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1. Úvodní slovo starosty
Vážení občané,

uplynulo třičtvrtě roku po nástupu nového zastupitelstva, které pokračuje 
v plánovaných stavbách a nové připravuje, zejména jsou-li podporovány dotace-
mi. Jedná se především o úpravu veřejných prostranství v obci Prštice. Jsou to, 
jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, vlastně stavby dvě - park u zámku 
včetně nové přístupové cesty k němu a park s cestou a parkovištěm vedle budovy 
ZŠ na místě bývalého pohostinství.

Nově jsme získali dotaci 700.000 Kč od SFŽP na stavbu Enviromentální hřiště 
při MŠ Prštice pro nově zbudovanou přístavbu MŠ dokončenou v loňském roce. 
Takové zařízení je povinnou součástí školského zařízení. Dostavbou parkoviště 
společně s parkem vedle budovy základní školy by byla soustava školských zaříze-
ní zcela hotova. V budoucnu by zbývala snad jen rekonstrukce krovu střechy, ale 
to není v současné době nijak naléhavé. 

Zkouškami a rozbory vody skončilo hodnocení posledního nového posilového 
hydrogeologického vrtu č. II: na doporučení hydrogeologa schválilo zastupitel-
stvo Obce provedení zkoušek starších vrtů z  roku 1982, které jsou potvrzením 
Geofondu Praha v majetku Obce Prštice. Ze starších zkoušek je důvodná naděje, 
že vše bude v pořádku a budeme moci připravovat projekt nového vodovodu s na-
pojením na náš současný vodovodní řad.

Pokračujeme v pracích na větším využití budovy zámku pro veřejnost. Došlo 
k rozšíření provozních hodin pošty Partner, kterou má Obec ve franšíze, a potřeb-
ným stavebním úpravám pro potřeby pošty. Naše řady byly těmito změnami rozší-
řeny i o jednu pracovnici pracoviště České pošty Partner. Přestavbou místnosti dří-
vějšího provozu pošty vznikne archiv pro obec a část vyhradíme pro bezpečnostní 
zařízení a  trezory pošty. Dojde k  rozšíření smlouvy se státním podnikem Česká 
pošta a  vyššímu finančnímu krytí z  jejich strany pro naši pobočku v  systému 
Partner. V nyní panujících nejasnostech kolem organizace České pošty a disloka-
cích jejich úřadoven je u nás v Pršticích situace s provozem a místem vyřešena. 
Byli jsme jedni z prvních (mezi čtyřmi prvními v ČR), kteří systém Partner zavedli 
a poskytujeme vzorové postupy v řešení provozu na vyžádání i ostatním obcím.

Otevřením nového archivu nad vstupním vestibulem zámku dojde k  spojení 
v minulosti rozděleného Velkého zámeckého sálu. Velký sál je nadějí pro spole-
čenský život v obci pro podniky nejrůznějšího, ale komorního rázu, a to v jakéko-
liv roční době. Je otázkou, řečeno slovy jednoho organizátora společenských akcí 
v Pršticích, zda budou Přšťáci mezi návštěvníky a zda to neděláme opět více pro 
přespolní.

Pokračují práce na budově bývalé sokolovny pro potřeby Obce. Přesouváme 
tam řemeslníky zejména v období nepříznivého počasí, když práce na naléhavěj-
ších stavbách musí být přerušeny. Práce jsou velmi omezeny finančními možnost-



2

mi Obce a nutností investovat do naléhavějších staveb, tím neříkám důležitějších. 
Podrobnější informace naleznete uvnitř tohoto vydání Zpravodaje.

Cesty v obci byly zaplátovány živičnou asfaltovou směsí. Jsem si vědom, že je to 
velmi nedostatečné a na hranici trpělivosti obyvatel. Na celkové opravy vozovek 
nyní nejsou peníze v dostatečné míře. Situace by se měla zlepšit vypsáním dotač-
ních programů, neb tento zoufalý stav panuje v  celé republice. Nejhorší situaci 
v ulici Za Humny nyní budeme řešit ještě recyklátem frézovaným ze státní silnice 
Rajhrad Pohořelice, to již máme smluveno s fy.Alpine Bau cz.

Na rybnících Biocentra a  Poldru uschly některé vzrostlé stromy. Ty budou 
dodavatelem stavby nahrazeny novými. Upraven zpevněním bude přechod pro 
pěší přes hráz Poldru, aby se uzavřel rekreační okruh pro pěší procházky, kočárky 
a cyklisty. Automobilový provoz bude dále vyloučen s výjimkou nutného vjezdu 
obsluhy polí, Poldru a Povodí Moravy.

Nedávno se konaly ve sportovní hale TJ SOKOL a v prostorách zámku spole-
čenské a hudební akce, které byly pořadateli skvěle připraveny a navštěvou Pršťáků 
nepříliš doceněny. Zvláště swingový koncert na zámku za účasti velkého hudeb-
ního tělesa není zdaleka běžná věc. Občerstvení se podávalo již ve zprovozněné 
sale terreně. Vstup byl zdarma a Pršťáci zůstali ke své škodě doma. Příště to bude 
s návštěvou „našinců“ snad lepší.

V loňském roce nás 3. srpna překvapily silné letní bouřky a očekávali jsme, zda 
ještě nedostavěný poldr za zámkem splní očekávání. Splnil. Letos si přívalové deště 
samozřejmě nepřeji. Očekávám je však s jistou zvědavostí účastníka stavby hrází 
a obavu nemám.

Vám všem v Pršticích ale přeji hezké a příjemné léto.
 Ing. Josef Daněk, starosta Obce Prštice

2.   Výpisy z usnesení zastupitelstva Obce Prštice
Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva Obce  
ze dne 26. 3. 2015
Usnesení č. 20/2015/Z4

 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Pavla Slezáka 
a Ing. Pavla Sedláčka. 

Usnesení č. 21/2015/Z4 
 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva Obce Prštice. 

Usnesení č. 22/2015/Z4
 Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje smlouvu s  Ing. Josefem Tesařem 
Neslovická 239, 664 17 Tetčice na realizaci likvidace bioodpadů vyprodukova-
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ných objednatelem. Smlouva je přílohou tohoto zápisu a podle potřeby bude do-
plněna v souladu s novým občanským a obchodním zákoníkem. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 23/2015/Z4
 Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
s fy. O2 Czech Republic tak, jak byla předložena a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 24/2015/Z4
 Zastupitelstvo Obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1234/14/5622 
tak, jak byl předložen ČSOB a.s. Radlická 333/150, 15057 Praha 5. Smlouva 
je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.

Usnesení č. 25/2015/Z4
  Zastupitelstvo Obce schvaluje přípravu plochy zámeckého parku na stavbu 
„Úpravy veřejného prostranství v obci Prštice“ na základě rozhodnutí č. j. S/PR-
111/2015 s nabytím právní moci dne 13. 3. 2015. Jedná se o vykácení jedenácti 
stromů, které budou při výsadbě nahrazeny čtrnácti kusy. Dotace se bude krátit 
asi o 10 000 Kč.

Usnesení č. 26/2015/Z4
  Zastupitelstvo Obce schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa mezi 
Obcí Prštice a pronajímateli. Tato smlouva je v souladu se zákonem 89/2012 Sb. 
(NOZ) a jako vzor pro uzavírání smluv s nájemci je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 27/2015/Z4
  Zastupitelstvo Obce schvaluje příspěvek na financování IDS JMK na rok 2015 
v celkové výši 46.900 Kč na základě usnesení zastupitelstva JMK č. 1515/14/Z15. 
Peníze budou převedeny na účet JMK do 30. 4. 2015.

Usnesení č. 28/2015/Z4
 Zastupitelstvo Obce schvaluje podporu tradičním podnikům na rok 2015 ko-
naných ve sportovní hale TJ SOKOL Prštice, a  to příspěvek na pořádání plesu 
Mysliveckého a Sportovního v plesové sezoně a hodům Jánským ve výši 10.000 Kč. 

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce 
ze dne 27. dubna 2015

Usnesení č. 29/2015/Z5
      Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Milana Rozbořila 
a MgA. Milana Vaněčka. 
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Usnesení č. 30/2015/Z5
  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva Obce Prštice.

Usnesení č. 31/2015/Z5
  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje rozpočet Obce na rok 2015 tak, jak byl 
předložen a vyvěšen na úředních deskách Obce. 

Usnesení č. 32/2015/Z5
  Zastupitelstvo Obce schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2  písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
kompetenci starosty Obce k  provádění jednotlivých rozpočtových opat-
ření do výše 100.000 Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud 
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvy-
šuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření  v částkách vyšších   
může starosta Obce samostatně provádět jen v případech:
1.  rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z  jiných 

rozpočtů
2.  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, 

v  případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k  odvrácení možných škod, 
dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a  dopa-
dy penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z  neoprávněné  
úhrady,

3.  úhrady pokut, penále z  rozhodnutí nadřízených orgánů a  dohledů a  dal-
ší nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a  má  
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Usnesení č. 33/2015/Z5
 Zastupitelstvo Obce schvaluje odměnu neuvolněným zastupitelům s  plat-
ností od 1. 5. 2015 dle přílohy č. 1  k  nařízení vlády č.  37/2003 v  platném 
znění. Místostarostovi Obce se zvyšuje odměna ze 7.509 Kč o  263 Kč na  
7.772 Kč. Předsedům komisí se zvyšuje odměna z 1.340 Kč o 47 Kč na 1.387 Kč. 
Zastupitelům se zvyšuje odměna ze 460 Kč o 16 Kč na 476 Kč.

Usnesení č. 34/2015/Z5
  Zastupitelstvo Obce schvaluje nákup pozemku p. č. 954 o výměře 12 573 m2  

v  k. ú  Prštice, zapsaném na LV č. 919 za cenu 251.000 Kč od součas-
ného majitele, pana Ing. Vojtěcha Fučíka. Zastupitelstvo Obce pověřu-
je starostu uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek a  vkla-
du do KN do vlastnictví Obce Prštice. Náklady spojené s  koupí hradí  
kupující.
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Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce  
ze dne 30. června 2015
Usnesení č. 35/2015/Z6

  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Josefa Daňhela 
a Ing. Pavla Sedláčka. 

Usnesení č. 36/2015/Z6
  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitel-
stva Obce Prštice na den 30. června 2015.

Usnesení č. 37/2015/Z6
  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje ověřovací čerpací zkoušky na vrtech  
HV 1 a HV 2 z roku 1980 firmou Altec international s. r. o., B. Němcové 908/6, 
Holešov, za cenu 168.190 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 38/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce Prštice neschvaluje vstup do Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko.

Usnesení č. 39/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje dodatek smlouvy č. 3 o zajištění financo-
vání systému IDS JMK a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 40/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Prštice za rok 2014 
s výhradou. Návrh závěrečného účtu Obce byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

Usnesení č. 41/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce schvaluje odvolání zastupitele Radovana Vencálka z funk-
ce předsedy finančního výboru Obce Prštice.

Usnesení č. 42/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce schvaluje účetní závěrku Obce Prštice za rok 2014 tak, jak 
byla předložena. 

Usnesení č. 43/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Prštice tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 44/2015/Z6
  Zastupitelstvo Obce Prštice souhlasí s  rozdělením výsledku hospodaření ZŠ 
a MŠ Prštice za rok 2014 dle předloženého návrhu tak, že částka 1.355 Kč bude 
převedena do fondu odměn a zbývající částka ve výši 5.421,94 Kč do rezervního 
fondu příspěvkové organizace.
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Usnesení č. 45/2015/Z6
Zastupitelstvo Obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 tak, jak bylo předloženo.

Usnesení č. 46/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje dodavatelem energií pro obec Prštice  
firmu Bohemia Energy.

Usnesení č. 47/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce Prštice neschvaluje dotaci na přesun částky z  loterijních 
her na organizaci TJ SOKOL Prštice. Žádost bude znovu projednána až po pře-
vodu částky přidělované z krajských zdrojů rozpočtové skladby loterie a sázko-
vé hry na účet Obce Prštice. 

Usnesení č. 48/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce Prštice bere žádost TJ SOKOL Prštice na vědomí, o bodu 
není hlasováno.

Usnesení č. 49/2015/Z6
 Zastupitelstvo Obce schvaluje smlouvu o  zajištění zpětném odběru elektro-
zařízení s  tím, že z  návrhu smlouvy bude odstraněna část věty „..nebo svým 
charakterem a  množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob 
a  fyzických osob oprávněných k  podnikání“ a  pověřuje starostu podpisem  
smlouvy.

3. Informace z obecního úřadu a Obce

ROZŠÍŘENÍ HODIN POŠTY PARTNER PRŠTICE  
(tel. 547 225 320)

Pošta PARTNER Prštice oznamuje, že od 4. 5. dochází k prodloužení pracovní 
doby pro veřejnost, a to dopoledne každý den od 8.00 – 12.00 hod. a odpoledne, 
v úterý a čtvrtek, od 13.00 – 16.00 hod. V pondělí, středu a pátek zůstávají odpole-
dní hodiny pro veřejnost beze změny.

Nová provozní doba:
Pondělí 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Středa 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00



7

ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Jak bylo uvedeno ve Zpravodaji č. 1/2015, občanům byly v letošním roce roze-

slány smlouvy o nájmu hrobových míst v souladu s novým občanským zákoníkem 
a kopiemi „Řádu veřejného pohřebiště“, který je rovněž k nahlédnutí na nástěnce 
v prostorách obecního hřbitova. Tento řád je doposud stále platný, i když z roku 
2004. Připomínáme tedy hlavní body, které by měli všichni dodržovat:

1.   Do koše u východu odhazovat pouze drobné odpadky, tj. kelímky od svíček, 
na bioodpad je určen kontejner za zdí hřbitova.

2.  Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečko-
vých bruslích, a to hlavně dětem, které mají přístup pouze v doprovodu do-
spělých osob.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, případně jinými zvířaty.
4.  Není dovoleno ukládání nádob, nářadí a  různých jiných předmětů kolem 

hrobových míst. Rovněž je třeba provádět údržbu pronajatého hrobového 
místa, tj. aby plocha nezarůstala nevhodným porostem, včas odstraňovat 
znehodnocené květiny a odpady z vyhořelých svíček, případně předměty na-
rušující estetický vzhled pohřebiště.

5.  Při zřizování hrobového zařízení musí základy odpovídat půdorysným roz-
měrům, a to buď jednohrob, dvojhrob apod. Přední a zadní rámy musí být 
vždy v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. U krajových hrobů dodržovat 
též šířku již zbudovaných cest.

6.  Po ukončení prací na pohřebišti, a to jak při zřizování hrobových zařízení 
nebo jejich likvidaci, je nutno uvést okolí do původního stavu.

Na závěr prosíme rodiče, aby poučili své děti o tom, že pohřebiště, celý areál ko-
lem kaple a hřbitova není hřiště. Měly by být již od dětství poučeny, že se jedná o pi-
etní místo, kde je třeba zachovávat klid a úctu k zesnulým. Děkujeme za pochopení.

 Marie Minaříková

UKLÁDÁNÍ BIOODPADU
U sběrného dvora na horním konci obce byl přistaven kontejner na komunální 

bioodpad. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže 
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. 
Mezi bioodpad patří:

Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířa-
ta, exkrementy masožravých zvířat (pes, kočka, jaguár atd.), znečištěné piliny 
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
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Likvidaci komunálního bioodpadu ukládáním do nově přistaveného kontejne-
ru mohou využít pouze poplatníci poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle OZV 
č.1/2013 Obce Prštice a  jenom k  likvidaci komunálního bioodpadu – tedy bio- 
odpadu ze zahrádek a domácností. Kontejner tedy nelze používat k likvidaci odpa-
dů, které nejsou bioodpad či nejsou komunální. 

