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1. Úvodní slovo starosty 
Vážení občané,

dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje obce Prštice od uplynulých loňských říj-
nových voleb za působnosti nově ustaveného zastupitelstva pro volební období 2014 
až 2018. Dovolte prosím ještě krátké poohlédnutí za naší vykonanou prací.

V roce 2014 jsme prostavěli takřka dvacet milionů korun. Jedná se o zcela mimo-
řádnou částku i rozsah prací provedených mimo rozpočtové určení daní v rozpočtu 
Obce. Děti šly v pondělí, prvního září 2014, do nově opravené základní školy a nově 
postavené školy mateřské. Stavět se přitom začalo v březnu 2014 a dokončeno bylo 
v září téhož roku. V budově zámku přitom zůstala i původní mateřská školka v pro-
vozu souběžném. Byl dokončen suchý poldr za zámkem, jež se osvědčil při přívalech 
vod z povodí Šatavy dne 3. srpna 2014. Dokončen byl čtvrtý hloubkový hydrologic-
ký vrt v trati „Na chmelnici“. Na všechny tři zmíněné stavby byly přiděleny dotace. 
Stavby tohoto typu nekončí kolaudací, ale vyúčtováním dotace donátorovi, Státnímu 
fondu životního prostředí ČR a tzv. závěrečným vyhodnocením akce. U Biocentra 
bylo SFŽP předepsáno hodnocení po dvou letech od kolaudace stavby. Proto se také 
konal Agenturou ochrany přírody nařízený výlov rybníků od plevelných ryb, aby byly 
splněny podmínky dotace. Projektově se do konce roku 2014 musel připravit i další 
stavební a ekologický počin na naší obci, a to „Úprava veřejných prostranství v obci 
Prštice“. Jedná se o obnovu zámeckého parku s novou přístupovou cestou k zámku 
a výstavbu nového parku s výsadbami na místě po zbořeném starém pohostinství ve-
dle budovy základní školy. Práce bylo nadmíru, ale zvládla se hlavně díky povolební 
personální kontinuitě vzešlé z voleb.

Dovolím si krátce se vrátit i k nedávným volbám do obecních zastupitelstev. Voleb-
ní uskupení „Pršťáci“ vyhrálo volby zcela rozhodujícím způsobem, přestože voleb-
ní kampaň byla vedena jednou volební stranou neuvěřitelně podlým, slabomyslným 
a zcela lživým způsobem. Velmi pozitivním shledávám to, že takovou nabídku bu-
doucnosti prštičtí voliči zcela odmítli i včetně personálního obsazení nejmenované 
volební strany a dali tak přednost skutečným hmatatelným výsledkům. To mě docela 
naplňuje optimismem do budoucna. D‘Hondtova metoda, dnes v ČR používaná k roz-
dělení mandátů v obecních zastupitelstvech, sice jednoho takového kandidáta s velmi 
nízkým počtem voličských hlasů do zastupitelstva vynesla, ale to je nyní již zcela 
marginální.

Patří se našim voličům velmi poděkovat, že uvažovali racionálně a zvolili kontinu-
itu budování obce Prštice. Já jsem osobně velice potěšen, že můžeme v započatých 
pracích plynule pokračovat.

Po volbách se dostalo další satisfakce našim názorům ve věci ČOV v k. ú. Silůvky, 
kdy nám byly doručeny dva dopisy Ministerstva zemědělství ČR, včetně rozhodnutí 
ministra Jurečky. Tyto listiny jednoznačně podporují naše dávná tvrzení ve sporu vůči 
krkolomným účelovým konstrukcím některých silůvských představitelů. Popis tohoto 
problému si dovolím ponechat čtenáři k posouzení v některém příštím čísle Zpravo-
daje. Na webových stránkách Obce Prštice jsou ostatně k nahlédnutí poslední písem-
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nosti ve formě otevřených dopisů (www.prstice.cz). Cíle, záměry budování a rozvoj 
obce vítěznými zastupiteli představené ve volebním letáku se nijak nemění. Nabývají 
reálné podoby určováním termínu a postupu jednotlivých prací.

