuru všeho co jsme v klubu za pětadvacet
let zorganizovali, vydali, uspořádali ne pro sebe, ale pro zájemce o cestování, pro naše občany
a širokou veřejnost.
Přejeme všem občanům našeho městysu příjemné prožití konce roku a v roce 2012, který pro
nás nebude asi jednoduchý, hodně štěstí, pohody, radosti, zdraví a pevných nervů.
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s.
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TJ SOKOL Prosiměřice
TJ Sokol Prosiměřice má tři oddíly, ale pouze ten fotbalový je opravdu velmi aktivní.
V současnosti má v okresním přeboru družstvo žáků, družstvo přípravky a družstvo
dorostenců, ti na podzim hráli skupinu okresní soutěže. A družstvo mužů hraje III. třídu. Od
sezony 2011 – 2012 jsme založili i B družstvo mužů, které hraje v nejnižší IV. okresní třídě.
Družstvo dorostu vyhrálo v podzimní soutěži svou skupinu okresní soutěže a na jaře bude
v šestičlenném okresním přeboru usilovat o postup do krajských soutěží.
Družstvo žáků je v okresním přeboru na 1. místě se sedmibodovým náskokem na 2. Dobšice
a všichni věříme, že naši žáci budou okresními přeborníky. O kvalitách některých našich žáků
(i dorostenců) ví i trenéři družstev z vyšších soutěží a mají o jejich přestup velký zájem. Již
nyní někteří žáci mají střídavý start v SC Znojmo. Snahou bude neoslabit kádr a vybojovat
historický okresní primát.
Velkou radost máme i z naší přípravky. Po podzimní části obsadili naši nejmenší 2 místo ve
své skupině a dvoubodový odstup na první Horní Kounice jim dává reálnou naději na postup
do okresního přeboru.
A družstvo mužů po špatném vstupu do soutěže ukončil podzimní část na 5. místě.
Nově založené B družstvo mužů je ve své skupině na posledním místě. Zde je nutné
připomenout, že v tomto družstvu se vedle zkušených starších borců mají připravovat mladí
kluci pro účinkování ve vyšších soutěžích. Ale mnohdy chybí zápal a větší nasazení.
Zde je nutné vyzdvihnout základní koncepci oddílu. Chceme stavět na našich hráčích, které
vychováme od přípravky až po dorost a muže. Z vesnických oddílů jsme snad jediní, kteří se
staráme o všechny mládežnické věkové kategorie. Cíl je jasný, dát sportovní vyžití klukům
z Prosiměřic a nejbližšího okolí, dostat je od počítačových her a televizí na hřiště a
v neposlední řadě nechat jejich mladistvou energii vybít na hřišti a ne v hospodách či ničením
okolního majetku.
Další snahou je dát pravidelné vyžití našim občanům a prostřednictvím sportu přispět k
sblížení občanů Prosiměřic.
Po vybudování šaten v horních prostorách bývalé požární zbrojnice se nám letos podařilo
vybudovat toalety pro veřejnost. V zimě bychom chtěli začít, pokud budeme mít dostatek
financí, budovat velkou šatnu se sociálním zázemím ve spodní části této budovy.
Za rozvoj kopané v Prosiměřicích je nutné poděkovat zejména těm, kteří se svou prací o naše
družstva starají, věnují jim svůj volný čas, energii a vlastně i finanční prostředky. Patří sem
zejména tito pánové: Vl. Říha, Fr. Koc, L. Balík, R. Květoň, Ing. Josef Šprencl, Ivan Jakubec,
David Pavlačka, Karel Buchtela. Mohl bych jmenovat i další, kteří se sice přímo nestarají o
konkrétní družstvo, ale bez jejichž pomoci by oddíl kopané těžko fungoval. Je škoda, že
někteří naši nedávní spolupracovníci dnes naší snahu o rozvoj kopané v Prosiměřicích svým
jednáním podrývají.
Je nutné také poděkovat i vedení Městyse Prosiměřice, jmenovitě panu starostovi Jiřímu
Lukešovi za pozornost, kterou věnují rozvoji sportu a starost o sportovní areál.
Je zde nutné poděkovat všem našim věrným fanouškům, kteří pravidelně chodí podpořit naše
družstva svým fanděním a také finančním příspěvkem ve vstupném.
Dík patří i našim sponzorům. Na chod tolika družstev je nutné ročně zajistit přes 100.000,Kč.
Závěrem chci mezi nás pozvat všechny, kteří by chtěli jakkoliv pomoci při práci na rozvoji
prosiměřické kopané.
Vám všem přeji pohodové Vánoce a úspěšný Nový rok, rok 2012!
Mgr. Jiří Mašek, TJ SOKOL Prosiměřice
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ, o. s.
Dvořákova 21, 669 02, Znojmo, dveře č. 115, www.znojemskevinarstvi.cz

