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Úřad městyse Prosiměřice

prosinec 2007

Úvodní slovo
Poslední
prosiměřický
zpravodaj vyšel v srpnu
loňského roku a po celý
rok 2007, který byl na
úkoly a práci nabitý až
k prasknutí, tak se našel
čas na zpravodaj nový až
na závěr roku, kdy je
možno i bilancovat to, co
se nám za celý ten rok povedlo či nepovedlo dokončit, vybudovat a připravit na léta další. Práce
pro obec je totiž během na
dlouhou trať, která nemá
začátek ani konce.
Konec úvodní strany
posledního zpravodaje věnoval můj předchůdce ve
funkci starosty pan Jan
Kuřitka poděkování všem,
kteří pro obec něco udělali
a popřál občanům další
rozvoj obce ve volebním
období 2006-2010. Chtěl
bych mu touto cestou
poděkovat za vše, co se mu
do tohoto období podařilo
rozpracovat, připravit a
naplánovat. Za ten rok, co
jsem na místním úřadě ve
funkci starosty, tak stále
zjišťuji nové věci, které
mne
někdy
překvapí,
někdy potěší a někdy i
takřka šokují.

Překvapením např. je, že
se dnes ještě najde někdo,
kdo Vám pomůže a nic za
to nechce. To je věc, která
v dnešní uspěchané době
téměř vymizela a je to
velká škoda, protože lidé
by si měli vzájemně
pomáhat.
Potěšením je, že Vám
někdo za něco poděkuje,
ale to je věc opět výjimečná a dosti ojedinělá.
Šoků, urážek a ran pod
pás lze zažít asi nejvíce.
Patří sem pomluvy, nápady
a názory některých lidí,
kteří by se však měli
zamyslet hlavně sami nad
sebou.
Jiří Lukeš, starosta

Poděkování
Nejen za celý Městys
Prosiměřice, ale i za sebe
bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří svou prací ,
obětavostí, radou a úsilím
pomáhají organizovat společenské a kulturní dění
v obci. Na první místo
patří jistě všechny ženy,
které ať jsou členkami
Českého svazu žen nebo
ne, tak pořádají 90 % dění
kulturního i společenského.
Na druhém místě jsou pak
všichni ostatní lidé, kteří
organizují nebo i jinak
napomáhají k rozvoji obce
nebo se naši obec snaží
zviditelnit v rámci kraje
nebo i celé republiky.

Prezentace OOP ČR Prosiměřice
Území Obvodního oddělení Prosiměřice tvoří katastrální území 18 obcí – Bantice,
Borotice, Hodonice, Krhovice, Kyjovice, Lechovice, Oleksovice, Práče, Prosiměřice,
Stošíkovice na Louce, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Valtrovice, Vítonice, Výrovice, Želetice,
Žerotice.
Vedoucí OOP ČR Prosiměřice
Zástupce vedoucí oddělení
Okrskář v obci Prosiměřice

npor. Pavel Boroš
ppor. Michal Loessl
prap. Tomáš Bitala

Telefon
515 271 133
Fax
515 271 331
E-mail
znooppros@mvcr.cz
Bližší informace na www.mvcr.cz
Počet spáchaných trestných činů a přestupků v roce 2007 s porovnáním v roce 2006:
Celkem

2006 2007

Trestných činů
168
Přestupkových spisů 429
Alkohol u řidičů
55
Přestupky blokově 669
k.ú. Prosiměřice

178
236
51
788

2006 2007

8
Trestných činů
Přestupkových spisů 8
1
Alkohol u řidičů
Přestupky blokově 91

5
6
1
97

Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání
158
Anonymní svědek
974 641 641
Protikorupční linka 974 832 222

Budova OOP ČR Prosiměřice, č.p. 156

V rámci prevence kriminality se policisté OOP ČR Prosiměřice podílejí mimo jiné i na
realizaci akce „Ajaxův zápisník“ na příslušných základních školách.
___________________________________________________________________________