Co nás čeká v nejbližších dnech i týdnech a co bude viditelné pro naše občany? 
Připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby „Úpravy veřejných prostranství 
v obci Prštice“. Po jeho uskutečnění budou do konce měsíce března odstraněny po-
škozené a vadné dřeviny v zámeckém parku. Samotné stavební práce začnou v průbě-
hu měsíce května, abychom neroznášeli nečistoty v podobě bláta po vesnici.

Na všech čtyřech hydrologických vrtech (dva vrty jsou z roku 1982, jeden dotační 
vrt z r. 2013 a poslední dotační vrt je z r. 2014) budou provedeny čerpací zkoušky 
vydatnosti a jakosti vody, které prověří možnost stavět přívod pitné vody do vesnice. 
V budově zámku se intenzivně pracuje i nyní v zimě v prostorách zahradního sálu, kte-
rý bude sloužit veřejnosti pro výstavy, koncerty i jako zázemí pro různá shromáždění 
a pořady na nádvoří zámku. V bývalé sokolovně budou prolomena druhá vrata pro 
vjezd a uskladnění obecní hospodářské techniky. První vjezdová vrata budou sloužit 
pro obecní hasičskou techniku. Na ulicích ve vlastnictví Obce Prštice budou prove-
deny sondy k určení mocnosti podloží silnic pro přípravu oprav vozovek. Z pověření 
oprávněné osoby RNDr. Soldánové provedeme kontrolu vodoměrů včetně veškerých 
kanalizačních přípojek pro přílišné ztráty ve vodovodním řadu a zjištění balastních 
i nežádoucích vod v obou druzích kanalizace. Pošta provozovaná Obcí Prštice jako 
franšíza České pošty dostane novou pracovní posilu a dojde k prodloužení provozní 
doby pro veřejnost, neboť naše pošta slouží i občanům sousedních obcí. Výsledky 
činnosti nového zastupitelstva budou dobře patrny již na jaře tohoto roku.

Přeji všem našim občanům příjemně strávené dny zbylého zimního období.
 Josef Daněk 

2. Ze zasedání zastupitelstva
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce  
ze dne 29. července 2014

269/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Markétu 
Záděrovou a Roberta Kelbla.

270/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání 
zastupitelstva Obce Prštice na den 29. červenec 2014 následovně:

  1.  Zahájení
  2.  Jmenování zapisovatele a skrutátora
  3.  Schválení ověřovatelů zápisu 
  4.  Schválení programu jednání 
  5.  Kontrola plnění úkolů a informace zastupitelstvu
  6.  Schvalování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch fy. O2 Czech Republic
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  7.  Schvalování žádosti o směnu nebo odprodej pozemku p. č. 547/10 
za p. č. 528/2, či odprodej pozemku 547/2 o výměře 1 m2 

  8.  Schvalování prodeje pozemku p. č. 719 ve vlastnictví Obce Pršti-
ce zastavěné stavbou jiného vlastníka v k. ú Radostice vlastníkovi 
stavby na předmětné parcele

  9.  Schvalování využití investičního fondu příspěvkové organizace 
Obce Prštice ZŠ a MŠ Prštice na opravu osvětlení školních tříd ve 
2. NP budovy ZŠ Prštice

 10.  Schvalování oprav a dodavatele prací elektroinstalace v budově 
ZŠ Prštice vyvolaných přístavbou MŠ k budově ZŠ a osvětlení 
v 1. NP

 11.  Schvalování víceprací a cen dodávek víceprací pro fy. Stavos a.s., 
U Svitavy 2, 618 00 Brno vyvolaných změnou dispozice kuchyně 
stavby „Přístavba MŠ k budově ZŠ“ Prštice ohledem na HACCP 
a závěry projednání KHS Brno a schvalování dodavatele nutného 
vybavení kuchyně tamtéž

 12.  Projednání a schvalování položení vodovodního potrubí pro užit-
kovou a pitnou vodu ze zámeckých studní a hydrologických vrtů 
pod stavbu „Protierozní a protipovodňová ochrana Prštice“

 13.  Schvalování rozpočtového opatření č. 3/2014
 14.  Závěr
271/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě ve prospěch fy. O2 Czech Republic na 
stavbu vedenou pod označením „71010-007267 VPI Prštice proti-
povodňová ochrana“ tak, jak byla předložena ZO a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy. V rámci uvedené stavby (překládka telekomu-
nikačního vedení) budou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví obce. 