Náš městys je členem tzv. MASky, přes kterou může jak městys, tak i podnikatelé
sídlící na území městyse žádat dotaci.
Jedná se o dotace z Programu rozvoje venkova. Místní akční skupina (neboli MAS)
Znojemské vinařství, o.s. je sdružení podnikatelů, zemědělců, vinařů, obcí a neziskových
organizací, které pomáhá rozvoji regionu.
V programovacím období 2007 – 2013 realizujeme strategický plán LEADER s názvem
„Impulsy pro novou kvalitu života na venkově“ a podporujeme projekty na Znojemsku.
Další plánovaná výzva a příjem projektů proběhne dubnu-květnu 2012.
V jarní výzvě roku 2011 jsme podpořili tyto projekty:
Úprava centra obce Těšetice
Rekonstrukce místních komunikací Prosiměřice
Oprava komunikace Mašovice Souběžná II
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Oprava mobiliáře v klidové zóně Čejkovice
Místní komunikace Slup III. etapa
Bezdrátový rozhlas Hodonice
Pokud máte dotazy, kontaktujte projektové manažerky MAS Znojemské vinařství, o. s.
Ing. Lenka Mrázková, L.mrazkova@post.cz, tel. 774 150 004, Ing. Veronika Schvomová,
Schvomova@seznam.cz, tel. 775 975 004. Více informací na www.znojemskevinarstvi.cz.
Statutární zástupce MAS: Jiří Lukeš

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských
oblastí
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Evropská unie

OPŽP

Komunitní kompostárna Prosiměřice

Jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli našeho městyse snažíme najít správnou
cestu pro zkvalitnění řešení nakládání s odpady. Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za
jejich svoz, popřípadě uložení na skládku musí městys vynakládat stále větší finanční
prostředky.
V letošním roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou připravili projekt
s názvem „Komunitní kompostárna Prosiměřice“. Pro projekt se nám podařilo získat
dotační podporu z Operačního programu životní prostředí, a to v celkové výši 90 %
připravované investice.
Cílem tohoto projektu je zřízení komunitní kompostárny v našem městysi. Součástí
realizovaného projektu je i pořízení štěpkovače pro zpracování ořezů z údržby veřejné zeleně,
jehož používáním dojde k podstatnému snížení objemu zbytků z údržby zeleně.
Komunitní kompostárna bude umístěna na pozemku nad čistírnou odpadních vod na
pozemku, který je ve vlastnictví městyse. Areál kompostárny bude oplocený.
Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit aktivně i Vy, občané našeho městyse. Na
komunitní kompostárnu se bude svážet materiál vhodný ke kompostování z údržby zeleně,
listí, sláma, seno, apod. Občané budou moci materiál na kompostování dovážet individuálně a
uložit na určené místo po domluvě s pracovníkem úřadu, který bude odpovědný za provoz
kompostárny.
Za dotační peníze (poměr dotace je 90 % dotace, 10 % vlastní zdroje) si městys pořídí
během prvního čtvrtletí nový traktor s čelním nakladačem a štěpkovač. Realizací
projektu v praxi snížíme narůstající náklady za ukládání odpadů na skládky, jelikož
nebudete vhazovat zeleň do komunálního odpadu a připravíme se jako městys na
chystanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu ustanoví jako
povinnost. Potom bychom museli stejně realizovat opatření obdobného charakteru, ale
samozřejmě za vlastní prostředky.
Jedině ve spolupráci s Vámi, občany našeho městyse lze dosáhnout účinného, efektivního
a bezproblémového fungování celého projektu, jehož investiční náklady dosáhnou 1.087.380,Kč, přičemž podíl městyse bude 108 tisíc Kč. Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci v roce
2011 získat a že se náš městys stal úspěšným žadatelem o dotace v rámci Operačního
programu životní prostředí.
Jiří Lukeš, starosta
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Důležitá informace z Úřadu práce ČR