V této souvislosti připomínáme, že Obcí není povoleno žádný den v týdnu pále-
ní tohoto odpadu na zahradách, proto, prosím, využívejte způsob likvidace komu-
nálního bioodpadu ukládáním do kompostérů nebo nově přistaveného kontejneru.

 Radovan Vencálek

Obec Prštice děkuje občanům, kteří v  průběhu posledních let 
darovali Obci vzrostlé květiny a  stromky. Darované slouží 
jako výzdoba zámeckého nádvoří a  vnitřních prostor zámku. 
Poděkování patří paní Jindřišce Praxové, paní Boženě Baarové, 
manželům Zdeňce a Lubošovi Fraňkovým.

 

Správa VaK Obce Prštice – důležité upozornění
Dne 17. 7. 2015 byla provedena kontrola u vybraných odběratelů pitné vody 

z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Prštice.
Kontrolou bylo zjištěno, že většina nemovitostí vlastní kromě veřejného vodo-

vodu i studnu, která bývá převážně používána na zalévání zahrad. Bohužel však 
nejsou tyto systémy oddělené a může docházet k míchání vod, což je v rozporu se 
zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu!

V uvedeném zákoně §11 je citováno „Potrubí vodovodu pro veřejnou po-
třebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být 
propojeno s  vodovodním potrubím z  jiného zdroje vody než je vodovod pro 
veřejnou potřebu.“ 

Vzhledem k tomu, že hrozí kontaminace vody z veřejného vodovodu vo-
dou ze studní, což může být zdrojem onemocnění, nařizuji s okamžitou plat-
ností provést na vnitřních rozvodech taková opatření, aby mísení vod bylo 
vyloučeno. Pokud tato podmínka nebude splněna, tzn. nebudou provedeny 
úpravy zamezující mísení vody, bude dodávka vody z  veřejného vodovodu 
přerušena. Je obtížné pak garantovat kvalitu pitné vody z  vodovodu pro  
veřejnou potřebu, pokud nedojde k neprodlené nápravě u odběratelů.

Odstrašujícím případem nám budiž poslední události v Praze-Dejvicích, kde 
došlo ke kontaminaci vody koliformními bakteriemi ze starého potrubí propoje-
ním do řadu. Kontroly v Pršticích budou dále probíhat na jednotlivých přípojkách.

 RNDr. Miloslava Soldánová,  odborný zástupce provozovatele vodovodu Obce
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4.    Parkování motorových vozidel a dopravní 
situace v naší obci

Vážení řidiči a vlastníci motorových vozidel,
obracíme se na vás ve věci parkování motorových vozidel a dopravní situace 

v naší obci. Bez motorových vozidel si už dnes nikdo z nás neumí život předsta-
vit. Automobily se staly samozřejmou součástí našeho života. Bohužel komplikace 
s parkováním a provozem motorových vozidel v obci narůstají. Jedná se o pro-
blém, který je zdrojem velké nespokojenosti občanů naší obce.

Obec Prštice se chystá tuto situaci řešit. V tomto článku bychom rádi rozebrali 
aktuální situaci a nastínili možná řešení a opatření.

A) Parkování v rámci domu 
Zde chceme připomenout, že většina domů v obci (opakujeme: ne všechny, ale 

většina ano) toto řešení umožňuje a že toto řešení nebývá nebo přestalo být z růz-
ných důvodů plně využíváno. U nově postavených domů je garáž pro jedno vozi-
dlo samozřejmostí. Starší domy v obci jsou obvykle řešeny tak, že mají možnost 
vjezdu a parkování jednoho i více vozidel uvnitř objektu rovněž umožňují. Nej-
častějším důvodem, proč na tuto možnost zapomínáme je, že vozidla jsou užívána 
denně za každého počasí a zajíždět s nimi každý den do garáže nám někdy nestojí 
za námahu. Máme naspěch. Ráno je najdeme připravené tam, kde jsme je večer 
zaparkovali. Stačí nasednout a otočit klíčkem.

Proč tuto možnost připomínáme hned na prvním místě je zřejmé: jedná se 
o nejlepší, jednoduché, rychle realizovatelné a levné řešení, přinášející téměř oka-
mžitý a viditelný účinek. Jediné, co k tomu potřeba, je trocha dobré vůle nás všech, 
kdo máme možnost svého plechového miláčka parkovat doma.

Toto řešení tvoří základ a podmínku pro to, aby se dala realizovat další avrho-
vaná opatření:

B) Vybudování parkovací plochy před vlastním domem
Občanům, kteří nemají možnost parkovat své vozidlo doma, bude Obec po-

volovat vybudování parkovací plochy před domem, a to i v případě, že se bude 
jednat o plochu na obecním pozemku. Toto řešení je zatím ve stádiu počátečních 
úvah. Předtím, než začne jeho realizace v praxi, bude potřeba dořešit a promyslet 
řadu dílčích problémů s tím spojených a dát této variantě jasná pravidla. Jsme si 
vědomi, že budování parkovacích ploch před domy není zdaleka ideálním řeše-
ním a bude mít i řadu odpůrců. Je to z našeho pohledu krajní varianta, pokud 
dále nechceme trpět parkování vozidel na chodnících nebo na veřejných komu-
nikacích. 
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Zábor obecní parcely je ze zákona zpoplatněný a  není možné jej takto zneužívat 
zdarma odložením vraků vozidel. Obec bude vše postihovat finančně, popřípadě 
odevzdáme majetek takto opuštěný do sběrny kovového odpadu ve prospěch obecní 
pokladny.  Foto P. Sedláček

Parkování před vstupy do sklepů. Zde platí snad výjimka ze zákona o provozu na 
pozemních komunikacích ?  Foto P. Sedláček
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Jaké mají být odstupy parkujících vozidel od hlavní vozovky na křižovatce ve tvaru 
„T“, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích? Jak projede hasičská Tatra 
Obce Prštice? Škody na parkujících vozidlech nechť si hradí majitel vozu špatně par-
kujícího!  Foto P. Sedláček

Jak projede Vaše manželka s  kočárkem, či vozíkem s  nákupem, popřípadě Vaše  
matka, či babička? Je chodník parkovištěm?  Foto P. Sedláček
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V žádném případě se nesmí a nebude jednat o živelnou a nekontrolovanou čin-
nost. Budování jednotlivých stání bude projednáváno s Obcí individuálně. Obec 
vydá jasná pravidla týkající se vzhledu parkovacích míst, pravidel jejich užívání 
a bude přísně kontrolovat jejich dodržování. Vzhled budovaných stání musí být 
jednotný. Vybudování každé parkovací plochy navíc bude podléhat souhlasu Sta-
vebního úřadu speciálního Brno, odbor dopravní. Tyto záležitosti bude za občany 
vyřizovat Obec. Tento postup bude nutno provést i zpětně pro parkovací plochy, 
které si již občané před svými domy (pod svými okny) vybudovali.

Takto budované parkovací plochy budou určeny pouze pro parkování konkrét-
ních vozidel. Obec povede jejich evidenci a bude kontrolovat dodržování tohoto 
pravidla. 

Opakujeme, jedná se o návrh zcela nového řešení. Podávat k tomu další infor-
mace a zacházet do podrobností je v současné době předčasné a zavádějící. Veškeré 
podrobnosti budou po projednání a odsouhlasení zastupitelstvem zpracovány do 
podoby obecní vyhlášky. Obec uvítá i Vaše názory a připomínky k tomuto řešení!

C) Vyhrazené parkovací plochy v obci 
Další možností je využítí parkovacích ploch v  obci. V  nejbližší době budou 

vybudovány parkovací plochy v prostoru vedle školy a u zámku. Realizace těch-
to parkovišť souvisí s projekty parkových úprav těchto prostorů. V současné době 
projednáváme poslední technické detaily. Zahájení staveb je otázkou nejbližší doby. 

Tyto parkovací plochy budou sloužit přednostně ke krátkodobému parková-
ní osobních vozidel. Nebudou určeny pro parkování nákladních vozidel, traktorů 
a dodávek. 

Zde se nacházejí adepti na „termální lázeň v hutích“. Na tomto místě jsou ovšem 
vozidla trpěna, neb majitel měl tolik soudnosti, že se s Obcí domluvil, na „dočasném“ 
odložení vozidel.  Foto P. Sedláček
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Zcela jasní adepti na recyklaci v  hutích. Takto „označené“ vozy mohou být Obcí 
Prštice bez problému odeslány k přetavení  Foto P. Sedláček

Parkování vozidla v protisměru je nešvar velmi rozšířený a bohužel občany i tolero-
vaný.  Foto P. Sedláček
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Aktuálně připravujeme úpravu parkovací plochy naproti bývalé sokolovně, tato 
plocha bude vyčištěna, osvětlena, příp. oplocena a budou zde vyznačena parkovací 
místa. Toto parkoviště bude přednostně určeno pro potřebu bezplatného parková-
ní těm majitelům vozidel, kteří nemohou využít žádnou z předchozích možností. 
Na této ploše bude možné parkovat i nákladní vozidla. 

Vyhrazené parkovací plochy v  obci budou vybaveny kamerami, které budou 
dohlížet na bezpečnost zaparkovaných vozidel a na dodržování dohodnutých pra-
videl. Parkování vozidel mimo vyhrazené parkovací plochy nebo jiným způso-
bem, než je popsáno výše, bude podléhat souhlasu Obce a bude zpoplatněno jako 
zábor obecní plochy. 

D) Parkovaní na veřejných komunikacích 
Pravidla parkování řeší Zákon o silničním provozu č. 361/2000, který říká, že 

(uvádíme pouze body aplikovatelné pro podmínky naší obce): 
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní 

komunikace, v jedné řadě a rovnověžně s okrajem pozemní komunikace.
Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič zastavit a stát vpra-

vo i vlevo.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro 

každý směr jízdy. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy. 

Řidič nesmí zastavit a stát: 
– v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti
   na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní. 

Tento zákaz neplatí v obci na křižovatce typu „T“ na protější straně vyúsťující 
pozemní komunikace 

– v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku 
    u zastávky autobusu, a to ve vzdálenosti kratší než 30 metrů před a 5 metrů za 

označníkem zastávky.
Parkování na komunikacích způsobuje řadu navazujících problémů - riziko do-

pravní nehody, zhoršenou průjezdnost obcí, zhoršenou možnost údržby a úklidu 
vozovek, ztížený svoz odpadů, přístup k  požárním hydrantům, průjezd sanitek 
apod. Volný průjezd vozidel a dodržování těchto pravidel musí být zajištěny v celé 
obci, tj. nejen na silnicích III. třídy (ulice Hlavní, Ořechovská), ale i na ostatních 
komunikacích. Částečné řešení vidíme i v možnosti povolení jednosměrného par-
kování v některých ulicích, jako například Pod Horkou. Konkrétní ulice budou 
posuzovány individuálně. I v tomto případě připomínáme, že veřejné komunikace 
nebudou sloužit pro parkování nepojízdných vozidel nebo vraků. Nedodržení pra-
videl parkování na veřejných komunikacích bude všemi prostředky postihováno 
vč. odtahu vozidla. 
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Takovéto osvojení si veřejného prostranství je zcela mimo jakoukoliv etiku a ohledy 
k sousedům  Foto P. Sedláček

E) Parkovaní na chodnících 
Parkování na chodnících je nepřípustné a nebude Obcí tolerováno! 
Chodníky byly vybudovány za účelem zajištění bezpečnosti chodců vč. dětí, 

maminek s kočárky a  starších občanů, kteří se po nich musí denně pohybovat. 
Neustálé obcházení zaparkovaných vozidel a vstupování do vozovky vytváří ne-
bezpečí střetu s okolo projíždějícími vozidly. Parkování na chodnících proto ne-
bude v žádné podobě povoleno a bude ve spolupráci s PČR všemi dostupnými 
prostředky postihováno. Chodníky budou sloužit chodcům!!

Je nám jasné, že minimálně některá nastíněná řešení nejsou jednoduchá, budou 
si vyžadovat investice (vybudování parkovacích míst na předzahrádkách) a čas, ale 
prosím uvědomme si všichni, že parkovat je třeba tak, aby to bylo bezpečné i pro 
ostatní uživatele komunikací a chodníků. Také jsme si vědomi toho, že navrhova-
ná řešení mají i své nedostatky vycházející z omezených prostorových možností 
v obci a její členitosti. Jedná se o řešení z nouze. Proto také pokládáme za důležité 
a žádáme občany, aby nespoléhali pouze na to, co pro ně Obec vytvoří, ale kde je to 
možné, začali sami u sebe – přemístili svá vozidla z ulic do svých domů. 

Tímto jsme chtěli nastínit pravidla, jejichž dodržování bude Obec po řidičích 
vyžadovat. Budeme rádi za Vaše věcné náměty a připomínky. Děkujeme za pocho-
pení a také za všechny ostatní uživatele komunikací. 

Pavel Sedláček, Milan Rozbořil
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5. Sala Terrena v budově prštického zámku II.

Vyzděné obvodové větrací kanály zahradního sálu. Venkovní vzduch je do kanálů 
nasáván potrubím k provětrání prostoru pod podlahou sálu a poté vyveden vyvlož-
kovaným komínem nad střechu zámku. Kámen, zrnitosti 63, zabraňuje vzlínání pří-
padné vlhkosti. Foto J. Daněk

Prolomený otvor pro spojovací dveře 
do bývalé černé kuchyně, která je a bu- 
de podlahou výše než rekonstruovaný 
zahradní sál.  Foto J. Daněk

Větrací kanály jsou zakryty letmo ulože-
ným betonovým záklopem s výztuží. Svis-
lou izolaci a provětrání povrchu zdí zajiš-
ťuje nopová fólie. Foto J. Daněk
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Dokončená podlaha v zahradním sále prštického zámku. Skladba podlahy je v pů-
vodním vzoru „rybí kosti“ Hotovo bude do babího léta a místních „Babských hodů“ 
pátého září letošního roku. Podlahu provedla ve vzorné kvalitě firma Bohumír Haut. 
Zedníci firmy Stavos odvedli také vzornou práci. Místní firmy nechválím. Vzorná 
práce je v místě, kde žijí, zcela samozřejmá a nepsanou povinností  Foto J. Daněk

Probíhá obzvláště pečlivé vyrovnání konečné 
vrstvy podkladu pod cihlovou podlahu. 
 Foto J. Daněk

V  minulém čísle Zpravo- 
daje jsme naši veřejnost infor-
movali o  probíhajících pra- 
cích v budově prštického zám-
ku v  prostorách sala terreny, 
které se tak vrátí původní ráz 
užívání, jak to původně v ro- 
ce 1705 zamýšlel i  architekt 
stavby Christian Alexander 
Öedtl (*1661, †1731) popr-
vé. Z  následujících fotografii 
je patrný postup prací. Nyní 
jsou již hotovy i  elektroin-
stalace. Zedníci omítají zdi 
pouze vápennou maltou dle 
instrukcí památkářů. Proto 
jsme v  minulém roce museli 
vyhasit v  jámě u  bývalé so-
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kolovny vápno a  nechat ho vyzrát 
právě pro omítky na budově zámku. 
Občerstvení pro vydařený swingový 
koncert, v červnu tohoto roku, se již 
podávalo v  prostorách saly terreny 
na nově položené podlaze z  cihel 
„zvonivek“. Pohled na obnaženou 
nejstarší část zdiva původní tvrze, 
v  době konání koncertu, měl také 
své osobité kouzlo.  Josef Daněk