Upozornění nejen pro seniory
Dávejte pozor komu otvíráte dveře do domu ! Stává se, že za dveřmi stojí cizí osoba,
která nemá úmysl Vás pouze navštívit, ale třeba také okrást o celoživotní úspory.
___________________________________________________________________________

Základní škola Prosiměřice
Školní rok 2007 – 2008 byl zahájen 3. září slavnostním setkáním před budovou školy.
Celkem 343 žáků ( přibylo 8 žáků ) bylo rozděleno do 16 tříd. Do dvou prvních tříd
nastoupilo 37 dětí z toho 9 z Prosiměřic . Školu navštěvuje celkem 70 prosiměřických žáků.
Složení pedagogického sboru zůstalo prakticky beze změn. Přibyla paní učitelka Jitka
Kryštofová z Práčí.
V 1. a 6. ročníku se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který by
měl výuku ještě víc přiblížit potřebám dětí a sblížit školu s rodinou. Jak se to bude dařit,
záleží i na rodičích, na jejich vstřícnosti a otevřenosti vůči škole. Jen ve spolupráci s rodinou
může škola své žáky připravit pro život, pro úspěšné pokračování studií na středních školách.
Máme ambice být opravdu školou rodinného typu. Jde hlavně o to, zda se spolupráce školarodina 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.
Prosiměřická základní škola má celkem dobrou materiální základnu, ale některé velké
úkoly jsou před námi. Jde zejména o rekonstrukci přístavby školy, ve které je i školní
kuchyně. Pokud se nám v horizontu čtyř let kuchyni nepodaří dát do souladu s legislativou
EU, hrozí až její uzavření. Celá budova přístavby je stavebně naprosto nevyhovující a bude
nutná její velká oprava. Vlastně celková rekonstrukce.
Dále je nezbytné vybudovat multifunkční učebnu pro výuku za pomoci moderní
didaktické a počítačové techniky a rozvod internetu do všech učeben školy. Toto je nutné, aby
naše škola nezaostávala za vývojem velkých škol a žáky připravovala na práci s touto
technikou na úrovni, kterou si dnešní doba vyžaduje. Pro rok 2008 chci požádat starosty 8
spádových obcí a Prosiměřic o příspěvek na vybavení této učebny. Doufám, že u nich najdu
pochopení, i když vím, že to pro ně nebude lehké. Finanční rozpočty obcí jsou velmi napnuté,
ale měli by si uvědomit, že tyto peníze budou vynaloženy na zvýšení kvality vzdělání dětí
z jejich obcí. A takto vynaložené peníze určitě jsou použity nejsprávnějším způsobem.
Používání moderních technologií je bránou do života a zárukou zaměstnanosti obyvatel obcí.
Lidé se v těchto dnech velmi často ptají na stávku pracovníků regionálního školství, která
proběhla 6. prosince 2007. Na naší škole se ke stávce připojilo 26 z 33 pracovníků školy a tak
jsem rozhodl v tento den školu z důvodu stávky uzavřít. Proč ke stávce došlo? Troufnu si
tvrdit, že pracovníci škol do značné míry stávkovali za práva rodičů za zachování současné
úrovně základního a středního školství. Rodiče dětí stávkovat z tohoto důvodu nemůžou a tak
na sebe tuto odpovědnost vzali pracovníci škol. Hlavní důvody? Snížení rozpočtu na učebnice
a pomůcky o víc než 25% ( tyto peníze budou muset doplácet rodiče či obce ), postupné
odbourávání dotací na školní stravování, školní družiny či mateřské školy ( důsledkem může
být oběd pro děti za 40,- Kč - dnešních 18 korun bude i tak nutné od roku 2008 zvednout asi
o 4 koruny pro velký nárůst cen potravin, platby ve školní družině řádově několik stokorun
měsíčně a ještě více v mateřských školách ), zavedení školného na státních středních školách a
v neposlední řadě zmražení příjmů pracovníků škol, které má za následek pokles reálné mzdy
nejméně o 5%. Jsem rád, že velká část rodičovské veřejnosti projevila se stávkou sympatie.
Závěrem mi dovolte popřát Vám 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. Věřte, že to je dětem potřeba víc než
sebekrásnější dárky! Vše dobré do roku 2008, hlavně zdraví, klid a vzájemnou úctu přeje
Jiří Mašek, ředitel Základní školy Prosiměřice.

