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Úvodní slovo
Uplynul pomalu rok od vydání posledního zpravodaje a v Prosiměřicích se událo mnoho
nového.
Na místním hřbitově byla na jaře opravena podélná zeď a následně provedena výsadba
nových keřů. Na podzim byly na hřbitov umístěny také nové lavičky. V příštím roce bude
provedeno zrestaurování historického hřbitovního kříže a předláždění chodníků, které jsou ve
špatném stavu.
V domě s pečovatelskou službou se na jaře rozjela plánovaná výměna oken, která byla ve
velmi špatném stavu. V první fázi byla vyměněna okna v přízemí budovy. V druhé polovině
roku pak došlo na výměnu oken v prvním podlaží. V prosinci byla zahájena přestavba
technického zázemí budovy, kde dojde k přestěhování kanceláře do přízemí budovy
a v prvním patře vznikne nová bytová jednotka 1+kk, která jistě z jara příštího roku přivítá
nové nájemníky. Výměna oken ve druhém podlaží a v technické části budovy se plánuje na
první polovinu roku 2013. Do konce příštího roku dojde i k výměně nákladního výtahu za
velký osobní výtah. Seniorům i návštěvám se tak velmi usnadní pohyb po budově.

O letních prázdninách prošla přístavba základní školy komplexní opravou hlavního
vodovodního potrubí, na kterém se před koncem školního roku projevil zub času a havárie
byla na světě. Bylo nutno přerušit na nezbytně nutnou dobu o letních prázdninách i provoz
školní jídelny, ale vše se během prázdnin podařilo dokončit a zahájit tak před začátkem
školního roku chod školní jídelny i celé přístavby.
V letních prázdninách se nezahálelo ani v místní mateřské škole, kde byly odstraněny staré
keře, které ubírali místo dětem na jejich pohybové aktivity na školním dvorku. Velká část
starého oplocení mateřské školy prošlo obměnou za nové a došlo ke kompletnímu uzavření
venkovního prostoru, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Na přelomu září a října bylo provedeno přeložení NN kabelů naproti motorestu až za dům
s pečovatelskou službou, došlo tak k přepojení několika rodinných domů na novou
trafostanici za motorestem a bude umožněno napojení i nových rodinných domů, které se
začínají stavět.
V říjnu letošního roku započala úprava místní komunikace vedoucí od základní školy podél
úřadu až ke zdravotnímu středisku a doznala velkých změn k lepšímu. Během podzimu zde
došlo k výrazným změnám:
- nový chodník od základní školy směrem ke kostelu a k poště,
- zpevněné plochy naproti úřadu a podél bytovek,
- zatrubnění příkopu vedle fotbalového hřiště,
- odvodnění asfaltových ploch.

Terénní úpravy, zalití asfaltových spár a dorovnání dlážděných ploch budou dokončeny
v jarních měsících, až to dovolí počasí.
Drobné úpravy bylo nutno provést také na střelnici, kde došlo k výměně vstupních
vchodových dveří do sálu v horní části, byla provedena výměna ohřívače teplé vody,
přeloženo kabelové vedení veřejného osvětlení, aby se zajistilo osvětlení v blízkosti budovy.
Změn doznala i přístupová cesta po vjezdu do areálu, kde bylo odtěženo kamenivo a byla zde
nasypána zemina. Přístupové cesty uvnitř areálu na jaře doznají ještě drobných kosmetických
úprav a hlavně dostanou lepší povrch pro snadnější pohyb jak osob, tak i vozidel.
Náměstí se v letošním roce dočkalo výrazného ozelenění, jak půdo pokryvnými rostlinami,
keři, tak i stromy. Bohužel se objevily osoby, které se postaraly o zlomení jednoho stromu
a polámání několika keřů. V příštím roce dojde ještě na doplnění nezbytného mobiliáře
a dosázení drobných rostlin, které nevydržely letošní květnové mrazy.
Sklepní ulička vedoucí podél silnice na Znojmo doznala také výrazných změn, a to úpravou
terénu v horní i dolní části, kde tak došlo k výraznému prosvětlení celého tohoto prostoru.
Mnozí vinaři se pustili do oprav jak svých sklepů, tak i lisoven a vylepšili tak celkový nádech
vinařského území, kde se to rok od roku snahou místních občanů vrací k dávným tradicím
vinařské obce, které tu byly od nepaměti.
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Pro příští rok se připravuje výstavba chodníků směrem na Práče, vybudování zpevněné
plochy naproti základní škole, zahájení prací na rozšíření vodojemu, připravuje se oprava části
chodníků v části Bohunice, oprava fasády obecní knihovny a jejího okolí. Dále se pracuje na
přípravách výstavby chodníků a parkoviště u zdravotního střediska, kde by se mohlo začít
budovat v první polovině roku 2014.
V příštím roce se městys Prosiměřice také bude finančně podílet na výstavbě nové čistírny
odpadních vod. Čistírna bude zcela nová a technologie čištění odpadních vod by měla být na
mnohem vyšší úrovni. Dojde také k celkové intenzifikaci čistírny a přípravě na připojení
kanalizace z vedlejších Vítonic.
Jiří Lukeš, starosta

Svatební obřady a volby v novém
Začátkem letošního roku došlo k výraznému pozměnění obřadní síně na místním úřadě, kde
se odehrávají slavnostní události a nemalou měrou k tomu přispěla místní truhlářská firma.
Prostory obřadní síně jsou teď mnohem důstojnější a působí na občany majestátným dojmem.