Schody jsou dosud zakryty ochran-
ným bedněním. Původní pískovcové 
schody, opotřebené letitým užíváním, 
budou vyňaty a  odvezeny k  renovaci 
do města Mikulova ke kamenickému 
mistru panu Vojáčkovi. Odtud také 
byly v roce 1705 z dílny jiného a poně-
kud staršího kamenického mistra, dle 
zachovaných účtů, přivezeny. Anebo 
také – výlet na místo zhotovení schodů 
po třistadeseti letech.  Foto J. Daněk

6.   Co se stalo, nedá se jen tak odestát,  
nebo-li také platí, že co se nestalo, nedá se do 
minulosti zpětně vpravit, aneb můj osobní 
pohled na dostavbu, rekonstrukci  
a provozování ČOV v k. ú. Silůvky

Obec Prštice upozorňuje od roku 2009 na svévolný postup představitelů 
Obce Silůvky ve věci provozování a rekonstrukce společně snad vlastněné ČOV  
v k. ú. Silůvky. Obec Silůvky podala na Obec Prštice několik žalob s tím, že Obec 
Prštice nechce hradit rekonstrukci ČOV a její náklady provozování. Obec Prštice 
po celou dobu namítá, že Obec Silůvky nepostupuje v souladu se zákony, a to ze-
jména jak se zákonem o obcích, tak také se zákonem vodovodech a kanalizacích, 
v platném znění.
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Nyní byl Obci Prštice (jako žalované) doručen rozsudek Krajského soudu JMK 
na základě žaloby Obce Silůvky (jako žalobce) ve sporu o část nákladů rekonstruk-
ce ČOV Silůvky. Rozsudek ukládá Obci Prštice zaplatit jedenmiliontřistaosmdesá-
tisíc korun. Obec Prštice vše uhradila nyní v dvacátém pátem týdnu tohoto roku. 
Uhradili jsme částku z rezerv, které jsme utvářeli po celé roky našeho samostat-
ného provozování kanalizace a  vodovodu v  k. ú. Prštice. Vytváření finančních 
prostředků obnovy nepramení z obavy o výsledek soudních sporů, ale z prosté 
povinnosti tak, jak to nařizuje zákon 274/2001 o vodách a kanalizacích, v platném 
znění, vytvářet prostředky obnovy infrastruktury majetku. Tento náklad nemá 
vliv na rozpočtové určení daní a náš současný rozpočet. Jednoduše řečeno, každý 
rok se musí dát bokem tolik peněz z vodného a stočného, aby bylo po ukončení 
životnosti zařízení na obnovu objektu, který bude dál bezchybně plnit svoji funkci 
i v budoucnu.  

V první fázi sporu bylo sice zatím rozhodnuto, není to však rozhodnu-
tí ani zdaleka konečné a už vůbec ne zavazující pro ostatní soudní stupně, 
před kterými bude vše dále projednáváno. Proti tomuto rozsudku Obec 
Prštice podala Dovolání k Nejvyššímu soudu. Žalovaný musí rozsudek při-
jmout, je-li již konečný a hlavně řádně ve všech bodech odůvodněný. Krajský 
soud v  tomto případě řádně neodůvodnil svůj rozsudek, ale navíc jsou zde 
tak zřetelné chyby a  protimluvy v  odkazech, že rozsudek je, dle mého názo-
ru, právním zmetkem. Dokonce je zcela rozdílný v  závěrech při posuzování 
stejných podkladů s Ministerstvem zemědělství (Mze), zde však ve věci provo- 
zování ČOV.

Celý spor je předkládán nejen silůvské veřejnosti (viz např. poslední Informač-
ní list pro obyvatele obce Silůvky) starostou Praxem, jako obrana Silůvek před 
„zlovolnými“ Pršticemi, které nechtějí platit a dělají obstrukce. To je velmi prostý 
pohled na problém omlouvající svévolné kroky starosty Praxe při rekonstrukci 
a provozování, navíc velmi podceňující veřejnost a její schopnost informace získat 
a správně vyhodnotit.

Vztahy mezi subjekty se řídí smlouvami a v případě veřejnoprávních korpora-
cí, což jsou právě i Obce, navíc bezpodmínečně schválenými všemi zastupitelstvy 
Obcí, které se na dohodách podílejí,   v   o p a č n é m  p ř í p a d ě  j s o u  n e p l a t -
n é  o d  s a m é h o  p o č á t k u .

Smlouva o  dokončení a  provozování společné čistírny odpadních vod (ČOV)  
a hlavního přivaděče z obce Prštice do ČOV v k. ú. Silůvky mezi Obcemi Silůvky  
a Prštice z roku 1994 dle listinných důkazů SOA Rajhrad, byla uzavřena tehdejším 
starostou Prštic Ing. Slavíkem a starostou Silůvek Ing Ptáčkem bez souhlasu zastu-
pitelstev Obcí Prštic a Silůvek a tutíž je od samého počátku neplatná. Stejně tak 
tomu bylo i u smluv podepsaných Ing. Zapletalem a Ing Klusáčkem. V této otázce 
již existují pravomocná soudní rozhodnutí o neplatnosti této smlouvy, zahájená 
ostatně na základě žalobního návrhu Obce Silůvky.



20

Spoluvlastnictví Obce Prštice je tedy dosud zjevně nejasné a z  tohoto dů-
vodu podala Obec Prštice samostatnou žalobu na určení vlastnictví k  ČOV  
v k. ú. Silůvky, byť by ji měly soudy posuzovat z úřední povinnosti jako prioritu 
před vynesením svých ostatních závěrů ve sporech již proběhlých.

Obec Prštice vynaložila, dle našeho názoru, v rámci neplatné smlouvy na do-
stavbu ČOV v k. ú Silůvky více než deset milionů korun a tato celá částka by měla 
být Pršticím vrácena. Toto je věc zděděná po předchozích zastupitelstvech obou 
Obcí.

Od roku 2008 se Obec Silůvky samovolně rozhodla, lépe řečeno její představi-
telé bez souhlasu Obce Prštice, na dvou zásadních věcech:

a)  provozovat samostatně ČOV v k. ú Silůvky 
b)  rekonstruovat ČOV v k. ú Silůvky 

Nyní již ovšem pod názvem kanalizačního objektu „ČOV Silůvky“ a  nikoliv 
pod původním označením ČOV v k. ú. Silůvky.

Do této doby provozovala  ČOV vždy třet í  osoba a  plat i la  nájem.
Na nesprávnost a svévolnost postupu ze strany starosty Praxe jsem jeho, i zastu-

pitelstvo Obce Silůvky, mnohokrát písemně upozorňoval a činím tak stále dosud. 
Všechna rozhodnutí dotčených orgánů  v e  v ě c i  z v e ř e j ň u j e m e  n a  w e b o -
v ý c h  s t r á n k á c h  O b c e  P r š t i c e .

Zastupitelstvo Obce Prštice přijalo již v roce 2010 usnesení číslo 270/2010/Z26  
ve znění: „Obec Prštice zatím nebude přistupovat ke společnému záměru  
rekonstrukce ČOV jako spoluinvestor pro nevyjasněnost technickou, správní, 
slučitelnosti územních plánů a pro celkovou nejasnost ve financování.“

Jednostrannost postupu ze strany Obce Silůvky mně přímo znemožňuje pro-
plácet jakékoliv faktury nám zaslané, neb jsou bez právního důvodu a vystavené 
bez souhlasu zastupitelstva Obce Prštice, které by tomu muselo bezpodmínečně 
předcházet.

Po dlouhých čtyřech letech jsme dosáhli pokroku v rozhodnutí MZe, potaž-
mo ministra Ing. Jurečky, že smlouva z roku 1994 O dokončení ČOV nemůže 
Obec Silůvky opravňovat k samostatnému provozování ČOV, vybírání stočné-
ho, nehledě na nesprávné principy provozování a provádění kalkulací stočného, 
které byly rovněž v předchozím nařízeny rozhodnutím Ministerstva. Po letech ne-
důstojných a zatvrzelých tahanic s Odborem životního prostředí Krajského úřadu 
JMK se i  tento musel podřídit rozhodnutí MZe ČR. Soustava podání, stížností 
a  odvolání skutečně připomínala pohádku o  kohoutovi a  slepičce, či bludného 
kruhu marnosti v odmítání reality ze strany ŽP JMK. To je již naštěstí minulostí.

Od 1. 7  2015 zahájil odbor ŽP JMK řízení o  odebrání provozování ČOV 
Obci Silůvky. Je zřejmé, že provozování bude dle zákona o vodovodech a kana-
lizacích konat třetí osoba v rámci tzv. veřejné služby.
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Je ale nevyhnutelné v obou záležitostech svévolné rekonstrukce i provozová-
ní určit soudně odpověď na otázku, zda je Obec Prštice spoluvlastníkem ČOV 
v k. ú Silůvky společně s Obcí Silůvky či nikoliv. V případě že je Obec Prštice 
spoluvlastníkem ČOV v k. ú Silůvky společně s Obcí Silůvky, pak je nutno se ptát 
a zodpovědět soudem následující otázky ve věci provozování:

1)  Kde je odsouhlasený dodatek Smlouvy o dokončení a provozování společné 
čistírny odpadních vod (ČOV) a hlavního přivaděče z obce Prštice do ČOV 
v  k. ú. Silůvky z  roku 1994 zastupitelstvem Obce Prštice, že jsou Silůvky 
provozovatelem ČOV v k. ú Silůvky a že jsou vlastníkem pověřeny vybírat 
od Prštic stočné?

2)  Kde jsou kalkulace stočného odsouhlaseny vlastníkem včetně vytváření pro-
středků obnovy infrastruktury majetku?

3)  Kde jsou poukázány do Prštic finanční prostředky obnovy infrastruktury 
majetku v části pořizovací ceny ČOV v k. ú Silůvky od roku 2008, tj. již v sou-
čtu cca. dvamiliony korun?

Dnes již víme (díky sdělení MZe), že Silůvky jsou neoprávněným provozova-
telem a  že neprováděly kalkulace stočného. Za to dostala ostatně Obec Silůvky 
pokutu.

Je tedy nutno odpovědět na další otázku:
Kolik potom mají Prštice zaplatit Silůvkám za období čištění splaškových vod, 

o které je nikdo nežádal a ke kterému neměly souhlas Obce Prštice? Bude muset 
opět rozhodovat soud na základě znaleckého posudku.

Ve věci čištění odpadních vod předaných z obce Prštice obci Silůvky a o úhradě 
musí rozhodnout opět soud, jako o věcně usměrňované ceně na základě znalec-
kého posudku. Ta musí zahrnovat jako věcně usměrňovaná jen nezbytné náklady 
a její výši nelze stanovovat libovolně. 

V případě že je smlouva z roku 1994 absolutně neplatnou, musí být veškeré vlo-
žené prostředky Obci Prštice spojené s nabytím spoluvlastnického podílu, vráceny 
a rekonstrukce ČOV v k. ú Silůvky se tak stane vlastním nákladem Silůvek, nedo-
hodnou-li se Obce jinak. Je také jasné, že v případě, kdy by se stala Obec Silůvky 
výlučným vlastníkem ČOV, nezbavuje se tímto povinnosti čištění odpadních vod 
obce Prštice, neboť se i nadále jedná o kanalizace provozně související.

Není možno v žádném případě zaměňovat příčinu s následky. Soudy probíhají 
nikoliv proto, že Obec Prštice nechce platit rekonstrukci a provoz. Soudy probíhají 
proto, že starosta Prax postupoval v minulosti jménem Obce Silůvky svévolně, bez 
souhlasu zastupitelstva Obce Prštice a k platbám za rekonstrukce a provoz ČOV 
není žádný právní titul. Je tak zřejmé, že bez konečných soudních rozhodnutí 
v daných sporech, řádně odůvodněných, žádné peníze Obci Silůvky nemohou být 
a ani v budoucnu nebudou poukázány. 

 Ing. Josef Daněk starosta Obce Prštice
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I. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny rozhodnutí 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 1. 2008, pod č.j.: 
JMK 164650/2007 
 

Dne 3. 6. 2014 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, (dále 
jen: „KrÚ JMK, OŽP“) přípis od obce Prštice, se sídlem: Hlavní 1, 664 46 Prštice, 
IČ: 002 82 405 (dále jen: „obec Prštice“). V přípisu ze dne 3. 6. 2014 obec Prštice upozorňuje 
KrÚ JMK, OŽP, že obec Silůvky, se sídlem: Prachatičky 39, 664 46 Prštice u Brna, 
IČ: 004 88 305 (dále i: „obec Silůvky“) jako provozovatel kanalizace (IČME: 6216-747815-
00488305-3/2) a ČOV (IČME: 6216-747815-00488305-4/1) pro veřejnou potřebu nemá 
uzavřenou smlouvu o provozování se spoluvlastníkem těchto zařízení, s obcí Prštice, 
a nesplňuje tedy podmínky k provozování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen: 
„zákon o vodovodech a kanalizacích“).  
 
Toto bylo potvrzeno i sdělením Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí, ze dne 6. 11. 2014, č.j.: 61063/2014-MZE-15111. 
 
KrÚ JMK, OŽP, sdělil obci Prštice a obci Silůvky přípisem ze dne 15.12.2014 pod č.j.: 
JMK 137380/2014, které bylo opraveno usnesením ze dne 9.1.2015, č.j.: JMK 2550/2015, že 
zahájí správní řízení ve věci změny rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 
16. 1. 2008, pod č.j.: JMK 164650/2007, v případě, že výše uvedenou smlouvu neobdrží 
do 1. 7. 2015.  
 
KrÚ JMK, OŽP, neobdržel ve stanoveném termínu požadovanou smlouvu a proto zahajuje  
správní řízení podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen: 
„správní řád“), a podle ustanovení  § 6 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, o zrušení 
části povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu    
(IČME: 6216-747815-00488305-3/2 a 6216-747815-00488305-4/1) vydaného obci Silůvky 
pod č.j.: JMK 164650/2007 dne 16.01.2008. Uvedeným rozhodnutím bylo vydáno i povolení 
k provozování úpravny vody, vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Silůvky. Zrušení 
se týká pouze části rozhodnutí vztahující se k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou 
potřebu ve společném majetku obce Silůvky a Prštice. Správní řízení bude zahájeno 
doručením tohoto oznámení účastníkovi dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým 
je obec Silůvky.  

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

 

  
   

Dle rozdělovníku 
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Zahájení řízení o odebrání provozování ČOV obci Silůvky pro absenci smlouvy s Obcí Prštice



 
II. U s n e s e n í 

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 
601 82 Brno, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 28 odst. 2 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích a na podkladě § 47  správního řádu, 
rozhodl v řízení ve věci změny povolení k provozování v obci Silůvky 
 

         takto: 

Podle § 36 odst. 1 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení jsou oprávněni vyjádřit 
své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 10.08.2015. 
 
Současně účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení 
§ 36 odst. 3 správního řádu ve lhůtě do 13.08.2015.   
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Silůvky, se sídlem: Prachatičky 39, 664 46 Prštice u Brna, IČ: 004 88 305 

 
Odůvodnění:  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, stanovil usnesením 
účastníkům předmětného správního řízení lhůtu pro vyjádření svých stanovisek, navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů.  

K navrženým důkazům a jiným návrhům po této lhůtě nebude správní orgán přihlížet. 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním 
učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, do 15 dnů 
ode dne jeho oznámení (viz § 76 odst. 5 správního řádu). Podle § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání nemá odkladný účinek.      