272/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce neschválilo prodej ani výměnu pozemků a poža-
duje předložit po zájemci o směnu, př. koupi p. Vladimírovi Sládkovi, 
na Rybníkách 120, 664 46 Silůvky znalecký odhad ceny nemovitosti. 
Poté zastupitelstvo Obce Prštice rozhodne v jednom jednání o prodeji 
i prodejní ceně, popř. směně pozemků.

273/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje navrhnout zájemci o koupi 
pozemků p. č. 719 v k. ú Radostice včetně všech podlomení, panu  
Ing. Leoši Srpkovi, Příkop 4, 614 18 Brno, aby předložil zastupitel-
stvu Obce Prštice seznam všech pozemků pod stavbou vodního díla 
v jeho vlastnictví včetně výměr a znaleckého ocenění ceny pozem-
ku pod stavbou. Poté zastupitelstvo Obce Prštice rozhodne v jednom 
jednání o prodeji i prodejní ceně.

274/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje využití investičního fondu na 
opravu osvětlení v 2. NP budovy ZŠ Prštice své příspěvkové organi-
zaci ZŠ a MŠ Prštice.
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275/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje, aby dodavatelem oprav a prací 
vyvolaných stavbou „Přístavba MŠ k budově ZŠ Prštice“, jakožto i ha-
varijním stavem elektroinstalace v budově základní školy v Pršticích 
provedené původně roku 1924 byla firma Vladislav Slaný, Hlavní 17, 
664 46 Prštice, IČO 61692832. Důvodem je zejména dlouhodobě po-
skytovaná součinnost Obce při údržbě a opravách veškeré elektroinsta-
lace v majetku Obce Prštice. Rozdělení dle objektů, podlaží a ocenění 
v podobě rozpočtu, je zpracované Ing. Hudcem a jako rámcové je sou-
částí tohoto zápisu. Rozpočet konečný a jednotlivé faktury, vč. specifi-
kace prací a materiálu, budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.

276/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje vícepráce a práce specifikova-
né jako nezbytné, dle položkového rozpočtu, projednaného na kon-
trolních dnech, zpracovaného fy Stavos a. s. v realizačních cenách, 
který je součástí tohoto zápisu. Součástí rozpisu a rozpočtu je i elek-
troinstalace kuchyně dle projednání s KHS Brno. Konečné faktury 
a rozpisy budou předloženy zastupitelstvu Obce ke konečnému stvr-
zení a poté proplaceny.

   Dále zastupitelstvo Obce schvaluje, na základě výběru oslovením tří 
dodavatelů kuchyňské technologie, nabídku fy. ELPO Gastrotechni-
ka v ceně 361.537,- Kč bez DPH, která je součástí tohoto zápisu. 
Pověřuje starostu Obce podpisem objednávky a proplacením faktury.

277/2014/Z25  ZO schvaluje položení vodovodního potrubí pro užitkovou a pitnou 
vodu ze zámeckých studní a hydrologických vrtů pod stavbu Proti-
erozní a protipovodňové ochrany Prštice samostatně a odděleně. Pa-
rametry potrubí budou DN min 2´, délka min 2 x 220 m, provedení 
v PVC a uložení do země dle ČSN. Specifikace a případný návrh 
rozpočtu bude předložen ZO ke schválení.

278/2014/Z25  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 tak, 
jak bylo předloženo zastupitelstvu Obce dle zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014 je přílohou tohoto zápisu.

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce  
ze dne 25. září 2014
279/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovatelkami zápisu zastupitelky 

paní Janu Růžičkovou a Mgr. Kateřinu Pexovou. 
280/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva Obce Prštice na den 25. září 2014 následovně:
281/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 

a 5/2014 tak, jak bylo předloženo zastupitelstvu Obce dle zákona 
128/2000 Sb., o obcích. Návrhy rozpočtových opatření č. 4, 5 jsou 
přílohou tohoto zápisu. Současně schvaluje vyřazení majetku dle 
přiloženého soupisu jednotlivých účtů v Kč: účet 902 0012 ve výši 
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652,70 Kč, účet 902 0018 ve výši 15.251,17 Kč, účet 902 0028 ve 
výši 2.597,05 Kč, účet 028 0002 ve výši 27.666,70 Kč, účet 028 0001 
ve výši 40.458,60 Kč, účet 042 0001 ve výši 438.767 Kč (návrh na 
vyřazení nedokončeného majetku). Soupisy návrhů na vyřazení ma-
jetku jsou přílohou tohoto zápisu.