Podzim 2012 byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev, kdy se občané dočkali nové
volební místnosti v přízemí budovy úřadu. Mnohým tak odpadlo náročné zdolávání schodiště
do první patra.
V lednu příštího roku 2013 se uskuteční první přímá volba prezidenta republika, která jistě
přiláká do volební místnosti mnohem více občanů.

Odpadové hospodářství
Od 1. 1. 2013 vstupuje v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Městys Prosiměřice má tak možnost zvýšit poplatek za odvoz odpadu. Předpis také nově
umožní vybírat poplatky za komunální odpad od cizinců, kteří mají v České republice
povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu a kterým byla udělena mezinárodní
ochrana. Nově je také zavedeno vybírání poplatku od osob, které vlastní byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu osobu.
Důležitou změnou zákona je skutečnost, že za zaplacení poplatku odpovídají nezletilý
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Pokud rodiče nezaplatí
poplatek za své nezletilé dítě, vyměří úřad městyse poplatek jednomu z nich.
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Nakládání s odpady u právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny nakládat s odpadem
vzniklým při jejich podnikatelské činnosti tak, aby nebylo ohrožováno lidské zdraví
a poškozováno životní prostředí. Tento odpad lze předat pouze v zařízeních, která jsou
k nakládání s odpady oprávněna. Podnikatelé nesmí v žádném případě odpad vzniklý při jejich
činnosti ukládat do nádob na tříděný odpad. Podle zákona o odpadech má Městys Prosiměřice
právo kontroly, zda v souvislosti s podnikáním je zajištěno využití nebo odstranění odpadu
v souladu s tímto zákonem. V případě nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu.

Cena za svoz SKO v roce 2013
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na svém zasedání dne 24.11.2012 usnesením
č. 200/2012 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve které se stanovuje poplatek za svoz SKO na 500,- Kč. Vyhláška je platná od
1.1.2013 a současně ruší OZV č. 2/2000 ze dne 29.9.2010.

Cena vodného v roce 2013
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bude schvalovat na svém zasedání dne 20.12.2012
kalkulaci vodného platnou pro rok 2013. Základní cena vodného, která byla pro rok 2012 ve
výši 23,69 Kč bez DPH za 1 m3 vody, se možná mírně navýší.
Je možné, že cena vodného zůstane na původní ceně 27,- Kč vč. DPH nebo se zvýší, a to
max. na cca 28,50 Kč.
Podstatný vliv na výši kalkulace ceny za vodné bude mít zvýšení snížené sazby DPH ze 14%
na 15% nebo 17,5% od 1.1.2013.

Venčení psů a zvířecí výkaly
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. Toto je popsáno v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2010 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně.
Dále bych chtěl všechny majitele psů upozornit na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na
veřejném prostranství.
Pokud budou ustanovení těchto vyhlášek porušovány, tak se majitel psa vystavuje nebezpečí
přestupkového řízení a následnému udělení pokuty.
Celý text obou výše uvedených vyhlášek je možno získat k nahlédnutí na úřadě městyse nebo
na internetových stránkách městyse v sekci „vyhlášky“.
Jiří Lukeš, starosta
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Hasiči Prosiměřice
V březnu letošního roku byla zakoupena pro požární jednotku JPO III Prosiměřice
automobilová stříkačka CAS 25 LIAZ 101.860.
Hlavním důvodem nákupu cisternové automobilové stříkačky bylo to, že stařičká CAS již po
technické stránce na tom nebyla nejlépe a šlo spíše o veterána, který dovážel vodu k ohni. Pro
naše hasiče novější vozidlo znamená obrovský technický posun vpřed. Naše jednotka SDH
Prosiměřice s novějším vozem takto bude moci být akceschopnější a operativnější a zajišťovat
rychlou pomoc při zdolávání požárů, nehod nebo jiných mimořádných událostí, jak
v Prosiměřicích, tak i v širokém okolí.

Nákup nového vozu se mohl uskutečnit díky
získání dotací z Jihomoravského kraje, v roce 2011
ve výši 210.000,- Kč a v roce 2012 ve výši
350.000,- Kč. Zbytek finančních prostředků dodal
městys Prosiměřice. Celková cena vozu činila
1.320.000,- Kč vč. DPH.