ZMĚNA OD 1.1.2012
SOUČASNĚ S VÝPLATOU DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY BUDE
ÚŘAD PRÁCE ČR ZAJIŠŤOVAT
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A VÝPLATU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Ve Znojmě, nám. Svobody 8:
- hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby zdravotně postižené

V Hrušovanech nad Jevišovkou, nám. Míru 22:
- hmotná nouze, informace o ostatních dávkách

Ve Vranově nad Dyjí, Náměstí 19:
- hmotná nouze, informace o ostatních dávkách
Netýká se občanů okresu Znojmo, kteří spadají pod působnost K o P Moravský Krumlov !

Úřad práce ČR

Policejní stanice Prosiměřice, Prosiměřice 156, tel. 974 641 604

Přestupky na teritoriu městyse Prosiměřice
proti občanskému soužití
2010
2
2011*
6

proti majetku ostatní celkem řešeno blokově
64
12
50
43
19
7
6
2

Trestné činy na teritoriu městyse Prosiměřice
počet
8
3

2010
2011*

objasněnost v %
75
100

* údaje k 14.12.2011

Žádná policie na světě se neobejde bez pomoci veřejnosti.
Policie České republiky
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasiči
Záchranná služba
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158
112
150
155

Matrika rok 2011

Kulturní akce v roce 2012
14.1.
Chovatelský ples
21.1.
Společenský ples
27.1.
Ples ZŠ Želetice
17.2.
Ples ZŠ Prosiměřice
22.2. ?
Masopust
8.3.
MDŽ
24.3.
XVIII. Práčská výstava vín
30.4.
Pálení čarodějnic
5.5.
Den vítězství
31.5.
Dětský den
25.-26.8 Posvícení
22.9.
Výstava ovoce a zeleniny
19.-21.10. 25.ročník Prosiměřické Cesty
17.11.
Posezení s občany
1.12.
Rozsvícení vánočního stromu
___________________________________

Počet obyvatel městyse Prosiměřice
k 28.12.2011 – 810
Narozené děti
Držmíšková Natálie
Dlouhá Dominika
Chaloupková Emílie
Hatalová Stella Ernesta
Šnáblová Kristýna
Vacková Monika
Macová Viktorie
Brettschneider Marek
Jakub Adam
Sňatky

Pracovní doba úřadu

Poula Rostislav - Poppová Lucie
Munduch Jaroslav - Železná Darina
Krejčí Marek - Kašparová Lenka
Čapek Martin - Kolesová Martina
Galamboš Ondřej - Králová Tereza
Worbis Marian - Votavová Blanka
Plachý Lukáš - Brožová Hana
Khor Miloslav - Mičič Martina
Hřebíček Jan - Ječmínková Marie
Vorlický Radim - Portlová Zuzana
Chalupa Tomáš - Nešporová Lenka
Zahradník Dan - Pelikánová Veronika
Páč Lubor - Dvořáková Magdaléna

Pondělí 7:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Úterý
7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
7:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Středa
Čtvrtek
7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek
7:30 - 12:00
___________________________________
Nápady, fotky a jiné zajímavosti zasílejte
na podatelna@prosimerice.cz
___________________________________

PF 2012
V novém roce hodně štěstí, zdraví a
pohody všem občanům
přejí
zaměstnanci Úřadu městyse Prosiměřice
a
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice
___________________________________

Rozloučili jsme se
Buchta Josef
Stuchlíková Terezie
Dlouhý František
Bobková Hedvika
Šnáblová Viktorie
Jelenová Marie
Tymeš Jiří
Ljašková Božena
Neterdová Květoslava
Masarovičová Rozália
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