282/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje na základě usnesení 276/2014/Z25 
proplacení faktur dle předloženého soupisu prací firmě Stavos Brno 
a.s. U Svitavy 2 618 00 BRNO IČ: 65277911 následovně: 

   Fa. 2014050389 –   odstranění stavby staré kotelny a skladu nářadí – 
cena s daní 21 % 370 053,10 Kč

 Fa. 2014050390 –  vícepráce na akci MŠ Prštice ve výši 692 771 Kč 
s DPH

 Fa. 2014050391 –   stavební opravy v ZŠ Prštice ve výši 305 377,40 Kč 
s DPH

 Fa. 2014050392 –  provedení nové dešťové kanalizace ve výši 
191 890,30 Kč s DPH

 Fa. 2014050393 –  stavební úpravy v ZŠ Prštice ve výši 325 399,30 Kč 
s DPH

 Fa. 2014050394 –  nové chodníky k budově ZŠ a MŠ Prštice ve výši 
277 997,50 Kč s DPH

283/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje zřizovací listinu své příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Prštice tak, jak byla předložena zastupitelstvu a je 
součástí tohoto zápisu. Pověřuje starostu podpisem výše zmíněné listiny.

284/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje zvýšení rozpočtu ZŠ a MŠ 
Prštice p. o. jako dotaci na vybavení nábytkem dle seznamu ve výši  
71.075 Kč včetně DPH. Rozpis je součástí tohoto zápisu.

285/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s fy. Stavos Brno a. s. U Svitavy 2 BRNO tak, jak byl předložen a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

286/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje Zprávu o prevenci a odstranění ne-
dostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti Obce.

287/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK č. 026 267/14/OKH tak, jak byla předložena a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

288/2014/Z26  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje nájem pozemků p. č. 569 o vý-
měře 810 m2 a p. č. 567/1 o výměře 721 m2 ve vlastnictví Obce Prštice 
paní Šárce Polákové za cenu v místě obvyklou pro zemědělskou ornou 
půdu, která je 1500 Kč/ha tj. 230 Kč za obě parcely. Daň z nemovitos-
tí bude hrazena obci zvlášť nájemcem. Dodatkem k nájemní smlouvě 
bude cena aktualizována při změnách průměrných cen nájmu za ornou 
půdu v místě obvyklou pro daný rok.
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Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce  
ze dne 8. října 2014
289/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Ing. 

Pavla Sedláčka a Markétu Záděrovou. 
290/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva Obce Prštice na den 8. října 2014 následovně:
291/2014/Z27  ZO schvaluje na základě svého předchozího usnesení 275/2014/Z25 

proplacení faktur číslo 8/2014 ve výši 77 641 Kč včetně DPH; 9/2014 
ve výši 44 506 Kč včetně DPH; 10/2014 ve výši 466 470 Kč včet-
ně DPH; dodavateli elektromontážních prací firmě Vladislav Slaný 
Hlavní 17, 664 46 Prštice, IČO 61692832, dle přiložených rozpisů 
k jednotlivým fakturám.

292/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu o vykonávání dotačního ma-
nagementu s fy. AQE. Advisors a. s. Tř. kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno 
na akci Prštice – posilový zdroj vody pro obec –hydrogeologický prů-
zkum v sedmi splátkách v celkové výši 50 000 Kč. 

293/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje prodej pozemku 641/2 výměře 
13 m2 ve vlastnictví Obce Prštice Pavlu Látalovi, Hlavní 99, Prštice, 
do jeho výlučného vlastnictví. Dále schvaluje prodej parcely 641/8 
o výměře 8 m2 Rudolfu Suchánkovi do jeho výlučného vlastnictví. 
Dále schvaluje prodej parcely 641/10 o výměře 2 m2 Zdeňce Kölblo-
vé, Hlavní 108, Prštice do jejího výlučného vlastnictví. U všech po-
zemků platí nejnižší jednotková cena dle odhadu z r. 2013 655 Kč/m2. 
Odhad bude přepočítán na stav roku 2014 a takto vloženo do kupních 
smluv se všemi výše uvedenými cenami. Zastupitelstvo Obce pověřu-
je starostu Obce uzavřením smluv.