Nový most přes Jevišovku
Dne 12.12.2012 se uskutečnilo slavnostní otevření nového mostu ev.č. 413-014 u městyse
Prosiměřice.
Projekt „II/413 Prosiměřice most 413-014“ je realizován v rámci programu ROP NUTS 2.
Jihovýchod a je předpoklad, že z prostředků EU bude dotován částkou ve výši 85% nákladů.
Zbývající náklady byly kryty z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Projekt zahrnoval demolici původního mostu a stavbu nového objektu včetně rekonstrukci
navazujícího úseku silnice v délce 769 m.
Stavební práce byly zahájeny 4.6.2012 a termín dokončení byl dle uzavřené smlouvy o dílo
stanoven na 25.11.2012. Částečná uzavírka byla ukončena v sobotu 24.11.2012.
Dokončením stavby byla na silničním propojení měst Moravský Krumlov a Znojmo
odstraněna bodová závada a dopravní omezení pro nákladní vozidla. Nový mostní objekt
vyhovuje zatěžovací třídě A, tj. normálnímu zatížení 32 tun a výhradnímu zatížení 80 tun.
Stavbu výrazným způsobem podporovala obec Prosiměřice, která na havarijní stav
původního objektu upozorňovala již od roku 2003.
Základní data projektu II/413 Prosiměřice most 413-014:
Nový most:
třípolový objekt o celkové délce nosné konstrukce 25,9 m
Rekonstrukce silnice
769 m
Náklady stavby:
17 626 tis. Kč vč. DPH
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Mateřská škola Prosiměřice
Školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí 3. září 2012. V současné době navštěvuje naši
mateřskou školu 55 dětí ve věku od tří do šesti let. Děti jsou rozděleny do dvou věkově
smíšených tříd. Složení zaměstnanců mateřské školy zůstalo beze změn.
S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim,
zima v naší školce je to prima.
Mateřská škola Prosiměřice je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Děti
se svými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte
je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující. Zabezpečujeme zdravý rozvoj
a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou
a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je našim hlavním cílem dítě cílevědomě vést,
vychovávat a vzdělávat. Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní
školy. Snažíme se proto dětem v mateřské škole vytvářet takové podmínky, aby v průběhu
předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjely svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy
opustí naši školu, disponovaly požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi,
poznatky, postoji) v míře a kvalitě optimálně odpovídající jejich osobním možnostem
a potřebám.
V letošním školním roce se chceme zaměřit především na logopedickou prevenci a rozvoj
matematických představ dítěte. Specializované služby, jako logopedie, či jiná odborná péče o
děti se speciálními potřebami je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky.
Pro děti připravujeme různé nadstandardní aktivity, jako např. výuku plavání v krytém
bazénu, možnost navštěvovat divadelní představení ve Znojmě, divadelní a kouzelnická
představení v MŠ, výlety, seznamování dětí s hrou na flétnu a anglickým jazykem.
Pro děti a jejich rodiče nabízíme různé společné akce. V měsíci březnu proběhl ve spolupráci
s některými maminkami v kulturním domě maškarní karneval, v dubnu jsme oživili lidové
zvyky a tradice vynášením Morény, v květnu jsme pořádali na školní zahradě Slet čarodějů a
čarodějnic se spoustou soutěží a opékáním špekáčků. Obě akce sklidily ohlas a zájem rodičů a
velmi nás potěšilo, že se za čarodějnice převlékl nejen personál MŠ, ale také některé
maminky.
Je škoda, že vztahy pedagogů s některými rodiči nejsou vždy postaveny ze strany rodičů na
vzájemné důvěře, vstřícnosti a porozumění, jak bychom si přáli.
V měsíci červnu jsme se slavnostně rozloučili v obřadní síni Městyse Prosiměřice s
jednadvaceti dětmi, které po prázdninách odešly do první třídy. S těmito dětmi jsme docházku
do MŠ zakončili posledním spaním, kdy děti měly možnost v mateřské škole přespat přes noc.
Pro děti jsme připravili malou oslavu se zábavou i dobrodružstvím a maminky pro své děti
nachystaly úžasné pohoštění. Akce se velmi zdařila a v sobotu ráno, kdy jsme společně