                   Ing. Jiří Hájek 
pověřený vedením odboru 
       životního prostředí  
 

  vz. JUDr. Lenka Plhalová, v.r.  
          vedoucí oddělení  
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7. Trest smrti
V duchu Starého zákona „život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, 

nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu.“ jsem 
byl v skrytu duše pro znovuzavedení absolutních trestů v ČR.

Trest smrti pro usvědčeného a  odsouzeného úkladného vraha podporuje  
v ČR cca 60 až 70 procent populace. Tenká slupka civilizace z člověka bestie rychle 
sklouzne při představě krve a před výčitkami svědomí ho chrání pouze víra v po-
licii a soudy, které jistě bezchybně usvědčily a odsoudily vraha.

V tomto a minulém roce proběhla řada mediálně známých i neznámých kauz:

Kauza Nečesaný
Mladík byl obviněn z pokusu o vraždu kadeřnice, odsouzen na 16 let (sníženo 

na 13), odseděl 2 roky, osvobozen Nejvyšším soudem.
„Soudy si zcela účelně vybraly ze spisu to, co se jim hodilo a bylo v neprospěch 

obžalovaného, a naopak přehlédly to, co bylo v  jeho prospěch,“ uvedl předseda 
senátu NS Jan Bláha.

Kauza Nagyová
Policejní akce srovnatelná s mobilizací, demise vlády, ve vězení řada lidí, me-

diální hvězdami se stávají prokurátoři a výsledek – trestný čin se nestal (nepravo-
mocné rozhodnutí soudu – rozsudek tajný).

Mediálně méně známá Kauza ČOV v k.ú. Silůvky
Bylo jasně prokázáno, že zastupitelstvo Obce Prštice nikdy neschválilo žádnou 

smlouvu s  Obcí Silůvky ve vztahu k „Rekonstrukci ČOV“, přesto Obec Prštice 
musí zaplatit Obci Silůvky podle této smlouvy (právoplatný rozsudek – dostupný 
na www.prstice.cz).

Obraně Obce Prštice v této kauze jsem se v roli zastupitele i občana Prštic vě-
noval mnoho hodin usilovné práce nejenom při vyhledávání judikátů Nejvyššího 
soudu. Veškeré tyto judikáty jasně stanovují – není rozhodnutí zastupitelstva – 
není platná smlouva.

Krásně toto vyjadřuje i platné znění zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) 
§41 (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě 

rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.
Podobně jako pan předseda senátu musím říct:“ Soudy si zcela účelně vybraly 

ze spisu to, co se jim hodilo a bylo v neprospěch žalovaného, a naopak přehlédly 
to, co bylo v jeho prospěch.“

Tyto a další kauzy moji bezbřehou víru v policii a soudy snížily natolik, že jsem 
svoje stanovisko k trestu smrti musel zásadně přehodnotit.  Vzhledem k nenulové 
pravděpodobnosti, že v důsledku nekvalitní práce českých policistů či soudů by 
byl zabit nevinný člověk, jsem proti znovuzavedení trestu smrti.
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Odpusťte trochu široký úvod a dovolte osobní podrobnější vyjádření ke Kauze 
ČOV v k.ú. Silůvky.

Dle mého názoru je negativní dopad tohoto rozsudku na Obec Prštice velmi 
malý až zanedbatelný, protože podíl našich závazků na rozpočtu je menší než 10 % 
a podíl zastaveného majetku směšných 0,2%. Tedy rozhodně nekrachujeme.

Pozitivním dopadem tohoto rozsudku je, že konečně bylo možno započíst veš-
keré splatné a určité pohledávky Obce Prštice vůči Obci Silůvky, a to konkrétně 
168 496 Kč a vystavit penalizační fakturu.

Dalším pozitivním dopadem tohoto rozsudku je, že bylo potvrzeno, že jsme 
50% vlastníkem rozsáhlého majetku v k.ú. Silůvky. Na tomto našem majetku ne-
vázne žádné zástavní právo a Obec Prštice má tedy právo tento majetek například 
odprodat (s dodržením veškerých zákonných předpokladů).

Tedy je naprosto legitimní minimálně uvažovat o možnosti prodeje a za utržené 
peníze například opravit některé ulice v naší obci (hrubý odhad – peníze by stačily 
na tři až čtyři ulice).

Negativním dopadem tohoto rozsudku je přirozeně to, že bude nezbytné pro-
vést veškeré kroky k zařazení tohoto majetku (včetně zákonného fondu obnovy) 
do účetnictví Obce (kompletní inventury na ČOV, odhady, audit).

Tedy, přestože se Obec Prštice velice pravděpodobně dovolá k Nejvyššímu sou-
du, Obecnímu úřadu, zastupitelstvu i výborům zastupitelstva začalo velice zajíma-
vé období.

 Radovan Vencálek 

8.  Oslava sedmdesátého výročí osvobození ČSR 
od německé okupace a ukončení  
Druhé světové války

V letošním roce jsme si připomněli sedmdesáté výročí osvobození ČSR a ukon-
čení Druhé světové války. To připadlo na dny 8., popřípadě 9. května 1945. Obec 
Prštice byla osvobozena již 18. dubna 1945. Boje v  naší oblasti byly ukončeny  
24. dubna 1945 dobytím ořechovského návrší a posléze všech tří vesnic – Tikovic, 
Ořechova a Ořechoviček, ze kterých se dnešní obec Ořechov sestává..

Bezpodmínečná kapitulace Německa byla podepsána 7. května 1945 ve fran-
couzké Remeši. Němci se snažili co nejvíce podpis bezpodmínečné kapitulace 
oddálit, aby se co nejvíce německých vojáků dostalo do zajetí západních spojen-
ců. Generál Eisenhower Němcům pohrozil, že uzavře všechny demarkační linie 
a  nepřijme do zajetí už ani jediného německého vojáka, nebude-li bezpodmí-
nečná kapitulace podepsána. Za sovětskou stranu byl v Remeši přítomen sovět-



26

ský generál Ivan A. Susloparov. Ten před podepsáním dokumentu telegrafoval 
obsah textu smlouvy do Moskvy maršálu Stalinovi a žádal pokyny. Odpovědi se 
nedočkal ani po několika hodinách a tak nakonec dohodu Susloparov podepsal 
bez svolení. Bezpodmínečná kapitulace všech německých vojsk byla podepsá-
na až 7. května ve 2 hodiny a 41 minut ráno. V platnost měla vstoupit 8. květ-
na, minutu před půlnocí. Po podpisu kapitulace nastala svízel, kde v  opožděné 
odpovědi na Susloparovu žádost o  instrukce Stalin rozhodl: nic nepodepisovat. 
Stalin dal rozkaz maršálu Žukovovi, aby v Berlíně našel a připravil vhodné místo 
k  podpisu nové kapitulace. Dne 8. května se tak konal druhý podpis, na který 
se již sjelo nejvyšší sovětské velení. K podpisu této kapitulace došlo až 9. května  
43 minut po půlnoci.

Na území osvobozeném Rudou armádou nastal oficiální konec bojů až 9. květ-
na. Z tohoto důvodu měla Druhá světová válka v Evropě dva různé konce (Český 
rozhlas, 2015).

Na území protektorátu se bojovalo u  Milína na Příbramsku ještě 11. května 
1945. Formálně byla II. světová válka ukončena 2. září 1945 kapitulací Japonska.

Pan generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin s doprovodem na návštěvě vý-
stavy ve velkém sále prštického zámku. Výklad provedl vojenský historik Vlastimil 
Schildberger (v uniformě) po slavnostním přípitku s návštěvníky a zastupiteli Obce 
Prštice.  Foto: M. Vaněček
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Z hlediska práva skončil válečný stav s Německem pro Velkou Británii, Francii 
a USA v roce 1951, válečný stav mezi Československem a Německem až v roce  
1957.

Oslavy sedmdesáti let osvobození Československa a ukončení II. světové války 
v naší oblasti měly tradičně středisko oslav v Ořechově, kde proběhl pietní akt na 
pohřebišti Rudé armády za účasti zástupců Kraje, Obcí, spolků a Konzulátu Ruské 
federace.

Při tomto kulatém výročí se konalo po celé republice nespočetné množství vý-
stav, připomínek a hraných bitev klubů vojenské historie. Proto jsme naši připo-
mínku událostí konce války soustředili „jen“ na výstavu ve velkém sále prštického 
zámku. Byli jsme velmi potěšeni, že přes svůj naplněný program navštívil výstavu 
generální konzul Ruské federace v Brně pan A. J. Šaraškin s doprovodem. Jeho 
návštěva v Pršticích byla již třetí v pořadí od roku 2012.

Odchodem pamětníků a účastníků válečných událostí z našeho světa odchází 
současně i živá připomínka a poučení pro současnost, které bychom si z dějin měli 

Pan generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin s doprovodem na upomínkové 
fotografii po slavnostním přípitku s návštěvníky výstavy a zastupiteli Obce Prštice. 
Vojenský historik Vlastimil Schildberger (v uniformě) je autorem mapové části výsta-
vy.  Foto: M. Vaněček
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pro budoucnost vzít a zachovat. Vše se odsouvá již pouze do muzeí a na stránky 
učebnic na roveň událostí mimo lidskou živou paměť.

Tak, jak nevyslyšeli a neviděli lidé a politici předválečné příznaky příchodu vá-
lečného konfliktu II. světové války, zdají se být i  ti dnešní přinejmenším stejně 
zarputile hluší a slepí. Dovolím si citovat současná slova profesora Milana Zelené-
ho působící na Fordham University v New Yorku z jeho komentářů k světovému 
ekonomickému vývoji.

„Když dnes vidím řinčení zbraněmi Evropské unie, NATO a Ruska, zdá se mi, že 
jde o úplně zbytečný konflikt. Místo aby pochopili, co se děje a angažovali jeden dru-
hého, ničí si vzájemně už tak slabé ekonomiky a pak bědují. To je stará politika. Ty 
mě kopneš a já tebe dvakrát. Politici i ti, co je volí, nevědí, co se děje, a proto přichází 
staré řinčení zbraněmi.“

Sedmdesátým výročím oslav konce Druhé světové války se přesouvají i budoucí 
naše připomínky a výstavy pouze na kulatá výročí tak, jako bitva u Slavkova, Na 
Bílé hoře a podobné starší události zasunuté do běhu dějin. Můžeme jen doufat, 
že my sami a ani naši potomci se nebudou muset podobných válečných událostí 
přímo účastnit. Což při schopnosti lidstva se z dějin poučit, s pravděpodobností 
hraničící s jistotou, je více jak nejisté.  Josef Daněk

Pan generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin při výkladu vojenského historika 
Vl. Schildbergera st. (v uniformě) (foto M. Vaněček) 
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9.  Osvobození obce Prštice v roce 1945  
na stránkách místních kronik a popis bojů 
v okolí obce Ořechov

Tak, jako v ostatních obcích na jižní Moravě, v tehdejším protektorátu Čechy 
a Morava pomalu ubíhal život pod německou okupací i na jaře roku 1945.

Vše bylo na lístky a příděly byly stále menší. Hospodářské kontroly ze strany 
Němců byly stále častější. Zabavovaly, co se dalo. Přesto se hospodáři snažili co 
nejdříve obdělat pole, zasít a sklidit už ve svobodné republice. Konec války se již 
blížil. 

Mladí chlapci z obce od února 1945 byli nakomandováni na kopání zákopů. Ti, 
co chodili do škol v Brně, museli nastoupit k takzvané Technishenothilfe (tech-
nická nouzová pomoc). Odstraňovali pak škody po bombardování v Brně a taky 
museli kopat zákopy.

Také do sousedního Ořechova přijelo na tisíce chlapců z Čech, hlavně z Prahy, 
aby pod dohledem Němců kopali obranná postavení. Přijížděli na nádraží do Silů-
vek a odtud šli pěšky do Ořechova. Místní občané jim při průchodu obcí podávali 
občerstvení. 

Občanům, kteří dojížděli za prací do Brna, bylo sděleno, že Rusové dne  
8. a 12. dubna bombardovali město. Dojíždění za prací tak přestalo.

V  noci ze 14. na 15. dubna se obloha nad Brnem rozzářila světlicemi ze so-
větských letadel a byly slyšet i výbuchy bomb. V prštické sokolovně se „načerno“ 
tancovalo při gramofonu. Bylo to zakázáno, ale mládež se chtěla bavit. V neděli  
15. dubna se v sokolovně naposled hrálo kino. Když občané po představení vyšli 
ven, uviděli na jihovýchodě rudou zář a uslyšeli dunění fronty. To přinutilo obča-
ny, aby si začali budovat úkryty ve sklepích. Kdo neměl podsklepený dům, budoval 
si „bunkr“nebo se stěhoval do velkého sklepa u zámku. Také cennosti a trvanlivé 
potraviny si schovávali na přechod fronty. 

V pondělí 16. dubna byly slyšet jednotlivé výbuchy, večer byly slyšet jednotlivé 
výbuchy a vidět byla zář z hořícího hrušovanského lihovaru. Obloha na jihu byla 
celá rudá od požárů.

Od brzkého rána 17. dubna začaly od Ořechova a od Silůvek ustupovat němec-
ké oddíly s nákladními auty, ale hlavně s povozy. Vojáci šli spořádaně, obyvatel si 
nevšímali, ale sdělovali, že druhý den zde budou Rusové. Ať si na ně dáme pozor, 
že jsou zlí. Mezi Němci šli i Vlasovci, Rusové, kteří se dali na stranu Německa. Ti 
také varovali před bolševiky. Když občané namítali, že budou lepší než Němci, 
odpověděli: „to čornyj čort a éto krasnyj čort!“ Také zákopníci z Ořechova šli na 
nádraží do Silůvek, aby se dostali domů. 

Pak přišla středa 18. dubna, oblačný den ohlašující jaro. Hospodáři rozmlouva-
li, zda mají vyjet na pole a někteří vyjeli. Ale po osmé hodině se od Syrovic ozvala 
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dělostřelba a  všichni se spěchali ukrýt. Nad obcí přeletělo německé letadlo, od 
Hlíny se ozvala kulometná palba. Do obce dopadly dva dělostřelecké granáty. Po 
deváté hodině projel poslední osobní vlak k nádraží Dolní Kounice, dnes k Mo-
ravským Bránicím. Veškerý provoz přes obec ustal.

V 11 hodin telefonoval výpravčí z Moravských Bránic do Silůvek, že tam jsou 
Rusové a táhnou na Silůvky. Zpráva se rychle rozšířila. Místní chlapci si z vikýřů ve 
škole udělali pozorovatelnu. Viděli, že na polích k Ořechovu se pohybují tři tanky. 
Byl celkem klid, ale okolo 12.30 hod. projelo kolem školy německé obrněné auto 
k Silůvkám. Za chvíli bylo slyšet od Silůvek střelbu. Německý obrněný automobil 
narazil v Silůvkách na sovětský průzkum.

Při přestřelce se německý obrněný vůz otočil, přibližně v 13.00 hod. se vracel 
zpět okolo prštické školy a  jel dále k  Ořechovu. Střelba v  okolí obce neustávala 
a občané se houfně stěhovali do velkého sklepa u zámku. Pak střelba utichla a od 
kapličky přijela ke škole bryčka se třemi sovětskými vojáky se samopaly a kulome-
tem. Bylo 14.10 hod., když za bryčkou přišlo několik dalších sovětských vojáků. 
Po vzájemném pozdravení „Zdrávstvujtě“ se je občané snažili pohostit, ale oni to 
odmítali a  ukazovali na krk, že už jsou najezení. Pokračovali v  průzkumu smě-
rem na Radostice. Jednalo se o průzkum 8. gardové jezdecké divize. Asi v 15:00 
hod. přijelo nákladní auto s  protitankovým dělem. To vojáci odpojili u  zámku 
a namířili směrem na Ořechov. Za ním přijela další auta s vojáky a kulomety. Ti 
obsadili východní okraj obce směrem na Ořechov a vykopali si zákopy. Po zabez-
pečení prostoru obce vtrhli do obce kozáci na koních. Jeli ve dvou proudech po-
dél domů směrem na Radostice. Za nimi přijely tanky a samohybná děla 16. me-
chanizovaného sboru. Pokračovaly směrem na Střelice. Za nimi projela obcí další 
jezdecká divize, 8. dálněvýchodní. Bohužel, tyto jednotky složené z národů střed-
ní Asie a Mongolska měly velmi málo kázně, což se projevilo na útrapách našeho  
obyvatelstva.