Silný dojem z vánoční akademie
Chci se s vámi podělit o zážitky z letošní vánoční školní akademie.
Ve škole jsem desátý rok, takže celý průběh znám docela dobře.Víc než měsíc nácviku,
pilování, někdy spíš drilování kvůli obrovskému prostoru, který se snažíme dětskými hlásky
vyplnit. Ale nakonec dobrý pocit, jak jsme v předvánoční době dokázali zaujmout a pobavit
naše mamky, taťky a všecky, co kvůli nám přišli do kulturního domu.
Ve čtvrtek v 16 hodin se sejdeme ve třídě. Převleky, nalíčení, nervozita a tréma. Na
poslední chvíli přecházíme do kulturáku, kde u vinárny ze sebe shodíme bundy, co nejtišeji,
pššššt, ať nerušíme diváky a ostatní účinkující.
Už jsme na řadě. „Děcka, umíte to, odvážně do toho, jste dobří. Hlavně nahlas !“
Přebíhám od jeviště mezi diváky a tam překvapeně vnímám šum, no to snad ani není šum, to
je ruch, vyložený nezájem. Tomáš Weiss jako ježeček se snaží obrovskému sálu i stovkám
lidí z plna hrdla sdělit, jak slíbil plchovi, že ho na Nový rok vzbudí, ale vypadá to, že to
nikoho nezajímá. Lidi v sále si toho mají tolik co říct. Soused klábosí se sousedem, paní si
dokonce otočí židli dozadu , aby se známými mohla líp povídat. Jenom ty děti na jevišti ji ruší
a tak se snaží, aby je překřičela.
Je mi trapně, stydím se a chci se omlouvat Tomášovi, který ten celý sál nepřekřičel, všem
účinkujícím dětem, Romance, která má pro roli myšky speciálně ušitou čepici s ušima a na
besídku dorazí i přes teplotu a antibiotika.
Naše vystoupení skončilo. Dětem se povedlo. Všechno klaplo. „Děcka, byli jste výborní,
fakt výborní. Jenom ti diváci jsou příšerní !“
„ Moje mamka ne.“ „Naši taky ne, ti nás celou dobu sledovali.“ Tomu samozřejmě věřím.
Ale , prosím vás, kdo teda byli ti nevychovaní ignoranti v sále ?!
Blanka Nožková, učitelka 3. třídy
___________________________________________________________________________

Místní poplatky
Místní poplatky se evidují a vybírají na základě příslušných ustanovení zákonů
č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích a č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Jedná se
o poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Městys stanoví vybírání místních poplatků obecně závaznou vyhláškou a je povinen včas
nezaplacené poplatky vymáhat.
Pokud poplatník neuhradí místní poplatky včas a ve správné výši, vystaví městys
dlužníkovi platební výměr splatný do 15ti dnů. Jestliže ani tehdy nedojde k úhradě
poplatku, podléhá dlužná částka daňové exekuci. V tomto případě se k dlužné částce
připočtou náklady exekučního řízení. Tyto náklady činí 2 % z exekučního nároku,
minimálně 200,- Kč.
Pokud zákonný zástupce (rodič) neuhradí místní poplatek za své nezletilé děti, bude
městys vymáhat dlužné částky od těchto dětí v momentě dosažení jejich zletilosti.

