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obce PRŠTICE
Vychází  od 1. 11. 2007  č. 1/2018

Nejstarší foto školní budovy dokončené v  září 1887, které můžeme  
veřejnosti nabídnout. Zveřejňujeme jako upomínku na nedávné   
130-té výročí vzniku školy. Tento snímek byl pořízen kolem roku 1906  
na tehdejší prštické návsi.   (Foto neznámý autor)
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riály otištěné ve Zpravodaji 
obce Prštice, jakož i forma  
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řejněny se souhlasem autorů. 
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Na Tři krále se nekonala jen Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným, 
která byla u nás velmi úspěšná, ale s přáním přišly i děti naší 
mateřské školy. Popřály všem na obci, poště, knihovně a obchodě, 
což všechny velmi potěšilo.   (Foto: Josef Daněk)
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1. Úvodní slovo starosty
Vážení občané,

při novoročních oslavách jsme opět vstoupili do roku končícího číslovkou osm. 
V dějinách našeho státu jsou mnohdy tzv. „osmičkové roky“ vykládány jako pře-
lomové, či jinak pro národ fatální. Jakoby snad nebylo i jiných osudových let, jak 
pro jednotlivce, tak pro společnost. Letos nám osmičky přece jen předznačily v le-
topočtu výročí, která se číselně k osmě i dějinám rýmují. V Pršticích si připome-
neme oslavami sto let vzniku Československa a tucet desítek let uplyne od vzniku 
Tělovýchovné jednoty Sokol Prštice.

Pro nás v obci byl významný i právě uplynulý rok 2017, ve kterém jsme si při-
pomněli 130 let vzniku nové školní budovy. Také se nám podařilo dosáhnout pro-
placení veškerých dotací, dokončit započaté stavby a neméně úspěšní jsme byli 
i v soudních sporech ve věci čistírny odpadních vod (ČOV).

V úvodním slově starosty se obvykle líčí chlubná témata, úspěchy v budování 
na obci, pojednává se o významných oslavách, výročích a o tom, co nás v nadchá-
zejících zítřcích čeká. Chci se však věnovat nyní tématu do roku 2017 obzvláště ne-
příjemnému, které jsme podědili v celém rozsahu po svých předchůdcích z počát-
ku let devadesátých minulého století, a tím je společná či nespolečná ČOV a hlavní 
přivaděč v obci Silůvky. Na počátku všeho byl postup odporující zákonu, svévolná 
rekonstrukce, neoprávněné a nesprávné provozování ČOV obcí Silůvky. Nyní ko-
nečně dochází k řešení, které jsem dříve ve Zpravodaji předpovídal již v roce 2010 
a  stojím si za vším, co zde bylo vyřčeno. Teprve po letech štrapácí u  soudních 
sporů mezi oběma obcemi je možné konstatovat, že bylo konečně dosaženo tzv. 
„bodu obratu“.

Slovní spojení „bod obratu, před který není návratu“, jsem si dovolil vypůjčit 
z  historie antického Řecka z  období peloponéských válek, které trvaly celkem 
dvacet sedm let a patří k obecným znalostem celého lidstva. Od vlády Periklo-
vy vztyčovali Athéňané tropaion, tzv. sloup ze zbroje nepřátel v místě, kde došlo 
k nezvratnému obratu bitvy, před který není návratu. Dnes slovo známe v přenese-
ném a jiném významu slova jako trofej, či trumf při vynesení silné karty otáčející 
karetní hru. My si však v našem případě pompu rádi odpustíme, jsme spokojeni 
s logickým směřováním celé sporné záležitosti.

Soudy se v současnosti zabývají otázkou určení vlastnictví k ČOV, která je v ce-
lém soudním řízení tou nejdůležitější a u níž došlo k pochybení tehdejších před-
stavitelů obou obcí z počátku devadesátých let. V současnosti je soudem prvého 
stupně konstatováno, že výlučným vlastníkem stavby ČOV a pozemku pod ČOV 
jsou Silůvky, když samotný pozemek pod ČOV Silůvkám již pravomocně náleží. 
O technologickém vybavení ČOV není prozatím rozhodnuto. Nelze také opome-
nout snahu Silůvek exekučně zatížit obec Prštice patřičně prezentovanou i vylepo-
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váním plakátů tzv. „užitečnými idioty“ v naší obci. Není to prosím urážka žádné 
osoby, ale terminus technikus – viz. wikipedie. Tato snaha Silůvek byla soudy pra-
vomocně potvrzena jako neoprávněná a v daném ohledu ji také lze považovat ze 
strany Silůvek za snahu šikanózní.

Od 1. ledna 2018 je obec Silůvky zbavena provozování ČOV, když tzv. veřejnou 
službou (již lze označit za způsob nucené správy) je provozováním pověřena VAS 
Brno a.s. Změny bylo dosaženo po více než pěti letech poukazování obcí Prštice na 
nepravost činnosti obce Silůvky, kdy jedním ze zásadních pochybení je i nespráv-
ná tvorba ceny stočného. 

Jaké může být zakončení sporů? No přece takové, jaké jsme v roce 2010 před-
povídali.

Po pravomocných rozhodnutích soudů se obě obce mohou dohodnout na 
způsobu další spolupráce. Je však nutné konstatovat, že bude-li či nebude-li ná-
ležet výlučné vlastnictví k ČOV Silůvkám, tato skutečnost nemá žádný vliv na 
kontinuitu čištění odpadních vod z naší obce. Jisté však je, že se budou muset 
uzavřít smlouvy, vždy však předem projednané a schválené oběma zastupitelstvy, 
upravující jak fungování ČOV, tak zejména řádnou tvorbu ceny stočného v sou-
ladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, jež má být za čištění odpadních 
vod hrazena.

Každopádně „vzduch“ bude snad brzo soudy mezi oběma obcemi „vyčištěn“ 
a nic nebude bránit narovnání vztahů, jak se sluší a patří. Já tomu pevně věřím na 
základě směřování výše uvedených věcí.

Závěrem si dovolím popřát vám všem a vašim rodinám vše nejlepší. Vzhůru do 
dalšího roku našich životů s veselou myslí, ve zdraví a hlavně bez dalších zbyteč-
ných, uměle konstruovaných starostí.

 Ing. Josef Daněk, starosta obce Prštice

2. Informace z obecního úřadu

NABÍDKA FINANČNÍ SPRÁVY ČR
Finanční správa České republiky informuje o nové službě, kterou umožní po-

platníkům daně z nemovitých věcí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím e-mailu. 

Přihlášení ke službě je podmíněno podáním vyplněné Žádosti ve věci za-
sílání údajů pro placení daně z  nemovitých věcí e-mailem (tiskopis MFin 
5559 – vzor č. 1, v  příloze) na kterékoliv územní pracoviště Finančního úřa-
du pro Jihomoravský kraj. Více o  službě naleznete na webu Finanční správy:  
http://www.financnisprava.cz/email.
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MÍSTNÍ POPLATKY 2018
Místní poplatky za komunální odpad a  za psy jsou vybírány v  kancelá-

ři obecního úřadu každé pondělí a  středu 8.00–17.30 hod. (polední přestávka  
12.00–13.00 hod.) do konce měsíce dubna t.r. Výše poplatku zůstává beze změ-
ny, a  to 500 Kč/osobu u  trvalého pobytu, 500 Kč/neobydlenou nemovitost,  
120 Kč/psa, 60 Kč/psa u občana pobírajícího důchod.

Údaje pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu 165 618 554 / 0300 
var.symbol odpady 1337+číslo domu, 
var.symbol psi 1341+číslo domu.

EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12.  2017
Počet obyvatel celkem 947
Z toho muži 461
Z toho ženy 486
Z toho cizí státní příslušníci s povoleným pobytem  12
Přihlášení k trvalému pobytu  20
Odhlášeni z trvalého pobytu  15
Narození  10
Zesnulí  13
Průměrný věk obyvatel  41,6
Nejčastější ženské jméno Jana
Nejčastější mužské jméno Jan, Jiří

do 7 let = 45 %
od 7 do 15 let = 48 %
od 15 do 18 let = 7 %

Věkové rozložení dětí
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PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
(KVĚTEN 2017 – LEDEN 2018)

Výpis usnesení ze dne 18. 5. 2017

Usnesení č. 138/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu z  veřejné schůze dne 18. 5. 
2017 zastupitele Pavla Sedláčka a Milana Vaněčka.

Usnesení č. 139/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Prštice na den 18. května 2017. 

Usnesení č. 140/2017/Z16
  Zastupitelstvo Obce schvaluje projednání věci ve školské radě, která zhod-
notí demografický vývoj a  potřebu nových míst ve školce a  případné vari-
anty rozšíření kapacity mateřské školy předloží do zasedání zastupitelstvu  
Obce.