K  večeru přijela do obce čtyři oplachtovaná auta. Zastavila se na sokolském 
pozemku na Bahně a další auta se postavila k železniční trati. Důstojníci a vojáci 
se ubytovali u železničáře pana Drábka. Když se vojáků ptal, co je to za auta, řekli, 
že to jsou pontony. 

Kuchař začal vojákům chystat večeři z  konzerv a  k  tomu hranatý vojenský 
chléb. Jako příloha byla nakládaná rajská jablíčka a pilo se víno. Pana Drábka také 
pozvali k večeři. Nabídli mu německé a maďarské cigarety. Sami kouřili takzvané 
„kozí nožky“, které si balili z novin. Důstojníci se o půl dvanácté zvedli od stolu 
a šli s vojáky k „pontonům“. Stáhli z nich plachty a odpálili rakety „Kaťuša“ ulože-
né na kolejnicích. Rakety vyletěly severozápadním směrem, celkem 16 z každého 
auta, nechávajíce za sebou za strašlivého rachotu ohnivé žlutomodré jazyky. Po 
vystřelení salvy z každého auta přivezli nové rakety, které vojáci dali opět ona ko-
lejnice a auta zamaskovali. Poté odešli všichni kromě stráží spát. Ráno 18. dubna 
v 2.25 hod. se opět probudili a ze všech čtyř Katuší znovu odpálili salvy. Celkem 
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odpálili 128 raket „Kaťuša“ ráže 132 mm. Mezitím jim kuchař uvařil ke snídani 
boršč, důstojníky a  vojáky vzbudil, aby posnídali a  vzápětí všichni odjeli. Panu 
Drábkovi nechali v hrnci polovinu uvařeného boršče. Za nimi se vytratili skoro 
všichni vojáci z obce. 

Jak vypadala fronta před Brnem před 18. dubnem 1945? 
Postupem sovětských vojsk jižní Moravou byly 16. dubna osvobozeny Staro-

vičky. Z obce byl vyslán jezdecký průzkum 13. gardové jezdecké divize pod vele-
ním kpt. Viktora J.Sabelnikova s úkolem získat v nepřátelském týlu přechod přes 
řeku Svratku. Proniknutím do týlu nepřítele přes Popice do Uherčic se podařilo 
s podporou letectva získat přechod přes řeku Svratku. Sovětské velení toho využilo 
a nařídilo 13. gardové jezdecké divizi, aby provedla průlom podél řeky Jihlavy až 
do Ivančic, kde letecký i dálkový pozemní průzkum zjistil, že nepřítel nemá žádná 
obranná opatření. 

13. gardová jezdecká divize hravě překonala 17. dubna v  10.00 hod. obranu 
Vranovic a pronikla do Smolína a Medlova. Druhý den, 18. dubna ráno, obsadila 
Němčičky, Mělčany, Dolní Kounice a v 11.00 hod. Ivančice.

Sovětské velení si uvědomilo snadné proniknutí západně od Brna a  nařídilo 
ostatním jednotkám 6. gardového jezdeckému sboru, 8. gardové a 8. dálněvýchod-
ní divizi, aby provedly průlom západně od Brna směrem hrad Veveří a Veverská 
Bítýška. Do podřízenosti 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny generálpo-
ručíka. I. A. PLIJEVA dalo velení 2. ukrajinského frontu i celý 7. mechanizovaný 
sbor, který měl v té době okolo stovky tanků a samohybných děl. 

Německé velení reagovalo na tento průnik sovětských vojsk zrušením vizuál-
ní pevnosti a vysunutím všech bojeschopných jednotek před Brno do obranného 
pásma Šitbořice, Těšany, Blučina, Holasice, Rajhrad, Ořechov, Střelice, Žebětín 
a Říčany. K Brnu začalo stahovat posily až od Opavy, 16. pancéřovou divizi gene-
rála Dietricha von Müllera, 6. pancéřovou divizi generála von Waldenfelsa z Ra-
kouska a další. 

Ale ráno 18. dubna byl v Telnici při bombardování zabit velitel 24. pancéřového 
sboru generál Kellner. Druhý den, 19. 4. byl partyzány oddílu Olga zajat na zám-
ku hraběte Dubského v Hosticích velitel 16. pancéřové divize generál von Müller. 
Tyto události vnesly do bojů před Brnem na německé straně chaos. 

Také sovětské velení si uvědomilo, že jeho síly k dobytí Brna nestačí. Proto byla 
z Rakouska povolána k Brnu 6. gardová tanková armáda se 163 tanky a samohybný-
mi děly, což byla pětina původního tabulkového stavu, jaký by měla tanková armáda 
mít. Dále 18. gardový střelecký sbor s dalšími posilovými prostředky, včetně houf-
nic ráže 203 mm, raketometů ráže 132 mm až 310 mm a minometů ráže 160 mm.  
Tyto zbraně s podporou cca 30 tisíc vojáků měly rozhodnout. Hlavní úder měl 
být proveden východně od řeky Svratky, jak předpokládal návrh velení, ale až po 
proniknutí jednotek 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny do terénu zá-
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padně od Brna bylo dobytí Brna navrženo jako klešťová obkličující operace, jak 
z východu, tak ze západu. 

Útok byl naplánován na 23. dubna 1945 o tři hodiny dříve, aby se odlákala po-
zornost od hlavního směru útoku východně od Brna. Během18. dubna Kozáci  
6. gardového jezdeckého sboru obsadili prostor Syrovice, Mělčany, Prštice, Ra-
dostice. Části 13. gardové jezdecké divize podporované 41. gardovým tankovým 
sborem pronikly přes Neslovice, Tetčice, Kývalku až do Popůvek. 

Směrem na Holasice-Rajhrad, ráno 18. dubna 1945, postupovaly jednotky  
6. orelské střelecké divize s podporou tanků 63. mechanizované brigády. Obsadi-
ly Holasice, zčásti přešly silnici Brno-Pohořelice a bez boje obsadily Sobotovice. 
Nepřítel ale provedl protiútok a dobyl zpět Holasice. Boje v tomto prostoru trvaly 
až do 24. dubna. Část jednotek 6. orelské střelecké divize ale začala postupovat 
na Syrovice za podpory tanků. V 10. hodin za cenu ztráty jednoho tanku obec 
obsadily a začaly postupovat přímo na sever k Hajanům okolo Starých hor. Před 
vojáky se objevila velká obec s kostelem, kterou neměli na mapách. Podle sovět-
ských hlášení, která bojující jednotky zasílaly každý večer po 18. hodině do Mosk-
vy, zaznamenaných Ing. Josefem Pluhařem, CSc. za jeho studií v Archivu obrany 
SSSR v Podolsku u Moskvy, věnovaných Zemskému muzeu v Brně, není vůbec 
obec Ořechov uvedena. Sověti před válkou tiskli vojenské mapy podle čsl. map 
z let 1920–1923, kde Ořechov vůbec nebyl zanesen úmyslně nebo právě omylem. 
Ani na letecké mapě z roku 1944 není Ořechov uveden.

Tato skutečnost pak velmi ztěžovala koordinaci bojů v tomto prostoru, což ved-
lo k potížím při zastřelování dělostřelectva a nasazení letectva. Vojákům 6. orelské 
divize se podařilo kótu 301 m, západně od obce, dnes Armypark, obsadit. K Oře-
chovu byl vyslán tankový průzkum tanků T34/85 od 63. mechanizované brigády. 
Průzkum pronikl do obce, projel a se ztrátou tří tanků se vrátil zpět k Syrovicím. 
Ořechov byl velmi slabě obsazen 10. výcvikovým praporem SS, frekventanty vo-
jenských škol z  Vyškova, zvanými místními obyvateli junkeři a  Volkssturmem 
z okolních německých obcí Želešice a Modřice. Odpoledne na Ořechov zaútočilo 
sovětské letectvo a po náletu se podařilo obsadit ulici k Hajanům a návrší s kos-
telem. Němci se stáhli do Ořechoviček do úvozu cesty ke sv. Peregrinu a k Anen-
skému mlýnu. 

Během noci na 19. dubna se podařilo 16. mechanizované brigádě proniknout 
do Střelic-Vršovic, kde se její postup zastavil. 

Velitel 7. mechanizovaného sboru generál Katkov nařídil, aby se jedna rota sa-
mohybných děl SU-100 od 16. mechanizované brigády zaútočila 19. dubna od Ra-
dostic do týlu nepřítele do Ořechoviček. Současně od Syrovic a od západu na Oře-
chovičky zaútočily tanky 63. mechanizované brigády. V 16.30 hod. začal vstřícný 
útok z obou stran. Když Němci zjistili ve svém týlu u Podlavky samohybná děla, 
Ořechovičky vyklidili a stáhli se k cihelně severně od obce. Ve 20 hodin se obě 
útočná seskupení v Ořechově setkala.
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Pěchota 6. orelské divize byla vleklými boji pod Brnem vyčerpána a žádala vy-
střídání. Před půlnocí na 20. dubna přijeli od Syrovic do Ořechova Kozáci 8. gar-
dové jezdecké divize ve velmi podroušeném stavu. Kozáci sesedli z koní a usnuli 
v žudrech, mlatech a ani nezajistili hlídky směrem k nepříteli. 

Večer 19. dubna přijela do Brna část jednotek 16. pancéřové divize a  dosta-
la rozkaz, aby v  předvečer narozenin Vůdce dobyla zpět na Rusech výhodné 
obranné postavení v Ořechově. Ve vší tichosti se Němci s obrněnými transpor-
téry a  tanky přesunuli přes Nebovidy k  Anenskému mlýnu a  k  cihelně v  Oře-
chovičkách. Na obrněných transportérech měli namontované raketové vrhače 
min (tzv. nebelwerfer), které začaly pálit směrem na střed Ořechova. Za paleb-
nou přehradou postupovaly tanky. Z úvozu peregrinské cesty zaútočila na Oře-
chov německá pěchota, posílená několika útočnými děly. Moment překvapení 
byl silný. Německé tanky z bezprostřední blízkosti odstřelili několik sovětských 
tanků T-34 a SU-100. Za pomocí plamenometů a boje muže proti muži obsadili  
Ořechov.

Sovětští vojáci utrpěli těžké ztráty a ti co přežili, se stáhli na místní trať Žleby 
a na kótu 311, kde je dnes Armypark. Po ústupu sovětských jednotek z Ořecho-
va tam začaly dopadat salvy z  Kaťuší a  obec byla opět v  plamenech. Němcům 
se podařilo získat dominantní výšinu. Chtěli zlikvidovat sovětské jednotky, kte-
ré pronikly ke Střelicím a  Popůvkám. Další část 16. pancéřové divize se v  noci 
z 19 na 20. dubna přesunula přes Pisárky, Kohoutovice a Žebětín k Ostrovačicím 
s úkolem, aby brzy ráno 20. dubna provedla vstřícný úder naproti postupující di-
vizi pancéřových granátníků FHH-1 od Dolních Kounic do Ořechova přes samotu  
Karlov.

Ve 4 hodiny začali Němci ostřelovat sovětská postavení pod Ořechovem. Vzá-
pětí zaútočilo německé bitevní letectvo. Po leteckém útoku zaútočili Němci od 
Karlova s 10 tanky a 20 obrněnými transportéry. Překonali silnici Mělčany-Silůvky 
a přes Jaloviska a Secovu cihelnu pronikli do Tikovic. Stejnými silami část 16. pan-
céřové divize sjela přes Kývalku ke statku Dvorek, kde přešla Bobravu a  silnici 
Tetčice-Střelice, kde se spojila s německými jednotkami, které se předtím ocitly 
v obklíčení v lesním masivu Bučín. Postupovali po staré vojenské cestě mezi Ra-
dostice a Prštice, kde přes nadloží tunelu zvaného „Velký prštický“ přejela silnici 
a pokračovala přes pole k Ořechovu.

Těmito manévry Němci výrazně posílili své jednotky v Ořechově, odřízli so-
větské jednotky v  prostoru Střelic a  Popůvek. Velkým štěstím pro sovětské vo-
jáky bylo, že od jihozápadu postupující 6. pancéřová divize se opozdila ve svém 
postupu a do útoku se nezapojila. Přijela do Zastávky u Brna až v noci z 23. na  
24. dubna.

Němci se silně opevnili v  Tikovických zmolách, kde si vybudovali odpalo-
vací zařízení pro své vrhače raket Nebekwerfer, kterými postřelovali okolní  
obce. 
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Když se nepodařilo prorazit německou obranu jižně Ořechova, vydal velitel 
7.  mechanizovaného sboru generál Katkov rozkaz, aby část 16. mechanizované 
brigády zaútočila s kozáky 8. gardové jezdecké divize mezi Radosticemi a Prštice-
mi ve směru na kótu 334 m Podlavka do týla německé obrany v Ořechově. Útok se 
zdařil a Podlavka byla obsazena. Ze soboty na neděli 22. dubna se velmi pokazilo 
počasí, ochladilo se a pršelo. Na sovětských jednotkách se začalo projevovat vy-
čerpání z dlouhého nasazení. Ke dni 20. dubna měla sovětská vojska jen 132 tanků 
a Němci 105 tanků. To se projevilo na stagnaci bojů před Brnem.

Dne 22. dubna konečně obsadila povodí řeky Jihlavy sovětská 42. střelecká divi-
ze, která se při svém postupu z jižní Moravy opozdila. Za to byl její velitel odvolán 
z funkce. Její jednotky postoupily až k samotě Karlov a začaly ostřelovat německá 
postavení u Ořechova. Vojáci 6. orelské střelecké divize pronikli za silnici Hajany 
– Ořechov. U Syrovic se soustředily tanky a samohybná děla 7. mechanizovaného 
sboru, kozáci 4. gardového jezdeckého sboru a 9. gardová, 10. gardová a 30. gardo-
vá jezdecká divize k závěrečnému útoku na Ořechov.

Velitel 2. ukrajinského frontu vydal rozkaz č. 0201 ze dne 22. dubna 1945 
podřídit 6. orelskou střeleckou divizi (od 560. střeleckého sboru) 1. gardové  

Detail poničeného ořechovského kostela Všech svatých po přechodu fronty, který 
se ocitl ve středu bojů. O tohle dnes nikdo opravdu nestojí.
 (Z archivu Obce Ořechov)
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jezdecko-mechanizované divizi generál poručíkovi Plijevovi (1. gar. JMS). Úkol 
pro 1. gardovou JMS byl za každou cenu obsadit Brno. 

Velitel1. gardové JMS vydal rozkaz: 
4. gardový jezdecký sbor předá úsek fronty u Rajhradu 6. orelské střelecké divizi. 

Po obsazení Ořechoviček a Tikovic všemi silami zaútočí levým křídlem se 7. mecha-
nizovaným sborem ve směru Prštice, Veselka, Kamenný Mlýn a ze západu s cílem 
obchvátit Brno a ráno 24. dubna se ho zmocnit. 