Mateřská škola Prosiměřice
Od 1. září 2007 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole 42 dětí, což
je po delší době značný pokles počtu dětí. Ale během školního roku byly přijaty 4 děti, takže
v současné době máme 46 dětí, u kterých pracují 3 pedagogické pracovnice a 2 provozní
pracovnice. Z důvodu lepšího pracovního uplatnění odešla paní učitelka Jaroslava Valentová,
dlouholetá zkušená pracovnice, která na naší škole odvedla kus poctivé práce a děti se s ní
nerady loučily. Za svou práci si zaslouží poděkování.
Kromě každodenních pracovních povinností, organizujeme různé akce pro děti a jejich
rodiče. Zdařilé bylo společné vyrábění strašáků z dýní, u kterého jsme zažili i dost legrace.
Další společná akce byla mikulášská besídka, která se konala v kulturním domě
v Prosiměřicích. Hojná účast dětí, rodičů i ostatních rodinných příslušníků svědčí o stále větší
oblíbenosti tohoto společného posezení k závěru roku. V zimních měsících chystáme
maškarní karneval v kulturním domě a doufáme, že děti ani jejich rodiče nezklameme.
Na závěr roku chceme poděkovat všem rodičům i ostatním našim příznivcům
za spolupráci, děkujeme i firmě AGRO Stošíkovice za každoroční příspěvky, jak
do mikulášských balíčků pro děti, tak i do tomboly na karneval.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2008.
Helena Machačná, ředitelka MŠ
___________________________________________________________________________

CESTY 2007
20. ročník setkání přátel turistiky a cestování
Letos se uskutečnilo jubilejní dvacáté setkání přátel
turistiky a cestování CESTY 2007 v Prosiměřicích, kterého se
účastnil i legendární cestovatel ing. Miroslav Zikmund. Pořadatelům akce patří obrovský dík
za propagaci naší obce nejen v rámci České republiky, ale i ve světě. Přeji organizátorům, aby
návštěva příštího ročníku byla v ještě větším počtu než ta letošní.
Jiří Lukeš, starosta

Souhrn investičních výdajů, oprav a udržování za rok 2007
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - investiční
Výstavba komunikace ke školní jídelně

7 140,00

Výstavba obslužné komunikace - I. etapa (G)

1 385 178,50

Výstavba chodníku okolo pošty - úprava vstupu KD

202 514,00

Výstavba - zastávka autobusu ČAS

7 500,00

Výstavba autobusové zastávky u POPRA

457 373,00

Prodloužení obecního vodovodu (F)

155 876,00

Prodloužení obecního vodovodu k areálu ZD

77 505,00

Prodloužení splaškové kanalizace - I. etapa (A)

4 635,00

Prodloužení splaškové kanalizace v obci (B)

230 173,50

Dešťová kanalizace pro RD u motorestu, I.etapa (E)

381 550,00

Tlaková kanalizace - směr Vítonice (C)

271 725,50

Tlaková kanalizace - směr Kyjovice (D)

206 830,00

Přeložka splaškové kanalizace u střelnice

0,00

Výstavba veř.osvětlení pro RD u Motorestu

327 411,00

Výstavba plynofikace pro RD u motorestu

589 909,00

Územní plán obce

10 710,00

Pozemky

1 260,00

Přístavba vchodu, fasáda OÚ

0,00

Investiční výdaje celkem

4 317 290,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – opravy a udržování
Silnice

207 839,99

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky

62 669,43

Provoz veřejné silniční dopravy – autobusová zastávka

0,00

Pitná voda

4 846,00

Činnosti knihovnické

0,00

Rozhlas a televize – místní rozhlas

0,00

Zájmová činnost v kultuře - KD

15 449,00

střelnice

14 919,00

Fotbalové hřiště

267 620,80

Víceúčelové hřiště

16 205,00

Sportovní zařízení v majetku obce celkem

298 744,80

Ostatní ambulantní pece – zdravotní středisko

10 288,00

Bytové hospodářství

0,00

Veřejné osvětlení

11 816,00

Pohřebnictví

0,00

Pece o vzhled obci a veřejnou zelen (opravy traktoru ...)