Usnesení č. 141/2017/Z16
 Zastupitelstvo obce Prštice neschvaluje Návrh na rozdělení výsledku hospo-
daření roku 2016 a nařizuje Výsledek hospodaření své příspěvkové organiza-
ce MŠ a ZŠ Prštice za rok 2016 převést do rozpočtu Obce, a to částku ve výši  
153 376,90 Kč. Ta bude použita na vybudování parkoviště vedle budovy ZŠ.

4 děti =  1 %

3 děti =  4 %

2 děti = 24 %

1 dítě = 19 %

0 dětí = 52 %

Rodiny podle počtu dětí

1 % 4 %
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Usnesení č. 142/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočet své příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ 
Prštice Hlavní 13,  Prštice, na rok 2017/18 ve výši 500 000 Kč.

Usnesení č. 143/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje finanční příspěvek ZŠ a MŠ Prštice, příspěvkové 
organizaci, Hlavní 13, Prštice, na Den dětí pořádaný 2. 6. 2017 ve výši čtyřitisíce 
korun. 

Usnesení č. 144/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje návrh Smlouvy o  zřízení věcného břemene  
č. HO-014330042073/001 tak, jak byla předložena a  pověřuje starostu Obce 
podpisem Smlouvy. Návrh Smlouvy je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 145/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční sousta-
vy č. 130008620 tak, jak byla předložena a pověřuje starostu Obce podpisem 
smlouvy. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 146/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje zrušení zbytku betonového přívodního potrubí 
do bývalé požární nádrže, současně pověřuje starostu oslovením tří dodavate-
lů a zajištěním provedení prací. Před započetím prací budou provedeny zemní 
sondy pro zjištění rozsahu nutných prací. 

Usnesení č. 147/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 tak, jak bylo před-
loženo.

Usnesení č. 148/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč spolku SDH Prštice na 
pořádání Jánských hodů konaných dne 13. května 2017.

Usnesení č. 149/2017/Z16
 Zastupitelstvo Obce schvaluje nájem zámeckého nádvoří a sala terreny Kynolo-
gickému klubu Prštice pro pořádání taneční zábavy za 2000 Kč, k tomu odměna 
obsluhy výčepu a úklid. Předem bude složena vratná kauce ve výši 10 000 Kč. 
Výčepní pult musí být obsluhován pracovníkem Obce, pořadatel úklid toalet 
dohodne s pracovnicí Obce. Stejné podmínky platí i pro ostatní komerční po-
řady s výběrem vstupného.
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VÝPIS USNESENÍ ZE  DNE 23. 6. 2017
Usnesení č. 150/2017/Z17

 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Slezáka  
a Roberta Kelbla.

Usnesení č. 151/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva Obce Prštice na den 23. června 2017.

Usnesení č. 152/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje nepřijetí „Zprávy o uplatňování územního plánu 
obce Prštice“ zpracovaného Odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice.

Usnesení č. 153/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Závěrečný účet obce Prštice za rok 2016 s výhra-
dou tak, jak byl předložen a je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 154/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje účetní závěrku obce Prštice za rok 2016 tak, jak 
byla předložena.

Usnesení č. 155/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled tak, jak byl před-
ložen.

Usnesení č. 156/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017 tak, jak bylo za-
stupitelstvu předloženo. 

Usnesení č. 157/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a  MŠ Prštice za rok 2016 
tak, jak byla předložena.  Současně schvaluje revokaci původního usnesení č. 
141/2017/Z16 a jeho nové znění. 
 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje Návrh na rozdělení výsledku hospodaře-
ní roku 2016 a nařizuje Výsledek hospodaření své příspěvkové organizace MŠ 
a ZŠ Prštice za rok 2016 převést do rezervního fondu PO a z investičního fondu 
převést do rozpočtu Obce částku ve výši 153 376,90Kč. Ta bude použita na vy-
budování parkoviště pro ZŠ a MŠ Prštice vedle budovy ZŠ.

Usnesení č. 158/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Dohodu s obcí Ořechov o vytvoření společného 
školského obvodu a Obecně závaznou vyhlášku obce Prštice č. 2/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu Základní školy. Vyhláška je přílo-
hou tohoto zápisu.
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Usnesení č. 159/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se 
stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Prštice, která je přílohou to-
hoto zápisu.

Usnesení č. 160/2017/Z17
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016, která je  
přílohou tohoto zápisu.  

VÝPIS USNESENÍ ZE DNE 19. 9. 2017

Usnesení č. 161/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Milana Vaněčka 
a Roberta Kelbla.

Usnesení č. 162/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje změnu bodu programu č. 5 na znění – Schvalo-
vání rozpočtového opatření č. 4 a č. 5 a doplnění bodu č. 10 programu zasedání 
– Schvalování příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 
2018 a příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2018.

Usnesení č. 163/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva Obce Prštice na den 19. září 2017. 

Usnesení č. 164/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 tak, jak bylo před-
loženo.

Usnesení č. 165/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rekonstrukci místnosti č. 1–2 v budově zámku 
Prštice v souladu se závazným stanoviskem č. 50/2017 Měú Šlapanice, odboru 
památkové péče s tím, že budou obeslány nejméně 3 firmy poptávkovými roz-
počty. Vybraná firma vyvstane z výběrového řízení a návrh smlouvy s ní bude 
předložen zastupitelstvu Obce ke schválení. 

Usnesení č. 166/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje podání žádosti o  dotaci „Opatření ke sníže-
ní energetické náročnosti veřejného osvětlení“ prostřednictvím firmy MKK  
lightservis, s.r.o., 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 056231582 dle cenové nabídky kte-
rá je součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.
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Usnesení č. 167/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje podání žádosti o  dotaci na stavbu „Zpevněné 
plochy u kulturního domu, Prštice“ a „Přístřešek u kulturního domu v Pršti-
cích“. O administrační nabídky budou požádány nejméně tři firmy.

Usnesení č. 168/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje příspěvek na financování systému IDS na rok 
2018 ve výši  47550Kč a dále schvaluje příspěvek na nadstandard dopravní ob-
služnosti IDS JMK na rok 2018 ve výši 5749 Kč.

VÝPIS USNESENÍ ZE DNE 22. 11. 2017

Usnesení č. 169/2017/Z19
 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Sedláčka 
a Josefa Daňhela.

Usnesení č. 170/2017/Z19
  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Prštice na den 22. listopadu 2017.

Usnesení č. 171/2017/Z19
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 tak, jak bylo předloženo.

Usnesení č. 172/2017/Z19
 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje pronájem prostor určených k podnikání 
v budově zámku Prštice za účelem prodeje smíšeného zboží a potravin, sklado-
vání zboží a materiálu paní ------------------------- .  Cena se sjednává za cenu 
207 Kč/m2 a rok. Celkem  18 009 Kč bez DPH, bez vodného a stočného za rok.  
Energie si hradí nájemce sám. Bezprostřední přilehlé prostory pod arkádami 
budou sloužit k  uskladnění přepravek. Cena byla stanovena jako obvyklá se 
zájmem zachovat prodejnu smíšeného zboží a potravin v obci. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu uzavřít nájemní smlouvu dle ustanovení § 2302 a násl. 
občanského zákoníku.

Usnesení č. 173/2017/Z19
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu č. 1030037658/001 o  smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Česká republika, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. Věcné břemeno se stanovuje ve výši 2000Kč. S před-
loženým technickým řešením zastupitelstvo Obce souhlasí. 
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Usnesení č. 174/2017/Z18
 Zastupitelstvo Obce schvaluje dotaci Mysliveckému honebnímu společenstvu 
Prštice-Radostice na zajištění společenské akce Myslivecký ples, konané dne  
13. ledna 2018 ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.

Usnesení č. 175/2017/Z19
 Zastupitelstvo Obce schvaluje dar TJ SOKOL Prštice na tělovýchovnou akci 
„Vánoční gymnastický dvojboj“ v požadované částce 3000Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

VÝPIS USNESENÍ ZE DNE 28. 12. 2017

Usnesení č. 176/2017/Z20
 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Slezáka  
a Milana Rozbořila.

Usnesení č. 177/2017/Z20 
o schválení programu veřejného zasedání nebylo zastupiteli přijato.

VÝPIS USNESENÍ ZE DNE 29. 1. 2018

Usnesení č. 178/2018/Z 21
 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Sedláčka 
a Milana Vaněčka.

Usnesení č. 179/2018/Z 21
 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Prštice na den 29. ledna 2018.

Usnesení č. 180/2018/Z21
 Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 tak, jak bylo předlo-
ženo.

Usnesení č. 181/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje návrh střednědobého rozpočtu obce Pršti-
ce na rok 2019 a rok 2020 tak, jak byl předložen zastupitelstvu obce.