s rodiči ještě chvíli poseděli, některé děti opouštěly MŠ s pláčem.
V měsíci říjnu jsme si s rodiči vyrobili panáčky z dýní a už se s dětmi těšíme na besídku
s Mikulášem.
Mateřská škola také částečně přispívá k obohacení kulturního života naší obce a obce
Vítonice. Děti vystupují při vítání občánků, na kulturních akcích, nebo před vánočními svátky
v domě pro seniory.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem celého kolektivu MŠ na závěr popřála klidné a ničím
nerušené sváteční chvíle plné pohody a radosti s vašimi dětmi a nejbližšími. Mnoho úspěchů a
zdraví v roce 2013.
Iveta Hodinová, ředitelka Mateřské školy Prosiměřice
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Základní škola Prosiměřice
Školní rok 2012 – 2013 byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2012 tradičně před budovou
školy. Žáci 9. ročníku představili všem přítomným prvňáčky a pak se všichni žáci po
ročnících rozešli do tříd. Celkem 319 žáků (statisticky ubylo 7 žáků) bylo rozděleno do 15
tříd. Školu navštěvuje celkem 72 prosiměřických žáků. Do dvou prvních tříd nastoupilo 32
dětí z toho 12 z Prosiměřic. První třídy mají jako třídní učitelky přidělené paní učitelka Ivana
Pešková a paní učitelka Lenka Mráková. Ve složení pedagogického sboru nastala jedna
změna. Do starobního důchodu odešel pan učitel J. Hladík, kterému bych chtěl i touto cestou
poděkovat za množství práce, kterou pro prosiměřickou školu vykonal. Na jeho místo
nastoupila paní učitelka Iveta Novotná s aprobací přírodopis – tělesná výchova.
Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Tvořivá
škola“. Stále 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 dobrou materiální základnu, kterou se nám podařilo vylepšit
díky projektu a penězům z EU. Prakticky v každé učebně je interaktivní tabule (celkem 6),
nebo projektor či televize s velkou obrazovkou. Protože každý pedagog školy má svůj
notebook a ve většině z učeben je i velký počítač s připojením k internetu, není problém tuto
techniku používat každou vyučovací hodinu. Úkolem dále zůstává vybudovat nadstavbu nad
chodbu do tělocvičny, kde vznikne multifunkční učebna výpočetních technologií a jazykové
učebny. Pokud chce naše škola zůstat konkurenceschopnou, musí tyto odborné učebny mít!
Současný stav, kdy je učebna výpočetní techniky v odborné učebně fyziky, je možný pouze
jako dočasné provizorium a jiné prostory na škole nejsou.
Stále se potýkáme s velkou nekázní některých dojíždějících žáků na autobusových
zastávkách. Protože sem pravomoc školy nesahá, snažíme se tento problém řešit výchovně,
ale i zde narážíme na nezájem některých rodičů, ale i na neochotu občanské veřejnosti řešit
problémy na místě.
Škola dočerpává 1.704.000,- Kč z grantu z peněz EU. Snažíme se zapojit do dalších aktivit
k získání prostředků pro školu. Současné financování škol je totiž velmi nedostatečné, proto
není z čeho platit ani učebnice, jejichž bezplatné užívání pro žáky základních škol garantuje
stát, ale na jejich nákup peníze nedává! Proto musí mnohé výdaje hradit ze svých peněz
Městys Prosiměřice jako zřizovatel školy a škola musí utlumovat i jiné aktivity jako jsou
vícedenní exkurze či výlety v tuzemsku i zahraničí, výuku plavání (pokud ji nedoplatí rodiče)
a diskuze je i o financování lyžařského kurzu. Je smutné, že tato vláda nepochopila, že
z hospodářské krize nevede cesta zvyšováním daní a omezováním výdajů na vzdělávání, či
infrastrukturu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem mnoho klidu a spokojenosti v době předvánoční, 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. Zde si dovolím vás všechny pozvat na 12. 12.,
na školní vánoční jarmark, který začne v kulturním domě v Prosiměřicích v 16 hodin. 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 jsou dětem potřeba víc, než sebekrásnější drahé dárky ! Naše děti
dnes umí mnohem lépe komunikovat s počítači, než s lidmi. Vše dobré v kalendářním roce
2013, hlavně zdraví, klid, pohodu a vzájemnou úctu přeje
Mgr. Jiří Mašek, ředitel Základní školy Prosiměřice.
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Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice v roce 2012