13 423,00

Požární ochrana “ dobrovolná část

0,00

Činnost místní správy (zejména topení)

146 332,40

Výdaje na opravy a udržování celkem

771 408,62

Matrika – informace
Za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Za povolení změny příjmení v ostatních případech pak správní poplatek ve výši 1.000,- Kč
(zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích – položka číslo 11).
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to
vážný důvod.
Nahlížení do matričních knih – podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách matriční
úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky
listin a činit z nich v přítomnosti matrikáře:
a) fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny, jejím sourozencům a
zplnomocněným zástupcům,
b) pro úřední potřebu státní orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněnými, jde-li o matriční knihy
vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků.
Ve věci zjištění data úmrtí je třeba, aby se žadatel obrátil na odbor správních činností
Ministerstva vnitra. V žádném případě tento údaj nezjišťuje matrikářka z matričních knih.

___________________________________________________________________________

Czech POINT – informace
1.ledna 2008 nabude 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.
Perspektivně bude Czech POINT sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne
občan“. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím Internetu.
Z legislativních důvodů je zatím možno získat ověřené výstupy:
- katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví,
- obchodního rejstříku,
- živnostenského rejstříku.
V roce 2008 bude probíhat příprava projektu Czech POINT na další služby: výpis
z Rejstříku trestů, autorizovaná konverze písemností, obecné podání a získání informací
z dalších agend.

Matrika rok 2007
Narozené děti
Kožnarová Šárka
Novotný Matyáš
Chaloupková Šárka

Rekonstrukce venkovního NN
E.ON Česká republika, s.r.o., oznamuje,
že v obci Prosiměřice bude v roce 2008
provedena rekonstrukce části distribuční
sítě. Předpokládaný termín realizace je 1-2.
čtvrtletí roku 2008.
___________________________________

Sňatky
Veselý Ladislav a Prokešová Alena
Kučera Bohuslav a Perličková Iveta
Buchta Miroslav a Šandová Lucie
Novotný Jan a Vrbová Vladimíra
Maník Michal a Valová Jana
Krejčí David a Krbálková Jana
Dvořák Zdeněk a Prčíková Lenka
Šnábl Petr a Fialová Vladislava
Kavalec Miloš a Vránová Marie
Frank Erik a Vyhnálková Jiřina
Smeták Petr a Jelenová Markéta
Plichta Aleš a Mihálíková Petra
Hodaň Martin a Adamíková Zuzana
Burnek František a Kardošová Jana
Myška David a Penxová Lucia
Dočekal Vlastimil a Hobzová Božena
Kirchner Filip a Hamplová Veronika
Jordán Petr a Šulová Ludmila
Chaloupka Bohuslav a Kočí Vlasta
Janečko Petr a Mirošová Karin
Fiala Roman a Kotlárová Simona
Jubilea
Paní Marie Jelenová, naše nejstarší
občanka, oslavila v plné svěžesti své
96. narozeniny.
Rozloučili jsme se
Havelka Miroslav
Pokorný Josef
Hrubá Marie
Valenová Růžena
Zoufalý Ladislav
Truhlář František
Tretter Adolf
Smrčková Marie

Konec místního rozhlasu ?
Z důvodu výše uvedené rekonstrukce
dojde k odstranění místního rozhlasu na
rekonstruovaných podpěrných bodech a
bude provedena rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Protože v obci současně s venkovním
místním rozhlasem existuje také rozhlas
bezdrátový, tak upozorňujeme na to, že po
odstranění venkovního místního rozhlasu
už nedojde k jeho zpětnému namontování.
Venkovní místní rozhlas bude umístěn
pouze na náměstí, aby občané, kteří budou
v obchodě nebo budou čekat na autobus, tak
měli možnost toto hlášení slyšet.
Kdo z občanů ještě nemá v domácnosti
bezdrátový přijímač BOR-1, tak bude mít
možnost k 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.
___________________________________

Kulturní akce 2008
19.1.
25.1.
1.2.
2.2.
29.2.
7.3.
1.6.
30.-31.8
6.9.
14.11.
30.11.

Chovatelský ples
Ples ČSŽ a Městyse Prosiměřice
Ples ZŠ Želetice
Masopust
MDŽ
Ples ZŠ Prosiměřice
Dětský den
Posvícení 2008
Výstava ovoce a zeleniny
Beseda s důchodci
Rozsvícení vánočního stromu