6. gardový jezdecký sbor, 89. gardová jezdecká divize po ovládnutí Ořechoviček 
a Tikovic bude pokračovat v útoku ve směru Prštice, Radostice, železniční stanice 
Střelice.

7. mechanizovaný sbor po ovládnutí Ořechoviček a Tikovic bude pokračovat v v 
útoku směr Bosonohy až Řečkovice. 4. gardový jezdecký sbor bude útočit na čáře 
Želešice až Hajany. 

Velitelské stanoviště1. gardové JMS Syrovice. 

Dne 23. dubna po třetí hodině ráno, začala dělostřelecká a raketometná přípra-
va útoku na Ořechov. V šest hodin započal útok. Jakmile sovětské jednotky vjely 
do otevřeného terénu Velkých polí, ocitly se v prudké palbě obránců a musely se 
stáhnout na výchozí postavení.

 Velitel 7. mechanizovaného sboru, generálmajor Katkov, přesunul své velitelské 
stanoviště jižně od železniční stanice Střelice, aby mohl lépe koordinovat boj.

Následoval další rozkaz 1. gardové JMS :
 4. gardový jezdecký sbor, 9. gardová jezdecká divize vymění jednotky 7. me-

chanizovaného sboru a 8. gardové jezdecké divize na kotě 334 Podlavka. Udržet 
pozici a  po náletu letectva na Ořechovičky přejít do útoku. Nepřítel stále kla-
de odpor za pomoci tanků na čáře: Rajhrad, Čeladice (chyba v  mapách), Ha-
jany, Tikovice na kótě 334 Jaloviska. Zlomit odpor nepřítele v  prostoru Silůvek 
(Tikovické zmoly) a  navázat spojení s  8. gardovou jezdeckou divizí v  prostoru  
Prštic.

Hlášení jednotek: 
6. gardový jezdecký sbor vede těžký boj jižně Tikovic a Střelic. 7. mechanizova-

ný sbor odrážel útok německých tanků na severozápadním svahu kóty 334 m Ja-
lovisko, obsadil u  Karlova kótu 352 Babí horu. 4. gardový jezdecký sbor večer 
postoupil 1 km JV od Tikovic.

Rozkaz č. 48 1. gar.JMS ve 23:00 hod, 23. dubna 1945 :
4. gardový jezdecký sbor soustředí hlavní síly ve směru Troubsko a  útok 

v 8:00hod. 24. dubna. 9. gardová divize (9. gardová Jd) zaútočí na Ořechovičky 
a bude pokračovat na Ostopovice, jihozápadně Brna.
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Německý pancéř „Panzerkampfwagen IV“ odstřelený na Nebosádech v  Ořechově 
sovětským letadlem Iljušin IL 10. Po válce na pamětní fotografii zleva pan Krejčí 
z Ořechova (zapůjčil foto), pan Novák †, pan Novotný (bydlel po válce v Pršticích na 
č. 62) a pan Macíček .

Večer zaútočila 6. orelská střelecká divize ve směru jižně Hajany až Tikovice 
a dosáhla silnice. 42. gardová střelecká divize pronikla 1 km jižně Silůvek (Tiko-
vické zmoly).

Obránci Ořechova si uvědomovali, že jsou ze tří stran obklíčeni a začali se sta-
hovat přes Kamenný mlýn, Nebovidy k Brnu. Také již věděli, že fronta východně 
Brna je již proražena a sovětská vojska táhnou od jihovýchodu k Brnu. Snažili se 
udržet linii fronty: Veselka, Troubsko, Ostopovice, Podskalský mlýn, Střelický les 
pro ústup svých jednotek k Brnu. 

Po desáté hodině 24. dubna 1945 se podařilo kozákům 10. gardové jezdecké di-
vize za podpory samohybných děl a přímé palby „Kaťuší“ na Ořechov proniknout 
ke kostelu. 9. gardová jezdecká divize od kóty Podlavka pronikla do Ořechoviček 
a 8. gardová jezdecká divize postoupila přes Skalky do Tikovic. Tím byl Ořechov 
dobyt.

Podle údajů v deníku „Slovo národa“ ze 7. srpna 1945 padlo v bojích o Ořechov 
960 sovětských hrdinů a 275 Němců. Zahynulo 900 koní.

 Vlastimil Schildberger st. 

Zdroj:
archiv Vlastimila Schildbergra st. zápisky pana Karla Mikuláška, Prštice a pana Drábka, Prštice



37

10.   Průzkumné hydrogeologické vrty  
pro zásobování obce Prštice pitnou vodou

Průzkumné vrty hrazené z prostředků EU
V rámci operačního programu SFŽP, osa 6.6 byly v k. ú. Prštice vybudovány dva 

průzkumné hydrogeologické vrty. Ve zpravodaji Obce Prštice jsme informovali 
o hydrogeologických vrtech pro budoucí zásobování obce pitnou vodou v minu-
lých vydáních.
Vrt HVP2 (realizace 2012–2013) a HVP 1 (realizace 2014–2015)

Oba vrty byly vybudovány v masivu tzv. brněnského krystalinika (granodiority).  
Vrt HVP2 (p. č. 961/1) byl vybudován do hloubky 50 m a ověřil dlouhodobou 
průměrnou využitelnou vydatnost 0,3 l/s (krátkodobě až 0,4 l/s), tj. cca 26 m3/den.

Vrt HVP1 (p. č. 968) byl vybudován do hloubky 100 m  a ověřil dlouhodo-
bou průměrnou využitelnou vydatnost 0, 05 l/s (krátkodobě 4–5 hodin/den až  
0,2 l/s), tj. cca 4,3 m3/den. Kvalita podzemní vody v obou vrtech byla velmi dob-
rá a ve všech ukazatelích (mimo bakteriologické stanovení) splňovala požadavky 
vyhl. č. 252/2004 (pitná voda). Celkem je tedy možné vrty HPV 1 a HPV2 zajistit  
cca 30 m3 kvalitní podzemní vody za den.

Starší průzkumné vrty vybudované v roce 1982
Na katastru Prštic se nacházejí dva starší průzkumné vrty HV1 (hloubka  

50,5 m) a HV2 (hloubka 60,0 m) vybudované v roce 1982. Oba vrty leží v blízkosti 
polní cesty vedoucí od zámku na rybník Karhánek směrem na SZ (vrt HV1 leží 
ve starém vysušeném rybníku). Tyto vrty byly vybudovány v jiném geologickém 
prostředí než vrty HVP1 a HVP2 a zastihly neogenní sedimenty (jíly s proplástky 
písků, při bázi vrtů pak brněnské krystalinikum).

Čerpací zkoušky realizované v roce 1982 ověřily následující vydatnosti vrtů:
 HV 1 = 0,5 l/s
 HV 2 = 0,3 l/s
 Celkem tedy ze starších vrtů 0,8 l/s, tj. 69 m3/den.
Podzemní voda ve vrtech HV1 a  HV2 obsahovala vyšší koncentrace železa  

a manganu, které však v průběhu čerpání postupně klesaly.

Návrh ověření vydatnosti starších vrtů HV1 a HV2
Vzhledem ke skutečnosti, že od čerpacích zkoušek na vrtech HV 1  a HV 2 

uběhla celá „Kristova léta“ (33 roků), bylo Obci Prštice doporučeno vrt zkalibrovat 
a vyčistit. Vydatnost obou vrtů a kvalitu podzemní vody ověřit dlouhodobou čer-
pací zkouškou v délce trvání 14 dní + 5 dní stoupací zkouškou.
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Kvalitu podzemní vody ověříme laboratorními rozbory podzemní vody v roz-
sahu 1x krácený a 1x úplný rozbor (dle vyhl. č. 252/2004 Sb.) z každého vrtu.

Provedené terénní práce budou vyhodnoceny závěrečnou zprávou hydro- 
geologického průzkumu, který zpracuje firma Altec International z Holešova na 
Moravě.

Vzhledem k předpokládané spotřebě podzemní vody pro zajištění zásobování 
obyvatel obce Prštice cca 0,7 l/s (70 m3/den) lze předpokládat, že stávající vodní 
zdroje v k. ú. Prštice, (za předpokladu zdárného ověření vrtů HV1 a HV2) pokryjí 
potřebu obyvatel obce.

Zastupitelstvo Obce Prštice schválilo Usnesením č. 37/2015/Z6 provést ověřo-
vací čerpací zkoušky na vrtech HV 1 a HV 2 z roku 1982 firmou Altec Interna-
tional s. r.o., B. Němcové 908/6, Holešov, za cenu 168.190 Kč vč. DPH. Parcela  
954 v k. ú. Prštice, na které se vrt nachází, přejde do majetku Obce Prštice. Tím 
vším bude dán základ pro zbudování vodovodu sdružením zdrojů ze všech čtyř 
vrtů a napojení na stávající vodovodní řad Obce Prštice.

  Josef Daněk (z podkladů RNDr. Zuzany Cahlíkové) 

11. Úprava veřejných prostranství v obci Prštice

Pohled na zámecký park ještě s původními nesourodými dřevinami, z nichž některé 
byly vážně poškozeny houbovými chorobami a škůdci.  Foto J. Daněk
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Obec Prštice obdržela dotaci na projekt s  názvem Úpravy veřejných pro-
stranství v obci Prštice. Koncepce projektu byla dostatečně popsána v minu-
lém čísle Zpravodaje. V  parku před zámkem je situace poněkud projektově 
komplikovaná s návazností na cesty, elektrorozvody, veřejné osvětlení a vodo-
vodní přípojky ke zpevněným plochám parku. Rozšířeny byly rovněž parko-
vací plochy, neb veřejnost požadovala zvýšenou možnost parkování u budovy 
základní školy i  budovy zámku. Požádali jsme SFŽP o  odklad se započetím 
projektu a bylo nám vyhověno. Stavět se bude tedy po prázdninách. Vzrostlé 

K  zemi jde jeden ze smrků, jejichž 
stáří jsme spočítali dle letorostů na 
rovných sto roků. Dřevo bylo plné 
hřebů a  střepin granátů z  Druhé 
světové války. To se projevilo jak 
při kácení, tak při dodání kmenů 
na pilu k pořezu. Z jejich dřeva byly 
nařezány úžlabní trámy k  opravě 
střechy zámku.  Foto J. Daněk

Náročné kácení v  parku provedl odborně 
pan Eichmaier.  Foto J. Daněk
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Javor babyka u autobusové čekárny byl napaden houbou v celém kmeni. 
 Foto J. Daněk

Asi před čtyřiceti léty zde měli „komedianti“ zatlučeny hřeby k sušení prádla a neob-
těžovali se je vyndat. Hřeby samozřejmě zarostly do dřeva. Řetěz pily se musel ihned 
nabrousit.  Foto J. Daněk
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Pan Kozlík při manipulaci s  kmenem 
smrku určeným k  pořezu na trámy na 
pilu.    Foto J. Daněk

Místo této lípy budou vysazeny nové  
a vzrostlé stromy.  Foto J. Daněk

Lípa před zámkem byla zcela dutá včetně 
větví a sídlili v ní netopýři. Tento strom 
byl svému okolí skutečně velmi nebezpeč-
ný a hrozil zřícením. Foto J. Daněk

Javor babyka s houbou napadeným kme-
nem. Ze špalků bude sezení na rybnících 
„Na bahně.“  Foto J. Daněk
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Metamorfóza kmenů smrků v úžlabní 
trámy střechy zámku. Smrky sto roků 
rostly a  dalších třista roků by mohly 
nést krov střechy jako jejich „kolego-
vé“, které mají nahradit v  konstrukci  
krovu. Foto J. Daněk

12. Stará sokolovna 

stromy, které měly ustoupit nové vý-
sadbě, byly do konce měsíce března 
odstraněny. Bylo zpracováno několik 
dendrologických posudků v průběhu 
let na jednotlivé dřeviny a tyto násled-
ně odstraněny. Nyní probíhá příprava 
zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení na dodavatele staveb

 Josef Daněk

Původní nosníky ze staré sokolovny mají 
na výšku 450 mm. V sokolské kronice je 
velmi pěkně popsáno, jak je bratři Soko-
lové vozili koňským spřežením z nádra-
ží v  Silůvkách, kam přijely po železnici 
a  jak se Sokolové velmi nadřeli, aby je 
dostali ručně na místo. Stal se dokonce 
tehdy i  úraz. My jsme si mohli pomoci 
jeřábem, aby byl nosník I 450 přidržen, 
než bude podvlečen hlavní vratový nos-
ník.  Foto J. Daněk

Budova staré sokolovny byla budo-
vou zdánlivě bez budoucnosti a  vážně 
se na přelomu tohoto století uvažovalo 
o jejím odstranění. Celá stará sokolov-
na je již delší dobu upravována po čás-
tech pro potřeby Obce zčásti i  našimi 
zaměstnanci. Budova bude rozdělena 
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Ocelová konstrukce nahrazující původní betonové lůžko pro nosníky z roku 1924. 
Bratři Sokolové dbali, aby byl beton velmi důkladný. Nepodařilo se nám betonovou 
kostku rozbít sbíječkou, tak musela být vyndána celá betonová kostka lůžka pře-
kladu za pomocí jeřábu a podepřena svařovanou ocelovou konstrukcí. Vše počítal 
statik Ing. Vrubel. Ten navrhoval ostatně i všechny naše konstrukce, včetně střechy  
kaple na hřbitově.  Foto J. Daněk

dle způsobu užití a  tak i postupně rekonstruována. Do hlavního sálu byly nyní 
prolomeny dva otvory pro vjezdová vrata k  uskladnění obecní techniky. Sál je 
rozdělen pomyslně na dvě části. První část bude sloužit pro uskladnění obecní 
hasičské techniky. V druhé části bude obecní mobilní technika pro údržbu Obce. 
Byl zbudován samostatný vchod na bývalé jeviště se zádveřím a sociálním zaříze-
ním v místě bývalé promítací kabiny. Z tehdejšího jeviště se tak stala společenská 
místnost s universálním posláním. Do této místnosti se dá vejít i ze sálu a konečně 
i z prostor tenisových kurtů, bude-li to někomu třeba. Hlavní vstupní chodba nyní 
bude sloužit obráceně k přístupu z prostor sálu pro hasičskou techniku k šatně ha-
sičů, kde konečně snad bude uložena v pořádku a řádně výbava hasičské zásahové 
jednotky Obce. 
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Betonování prahu vjezdu do druhých vjezdových vrat pomocí „mixu“, do kterých byl 
zapuštěn a k armování přivařen ocelový práh. Zedníci jsou pánové Písařík a Dobro-
vodský.  Foto J. Daněk

Původní konfekční okna ze sedmdesátých let minulého století byla již tak shnilá, že 
nebylo jiné cesty, než je vyměnit za plastová. Uliční okna sálu musela být pro statické 
rozložení sil od nosníku zazděna. Směrem k tenisovým kurtům budou nová okna 
plastová. Nový je i vchod do prostor bývalé kuchyně, kde je nyní hlavní osobní vstup 
do prostor bývalého jeviště, nyní společenské místnosti.   Foto J. Daněk
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19. červenec 2015 a  již dokončena druhá vjezdová vrata. Dále se bude pokračo-
vat omítnutím fasády a zpevněnými plochami pro vjezdy. To bude však po prázd-
ninách, neb nyní musí zedníci za prací na školu, zámek a konečně i na zvoničku na  
návsi.  Foto J. Daněk

Bývalé záchodky budované v akci „Z“ měly být strženy. Budou však po pro-
vedených konzultacích přestavěny na sklad. Přístavba bude opatřena vazbovou 
střechou. Příčky budou vybourány a vše upraveno. Vznikne zde i stanoviště zdroje 
elektrické energie poháněné dieselagregátem. Výpadky dodávek proudu ze sítě ne-
jsou v posledních letech nic neobvyklého. V případě krizové situace by to mohlo 
mít fatální následky pro celou obec. Zdroj bude určen pouze lokálně pro potřeby 
budovy a uskladněné techniky, přístup do skladu bude zvenku i z prostor šatny 
hasičů.