Usnesení č. 182/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce schvalovat rozpočtová opatření do 
výše 200.000Kč mezi závaznými ukazateli. V neomezené výši zapojovat do roz-
počtu účelově přidělené finanční prostředky z jiných rozpočtů. Hradit pokuty, 
penále a další nutné výdaje z rozhodnutí nadřízených orgánů.
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Usnesení č. 183/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměny pro neuvolněného místostarostu 
(7.772 Kč nyní), předsedy výborů (1.387 Kč nyní) a zastupitele (476 Kč nyní) 
s účinností od 1. 2. 2018. Ing. Jan Slavík se odměny zříká.

Usnesení č. 184/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro členy výborů finančního a kontrol-
ního ve výši (460,- Kč nyní) s účinností od 1. 2. 2018. Členky kontrolního výbo-
ru Eva Dvořáková a Alena Kubíková se odměny zříkají.

Usnesení č. 185/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce schvaluje obecné závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním 
poplatku za komunální odpad od 1. 2. 2018.

Usnesení č. 186/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce schvaluje formu působení klubu seniorů s  hlavní ná-
plní činnosti kulturní a  vzdělávací organizační složky obce Prštice. schva-
luje zřizovací listinu organizační složky  obce Prštice – Klubu seniorů  
v Pršticích.

Usnesení č. 187/2018/Z 21
 Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje pro kalendářní rok 2018 cenu vodného pro 
Obec Prštice ve výši 26,72 Kč bez DPH, cena pevné složky se stanovuje ve výši 
350 Kč bez DPH. Cena stočného se stanovuje pro Obec Prštice ve výši 28,60 Kč 
bez DPH. DPH je zařazeno ve snížené sazbě 15 %. Zastupitelstvo obce Pršti-
ce nepřistupuje ke schválení ceny vodného pro obec Silůvky, a  to zejména pro 
neexistenci podmínky dle § 8  odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o  vodovodech  
a kanalizacích, v platném znění a také pro absolutní nesoučinnost Obce Silův-
ky v této věci. Zastupitelstvo Obce Prštice bere na vědomí, že kalkulovaná cena 
vody předané je 16,47 Kč bez DPH a dále bere na vědomí nutnost uplatnění to-
hoto nároku ceny pro vodné za obcí Silůvky soudní cestou jako bezdůvodného  
obohacení.

Usnesení č. 188/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce schvaluje zastupitele Pavla Slezáka do funkce předsedy fi-
nančního výboru Obce.

Usnesení č. 189/2018/Z 21
 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000 Kč své pří-
spěvkové organizaci ZŠ a  MŠ Prštice pro účinkující u  příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromku v Pršticích dne 2. prosince 2017.
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SDĚLENÍ SPRÁVY VODOVODU A KANALIZACE OBCE
S ohledem na pokles teplot by se mohly objevit problémy s vodovodními pří-

pojkami a vodoměry. Např. rozbitá sklepní okénka v místnostech, kde se vodo-
měr nachází, mohou přispět k následnému poškození vodoměru mrazem. Rovněž 
tak může být důsledkem havárie špatně osazený poklop vodoměrné šachty. Jsou 
známy případy, kdy otevřené sklepní okénko bylo příčinou poškození vodoměru 
vlivem mrazu a následného vytopení rodinného domku uniklou vodou z potrubí. 
Proto prosím kontrolujte v zimních měsících zabezpečení vodoměry. 

Dále připomínáme, je do kanalizace zakázáno vypouštět:
biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů)
hygienické potřeby 
chemikálie, léky aj.
tuky (fritovací oleje, motorové oleje)

Tuky se po ochlazení sráží a spolu s dalšími odpady utvoří pevnou hmotu způ-
sobující zanášení a následné ucpávání kanalizace, a to nejen domovní, ale i ven-
kovní. 

Tuky tedy po vychlazení přelijeme do PET nádob a odevzdáme v rámci sběru 
nebezpečného odpadu, který je v naší obci každoročně zajištěn v jarních a pod-
zimních měsících.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Letošní Tříkrálová sbírka v  naší obci přispěla k  pomoci potřebným částkou 
35.142 Kč!

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradi-
ci, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v po-
žehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto koledníci s sebou nosí 
kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z  jednotlivých domácností. Ty pak 
v jsou rajhradské charitě spočítány a rozděleny do projektů pomoci.

Loňský výtěžek Oblastní charitě Rajhrad pomohl rozšířit aktivity a  činnosti 
Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá 
řešit problémy mladé generace. Podařilo se jí zakoupit dodávku, díky které může 
efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem v  nouzi v  blízkém i  vzdálenějším 
okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa byla zmodernizována rozlučková 
místnost, kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými.

Letošní výtěžek bude využit k  vybudování nových jednolůžkových pokojů 
v hospici sv. Josefa a k namontování venkovních žaluzií, které ochrání pacienty 
před vysokými letními teplotami. Oblastní charita Rajhrad pečuje nejen o pacien-
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ty, ale i o jejich příbuzné. Úmrtím pro ně péče o pozůstalé nekončí, je nápomoc-
na při poskytování další potřebné opory. Pro tyto účely plánuje vybudovat pietní 
místo, které bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase 
bude moci zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně 
nemocné v jejich domovech.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáhají na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši 
sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky 
nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům dokáže pomoc nejen udržet, 
ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.

Poděkování patří především vám všem dobrým lidem za to, že jim pomáháte 
poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319

email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

3. VÝSTAVBA NA OBCI

3.a)     Elektrifikace NN do země a veřejné 
osvětlení ulic z programu EFEKT 2018

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali jsme veřejnost o přípravě elek-
trifikace NN do země v ulicích Pod horkou, Mezírka, Úzká, Kelendrov a v části 
ulice Hlavní ve spolupráci se společností E.ON, která je současně investorem akce. 
Obec bude hradit veřejné osvětlení, místní rozhlas, úpravy vozovek a chodníků. 
Stále probíhá projektová příprava akce ze strany investora a letos se snad také za-
čne stavět. Obec souběžně s touto akcí připravuje rekonstrukci místního rozhlasu 
a výstavbu nového veřejného osvětlení (VO). V případě VO jsme požádali o do-
taci MPO ČR v rámci programu EFEKT 2018. Zatím máme přiznáno 585 432 Kč 
k výměnám světel v celé obci za osvětlení typu LED. Osvětlení zůstane původní 
pouze v ulici Ořechovská a Za humny, kde byla osazena osvětlovací tělesa již nová 
a technicky moderní při zavádění přípojek NN do domů zemním přívodem. Po 
přípravných pracích, jakými byla pasportizace VO, byl zpracován projekt s  ná-
zvem „Rekonstrukce VO obce Prštice“ v dotačním programu EFEKT 2018 a po-
žádáno o dotaci. Výsledek se dostavil v lednu 2018 a tím je přidělení výše uvedené 
dotace. Nyní budeme chystat vlastní provedení prací, když finanční krytí stavby 
je částečně již zajištěno. Před koncem loňského roku bylo na prostranství před 



13

Doplnění řady čtyř sloupů světel před zámkem požadovali cestující autobusy systému 
IDS JMK a pracovníci pošty Partner Prštice. (Foto J. Daněk)

zámkem doplněno veřejné osvětlení o čtyři stožáry se svítilnami LED. Autobusová 
zastávka a přístupové cesty k zámku tím byly nasvětleny dle norem a zajištěna lepší 
bezpečnost chodců. Josef Daněk

3.b) Oprava koryta potoka Šatavy v Pršticích
Povodí Moravy s. p. připravuje opravu vodního toku Šatava v intravilánu obce 

Prštice. Název stavební akce je „Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava 
toku“. Plánovaná oprava je navržena v úseku mezi mostem silnice III/15260 (ulice 
Hlavní) a mostem přes tok na jihu obce, spojení ulic Hlavní a Pod Horkou. Na 
stavbu je zpracována projektová dokumentace přímo projekčním oddělením Po-
vodí Moravy a. s. Již byly vydány i souhlasy jednotlivých vlastníků a následně bude 
zažádáno o souhlas s ohlášením stavby na příslušném vodoprávním úřadě. Před-
pokládaný začátek prací je jaro 2018, dle možností financování a povolení stavby. 
Z  toku Šatavy bude odstraněno stávající opevnění tvořené betonovými panely. 
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Zájmové území: k. ú. Prštice
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím pracovníka Povodí Moravy, s.p.