Ve dnech 19. - 21. října letošního roku se na Střelnici v Prosiměřicích uskutečnily CESTY
2012, tedy jubilejní 25. setkání cestovatelů, turistů, přátel a zájemců o cestování a turistiku.
Čtvrt století práce Klubu jistě stojí za malé ohlédnutí, alespoň neúplnou bilanci, a to tím spíš,
že vedení Klubu oznámilo v říjnu 2011, že letos se bude jednat o poslední CESTY v řadě,
poslední v dosavadní, léty vyprofilované podobě.
Po celá léta byla práce pro Klub zásadním koníčkem členů vedení, každotýdenní
organizátorskou s manažerskou aktivitou. Samotných 25 ročníků CEST znamená, že jsme
místní, české, slovenské, evropské i zámořské veřejnosti nabídli a připravili na čtyři stovky
přednášek s obrázky i filmy (za doposud realizovaných 24 ročníků to bylo 384 přednášek),
jejichž lektory byli nejznámější středoevropské i zámořské cestovatelské osobnosti.
Prostřednictvím přednášek a diapozitivů jsme navštívili na 300 zemí všech kontinentů světa.
Exkluzivními součástmi programů CEST byla dále více než desítka společensko vědních
seminářů (Islám, Hinduismus, Emil Holub, Afrika, Arabský svět, Džihád, Československá
egyptologie, Horolezectví, Rafting, Jeskyňářství, Brouci jako potrava, Bezpečnost na
cestách…). Významnou součástí setkání byly výstavy fotografií i obrazů z cest připravené
vynikajícími, evropsky významnými fotografy a kameramany. A protože zpravidla jeden
z večerů je věnován také výměně zkušeností, důležitých informací a spřádání dalších plánů na
expedice - při víně, prostřednictvím tradičních degustací jsme vykonali nemálo i pro
propagaci naší obce i vinařských produktů z našeho regionu.
Nezapomenutelnou složkou práce Klubu byl výrazný podíl na přípravě a organizaci akcí
známých jako JURTA. Setkání ve střední Evropě žijících Mongolů a dále těch, kdo
v Mongolsku pracovali, či zemi navštívili a zamilovali si. JURT, kterých na prosiměřické
Střelnici připravil Klub společně s Obecním úřadem, Základní školou a zejména Pražskou
SPM (Společnost přátel Mongolska) celkem šest (1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004) se
zúčastňovalo tři sta až šest set návštěvníků. Kromě ochutnávání mongolských jídel, pálenky,
poznávání hudby, oděvů, sportů, obydlí - jurty a nábytku, získali obyvatelé a návštěvníci také
osobní přátelské, léta trvající kontakty s Mongoly žijícími v ČR. Podařilo se tím mj. potvrdit,
že našinci v žádném případě nejsou náchylní ke xenofobii.
Další neformální vzdělávací činností Klubu bylo uspořádání více než deseti ročníků - cyklů
geografických přednášek či besed s názvem Širým Světem. Zde již v komorním prostředí měli
spoluobčané a mládež příležitost zcela bez oficialit poznávat zprostředkovaně svět
i cestovatele. Tato zimní aktivita se v posledních létech modifikovala ve spolupráci
s Hedvábnou Stezkou do podoby Expediční kamery, kde místo snímků jsou prezentovány
vynikající filmy s cestovatelskou či sportovní tématikou.
Abychom stimulovali touhu po poznání světa už u dětí a mládeže, organizovali jsme patnáct
ročníků soutěže Děti a Svět (1993-2008), které se svými kresbami, malbami, fotografiemi
i reportážemi z cest zúčastnily desítky škol a jednotlivců z celého Československa i řady zemí
Evropy, Asie a Afriky. Kromě uspořádání katalogu prací a několika velkých výstav soutěžních
prací, jsme předali řadu výtvarných prací pro potřeby naší obce a místního Penzionu.
Pro dokumentaci činnosti Klubu a prezentovaných cestovatelských informací jsme připravili
a sami vydali sedmnáct sborníků geografických materiálů, reportáží a snímků, dále osm