294/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje smlouvu č. 13143066 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na stavbu 
Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic. Pověřuje starostu pod-
pisem výše zmíněné smlouvy.

295/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje příspěvek na financová-
ní Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na 
rok 2015 ve výši 50 Kč na obyvatele dle aktuálního stavu obyva-
tel ČSÚ k 1. 1. 2014 schválené zastupitelstvem Jihomoravského  
kraje.

296/2014/Z27  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje smlouvu číslo 14163976 ze 
Státního fondu životního prostředí na stavbu Prštice – posilový zdroj 
vody pro obec – hydrogeologický průzkum a pověřuje starostu pod-
pisem výše uvedené smlouvy.
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Výpis usnesení z ustavujícího veř. zasedání zastupitelstva Obce  
ze 6. 11. 2014
1/2014/Z1  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovatele zápisu zastupitele pana 

Josefa Daňhela a Milana Rozbořila. 
2/2014/Z1  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva Obce Prštice na den 6. listopadu 2014 v tomto znění:
3/2014/Z1  Zastupitelstvo Obce schvaluje, že volba všech orgánů Obce bude pro-

vedena aklamací a sčitatelkou hlasů byla paní Markéta Záděrová.
4/2014/Z1  Uvolněným starostou Obce Prštice pro volební období 2014–18 byl 

zvolen zastupitelstvem Obce Ing. Josef Daněk.
5/2014/Z1  Neuvolněným místostarostou Obce Prštice pro volební období  

2014–18 byl zvolen zastupitelstvem Obce Ing. Pavel Sedláček.
6/2014/Z1  Zastupitelstvo Obce ustanovuje výbor finanční a výbor kontrolní. 

Každý výbor je tříčlenný a v jeho čele je předseda výboru. Zastupi-
telstvo Obce schvaluje předsedou finančního výboru Ing. Radovana 
Vencálka, CSc. a předsedou kontrolního výboru Roberta Kelbla.

7/2014/Z1  Zastupitelstvo Obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva Obce dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích a dle přílohy č. 1  
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (Sbírka zákonů č. 459/2013) pro neu-
volněné členy zastupitelstva součtem sloupců 12+13 v plné tabulko-
vé výši tj. 460,- Kč. Pro předsedy komisí součtem sloupců 10+12+13 
v plné tabulkové výši tj. 1.340,- Kč. Odměny členům komisí součtem 
sloupců 11+12+13 tj. 1.030,- Kč. Odměna neuvolněnému místosta-
rostovi se stanovuje v částce dané sloupcem 6, tj. 7.509,- Kč. Všichni 
zastupitelé jsou povinní nahlásit zdravotní pojišťovnu, u které jsou 
pojištěni, jinak ztrácí nárok na odměnu. 

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce 
ze dne 16. 12. 2014
8/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Slezáka 

a MgA. Milana Vaněčka. 
9/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva Obce Prštice na den 16. prosince 2014 v tomto znění:
10/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje na základě § 44 zákona 

128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s pravidly roz-
počtového provizoria, která jsou součástí přílohy tohoto zápisu. 
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11/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje rozpočtové opatření č. 6, 7  
a 8/2014 tak, jak bylo předloženo zastupitelstvu Obce dle zákona 
128/2000 Sb., o obcích. Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8 jsou přílohou 
tohoto zápisu.

12/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce schvaluje pověření starosty schvalovat rozpočto-
vá opatření vždy na konci roku.

13/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje členkami finančního výboru 
paní Janu Brychtovou a paní Zdeňku Mikulicovou, členkami kont-
rolního výboru schvaluje paní Alenu Kubíkovou a Evu Dvořákovou. 
Odměna za výkon prací se stanovuje paušálně jako měsíční ve výši 
460Kč hrubého před zdaněním od 1. 1. 2015. Za rozsáhlejší kon-
krétní práce jim náleží odměna podléhající schválení zastupitelstvem 
Obce Prštice.