Rozsah dalších oprav a  náklady musí schválit zastupitelstvo dle finančních 
možností Obce v jednotlivých obdobích. V dalších číslech Zpravodaje budou zá-
měry po projednáních představeny podrobněji. Nyní prezentujeme pouze fotose-
riál z probíhajících prací.

 Josef Daněk
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13.a) Společenská kronika
Období leden – červen (do uzávěrky čísla) 
Blahopřání jubilantům – 50, 60, 70, 80, 90 let 

Blahopřání rodičům  
k narození dětí
  Markétě Záděrové a partnerovi  
 k narození dcery Viktorie
  manželům Dvořáčkovým  
 k narození dcery Evy
 manželům Horákovým  
 k narození dcer Lindy a Lucie
Barboře Málkové a Martinu Haluzovi 
 k narození dcery Natálie

Poslední  
rozloučení
Marie Škorpíková

Karel Chmelík

Ivan Jedlička
Luděk Brabenec
Věra Slepánková

Radek Truhlář
Rostislav Slaný
Jaroslav Vávra
Vladimír Veselý
Jiřina Součková

Věra Kölblová
František Šimbera
Iveta Motlová
Josef Novotný

Jaromír Tonner
Radoslav Batelka
Anna Čoupková
Anděla Fukanová
Antonín Hájek

Tomáš Čech



Obec Prštice 
pořádá 

v sobotu 5. 9. 2015 
v prostorách prštického zámku

TRADIČNÍ

BABSKÉ HODY
Program:

  14.00 hod.            předávání stárkovského práva starostou Obce u zámku, 
průvod stárek po vesnici

17.30 – 19.00 hod. zpěv a tanec se stárkami u zámku
20.00 – 02.00 hod. taneční zábava v prostorách zámeckého nádvoří

K tanci a poslechu zahraje kapela Sokolka.

Vstupné na odpolední program dobrovolné, na večerní zábavu 100 Kč.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou stárky a pořadatelé!
V případě nepříznivého počasí 
změna programu vyhrazena.

13.b) Pozvánka na Babské hody

Blahopřání rodičům  
k narození dětí
  Markétě Záděrové a partnerovi  
 k narození dcery Viktorie
  manželům Dvořáčkovým  
 k narození dcery Evy
 manželům Horákovým  
 k narození dcer Lindy a Lucie
Barboře Málkové a Martinu Haluzovi 
 k narození dcery Natálie
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KYNOLOGICKÝ KLUB PRŠTICE POŘÁDÁ 
TANEČNÍ ZÁBAVU SE SKUPINOU

GONG ROCK
akce se uskuteční 

v sobotu 8. 8. 2015 od 20.00 hodin
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ V PRŠTICÍCH.

VSTUPNÉ 80 KČ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

Srdečně zvou pořadatelé!

13.d) Ohlédnutí za prštickými bály

13.c)  Pozvánka na taneční zábavu  
Kynologického klubu Prštice

SWINGOVÝ BÁL
V březnu tohoto roku se konal v Pršticích 

první swingový bál, který pořádaly Castle 
Golf Club Prštice a  Galerie Aviatik. Zážitek 
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to byl pro všechny úžasný. Především díky velkému a skvělému orchestru s více 
jak dvaceti hudebníky včetně zpěváků a krásné výzdobě byl bál povýšen na oprav-
du velký společenský ples. K úspěchu celého plesu přispělo i osvětlení od Igora 
Schmidta a výzdoba, o kterou se velmi zasloužily i děti z MŠ v Radosticích se svou 
učitelkou Petrou Ondráškovou. Večeře se kuchařkám Pavle Musilové a Janě Slané 
velmi povedla a pivko výborně točila dvojice Tonda Ošlejšek s Ivou. Bar i malá 
kavárna se zákusky měly bezvad-
nou obsluhu pod vedením Davi-
da Urbana, velmi příjemně se tam 
popíjelo a  povídalo. Také mistr 
SUSHI Marek Chalupa připravil 
výborné japonské speciality. Bo-
hatá byla rovněž tombola. Za ni 
patří poděkování všem golfovým 
hráčům a  příznivcům, kteří dali 
nádherné ceny, a  také se podíleli 
na přípravě. 

Naprostá většina účastníků přišla ve společenském nebo stylovém oblečení 
z  30. a  40 let. Dámy byly nádherné, pánům to velmi slušelo. My pořadatelé to 
chápeme jako poděkování za všechnu naši snahu a úsilí. Děkujeme Vám a těšíme 
se na další ples.
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COUNTRY BÁL
Dne 7. února 2015 úspěšně proběhl ve sportovní hale druhý - dá se říci, že 

už tradiční Country bál. Tak jako v předchozím roce se na úspěchu podílela 
také Galerie Aviatik a myslím, že TJ SOKOL Prštice může být spokojený jak 

s účastí, tak s výsled-
kem i  s velmi příz-
nivými ohlasy, které 
tento bál měl. Je nut-
né rovněž poděkovat 
všem, kteří svou pra-
cí přispěli k  tomuto 
úspěchu. 

Petruška Kunešová
Fota: Jiří Kratochvíl,

Luboš Omelka
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Prodejní stánky byly vně i uvnitř zámecké budovy. Foto J. Daněk

13.e) Jarmark na zámku
Již se stalo tradicí, že o předposledním víkendu před prázdninami se koná 

na zámku JARMARK. Tak tomu bylo i  letos, a  třebaže nás trošku potrápilo 
počasí, přesto si myslím, že všichni byli spokojení. Jak prodejci, tak naku-
pující. Je nutné vyzdvihnout také ty, kteří se starali o  občerstvení – Lenka 
Šiková s  gulášem, polévkou, klobásky a  párky, Jirka Kratochvíl jako výbor-
ný výčepní a v neposlední řadě Marek Chalupa s manželkou, kteří připravi-
li skvělé SUSHI. Letos se nám také povedlo přivést na Jarmark provozovate-
le firmy z Moravan, kteří měli připravenou čerstvě upraženou skvělou kávu. 
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Součástí Jarmarku bylo i pohádkové představení pro děti.

Jim a  také přátelům, kteří pomohli s  přípravou prostor zámku, chci velmi  
poděkovat! 

V rámci této akce pořádal také místní golfový klub den otevřených dveří, kdy 
si všichni zájemci mohli vyzkoušet kouzlo „odpalu“ v krásném areálu za zámkem. 
A to pod vedením zkušených instruktorů.

 Petra Kunešová

13.f) Swingový večer pro Pršťáky bez Pršťáků

Od 20.00 hodin připravila Obec pro své občany SWINGOVÝ VEČER 
se závěrečným ohňostrojem. Přestože vstup byl zdarma, přišlo velmi málo 
občanů z  Prštic a  tak tento koncert i  s  tancem ocenili hojní návštěvníci 
z  okolních obcí, kteří vytvořili skvělou atmosféru, jež v  závěru večera strh-
la ke krásnému výkonu také swingový orchestr. Škoda. Přes tento nezájem  
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Výborně hrající početný orchestr MR Swing Brno. Foto J. Daněk

Premiéra ještě neomítnuté saly terreny jako hos-
tinské místnosti. Zde návštěvnící prštičtí.
  Foto J. Kratochvíl

Závěrem nechyběl ohňostroj
 Foto J. Daněk
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Novomanželé Putnarovi po svatebním obřadu na Biocentru.  Foto J. Daněk

místních občanů se budeme všichni dál snažit o pořádání kulturních akcí a vě-
řit, že k našim aktivitám se přidají další. Každé setkávání je příležitostí k vý-
měně názorů jak přispět k rozvoji naší obce. Pro samotné organizátory je pak 
i pasivní účast občanů nejhezčí odměnou za vynaložené úsilí. 

Petra Kunešová

13.g) Svatba na Biocentru
Dne 20. června 2015 se konala památná a  slavná událost pro dnes již novo-

manžele paní Stanislavu a Martina Putnarovy. Své ANO si řekli v romantickém 
prostředí rybníků, luk a sadů Biocentra. Přálo jim počasí při oslavě a my jim také 
přejeme vše dobré na společné cestě životem.
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14.a)   Župní přebor ve šplhu a čtyřboji sportovní 
gymnastiky – Brno 28. 3. 2015 

Závod se uskutečnil v  tělocvičnách Sokola Brno I. na Kounicově ul. Tohoto 
okresního přeboru se zúčastnilo celkem 33 chlapců a 72 dívek z 10-ti tělovýchov-
ných jednot župy Jana Máchala.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ
Šplh:
Chlapci I.:

  2. Horák Tomáš, 3. Pikula 
Lukáš, 10. Smotrila David

Chlapci II.:
  6. Vaňura Libor,  
8. Záděra David

Dívky I.:
 2. Pikulová Monika,  
3. Horáková Jana,  
5. Sedláková Nikol,  
7. Drábková Nina,  
9. Kölblová Michaela,  
10. Pařilová Natálie,  
11. Sedláková Míša,  
17. Pávišová Laura,  
23. Pávišová Karin

Dívky II.:
      1. Simonová Monika,  
14. Smotrilová Kateřina

Dívky III.:
     5. Náplavová Tereza,  
8. Pařilová Sára

Čtyřboj SG:
Chlapci I.:

2. Pikula Lukáš, 3. Horák Tomáš, 10. Smotrila David
Chlapci II.:

4. Vaňura Libor, 11. Záděra David
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Dívky I.:
  1.Pikulová Monika,  
2. Drábková Nina,  
3. Sedláková Míša,  
4. Sedláková Nikol,  
8. Horáková Jana,  
10. Pávišová Laura,  
13. Pařilová Natálie, 
14. Kölblová Michaela, 
17. Pávišová Karin

Dívky II.:
 5. Simonová Monika, 
6. Smotrilová Kateřina

Dívky III.:
  1. Náplavová Tereza,  
2. Pařilová Sára

Čtyřboj SG – přebor Prštic – 16. 3. 2015
Cvičenci našeho oddílu SPV soutěžili v gymnastickém čtyřboji – přeskok, akro-

bacie, hrazda, dívky-kladina, chlapci - kruhy  a předvedli, jak zvládli předepsané 
sestavy.

VÝSLEDKY:
Žáci I. :

1. Pikula Lukáš 33,45 bodů  3. Krjuk Radim
2. Horák Tomáš  dále Smotrila D., Náplava V.

Žáci II.:
1. Vaňura Libor 30,20 bodů 2. Záděra David

Žákyně I.:
1. Pikulová Monika 36,25 bodů 
2. Horáková Jana 
3. Drábková Nina

     dále Sedláková N., Sedláková M., 
Kölblová M., Pařilová N., Pávišová L.,  
Moulisová A., Pávišová K.,  
Záděrová E., Kozlíková V.,  
Drábková J., Záděrová V.

Žákyně II.:

1. Simonová Monika 35,35 bodů 2. Smotrilová Kateřina

Žákyně III.:

1. Náplavová Tereza 35,90 bodů  2. Pařilová Sára
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Krajské kolo škol  
ve sportovní gymnastice –  
Slavkov 12. 3. 2015

Naši cvičenci se poprvé zúčastnili krajské-
ho kola základních škol ve sportovní gym-
nastice, které se uskutečnilo ve dvou tělocvič-
nách ZŠ Slavkov u  Brna. Pěkného umístění 
dosáhlo družstvo mladších žáků ve složení  
Pikula L., Vaňura L., Záděra D., které obsadilo 
2. místo !! 

V  soutěži mladších děvčat se jedno naše 
družstvo ve složení Simonová M., Pikulo-
vá M., Smotrilová K., Pařilová S. umístilo na  
4. místě, druhé ve složení Drábková N., Horá-
ková J., Sedláková M., Sedláková N. se umís-
tilo na 6. místě. Náplavová Tereza soutěžila 
jako jednotlivkyně za starší dívky – obsadila  
15. místo.

Oddílové závody ve šplhu na tyči – 5. 3. 2015
Cvičitelé SPV po roce opět pořádali závody ve šplhu na tyči. Cvičenci soutěžili 

podle věkových kategorií. Měli dva pokusy, lepší se započítával. Někteří chlapci 
i děvčata se nemohli pro nemoc zúčastnit.

VÝSLEDKY
Nejmladší žactvo – 3 m:

1. Horák Tomáš 4,64 sec, 2. Pávišová Karin, 3. Záděrová Ema
Žákyně I. – 3 m:

 1. Horáková Jana 2,94, 2. Pikulová Monika, 3. Drábková Nina, dále Sedláková 
M., Sedláková N., Kölblová M., Pařilová N., Pávišová L.

Žáci I. – 3 m:
1. Pikula Lukáš 3,52, 2. Hökl Marek, 3. Smotrila David, dále Náplava V., Minařík F.

Žákyně II. – 4,5 m.:
1. Simonová Monika 7,78, 2. Smotrilová Kateřina

Žáci II. – 4,5 m:
1. Vaňura Libor 7,51, 2. Záděra David

Žákyně III. – 4,5 m:
1. Náplavová Tereza 5,48, 2. Pařilová Sára
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 Fota a texty Vladimír Pikula

Foto: TJ Sokol I. Brno

Sportovní gymnastika
Velkých úspěchů ve sportovní 

gymnastice začíná dosahovat sleč-
na Marta Fraňková, dcera manželů 
Marty (roz. Dvořáčkové) a  Luboše 
Fraňkových – prštických rodáků. Tato 
drobná dívenka s  gymnastikou za-
čínala také v naší TJ SOKOL Prštice. 
Po přestupu do TJ Sokol I. Brno, kde 
dosud absolvovala cca 2 roky tvrdého 
tréninku, se kvalifikovala na letošní 
Mistrovství ČR ve Vysokém Mýtě. 
V kategorii starších žákyň „A“ Marta 
obsadila vynikající 13. místo – disci-
plíny kladina, bradla, přeskok a prost-
né. Tato neskutečně talentovaná malá 
slečna kromě téměř denního drilu 
sportovní gymnastiky se věnuje bale-
tu a hře na klavír – srdečně blahopře-
jeme a ještě o ní dozajista uslyšíme!   

 J. Kubíková  
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  Text a foto Vladimír Pikula

14.b) Přebor ČR v sokolské všestrannosti
Ve dnech 30. - 31.5. 2015 se ko-

nal v Brně pod pořadatelstvím ČOS 
Přebor ČR v sokolské všestrannosti 
- šplh na tyči, plavání, gymnastika 
a  atletika. Atletika probíhala na 
SOU Čichnova, gymnastika a šplh 
v  Židenicích na Gajdošově ul. 
a  plavání v  bazénu na Lesné. Jed-
notlivé výkony byly přepočítávány 
na body, které rozhodovaly o  ko-
nečném pořadí.

Přeboru mladšího žactva v  I. 
a II. kategorii se zúčastnili vždy dva 

nejlepší chlapci a dvě nejlepší dívky za každou soutěžící župu ČR.
V kategorii I. soutěžili za Máchalovu župu: Blažík ze Sokola Brno I., Klímová 

z  Nových Bránic a  dva naši cvičenci – Lukáš a  Monika Pikulovi. Toto smíšené 
družstvo překvapivě i zaslouženě vybojovalo 3. místo. Odměnou cvičencům byl 
pěkný pohár, bronzové medaile i věcné ceny.