8

monotématických publikací v edici Svět a Kronika Klubu, 36 informačních a programových
Speciálů, dále čtyři pohlednice a skládací prospekty.
K propagaci Klubu jsme využili maxima dostupných mediálních možností od účasti na
ocenění ve Španělském sále Pražského hradu, v brněnské televizi (Studio Netopýr) i rozhlase
(Randesvouz), až po celostátní časopisy (Koktejl, Turista, Lidé a Země a další) a samozřejmě
periodika krajská (Země a Cesty - Brno) a okresní. Důležitou součástí propagace akcí Klubu
se v posledních letech stala samozřejmě i prezentace na internetu.
Nezanedbatelná a významná byla i spolupráce s aktivními organizacemi a spolky po celém
Československu (SPM, PJ - Pražská Jurta, SPA - Společnost přátel Afriky, SČA - Společnost
česko-arabská, WH - Nadace World Heritage - Světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, KČT - Klub českých turistů, ČES - Český esperantský svaz, Zeměpisné sdružení
Brno a další).
Z bohatého dokumentačního a archivního materiálu připravil Klub několik výstav, z těch
nejvýznamnějších to bylo dvaadvacet velkých panelů (70 x 100 cm), které byly prezentovány
ve Znojmě, Vranově, Chebu, Františkových Lázních, Praze - Zahradním Městě i v
Prosiměřicích.
Vzhledem k tomu, že Klub je svého druhu jedním z nejstarších v ČR (reálně - od roku 1987)
a vzniklo zde ideově a námětově bezpočet expedic, bylo logické, že pod zkratkou DEXIC
(Databáze expedic a individuálních cest) jsme také soustředili i nadále shromažďujeme
spousty cenných informací a zpráv o vykonaných výpravách a cestách. Ostatně na řadě
expedic jsme se i osobně podíleli a také zúčastnili. Členové vedení Klubu navštívili
v uplynulých dvaceti pěti létech zhruba stovku zemí všech kontinentů (kromě Antarktidy).
Po stabilizování existence Klubu jsme ustavili i institut čestného členství v Klubu. Mezi
prvními, jimž jsme samozřejmě čestné členství nabídli (a bylo přijato) byli pánové Hanzelka a
Zikmund a postupně i další znamenité osobnosti (Thor Heyerdahl, Miloslav Stingl, Zdeněk
Thoma, Petr Rybář, Rudolf Krautschneider, Vítězslav Dostál, Vladimír Kříž, Vladimír
Plešinger, Jiří Kolbaba, Richard Konkolski, Rudolf Švaříček, Martin Mykiska, Jan Bína, Petr
Horký a Miroslav Náplava, manželé Hnykovi, bratři Pátí a mnozí další skvělí cestovatelé,
s omluvou všem neuvedeným). Z nich mnozí se stali našimi spolupracovníky - dobrovolníky a
přáteli. Společně jsme se o dalším směřování Klubu, který postupně získával prestiž, radili při
tzv. Summitech Veteránů.
V posledních letech se však začínají stále více projevovat rostoucí problémy:
- nesporná „únava materiálu“ u členů vedení Klubu,
- nepodařilo se nám získat či vychovat si nástupce. Podobně jako v dalších subjektech je
mnoho povolaných, ale málo vyvolených, resp. mnoho chovných, ale nedostatek tažných,
- v oblasti sponzorů a mecenášů se podepisuje útlum a celoevropská krize, které již léta
postupně omezují a ukončují jednotlivé činnosti Klubu,
- ve středoevropském prostoru vznikají jako houby po dešti další obdobně, ale vesměs
komerčně koncipované festivaly cestovatelů a turistů.
Z toho všeho i dalších podnětů vyplývá jednoznačný závěr: Klub (spolek), stejně jako
člověk, má vědět, kdy odejít, kdy dozrál jeho čas.
Jaká je tedy budoucnost Klubu? CESTY jako takové svým 25. setkáním končí. Klub bude
dál existovat a dle možností dál celoročně pracovat tam, kde to síly, ekonomické limity a
technické podmínky dovolí. A pokud jde o osobní kontakty, zůstanou patrně ve formě
volného, neformálního setkávání s promítáním, informováním, sdělováním a předáváním
zkušeností a jejich zpracováním na platformě summitu veteránů Cest.
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s.
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TJ SOKOL Prosiměřice
TJ Sokol Prosiměřice má tři fungující oddíly. Nejsledovanější a nejaktivnější je oddíl
kopané. V soutěžní sezoně 2011 – 2012 jsme v mládežnických kategoriích docílili úspěchů,
které v okrese Znojmo asi nemají obdoby. Nepodařilo se nám v historických análech najít, aby
jeden venkovský oddíl vyhrál okresní přebor ve všech mládežnických soutěžích. Nám se to
letos podařilo. Okresní přebor vyhráli žáci, dorost a svou skupinu okresní soutěže i družstvo
přípravek. Že tyto výsledky nejsou náhodné, je patrné z postavení našich družstev i v sezoně