14/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro 
fy. O2 Czech Republic a.s. ve prospěch oprávněného O2 Czech Re-
public a.s. na dobu neurčitou spočívající ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení k pozem-
kům v rozsahu vymezeném GP č. 591-518/2014 vypracovaném GK 
GEO2007 č. 1054/2014 ze dne 14. 10. 2014 a potvrzen KÚ Brno 
venkov dne 21. 10. 2014. Jednorázová úhrada je ve výši 100 Kč za 
omezení vlastnického práva Obtíženého. Zastupitelstvo Obce Prštice 
pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž návrh je součástí tohoto  
zápisu.

15/2014/Z2  Zastupitelstvo Obce Prštice neschvaluje příspěvek na doplnění 
vzdělání pracovníků příspěvkové organizace Obce Prštice ZŠ a MŠ  
Prštice.

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce 
ze dne 29. 12. 2014
16/2014/Z3  Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Roberta 

Kelbla a Josefa Daňhela. 
17/2014/Z3  Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zase-

dání zastupitelstva Obce Prštice na den 29. prosince 2014 v tomto  
pořadí:

18/2014/Z3  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje na základě zákona 274/2004 
Sb. § 8 odst. 1 a 11 a vyhlášky MZE 428/2001 Sb. 

  A)  plán obnovy vodovodů– (viz. příloha) 220.000 Kč ročně od roku 
2015 do roku 2020. Příloha je součástí tohoto zápisu.

 B)  plán obnovy kanalizace – (viz. příloha) 220.000 Kč ročně od roku 
2015 do roku 2020. 
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 Příloha je součástí tohoto zápisu.
  Stanovení plánu obnovy kanalizace, která je v rovnodílném spolu-

vlastnictví Obce Prštice a Obce Silůvky, nebylo možno vykonat, ne-
boť na dopis Obce Prštice zaslaný Obci Silůvky pod č.j. PR 490/2014 
ze dne 19. 11. 2014, ve kterém Obec Prštice požaduje po Obci Silův-
ky součinnost při stanovení tohoto plánu, Obec Silůvky nereagovala.

19/2014/Z3  Zastupitelstvo Obce Prštice schvaluje pro rok 2015 cenu vodného 
(jako voda předaná) pro Obec Silůvky ve výši 14 Kč bez DPH, cenu 
vodného pro Obec Prštice ve výši 32,75 Kč bez DPH, cena pevné 
složky se stanovuje ve výši 350 Kč bez DPH. Cena stočného pro 
Obec Prštice se stanovuje ve výši 29,45 Kč bez DPH. DPH je ve sní-
žené sazbě 15 %.

3. Informace z obecního úřadu 
Výsledky voleb do zastupitelstva obce,  
konaných ve dnech 10.–11. října 2014:

 I. strana Pršťáci 2067 hlasů 46,96 %
 II. strana Prštice 1125 hlasů 25,56 %
 III. strana Nezávislí kandidáti  719 hlasů 16,34 %
 IV. strana Občané pro změnu  490 hlasů 11,13 %

Složení nového zastupitelstva Obce:
starosta Ing. Josef Daněk strana Pršťáci, 266 hlasů
místostarosta Ing. Pavel Sedláček strana Pršťáci, 235 hlasů
členové MgA. Milan Vaněček strana Pršťáci, 233 hlasů
 Josef Daňhel strana Pršťáci, 225 hlasů
 Ing. Radovan Vencálek, CSc. strana Pršťáci, 214 hlasů
 Ing. Pavel Slezák strana Prštice, 156 hlasů
 Milan Rozbořil strana Prštice, 155 hlasů
 Robert Kelbl strana Nezávislí kandidáti, 113 hlasů
 Ing. Jan Slavík strana Občané pro změnu, 80 hlasů

Sběrný dvůr na konci obce (směr Radostice) bude v průběhu zimního období ote-
vřen v tyto soboty od 10.00–11.00 hod.:

14. 2. 2015
18. 3. 2015
Od jara bude sběrný dvůr otevřen opět každou sobotu v týdnu.

Místní poplatky v roce 2015 budou vybírány v nezměněné výši, tj. 500 Kč/osobu 
u trvale žijících osob, 500 Kč/nemovitost určenou k rekreaci, 120 Kč/psa, 60 Kč/psa 
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pouze občané pobírající důchod. Připomínáme, že pokud občané vlastní nemovitost, 
kterou neobývají a která není určena k rekreaci, poplatek za komunální odpad, dle 
změny zákona č. 133/19-85 v pl. znění, hradit nemusí. Týká se to především neo-
bydlených domů v obci, které ne-mají status objektu určeného k rekreaci a vlastníci 
nevyužívají služeb svozu odpadu. 