Po opravě koryta Šatavy správcem toku Povodí Moravy by k takto vysokému stavu 
hladiny, jako tomu bylo 3. srpna 2014, již nemělo dojít. (Foto: J. Daněk)
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Opevnění břehů a dna bude provedeno v obdobném rozsahu kamennou dlažbou 
do betonu. Z toku potoka bude z důvodů provádění prací a zvýšení kapacity vod-
ního toku odstraněna většina dřevin, stromů a další vegetace. Vzhledem k pro-
storovým podmínkám koryta, v návaznosti na okolní pozemky, jsou v zájmovém 
úseku ztížené podmínky pro přístupové cesty. V případě nabídky pronájmu po-
zemku za účelem příjezdu mechanizace do toku bude Povodím Moravy a.s. uza-
vřena smlouva o odměně  majitelům pozemků. 

Ing. Záruba – projektant 
Mob.: 606 639 039 

E-mail: zaruba@pmo.cz

3.c) Budova zámku Prštice 
Práce na budově zámku je průběžná činnost dle záměru z roku 2010. V tomto 

čísle zpravodaje představujeme další provedené práce v následujícím fotoseriálu.

Obnovili jsme prozatím betonové odvodnění z dvacátých let dvacátého století, které bylo 
nevhodně zahrnuto v roce 1977. Do doby budoucí celkové úpravy cesty před budovou 
zámku ještě betonové odvodnění dobře poslouží jako provizorní.  (Foto: J. Daněk)
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Betonové odvodnění budovy zámku fotografované v nelehkém období Protektorátu. 
Ze snímku je patrno, že terén v okolí budovy byl mnohem níže než dnes. První zvý-
šení terénu máme zaznamenáno kolem roku 1840 za vlastnictví zámku barony ze 
Sina.  
 (Foto Ing. Arch. Dufka, r: 1941 Památkový úřad Brno)
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3.c)1  Ústřední elektrozvodna zámku  
a elektro propojení vnitřních prostor 

Tímto „energokanálem“ přes nádvoří budou svedeny roz-
vody elektro do hlavního rozvaděče budovy zámku. Po 
připojení rozvodů místností celého zámku se budou moci 
prostory využívat cele pro veřejnost, jak předpokládá zá-
měr z  roku 2010. Práce jsou to fádní a  fotograficky ne-
přitažlivé. Bez provedení tohoto záměru by bylo nemožné 
bezpečně užívat budovu s vnitřními prostory nezávisle na 
sobě. (Foto J. Daněk)

Při pracích na re-
konstrukci elektro 
rozvodů postupujeme 
ke konečnému pláno-
vanému stavu. Elektro-
rozvody v budově musí 
splňovat veškeré náro-
ky uživatelů a  platné 
normy pro elektrické 
sítě. Do hlavního roz-
vaděče (rekonstruova-
ná místnost vedle hlav-
ního schodiště) bude 
připojen hlavní posí-
lený přívod 75A pro-
váděný fy. E. ON. Pro-
vedení prací fy E. ON  
se dočkáme v letošním 
roce. Přeložka k  po-
sílení přívodů byla již 
dříve schválena zastu-
pitelstvem. Je to po-
slední velká stavebně-
-instalační práce oku 
viditelná z  nádvoří. 
Nyní bude následovat 
omítání prostor pod 
nádvorními arkádami 
a  tyto zcela zpřístup-
něny  veřejnosti. Pro-
vedením těchto prací 
budou vytvořeny pod-
mínky pro přeložku 
pošty Partner do pří-
zemí budovy zámku 
a rozšíření obchodních 
prostor tamtéž.
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3.c)2 Obnova prvků fasády zámku 
Obnova fasádních omítaných prvků patří mezi drobné opravy prováděné ale 

postupně na obrovské ploše. Práce jsme popsali v minulém čísle Zpravodaje a dnes 
přinášíme další fotografie o pokračování prací. Některé fasádní omítané prvky byly 

Pánové Písařík a  Dobrovodský budou na fasádu prštického zámku vzpomínat  
ještě dlouho v důchodu. Pan Brabenec si velmi oblíbil okna zámku, kterých je rovná 
stovka.  (Foto: J. Daněk)
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již tak stráveny působením počasí, že bez okamžitých oprav by se nebylo možné 
chytit původních tvarů a zachovat ráz fasády. Veškeré části fasádních prvků, které 
šlo ponechat, ponecháváme. Oprava štítů je odsunuta na jaro roku 2018. Pokrývači 
jsou nedostatkovou stavební profesí. Prof. Vondruška uvádí ve statistice, že na jed-
noho pokrývače připadá v ČR 18 psychologů. S psychology ale střechu neopravíme.

Oprava místa fasády, kde byl zazděn velký rozvaděč Telecomu. Ten je nyní pře-
místěn k  autobusové zastávce před parkem a  celý modernizován v  loňském  
roce.  (Foto: J. Daněk)
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3.c)3  Odkanalizování zázemí sala terreny  
a jihozápadního křídla budovy zámku

Celé jihozápadní křídlo budovy zámku, obchod a sala terrena jsou nyní opatřeny 
novou splaškovou přípojkou svedenou do hlavního řadu. (Foto: J. Daněk)
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Narozeninová stuha (Foto: L.Drábková)

4. Z činnosti v naší základní a mateřské škole
V  letošním školním roce v  naší škole slavíme významné jubileum, a  to  

130. výročí jejího otevření. Dříve na místě dnešní budovy stávala přízemní ško-
la postavená z vepřovic. Nová škola byla vybudována v  roce 1887 a 2. října té-
hož roku se v ní začalo vyučovat. Prvním řídícím učitelem byl rodák z Litomyšle  
a významný spisovatel, Viktor Kamil Jeřábek. 

Od doby pana Jeřábka uplynulo tedy více než sto let a za tu dobu škola prošla 
významnými změnami nejen po stránce vybavení a přístavby mateřské školy, ale 
také celé školství ušlo kus cesty ke změnám.

Společně s dětmi a pedagogy jsme se rozhodli, že takové kulaté narozeniny ne-
můžeme jen tak opomenout, a proto jsme rozvrhli oslavy tohoto výročí do celého 
letošního školního roku. V říjnu 2017 jsme se zapojili do projektu 72 hodin, v je-
hož rámci jsme ovázali naši školu narozeninovou stuhou, tedy dlouhým plátnem, 
na kterém naši žáci vyjádřili svůj vztah ke škole. Někteří namalovali sami sebe 
nebo své spolužáky, jiní zase narozeninový dort se 130 svíčkami. Děti také vytvo-
řily „strom gratulací“, na který zavěsily lístky, do nichž napsaly, co by chtěly škole 
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popřát. V lístcích se objevila např. přání, aby škola měla hodně kamarádů, hodně 
pilných žáků, ale také, aby se stále smála a byla šťastná. 

V další fázi našich oslav jsme uskutečnili besedu s někdejší místní kronikářkou, 
paní Řezníčkovou, na níž jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen z historie 
naší školy, ale také o tom, jak se vyučovalo v minulosti. Při příležitosti 130. výročí 
otevření školy vznikla v prostorách 1. patra místního zámku výstava zachycující 
dějiny školy právě od dob V. K. Jeřábka, kterou připravily paní Anežka Urbanová 
a Milena Řezníčková, za což jim patří veliké poděkování. 

V  oslavách ovšem budeme pokračovat až do konce letošního školního roku, 
který bychom rádi zakončili školní akademií a ukázali na ní, co všechno naše děti 
umí.

A nyní pár informací k organizaci tohoto školního roku:
Ve školním roce 2017/2018 se v naší malotřídní škole vzdělává v pěti ročnících 

46 žáků rozdělených do tří tříd. Vždy se snažíme, aby první třída byla samostatná, 
protože zahájení školní docházky je pro děti významným krokem a je nezbytné, 
aby paní učitelka měla na jednotlivé děti dostatek času a mohla se jim individuálně 
věnovat. 

V mateřské škole je kapacita zcela naplněna 28 dětmi.
V nejbližší době se společně těšíme na řadu akcí, které proběhnou ve 2. pololetí, 

a  to např. maškarní karneval, vítání jara, Noc s Andersenem, v dubnu nás čeká 
zápis do 1. třídy, v květnu zápis do mateřské školy a poté škola v přírodě. O všech 
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významných akcích bu-
dete informováni s  do-
statečným předstihem na  
www.zsamsprstice  i  pro-
střednictvím hlášení obec-
ního rozhlasu.

Na závěr mi dovolte, 
milí čtenáři, abych Vám 
všem popřála všechno nej-
lepší v  roce 2018. Našim 
žáčkům přeji, aby se jim 
ve škole líbilo, aby jim po-
skytovala dostatek inspi-
race a  pozitivních zážitků 
a  v  neposlední řadě přeji 
naší oslavenkyni, škole, 
aby pro děti, rodiče, paní 
učitelky i  ostatní zaměst-
nance a  přátele školy byla 
příjemným místem, kam se 
budou vždy rádi vracet.