2012 – 2013. Do soutěžního ročníku 2012 – 2013 jsme přihlásili celkem 6 družstev.
Dvě družstva přípravky, pod vedením pánů D. Pavlačky, K. Buchtely a I. Jakubce, hrají
v okresní soutěži skupiny C, kde si vedou velmi úspěšně. A družstvo tuto skupinu vede se
ziskem 40 bodů a B družstvo je osmé se ziskem 7 bodů. Stejnou radost jako výsledky, nám u
těchto nejmenších fotbalistů dělá i jejich zaujetí pro sportování, herní projev na hřišti i účast
na trénincích.
Žáci po zisku přebornického titulu v sezoně 2011 – 2012 měli možnost postupu do krajských
soutěží. Dlouho jsme jednali o spojení s některým dalším oddílem, abychom zajistili
důstojnou reprezentaci Prosiměřic v krajské soutěži. To se nepodařilo, a protože družstvo
opustilo pět hráčů, kteří věkově postoupili do dorostu, zvolili jsme pro toto družstvo účast
v okresním přeboru. Jsme moc rádi, že po generační obměně je i v letošní sezoně družstvo
v čele této soutěže s náskokem tří bodů. I zde je třeba vysoko hodnotit ne pouze bodové zisky,
ale i velmi dobrý fotbalový projev družstva, na kterém má velkou zásluhu nový mladý trenér
Mirek DVOŘÁK. Chtěl bych zde také velmi poděkovat Jožinovi Šprenclovi, který družstvo
s velkým vypětím vedl v loňské sezoně, dovedl družstvo k okresnímu mistrovskému titulu a
vtiskl mu fotbalovost, ze které těží i v letošní sezoně.
I družstvo dorostu v loňské sezoně vyhrálo okresní přebor a tak letos hraje v B skupině
krajské soutěže. Pod vedením trenéra Rosti Květoně družstvo dorostu našlo herní tvář a po
počátečních nováčkovských problémech je dnes solidním účastníkem této soutěže a věřím, že
v jarní části bude hrát o klidný střed tabulky. Všechny nás těší tréninková morálka kluků a
jejich přístup i přes počáteční nezdary. Družstvo ve výkonech sráží velká fluktuace.
Družstvo mužů A po velmi špatné zimní přípravě a nepřesvědčivých jarních výkonech
naznalo několika změn. Ta nejviditelnější byla na místě trenéra. Tento post převzal Jožin
Šprencl s asistentem Petrem Horkým, s úkolem zvednout tréninkovou morálku a družstvo
přivést ve výhledu dvou až tří let do okresního přeboru. Ne vše se zde daří, ale herní i
výsledková tvář družstva se viditelně proměnila k lepšímu a také tréninková morálka se
výrazně zlepšila. Jen proměňování šancí a velké množství obdržených branek je kazem na
výsledkovém hodnocení. Není přece normální, aby druhé družstvo tabulky mělo záporné
skóre. Je otázka, jestli jeden trénink týdně bude v budoucnu stačit na úspěšné účinkování
v okresním přeboru.
Vloni založené B družstvo mužů má za úkol připravovat mladé kluky, kteří končí v dorostu,
pro A družstvo. Loňský podzim byl velmi rozpačitý herně, výsledkově a objevily se i další
problémy. V zimě jsme stáli před řešením co dál! Částečná proměna k lepšímu nastala již na
jaře a tréninkové i personální propojení družstva s A družstvem letos na podzim nese ovoce.
Po podzimu je družstvo na 5. místě se ziskem 21 bodů, což je víc než vloni za celou sezonu.
A také výkonnostní růst některých mladých hráčů v tomto družstvu je příslibem pro A
družstvo dospělých. Jmenujme zejména Petra Kryštofa, Tomáše Říhu, Tomáše Hodinu,
Miloše Dočekala či Tomáše Ziku (některé další ve výkonnostním růstu přibrzdila dlouhodobá
zranění). Ještě se plně nedaří začlenit do družstva šikovné dorostence mladších ročníků, kteří
si v náročné krajské soutěži dorostenců ne vždy zahrají a herní praxi velmi potřebují.
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V letní přestávce se brigádnickou prací podařilo přebudovat v důstojný stánek bufet na hřišti.
Finančně v této přeměně výrazně pomohl Městys Prosiměřice, který pomáhá i s údržbou hřiště
a řešením dalších problémů. Zde bych chtěl poděkovat zejména starostovi Prosiměřic panu
Jiřímu Lukešovi. Věřím, že tuto přízeň oddíl vrací sportovním vyžitím pro mládež Prosiměřic
a okolí a také zpříjemněním víkendových odpolední pro občany Prosiměřic. Není výjimkou,
kdy se jich na fotbalové utkání sejde víc než stovka. Těmto spoluobčanům bych chtěl také
poděkovat za přízeň, kterou nám věnují tím, že přijdou a fandí našim družstvům a finančně
podpoří naši práci.
Přílohou tohoto povídání jsou tabulky našich družstev po podzimu 2012.
Na závěr chceme popřát všem občanům Prosiměřic vše dobré pro nastávající zimní období,
zdraví, pohodu a vzájemnou lásku v roce 2013.
Mgr. Jiří Mašek, TJ SOKOL Prosiměřice
C2B - I. třída dorostu - skupina B