V  soutěži jednotlivců se L. Pikula umístil na 10. místě ze 30 soutěžících, M. 
Pikulová na 9. místě ze 48 cvičenek. Srdečně blahopřejeme!
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14.c)   Okresní přebor Máchalovy župy  
v lehké atletice – Brno 25. 4.  2015

V sobotu 25. 4. jsme se zúčastnili s 18-ti cvičenci okresních závodů v lehkoat-
letickém čtyřboji mládeže a dospělých. Akce se uskutečnila na venkovním hřišti 
Sokola Brno I, Kounicova ul. Závodu se zúčastnilo celkem 146 soutěžících, 61 
chlapců a 85 děvčat. V poměrně silné konkurenci 10-ti TJ Brna a okolí naši cvi-
čenci získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili a dále velice 
pěkná umístění v popředí startovního pole. BLAHOPŘEJEME!

VÝSLEDKY:
Žáci I.:

   4. Pikula L., 10. Horák T.,  
16. Smotrila D.

Žáci II.:
13. Záděra D., 18. Vaňura L.

Žákyně I.:
  1. Pikulová M., 3. Pařilová N.,  
6. Sedláková M., 9. Kölblová M.,  
10. Drábková N., 15. Sed-láková N., 
24. Drábková J., 26. Pávišová L.

Žákyně II.:
2. Simonová M., 22. Smotrilová K.

Žákyně III.:
7. Náplavová T., 9. Pařilová S.

Žákyně IV.:
7. Sedláková P.

  Text a foto Vladimír Pikula
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14.d) Memorandum  Prštice-Mělčany
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14.e) Cykloklub Prštice
Téměř každý člověk se v mládí učí jezdit na kole. Pro děti je to velká zá-

bava, ze které však většinou vyrostou. Kolo se pak stává pouhým „přibližo-
vadlem“ do hospůdky či do obchodu. Žijí mezi námi však i takoví, kterým 
tato zábava vydrží až do dospělosti a stává se vášní na celý život. 

Několik cyklistických nadšenců se spojilo dohromady a utvořilo tak neoficiální 
cykloklub Prštic. Již tradičně se pro ně víkend nese ve znamení cyklistiky, a tak ať 

už v zimě či v létě, ve sněhu 
či v tropických teplotách, na 
silnici či v  terénu, můžeme 
je potkat v  sedlech jejich 
kol. Nejaktivnějšími cyklis-
ty, které jste určitě nejednou 
minuli v ulicích Prštic, jsou 
Pepa Daňhel, Pavel Tichý, 
Aleš Cizner, Boris a  Jakub 
Štěpánkovi. 

Nejedná se o žádné ama-
téry. Cyklistice se věnují 
už léta, a tak se z nich stali 

Aleš Brázda Dolní Kounice, Pavel Tichý, Aleš Cízner, Josef Daňhel, Michal Marišin-
ský Brno.  Kopřivnický drtič 2013
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skvělí průvodci po stezkách v  našem okolí.  Za ta léta strávená na kole a  po 
nespočtu ujetých kilometrů se jejich cíle stále zvyšují. Není tak žádným pře-
kvapením, že si své síly začali měřit na mnoha MTB závodech po celé České re-
publice. Každým rokem se účastní „pohodové“ vyjížďky s názvem Kopřivnický 
drtič. Pro představu - jedná se o 120 km dlouhou trať vedoucí pohořím Beskyd 
s nastoupanými necelými 3900 výškovými metry. Pepa Daňhel letos oslavil už 
desátý dojezd tohoto závodu.

V  letošním roce se laťka místních cyklo-nadšenců zase o  něco zvedla. Překonali 
několik dalších stokilometrových MTB závodů. Mezi nimi například Author Král Šu-
mavy (105 km, převýšení 3200m), Bikemaraton Drásal (115 km, převýšení 3732 m) 
nebo zatím nejnáročnější Salzkammergut trophy (119,5 km, převýšení  3848 m), který 
se jel v okolí Salzburgu v Rakousku. 

Na silnici zatím sbírají zkušenosti a kilometry. Nebojí se však zdolávat ani vr-
cholky českých hor. Příkladem je víkendový výlet do Jeseníků, po trase Prštice–
Praděd–Prštice. 

Zní to jako velká dřina 
a taky to velká dřina je, ale od-
měnou jsou jim krásné zážitky 
a  taky pěkně vychlazené pívo. 
A  proto, máte-li stejný koní-
ček a  chcete se připojit k  této 
partičce, nebo chcete-li se stát 
fanouškem a  sledovat výkony 
prštických cyklistů, můžete je 
najít na facebookových strán-
kách, jako Cykloklub Prštice 
– amatérský sportovní tým.  
 Kateřina Tichá
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TJ SOKOL Prštice, oddíl tenisu

Nabídka sportovního vyžití  
pro veřejnost – léto 2015

Tenisové kurzy 
Účastníci zažijí sportovní dril v tréninkových 
jednotkách (60 min.) za asistence instruk-
torky tenisu J. Kubíkové. Cílem kurzů je po-
skytnout účastníkům co nejširší povědomí  
o výuce tenisu a  nabídnout aktivní odpoči-

nek. Kurzy se uskuteční v  období červenec-srpen každý 
čtvrtek od 18.00 – 19.00 hod. na kurtech.  S sebou teniso-
vou raketu, obuv s hladkou podrážkou, pití, 100Kč dospělí, 
50Kč mládež. Vhodné pro mládež a dospělé.

Kondička nejen pro tenis 
n  Úvodní část – kardio cvičení 
n    Hlavní část –  posílení a protažení svalů a kloubů, 

formování těla, uvolnění psychického napětí  
n  Cvičení za doprovodu hudby

Začátek každý čtvrtek (2.7. – 27. 8.)  
od 19.30 – 20.30 hod. v areálu tenisových 
kurtů pod vedením  J. Kubíkové, cvičitelky  
TJ SOKOL Prštice a instruktorky PILATES.  
S sebou cvičební podložku, ručník,  
pití, 40 Kč/osobu (člen TJ SOKOL), 60Kč/osobu 
(ostatní). Vhodné pro mládež a dospělé.
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Foto Jan Rybníček

14.f) Co možná nevíte  - Vojtěch Směták
 
V tomto čísle Zpravodaje vám představíme dalšího našeho úspěšného plavce, 

tentokrát z kategorie tělesně postižených. Vojta je patnáctiletý kluk s tělesným po-
stižením ruky, který se velice statečně postavil svému handicapu a dnes na jeho 
sportovní výkony mohou být pyšní nejen jeho nejbližší, ale i celá naše obec.

Aniž to tušil, svoji sportovní kariéru 
Vojta započal v  roce 2007, kdy v  rámci 
běžné rehabilitace začal plavat v  bazénu 
se sdružením Kontakt bez bariér v  Brně. 
V  roce následujícím už plaval zcela sa-
mostatně a ještě v témže roce se zúčastnil 
prvního ročníku „Brněnského draka“, což 
je český pohár tělesně postižených v  pla-
vání. Již v  roce 2009 reprezentoval naši 
republiku na mezinárodních závodech, 
v  roce 2010 se poprvé úspěšně zúčastnil 
i Mistrovství ČR. V  roce 2011 byl, mimo 
jiné, na základě výsledků Evropských her 
mládeže přihlášen sportovním klubem SK 
Kontakt Brno k řádné národní klasifikaci, 
která opravňuje k oficiální účasti na všech 
národních a některých mezinárodních zá-
vodech. V roce 2012 byl účastníkem „Her 
evropského paralympijského výboru“, kde 
se umístil přibližně v  polovině výsledko-
vé listiny. Byl to velký úspěch vzhledem 
k tomu, že se v tomto závodě plavalo pou-
ze v jedné věkové kategorii – plavci do 20-ti let (v té době mu bylo teprve 12 let) 
a závodu se účastnili i paralympijští plavci. V prosinci téhož roku získal 3. místo na 
„Poháru brněnských nadějí“ a 1. místo v soutěži „Skokan roku“ za největší zlepše-
ní za uplynulý rok. V roce 2013 skončil v „Poháru brněnských nadějí“ na 2. místě 
a v roce 2014 tyto závody vyhrál. Opětovně získal 1. místo ve „Skokanu roku“. Voj-
ta se pravidelně každým rokem zúčastňuje mimo závodů Českého poháru (včetně 
Mistrovství ČR) také různých plaveckých soustředění.     

 Ing. Hana Smětáková, Eliška Nešpůrková

Závěrem:
 Jen máloco v nás budí větší obdiv, než výkony tělesně handicapovaných, ať již 

sportovců, hudebníků, řemeslníků… Všichni mají jedno společné – neskutečnou 
touhu jít za svým snem a hlavně překonat sám sebe. Tito lidé bývají nejen velmi pra-
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covití a houževnatí, ale také pokorní, milí a přátelští vůči ostatním. Dokážou být více 
„nad věcí“, což jim přináší mimo jiné upřímnou radost ze života. Po všem, co jsem 
se o Vojtovi a jeho sportovních výsledcích dozvěděla, bych si dovedla představit, že 
tento mladík je nositelem výše uvedených vlastností a že jimi lze dosahovat vrchol-
ných met v  jakékoliv činnosti.  Už jen vlastní smíření se svým handicapem žádá 
obrovskou vnitřní sílu a pokud je navíc okořeněno vynikajícími výsledky, nelze jinak, 
než před těmito lidmi hluboce smeknout. Vojtovi za vše, co dosud jako velmi mladý 
hoch v plavání dokázal, tedy náleží velká poklona a obdiv, stejně jako přání, ať se 
mu i nadále takto úspěšně daří. Jeho nejbližším patří poděkování nejen za fotografii 
a poskytnuté informace, ale také za maximální podporu syna a vnuka v jeho sportov-
ních aktivitách. Do dalších let si dovolím celé rodině popřát zdraví, spokojenost i to 
příslovečné štěstíčko ve všem, co jim život přinese. Jana Kubíková

15.  Prštická černá kronika – lidská bestie  
a zlořády na Pršticku

Na jaře letošního roku jsme byli upozorněni sousedními radostickými 
myslivci, že se na katastru prštickém povaluje bez užitku domácí čuník. Pra-
se domácí prý již neprojevuje radostné chrochtání při spatření člověka, který 

Tento čuník neskončí v  žádném případě v  masnách Agrofertu, ale neužitečně jen 
v kafilerce. Shoda jména známého uměleckého fotografa naší Obce a kýmkoliv jiným 
je pouze a jen dílem náhody.  Foto Jan Babiš, Prštice
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je tolik podobný vzhledem tomu člověku, který jej dříve vykrmoval. Leží tam 
v   oboře, nožky má nahoře a  zcela jistě pošlo, ale nikoliv hlady. Rozhodně 
tím neudělalo radost svému vykrmovateli, který měl jinou představu o  kon-
ci jeho tělesných částí a  orgánů. Ty měly ležet na jeho talíři a  nikoliv na jar-
ní ještě studené zemi. Tak se na nezodpovědného čuníka ten „člověk“ roz-
lítil, že ho „pohodil“ v  trati zvané Stará výrovna. Když z něj nemá užitek pan 
vykrmovatel, nechtˇ mají tedy škodu i  ostatní a  odložil čuníka na náklady 
obce. Úklid mršiny prasete kafilerkou z  Medlova stál Obec Prštice 1.500 Kč. 
Slovo člověk je jednotným číslem od slova lidé. Slovo člověk je i podtržením kva-
lity duchovní individua z  množiny lidské. Tento pohazovatel prasečích mršin 
po lese se z lidské společnosti nevydělil tím, že by se pozvedl nad ostatní svou 
prospěšností celku a výjimečnými duševními pochody. Vydělil se tím, že upadl 
na úroveň inteligence svého, v lese pohozeného prasečího kolegy. I když prasečí 
druh by nenechal svého vykrmovatele osamoceného v  lese a  jistě by jej sežral 
i jako mršinu. Prasečí kolega by měl přece jen nějaký užitek.

Josef Daněk

Fotografie nedokáže zachytit odér vůkol se šířící a svolávající mrchožrouty  
k hostině.  (Foto Jan Babiš, Prštice)
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Zlořády na „Pršticku“
Po předchozím příspěvku bych konstatovala, že se v naší obci může udát již leda-

cos. V loňském roce docházelo na dolním konci obce k trávení psů, střílení koček, 
letos se začíná krást v předzahrádkách u rodinných domků. Z jedné takové předza-
hrádky rodině s malými dětmi přes noc zmizely sošky zvířátek a další noc z ní byl 
dokonce vyryt i okrasný stromek! Díra v zemi byla po něm pečlivě uhrabána. Tato 
krádež se letos stala opět na dolním konci obce. Že musíme dávat pozor na zvířata 
a volně ložené věci, to dá rozum – zlořádu je kolem nás bohužel všude dost. Ovšem 
abychom si dnes museli hlídat před zloději i vlastní dřeviny, to už je skutečně hanba!

Snad i úsměvnou by se mohla zdát tato „psí stížnost“ z letošního roku, kdyby se 
nezakládala na skutečnosti:

 „Dobrý den,
jmenuji se Aki a bydlím na Ořechovské.
Dva dny jsem zvracel a bylo mi hrozně špatně.
  Poprosil jsem pánečka, aby požádal hodné lidičky, aby mi neházeli takové dobroty 
přes plot, kterým neumím odolat. Jsem jenom hloupý pejsek.
Děkuji.
P.S.  Páneček říká, že v Pršticích nejsou jenom hodní lidičkové, ale i člověk, který 

tráví pejsky. Tomu ani nemohu uvěřit…...“

Dalším neřádem je opakující se výskyt psích exkrementů v obci před rodinný-
mi domky, v jejich předzahrádkách, na chodnících a v místech, kde by to nikdo 
nečekal. Možná je to tím, že stále nejsme zvyklí strčit si před venčením mazlíčka 
nějaký ten sáček do kapsy, možná, že bychom si před ostatními připadali hloupě. 
„Uklízí jen slaboši…, to přece nebudu řešit… a nakonec proč já - je tady obecní 
četa…“ napadá nás vše, čím bychom mohli své jednání ospravedlnit. Je to stejné 
jako s úklidem odpadků. Zvykli jsme si na to odhazovat odpadky do košů a všim-
něme si, že odpadky na zem dnes už většinou odhodí pouze lidé nevyzrálí nebo 
děti, které k pořádku zatím ještě nebyly vychovány. Poněvadž se netopíme v od-
padcích po obci, je zřejmé, že jsme si na čistou obec zvykli a dle svých možností 
si tuto čistotu udržujeme. „To přece nebudu řešit“ – je to možné, ale řešit za vás 
to nedobrovolně bude muset třeba váš známý, soused či kamarád před vlastním 
domem. Všude nejsou obecní pozemky. A pokud jde o pracovně vytíženou obecní 
četu, věřte, že než se dostane na řadu úklid psích exkrementů, dříve do nich někdo 
s určitostí šlápne. Pokud jsme si tedy zvykli uklízet odpad po sobě, nemusíme se 
stydět uklízet ani odpad po svých psech. Možná je to pro někoho paradox, ale 
ostatní si nás za tuto ohleduplnost vůči okolí budou o to více vážit.

Závěrem tedy – nestyďte se uklízet v obci exkrementy po mazlíčcích, dávejte 
pozor na svá zvířátka, věci, stromy a mějte prosím oči otevřené nejen pro „své“, ale 
i pro „naše“ Prštice!    Jana Kubíková



Nově položená podlaha z dvakrát pálených chemicky odolných cihel „zvonivek“. Foto: J. Daněk



Trojitá konjunkce Měsíce, Venuše a Jupiteru 20. června 2015 nad sýpkou  
za zámkem. Foto: J. Daněk