Strom gratulací  Foto: Lenka Drábková
 Mgr. Lenka Drábková, 
ředitelka ZŠ a MŠ Prštice
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5. ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ NA OBCI

5.a) Společenská kronika  (srpen 2017 – leden 2018)

Blahopřání k životním jubileím 50, 60, 70, 90 let 
Stanislava Dvořáčková Ctirad Slaný                                                      
Marta Dvořáčková Vlasta Šafářová
Vlastimila Cesarová Pavel Kuneš       
Milan Vašíček Květoslava Zapletalová
Miroslav Peška Jarmila Mášová
 Radek Škárka
Marie Čechová Jarmila Vítámvásová
Jitka Tonnerová
Miroslava Křečková
Božena Paulíčková

Karel Dobrovodský
Eva Milinková
Marie Podaná
Jaromír Chlumecký

Blahopřání ke Zlaté svatbě 
manželům Peškovým, Šimberovým a Čechovým

Blahopřání rodičům k narození dětí 
manželům Koudelkovým k narození syna Martina
manželům Švarcovým k narození dcery Emmy
manželům Záděrovým k narození syna Patrika
manželům Paulíčkovým k narození dcery Lucie
manželům Daňkovým k narození dcery They

Poslední rozloučení 
Ivan Liška   František Badin
Božena Baarová Jarmila Šenkýřová
Jaromír Gregor Žofie Pešková
Vlastimila Fialová Václav Minarčík
Eliška Ambrožová Emilie Milková

Vážení občané, v souvislosti s novou legislativou na ochranu osobních údajů budou 
rodinné události a životní jubilea nadále zveřejňovány v této rubrice pouze na osobní 
přání občanů.
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 Roztomilé vystoupení krojovaných dětí. (Foto: Rostislav Slaný)

5.b) Ohlédnutí za Babskými hody 2017
Devátého září – to zase byla paráda! Naše ženy a dívky se vyšňořily tentokráte 

do tří druhů krojů – do prštických, kyjovských slavnostních a kyjovských všed-
ních. Počasí jako objednané, příjemné zářijové polojasno. Navíc Babské hody 2017 
budou držet jedno prvenství, a tím je první mája vztyčená v nově zrekonstruova-
ném parku před zámkem. Průvod dětí, stárek, sklepníků a kapely Palavanka vyšel 
od druhé hodiny odpolední do ulic, aby tancem, zpěvem a hudbou potěšil místní. 
Stanoviště průvodu jako vždy u zvoničky, u křižovatky Hlína, na Salaši, Za humny 
u Talafantů, na hřbitově, na Ořechovské u Klčových a konečná na zámeckém ná-
dvoří. Zde slavnostní nástup a velmi zdařilá vystoupení krojovaných dětí a stárek 
v prštických krojích, následoval tanec s veřejností a hodová zábava do dvou nad 
ránem. Sumasumárum Babské hody jaksepatří. Jana Kubíková
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Závěrečné práce na postavení historicky první máje v nově zrekonstruovaném parku.
 (Foto: Rostislav Slaný)
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Slavnostní defilé prštických hochů. (Foto: Josef Daněk)

Slavnostní defilé prštických krojů. (Foto: Jan Matějka)                                                                                                                           
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5.c)   Výročí 130 let od výstavby školní budovy 
v obci Prštice

Výstava k výročí 130 let výstavby školní budovy v obci Prštice
V loňském roce uplynulo 130 let od výstavby současné budovy školy v Pršti-

cích. U  této příležitosti je v 1. poschodí zámku uspořádána výstavka, na níž se 
seznámíte s dějinami školství naší obce a stručnými výpisy ze školních kronik. Zís-
káte přehled o škole, jejich řídících učitelích (ředitelích), některých vyučujících, 
o počtu žáků, opravách i úpravách, které v budově školy byly prováděny po celou 
dobu její existence. Na výstavce jsou ke zhlédnutí dobové fotografie budovy školy 
i žactva ve třídách a rovněž školní fotografie ze současnosti.

Příspěvek starosty obce k  130-tému výročí stavby současné 
školní budovy

Jako jeden z  aktérů přestavby současné školy, dostavby MŠ, dětského hřiště 
a parků si dovolím napsat několik řádek k výše uvedenému výročí výstavby budo-
vy školy, která má s původní školou z roku 1887 společnou již pouze vnější podo-
bu (viz. Zpravodaj obce Prštice 2/2014).

Velká zásluha o  výstavbu této budovy je právem přisouzena řídícímu učiteli  
V. K. Jeřábkovi. (*2. 4. 1856 Litomyšl †16. 4. 1946 Litomyšl) O jeho působení v naší 
a sousedních obcích se zmiňujeme ve Zpravodaji obce Prštice č. 1/2012 v kapitole 
7. Řídící učitel V. K. Jeřábek působil a bydlel v Pršticích od 1. března roku 1887, 
kam byl přidělen okresním školním inspektorem jako kurátor stavby nové školní 
budovy. Stará budova školy byla v dezolátním stavu včetně bytu učitele. V nové 
škole posléze jako řídící učitel nejen působil, ale i bydlel.

Již roku 1846 věnovala správa velkostatku obci k vyučování starou bednárnu Na 
Loučkách, kde se učilo až do roku 1862, kdy byla zbořena a v těchto místech postave-
na jednotřídní škola přízemní z vepřovic s bytem pro učitele na jižní straně a jednou 
učebnou na straně k hostinci. Na škole byla umístěna zvonice a učitel za 10 zlatých 
ročně převzal zvonění až do roku1886

V. K. Jeřábek vynaložil velké úsilí a po překonání všech překážek dosáhl zakoupení 
přilehlého pozemku za 230 zlatých. Již v březnu František Strnad nakreslil plány, 
30. dubna 1887 komise vyslaná c. k. okresní školní radou schválila stavební místo 
i plány. Stavba byla zadána staviteli Methodu Rejtharovi z Rosic dne 1. května 1887. 
Mezitím se stará škola zbořila, děti docházely na vyučování do domku Martina Sla-
ného. Dne 7. května 1887 byly položeny základy nové školní budovy. Stavba rychle 
pokračovala, jen ji zdržely základy, které si vyžádaly poněkud neočekávané práce 
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Škola v Pršticích počátkem dvacátých let dvacátého století.
 (Reprofoto: Karel Mikulášek st.)

Pravděpodobně nejstarší dochované foto prštické návsi se školou, zvonicí, obchodem 
U Musilů, kovárnou a obecní hospodou. Foto je pořízeno zcela jistě před rokem 1907. 
Foto ke skenu poskytl p. Dobrovodský.
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Pohlednice z konce padesátých let dvacátého století šířená a tištěná nákladem PNS, 
prodávaná na poště v Pršticích. (Foto: Karel Mikulášek st.)

Čtyřicátá léta dvacátého století s ještě původními okny a po odstranění válečných škod. 
Škola dostala přímý zásah ze severovýchodní strany, byla zničena střecha a  proražen 
strop v horní třídě. Při odstraňování škod na střeše pracovalo 25 dobrovolníků, od školy 
bylo odvezeno 361 fůr rozvalin, smetí a nepořádku.  (Foto: Karel Mikulášek st.)
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a značné výlohy. Ve dnech 27. června až 2. července byly postaveny zdi do I. poscho-
dí, do 2. července 1887 byla školní budova pod střechou a 29. září 1887 byla stavba 
dokončena a kolaudována. Dne 3. října 1887 začal nový školní rok, v němž bylo 
zapsáno 173 žáků. 

Stavba byla financována příspěvkem rakousko-uherské zemské správy, hlavním 
daňovým poplatníkem byl příspěvek prštického velkostatku, s  jehož správcem 
Wilhelmem Ritter von Becker řídící učitel V. K. Jeřábek dobře vycházel. Finanční 
závazek Obce byl kryt zvýšením obecních přirážek. 

 „Domkaři“ požadovali zvýšení odvodů „obsedlým“ z  Obecních lích. Místní 
sedláci tento les od nepaměti užívali. Celá záležitost byla podána na c a k. zem-
ský výbor a ten ustanovil komisi, která se usnesla rozparcelovat Obecní líchy na  
26 dílů pro jednotlivé obsedlé rolníky. Komise rozhodla, že „obsedlí“, užívající 
Obecní líchy od nepaměti, mají na les ze zákona úplné nároky a les od obce koupi-
li. Zemský komisař parcely ocenil a pozemky byly 9. prosince 1901 Obci vyplace-
ny. Daně, byť na bohulibý účel, nebyly nikdy oblíbeny a jinak tomu není ani dnes. 

V mapách dodnes můžeme pozorovat kartografický oxymóron. To je spojení 
dvou vzájemně se vylučujících slov – protimluv. Název „Obecní líchy“ se dochoval 
v mapách do dnešních dnů, přestože by se dnes měl les jmenovat „Sedlácké líchy“, 
neb patří převážně soukromým majitelům. Obec však prostřednictvím lesa vyrov-
nala závazky za stavbu školy.