Okresní soutěž III. A – Znojmo, muži A
1. Mikulovice
2. Prosiměřice A
3. Mramotice
4. Micmanice
5. Starý Petřín
6. Suchohrdly
7. Hatě A
8. Slup A
9. Jevišovice B
10. Havraníky
11. Těšetice
12. Štítary
13. Hostim
14. Krhovice

14 12 1 1 46:6 37
14 10 0 4 32:28 30
14 7 4 3 29:19 25
14 7 3 4 32:30 24
14 7 1 6 34:26 22
14 7 1 6 25:24 22
14 5 4 5 22:23 19
14 5 2 7 29:26 17
14 4 3 7 36:37 15
14 4 3 7 25:33 15
14 4 2 8 21:26 14
14 4 2 8 18:35 14
14 3 3 8 23:28 12
14 3 3 8 17:48 12

1. Tasovice
2. Rosice
3. Dobšice
4. H. Kounice
5. Únanov
6. Miroslav
7. Přímětice
8. Zbýšov
9. Pohořelice
10. Hustopeče
11. Prosiměřice
12. Zastávka
13. IE Znojmo
14. Oslavany

Okresní soutěž IV. C – Znojmo, muži B
1. Čejkovice
2. Jaroslavice B
3. Hatě B
4. Jiřice
5. Such. u Mir. B
6. Dyje
7. Prosiměřice B
8. Práče B
9. Hrabětice
10. Slup B
11. Velký Karlov
12. Damnice
13. Břežany B

E1A - Okresní přebor žáci

13 11 1 1 48:12 34
13 9 3 1 53:18 30
13 9 2 2 38:24 29
13 6 3 4 21:22 21
13 6 2 5 29:18 20
13 6 2 5 29:37 20
13 6 1 6 24:31 19
13 4 4 5 25:19 16
12 3 4 5 32:33 13
13 4 1 8 12:36 13
13 3 2 8 17:28 11
13 1 3 9 18:40 6
13 2 0 11 20:48 6

1. Prosiměřice
2. Dobšice
3. Višňové
4. Šatov
5. Tasovice
6. IE Znojmo
7. Miroslav
8. Božice
9. Štítary
10. Šanov
11. Mikulovice
12. Únanov
13. Jevišovice

Okresní soutěž přípravky skupina C
1. Prosiměřice A
2. Polánka
3. Jiřice
4. Jezeřany
5. Práče
6. Hor. Kounice
7. Mackovice
8. Prosiměřice B
9. Mikulovice

16 13 1 2 151:29
16 12 1 3 117:42
16 12 1 3 105:24
16 9 0 7 49:46
15 8 0 7 73:47
16 7 1 8 53:62
16 6 0 10 38:89
16 2 1 13 22:108
17 0 1 16 15:176

13 11 2 0 62:13 35
13 11 1 1 33:13 34
13 9 1 3 48:23 28
13 8 1 4 41:35 25
13 8 0 5 34:15 24
13 7 2 4 43:48 23
13 5 1 7 28:31 16
13 5 1 7 34:45 16
13 5 0 8 22:37 15
13 4 0 9 26:30 12
13 3 3 7 30:41 12
13 2 4 7 21:36 10
13 3 0 10 21:48 9
13 2 0 11 18:46 6

40
37
37
27
24
22
18
7
1
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12 11 1 0 58:7 34
12 10 1 1 56:10 31
12 8 1 3 59:13 25
12 7 2 3 45:18 23
12 5 3 4 35:25 18
12 5 3 4 28:29 18
12 4 6 2 23:25 18
12 4 1 7 34:35 13
12 4 0 8 30:47 12
12 3 3 6 20:50 12
12 3 2 7 17:38 11
12 2 0 10 12:54 6
12 0 1 11 7:73 1

Společenská kronika

Kulturní akce v roce 2013
Pá 11.1.
So 19.1.
So 26.1.
So 16.2.
Pá 22.2.
Pá
8.3.
Út 30.4.
St
8.5.
So 1.6.
So 20.7.
31.8.-1.9.
So 21.9.
So 9.11.
So 30.11.

Počet obyvatel městyse Prosiměřice
k 18.12.2012 – 813
Narozené děti
Suchý Martin
Žák Tomáš
Šťáva Jan
Šťávová Gabriela
Kocmánková Helena
Sňatky
Ošlejšek Josef a Ziková Jitka
Vaňhara Michal a Kapečková Jana
Mokrohajský Ivan a Hellingerová Martina
Daneš Jaroslav a Hroššová Daniela
Varhaník Martin a Jakubová Hana
Kocián Karel a Smrčková Ludmila
Klíma Michal a Sůkupová Věra
Hlávka Jan a Hobzová Vendula
Michálek Jan a Grézlová Tereza
Svoboda Ondřej a Vorbisová Hana
Koldán Václav a Bartuschková Marcela
Viktorin Jiří a Pelechová Darina
Stuchlík Rudolf a Melicharová Helena
Stuchlík Martin a Vosáhlová Andrea
Binder Stanislav a Radová Irena
Polách Jakub a Petrziková Eva
Binder Milan a Houdková Alice

Ples ZŠ Želetice
Chovatelský ples
Společenský ples
Masopust
Ples ZŠ Prosiměřice
MDŽ
Pálení čarodějnic
Den vítězství
Dětský den
Letní noc
Posvícení
Výstava ovoce a zeleniny
Posezení s občany
Rozsvícení vánočního stromu

PF 2013
Příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce hodně štěstí, zdraví
a pohody všem občanům
přejí
zaměstnanci Úřadu městyse Prosiměřice
a
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice

Rozloučili jsme se
Koblihová Marie
Mikošková Anna
Holčapek Zdeněk
Kasíková Antonie
Götz František

Články, fotky, zajímavosti a připomínky
zasílejte na podatelna@prosimerice.cz

Pracovní doba úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
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12:00 - 16:30
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