O Pršticích Jeřábek v době svého příchodu věděl, že jeho nepřáteli jsou v pod-
statě všichni obyvatelé, a že se bojí veškerých výdajů spojených se stavbou školy. 
Bylo mu doporučeno, aby na nikoho nebral ohled, byl statečný a  šel pevně za 
svým cílem – stavbou nové školní budovy. Na jeho straně stály pouze školské 
úřady. Po různých komplikacích za sedm měsíců potom vyrostla nová školní bu-
dova s  pěknou zahrádkou. Avšak strasti s  konšely měl neustále, například co 
se týče otopu v zimě na vytápění učeben. Jedním z prohřešků místních občanů 
byla tvrdohlavost a školní (ne)docházka jejich dětí. S tím Jeřábek velmi dlouho 
usilovně a  s neúspěchem bojoval. V  těch časech byl totiž učitel odpovědný za 
nedbalou docházku pod trestem vězení. ,,Posílal jsem upomínky, od správy školy, 
na něž musívali se rodičové podepisovati. Podepsali se, ale přidali někdy samo-
rostlé poznámky, svědčící sice o jejich otevřenosti a upřímnosti vůči učiteli, ale 
nesrovnávající se nikterak s vážností úřední upomínky“.

Doba výstavby školy byla přelomová svým technickým rozvojem, který vidíme 
až s odstupem času. K ráznému pokroku v naší oblasti významně přispěla stavba 
železniční trati z Vídně do Brna (Wien-Laa a.d.Thaya – Hrušovany n. Jevišovkou 
– Střelice – Brno). Provoz na trati byl zahájen v roce 1870, kdy železnice přes náš 
katastr tvořila součást hlavní trati c. k. privilegované Rakouské společnosti státní 
dráhy. Bez spojení s Brnem a Vídní by nebyl odpor ke stavbě školy stran prštických 
zatvrzelců překonán a V. K. Jeřábek by sotva mohl žádat o průběžnou podporu 
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Budova školy v lednu 2009. (Foto: Josef Daněk)

Foto z poloviny osmdesátých let dvacátého století. Škola je po vnitřních úpravách  
a s ústředním topením na pevná paliva pořízeným v roce 1974. 
 (Foto: Karel Mikulášek st.)
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Budova školy s novou přístavbou MŠ a kuchyní v roce 2014.
 (Foto: Ing. Vondra)

Budova školy v roce 2013 po výměně oken a celkovém zateplení z dotace SFŽP. 
 (Foto: Ing. Vondra)
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Po parku vedle školy, který je dnes již hotov, bude letos následovat dostavba mezileh-
lého parkoviště a tím bude celý areál školy dokončen. (Foto: Josef Daněk)

Dostavba ZŠ a MŠ byla dokončena zřízením dětského hřiště v areálu školy. 
 (Foto: Josef Daněk)
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zemských úřadů. Téměř dvacetileté působení V. K. Jeřábka v  naší obci obrátilo 
poměr ke vzdělání a spolkovému životu v Pršticích. V. K. Jeřábek pozvedl kulturní 
a spolkový život v Pršticích zasadil se o založení knihovny a uspořádání řady kul-
turních akcí k národním výročím. V roce 2018 si připomeneme 120tileté výročí 
založení tělovýchovné jednoty Sokol (8. prosince 1898). V. K. Jeřábek byl zakláda-
jícím a dlouhodobým starostou Sokola Prštice. TJ SOKOL Prštice připravuje na 
sobotu 9. června 2018 vzpomínkové oslavy k tomuto výročí.

Budova školy doznala v průběhu let mnoha vnitřních úprav a přestaveb. Po-
slední přestavba, která je dnes užívaná, proběhla v  období 27. březen 2014 až  
29. srpen 2014. Z  budovy zůstala pouze základní slupka a  vše bylo přestavěno 
ve  finančním objemu jedenáct milionů korun. V  ceně není započítáno dětské 
hřiště u MŠ, které bylo hrazeno z dotačního titulu. Ve skutečnosti jsme postavili 
novou školu a  školku s  kompletní výbavou a  zařízením ve starých obvodových 
zdech. Vše je popsáno ve Zpravodaji č. 2/2014. 

Dnes můžeme být pyšní na to, že jsme nezaostali v rozsahu stavebních termínů 
za našimi předchůdci, byť jsme dělali stavbu nesrovnatelně složitější. Měli jsme 
ovšem jiné technické prostředky, než stavitelé z roku 1887. Důležité pro každou 
stavební generaci je, že dosáhla cíle a tou je vždy to nejlepší možné školní prostředí 
pro žáky prštické školy své doby.

Poděkování
Nesmí být opomenuto velké práce vykonané na výstavách s  tématy předchá-

zejícími současné výstavě k  stotřicetiletému výročí zbudování školní budovy. 
Tyto výstavy spolu úzce souvisely tématem, jehož námětem byla škola v Pršticích. 
Jedná se o  výstavy k  výročí působení v  obci a  životních výročí řídících učitelů  
Viktora Kamila Jeřábka, Josefa Vašíčka, učitelky Růženy Severové a konečně 
i  Karla Mikuláška, který prostřednictvím svého fotoaparátu nasnímal fotogra-
fie naší obce. Dalším námětem pro výstavu s vazbou na naší školu byla výstava  
„Školní ročníky“. Nejstarší ročníky zobrazovaly fotografie od roku 1906. 

Tyto výstavy připravila pro veřejnost paní Anežka Urbanová a  Mgr. Milena 
Řezníčková.

Velmi si jejich práce vážím a  děkuji oběma za výborně odvedenou práci na 
osvětě pro veřejnost.

 Josef Daněk

Literatura:
Školní kroniky ZŠ a MŠ Prštice
JEŘÁBEK, Viktor Kamil, Život. Paměti Viktora Kamila Jeřábka, Vyškov na Moravě 1924, 
Diplomová práce Bc. Dita Hégrová Ve stínu slavných: Život a  dílo Viktora Kamila Jeřábka,  

UK Praha PF, katedra české literatury
Zápisky Jana Slaného Prštice č. 47 z roku 1939
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5.d) Rozsvěcování vánočního stromku 2017
Dne 2. prosince 2017 v 17 hod. byl rozsvícen ozdobený vánoční smrk v parku 

před zámkem. Tentokrát patří velké poděkování za darovaný strom paní Dobro-
mile Hrdličkové z ulice Za humny. 

Děti z naší MŠ a ZŠ si pod vedením vyučujících připravily pěkný program se 
zpěvy pro rodiče, příbuzné a veřejnost. Vystoupili i hudebníci ze ZUŠ Ořechov 
se svým vydařeným pořadem. Před budovou zámku ve stáncích bylo připraveno 
občerstvení a  benefiční prodej rukodělných výrobků místních dětí i  některých 
místních živnostníků. Ocenění od návštěvníků bylo zvláště kladné. Všem, kteří se 
podíleli na přípravě a zajištění večerního programu patří poděkování.

 Josef Daněk

Vánoční strom nám pomohl jako vždy vztyčit pan Karel Dvořáček: Kácení na ulici 
Za humny provedl pan Rudolf Slaný. Ostatní práce zůstaly na bedrech pracovníků 
obce. (Foto: Josef Daněk)
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Počasí přálo nácviku vystoupení žáků místní školy a školky. (Foto: Josef Daněk)

Záběr z nácviku vystoupení dětí naší ZŠ a MŠ. Děti a paní učitelky věnovaly nácviku 
mnoho času a energie. (Foto: Josef Daněk)
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Občerstvení a benefiční prodej rukodělných výrobků dětí byl připraven na malém 
jarmarku před budovou zámku. (Foto: Josef Daněk)

Vystoupení orchestru žáků ZUŠ Ořechov bylo tradičně na vysoké úrovni.
 (Foto. J. Daněk)
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5.e) Vítání nových občánků 2017
Další milou podzimní událostí roku 2017 bylo Vítání občánků, tentokrát v nově 

zrekonstruovaném velkém sále na zámku. Vítání se zúčastnilo celkem 10 dětí se 
svými rodiči a příbuznými. Spolu s knihovnicí se letošního obřadu ujal místosta-
rosta obce. Děti z místní školy a školky hostům předvedly velmi zdařilé vystoupení 
za doprovodu kytary a houslí Mgr. Adolfové, jejich vyučující. V neděli 29. října 
byli přivítaní tito noví občánci: Eliška Patáková, Rostislav Slaný, Marie Kirchnero-
vá, Simona Petrželková, Vendula Hradilová, Tomáš Veselý, Tamara Wolfová, Adéla 
Mičová, Martin Koudelka a Emma Švarcová.

 Jana Kubíková

I přes velmi větrné nedělní počasí si akci nenechalo ujít početné příbuzenstvo novo-
pečených občánků.  (Foto: Kateřina Vaněčková)
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Opět velmi zdařilé vstoupení rodinám předvedly děti z místní školy. 
 (Foto: Kateřina Vaněčková)

Spokojení občánci u svých rodičů. (Foto: Kateřina Vaněčková)
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5.f)  Výsledky voleb konaných v obci –  
říjen 2017, leden 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 Pořadí Název subjektu Celkem hlasů Výsledek v %
 1 ANO 2011 180 35,16
 2 Občanská demokratická strana  56 10,94
 3 SPD Tomio Okamura  54 10,55
 4 Česká pirátská strana  44  8,59
 5–6 Česká strana soc. demokratická  40  7,81
 KSČM  40  7,81
 7 KDU-ČSL  35  6,84
 8 Starostové a nezávislí  21  4,10
 9 TOP 09  14  2,73
 10 Strana zelených   9  1,76
 11 Strana svobodných občanů   6  1,17
 12 REALISTÉ   5  0,98
 13–14 SPORTOVCI   2  0,39
 STRANA PRÁV OBČANŮ   2  0,39
 15–18 ROZUMNÍ – Stop migraci a diktátu EU    1  0,2
 Referendum o EU   1  0,2
 Dobrá volba 2016   1  0,2
 Dělnická strana sociální spravedlnosti   1  0,2
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Volba prezidenta republiky – I. kolo
 Pořadí Název subjektu Celkem hlasů Výsledek v %
1 Miloš Zeman 229 45,16
 2 Jiří Drahoš 116 22,87
 3 Pavel Fischer   45  8,87
 4 Michal Horáček   44  8,67
 5 Marek Hilšer   42  8,28
 6 Mirek Topolánek   22  4,33
 7 Jiří Hynek     6  1,18
 8 Petr Hannig     3  0,59
 9 Vratislav Kulhánek     0  –

Volba prezidenta republiky – II. kolo
 1 Miloš Zeman 326 59,6
 2 Jiří Drahoš 221 40,4

                                                                                                                           Jana Kubíková

5.g) Výlov ryb Na Rybníkách
Dne 4. listopadu 2017 se uskutečnil výlov plevelných ryb na Biocentru pod 

Horkou. Vypouštění rybníka trvalo pět dní samospádem a  dva dny jsme do-
čerpávali spodní vodu čerpadly. Počasí nám bylo velmi příznivé a teplota se po-
hybovala od 1 °C v noci až do 12 °C  v odpoledních hodinách. Pozvaní rybáři 
z Náměště úspěšně zlovili amury a živořící kapry trýzněné konkurenčním ka-
rasem. Od posledního výlovu se již neobjevila Pseudorasbora parva alias stře-
vlička východní. O tu se zřejmě úspěšně postarali draví candáti obecní vysazení 
předloni, právě pro likvidaci plevelných ryb. Vysazovali jsme i štiky, ale ty se při 
odlovu bohužel neobjevily. Nevhodné ryby (karas obecný) byly po výlovu odve-
zeny radostickými rybáři na Bobravu. Přípustné druhy ryb byly vpuštěny zpět 
do vod Biocentra. 

Pro návštěvníky a diváky nařízeného výlovu bylo připraveno pohoštění v po-
době grilovaných kaprů, rybí polévky a teplých nápojů v obecním stanu. Výlov byl 
našimi občany hojně navštíven.

Stavba vodního díla Biocentrum pod Horkou se uskutečnila za podpory SFŽP 
ČR. Jedním z účelů, které má vodní dílo plnit, je poskytnout životní prostor pro 
vodní živočichy a bezobratlé. Agentura ochrany přírody nařizuje po průběžných 
kontrolách zlovit plevelné a nevhodné ryby. Její zástupce Ing. Koutný byl přítomen 
i při této akci. Po výlovu rybníků Biocentra v roce 2014 jsme napsali, že Moravané 
a Češi jsou „nasazovači“ rybího plůdku do vod a to se potvrdilo i nyní. Rybí plůdek 
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Výlov rybníků Biocentra byl hojně navštíven. Objektivem fotoaparátu lze zobrazit 
pouze výsek břehu rybníku obstoupený diváky. Největší shromáždění lidu bylo ovšem 
u výčepu.  (Foto: Josef Daněk)

Síť byla zatahována rybáři několikrát. Nešlo o úlovek, ale o odstranění plevelných 
ryb, hlavně karase obecného.  (Foto: Josef Daněk)
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lze snadno koupit na sád-
kách a  o zbytek obsádky 
se postará sama příroda 
buď připlutím Šatavou, či 
na pařátech vodních ptá-
ků.

Pro kapry není v  ta-
kovém typu rybníka 
dostatek obživy, zvláště 
v  konkurenci s  plevelný-
mi rybami jako je karas 
stříbřitý, kterého byl mezi 
vylovenými rybami asi 
metrák. Kapr, dle rybářů, 
potřebuje řízenou výživu 
a  neustálé dokrmování. 
To my na rybnících nedě-
láme a ani dělat nesmíme. 
Ryba zakrní a  nedoroste. 
Pokud někdo vhodí do 
vod plůdek kapra, s  ja-
kýmkoliv úmyslem, s oče-
káváním přírůstku ryby, 
tak se bez přikrmování 
ryby nedočká. Ryba pak 
neprospívá a  je v  konku-
renčním prostředí zakr-
nělá.

Rybniční soustava Biocentra by dokončena v  roce 2012 a  slavnostně otevře-
na veřejnosti k  rekreaci. Výlov v  roce 2017 měl být i  průzkumem, jak účinně 
jsme vytvořili životní prostor pro vodní živočichy a bezobratlé. Nalezli jsme raka 
říčního, původní druh raka žijícího v  našich krajích. Dorůstá délky až 25  cm. 
Je velmi citlivý na znečištění vody a  je proto ukazatelem čistoty vodního toku. 
Dále se objevila škeble rybničná. Jedná se o největší druh měkkýše v České re-
publice. Škeble rybničná je silně ohrožená. Žije ve stojatých bahnitých vodách. 
Prospěšnost rybniční soustavy Biocentra pro vodní ptactvo mohou návštěvníci 
zhodnotit sami při procházkách kolem rybníků vlastním pozorováním. 

Pro úplnost uvádím, že rybníky Biocentra nejsou rybářským revírem a ja-
kýkoliv způsob rybolovu je posuzován jako trestný čin pytláctví dle § 304 trest-
ního řádu.

 Josef Daněk

Pan Franěk drží uloveného candáta obecného před 
vložením do kádě. Na rybnících Biocentra se této na 
prostředí citlivé rybě velmi dařilo. (Foto: Josef Daněk)
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Na suchu se ocitla pouze pramice. Posádka nedostatkem netrpěla a o návštěvníky 
výlovu bylo občerstvením dobře postaráno. (Foto: Josef Daněk)

Pomocníci rybářů, pánové Franěk a Brabenec, pranic nešetřili svých sil a čile pravi-
delně dopravovali bahnem úlovek k připraveným kádím. (Foto: Josef Daněk)
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Rak říční, ukazatel čistoty vod, byl po pořízení snímku okamžitě vrácen domů, do 
tůní, kam patří. Rak se dožívá až patnácti let. (Foto: Josef Daněk)

O návštěvníky ve vojenském stanu bylo dobře postaráno občerstvením i zabezpeče-
ním příjemného sucha a tepla. (Foto: Josef Daněk)
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5.h)  Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
obce Prštice

Zřízení jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů 
obce a  zabezpečení její 
připravenosti k  zásahu 
(akceschopnosti) dle § 29  
zákona o  PO je z  orga-
nizačního, materiálního 
i  finančního hlediska 
v samostatné působnosti 
obce Prštice. Obce v  sa-
mostatné působnosti zři-
zují jednotky SDH obcí 
k hašení požárů a prová-
dění záchranných prací 
při živelních pohromách 
a  jiných mimořádných 
událostech. Obec Pršti-
ce směřuje samostatně 
k  zajištění plné akce-
schopnosti obcí zřizova-
né jednotky SDH včetně 
uložení obecní hasičské 
techniky a výzbroje v ob-
jektu bývalé sokolovny. 
Obec může sice dle zá-
kona zřídit jen požární 
hlídku, případně převést 
povinnosti za úplatu na 
jinou jednotku SDH, ale 
touto cestou se vydat 
nechceme. Obec Prštice 
bude dále vše zajišťovat 
výhradně svými silami 
a ve své působnosti.

Ve fotoseriálu představujeme veřejnosti údržbu a opravu obecního hasičského 
vozu Tatra 148 CAS, kterou obec zakoupila od obce Želešice v roce 2010.

 Josef Daněk

Všechny takto zničené brzdové bubny zadních náprav 
byly vyměněny za nové. Představu, jak asi naše Tatra 
brzdila se starými brzdovými bubny, si může udělat čte-
nář Zpravodaje sám.   (Foto: Josef Daněk)
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Předpisové zbarvení vozidla je nutnou podmínkou vydání osvědčení o technické způsobi-
losti vozidla. Tatru zkrášlili dle normy pánové Brabenec a Babiš.  (Foto: Josef Daněk)

Práce při opravě Tatry provedli zaměstnanci obce pan Brabenec a Babiš, dále pan 
Alois Musil a někteří členové ZJ SDH obce Prštice. Generální opravu motoru provedl 
pan Musil v roce 2016. Práce na obráběcích strojích provedl zdarma autor tohoto 
článku.     (Foto: Josef Daněk)
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K technické prohlídce byl vyslán za odměnu pan Dvořáček, strojník zásahové 
jednotky obce Prštice. Vystavené doklady se splněnými limity emisí a OTP vozi-
dla jsou dokladem úspěšnosti cesty do Rosic na stanici technické kontroly.
 (Foto: Josef Daněk)



6.a)  Závodní úspěchy oddílu Sportu pro všechny 
TJ SOKOL Prštice v roce 2017

Plavání, župní přebor:
1. Horák Tomáš,  1. Pikulová Monika,
2. Pikula Lukáš,  3. Pařilová Sára,
3. Hadár Richard,  8. Drábková Nina,
7. Ryšavá Julie,  8. Smotrilová Kateřina
8. Drábková Johana,  

Šplh, župní přebor:  
1. Horák Tomáš,  1. Pikulová Monika,
2.     Hadár Richard,  2. Náplavová Tereza
   Pikula Lukáš,  3. Smotrilová Kateřina,
4. Ryšavá Julie, 5. Pařilová Sára
6. Hřebačková Zuzana, 

(Foto: Vladimír Pikula)
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(Foto: Vladimír Pikula)

(Foto: Vladimír Pikula)
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Sportovní gymnastika, župní přebor: 
1. Horák Tomáš,  1. Ryšavá Julie, 1. Pikulová Monika, 1. Smotrilová Kateřina,
2. Hadár Richard,  3. Drábková Johana, 2. Pařilová Natálie,   Pařilová Sára,
2. Pikula Lukáš,  5. Valová Simona, 4. Sedláková Michaela, 2. Náplavová Tereza
   5. Sedláková Nikol, 

Týmová gymnastika – MTG, přebor Moravy: 
Družstvo 3. místo – Náplavová T., Pařilová S., Smotrilová K., Hřebačková A., Pikulo-
vá M., Pikula L., Pařilová N.

Lehká atletika, župní přebor:   
1.Horák Tomáš,  1. Pikulová Monika,
2. Hadár Richard,  3. Pařilová Natálie,
3. Pikula Lukáš,  4. Náplavová Tereza,
6. Hřebačková Zuzana,  6. Pařilová Sára
7. Ryšavá Julie,  

Sportovní gymnastika, přebor ČR – ČASPV – Třeboň:  
6. Pikula Lukáš, 27. Pikulová Monika, 34. Pařilová Sára

Sokolská všestrannost, přebor ČR – Prostějov, Praha:  
3. Horák Tomáš,  3. Pikulová Monika,
9. Hadár Richard,  24. Smotrilová Kateřina, 
7. Pikula Lukáš,  15. Pařilová Sára, 
13. Ryšavá Julie, 21. Náplavová Tereza.
Družstvo Máchalovy župy kat. II. – 3. místo – Pikulová Monika, Klímová Iveta,  
Blažík Václav, Pikula Lukáš.  Vladimír Pikula

6.b) Veřejné cvičení 2017
V pondělí 8. května 2017 jsme pořádali již po osmé v řadě veřejné cvičení pro 

občany Prštic a blízkého okolí. Náplň této akce byla podobná s roky předchozími. 
Jednak se předvedly děti z prštických cvičících složek a za druhé vystoupili hos-
té – skupina Glitter Stars ze Slavkova u Brna. Vystoupení hostů bylo moc pěkné. 
Tým – několikanásobní mistři ČR v cheerleadingu – předvedl svou volnou sestavu 
plnou akrobacie, zvedaček a výhozů. Prštičtí cvičenci se také ukázali a rozhodně 
nezklamali. Hodnotné bylo cvičení dětí na lavičkách, na kladinách, na akroba-
cii i skoky chlapců z malé trampolínky. Celé veřejné cvičení sledoval hojný počet  
diváků a příchozích. Vladimír Pikula                                
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(Foto: Vladimír Pikula)

(Foto: Vladimír Pikula)
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(Foto: Vladimír Pikula)

(Foto: Vladimír Pikula)



55

7. Prštická černá kronika 
V  neděli 29. října 2017 se přes území ČR přehnala silná vichřice (pod jmé-

nem Herwart), jejíž intenzitu jsme naposledy zažili před deseti lety (tenkrát pod 
jménem Kyrill). Vichřice v našem státě napáchala škody za 1,39 miliardy korun 
a  vyžádala si 3  mrtvé v  důsledku spadnutí stromu. V  Pršticích Herwart odne-
sl z  několika stavení plechové střechy, z  několika střech popadaly střešní tašky,  
ale naštěstí k žádnému zranění nedošlo.  J. Kubíková

Střechy byly poškozeny na více domech v  Pršticích. Střecha tohoto domu v  ulici  
Ořechovská na tom byla však nejhůře.  (Foto. K. Vaněčková)



8. INZERCE

www.pecka.info
608 887 655

A to vše u Vás doma

Rychlá pomoc s počítačem

Kamerové systémy

l  Pomoc s WINDOWS, Office, internetem, Wi-Fi
l    Výměna vadné komponenty v PC nebo notebooku
l  Výuka a pomoc s programy

l    Analogové CCTV systémy
l    Digitální IP kamery a jejich nastavení

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA
František Vašulín

Nabízí dovoz písku, štěrku a stavebního materiálu. 
Odvoz stavební sutě, zeminy, objemného odpadu a pronájem 

kontejneru. Práce strojem UNC.

Komenského 736/17, Střelice       
Tel: 777 918 290 • www.sutepisek.cz • info@sutepisek.cz 



HLEDÁ ŘIDIČE AUTOBUSU
Společnost ADOSA v Rosicích hledá uchazeče na pozici řidiče autobusu 
pro pravidelnou linkovou dopravu. Řidičský průkaz na autobus není podmín-
kou. Nabízíme jeho zajištění a zaplacení. Dále nabízíme náborový příspěvek  
15 000 Kč, měsíční příplatek za spolehlivost, měsíční prémie, kvartální odměnu 
za spotřebu pohonných hmot, příspěvek 1500 Kč na rekreaci, příspěvek na pen-
zijní spoření, možnost přivýdělku na nepravidelné dopravě, slevy na odběr PHM 
a další benefity. Nástup je možný ihned. Více informací na www.adosa.cz.

V případě zájmu kontaktujte pana Maříka, tel.: 737 242 105

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla 
nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům 
starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně na-
vštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu 
je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. 
Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z čes-
kých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat 
na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. 
Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory 
vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k oč-
nímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované 
preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejné-
ho zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční 
vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji 
a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno 
oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci 
projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna do-
prava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné 
terapie. Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, 
která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacien-

tů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na 
prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu 
a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a skliv-
ce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění 
zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku 
a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. 
Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží po-
starat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy 
stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém 
je možné léčit.  Cílem projektu medbus je tedy na-
bídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči 
včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí senio-
rů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku 
a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, 
kteří využili nabízených služeb. Pokud je vám tedy 
více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, nevá-
hejte se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – pro-
jekt medbus. 
Kontakty pro objednání:    Tel.: 517 076 800 

E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz

V ROSICÍCH

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ  
PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. 
Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu léka-
ři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
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Stín kalendářní značky na kalendáriu slunečních hodin před budovou zámku v Pršticích 
označil tentokrát slunovrat zimní. V minulém Zpravodaji jsme přinesli zobrazení letního 
slunovratu. To byl stín kalendářní značky nejblíže pozorovateli z tohoto místa. Značka 
nodu (kruh na ukazateli času) zobrazená v podobě čočky, dosáhla svým zploštěním hra-
nice obratníku Kozoroha a vrací se zpět k obratníku Raka. Nyní je stín kalendářní znač-
ky tedy nejdále od pozorovatele z tohoto místa. Čas je zobrazen průmětem stínu ukaza-
tele (polosu) na hodinový číselník zcela přesně s časem místním.   (Foto: J. Daněk)