Místní poplatky budou opět vybírány nejpozději do konce měsíce dubna 2015. 
Jejich úhradu je možné provést v hotovosti přímo v kanceláři obecního úřadu v pon-
dělí a stře-du od 8.00–18.00 hod. (polední přestávka 12.00–13.00 hod.) nebo převo-
dem na účet číslo 165 618 554/0300, var. symbol odpad 1337 + číslo popisné, var. 
symbol pes 1341 + číslo popisné. PŘIPOMÍNÁME ÚNOROVÉ OMEZENÍ PROVO-
ZU KANCELÁŘE OÚ.

Znovu připomínáme rodičům narozených dětí, že je nutné nechat zapsat dítě 
do evidence obecního úřadu a současně uhradit poměrnou část za komunální odpad. 
S sebou rodný list dítěte. V souvislosti s novým způsobem získávání dat z centrální 
evidence ministerstva vnitra žádáme také novomanžele, aby změnu svého stavu na-
hlásili do evidence obyvatel obecního úřadu, s sebou oddací list. 

Nájemné hrobových míst s platností do konce 2014
Občanům, kteří mají pronajaté hrobové místo do prosince 2014, bude v průběhu 

jarních měsíců zaslán nový návrh smlouvy na dalších 10 let. Návrh smlouvy obdrží do 
domovních schránek automaticky, není třeba kontaktovat obecní úřad.

Jana Kubíková

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2014
Počet obyvatel 930
Z toho dospělých mužů 385

dospělých žen 384
dětí a mladistvých do 18-ti let 161
cizích státních příslušníků 9

Nejčastější ženské jméno Jana
Nejčastější mužské jméno Jan
Počet sňatků 6
Počet narozených dětí 11
Počet zesnulých 9
Počet přistěhovaných občanů 18
Počet odstěhovaných občanů 18
Průměrný věk obyvatel 41
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 4. Základní škola a Mateřská škola Prštice
Vážení čtenáři,

kalendářní rok 2014 sice skončil, ale školní rok pokračuje dál. Loňský rok přinesl 
spoustu změn spojených s přístavbou nové mateřské školy. Předškoláci jsou nám nyní 
blíž, což je pro nás velice příjemné, protože se s nimi častěji vídáme a máme možnost 
lépe propojit činnost mateřské a základní školy. Děti ze školky mohou rychle a snadno 
„přeběhnout“ do školy na kroužek keramiky či logopedie a naopak školáci navštěvují 
školku ráno před vyučováním nebo odpoledne v rámci družiny. 

V letošním školním roce se vzdělává v naší základní škole 28 dětí a obě oddělení 
mateřské školy navštěvuje celkem 48 dětí. Do školky jsme přibrali i děti z okolních 
vesnic, aby byla maximálně zajištěna naplněnost obou tříd. Rodiče i děti si pochvalují 
rozdělení dětí na mladší třídu, která je prozatím v prostorách zámku, a na třídu starších 
dětí, jež je umístěna v nové budově. I nejmladší děti si u nás již zvykly a pod vedením 
zkušených učitelek se v klidném prostředí dobře adaptovaly.

V průběhu podzimu se nám podařila zorganizovat řada zajímavých akcí, a to např.: 
Drakiáda, se staršími dětmi ze školky a se školáky jsme navštívili ořechovskou 
knihovnu, kde jsme se zúčastnili výukového programu Truhlář a bednář, ve škole 
jsme oslavili anglosaský svátek Halloween, v rámci preventivního programu orga-
nizace Podané ruce z Brna jsme se dozvěděli, jaké nástrahy skýtá kouření a co je to 
netolismus (závislost na počítačích a médiích vůbec), zazpívali jsme a zarecitovali 
našim nově narozeným kamarádům na Vítání občánků a také jsme připravili vystou-
pení s jarmarkem k Rozsvěcení vánočního stromu. Před Vánocemi jsme se podívali na 
Mikulášské čertění na zámek do Dolních Kounic a poté jsme se vydali nasát vánoční 
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atmosféru do slavnostně vyzdobeného Brna. V kryptě Petrova jsme byli účastni vý-
ukového programu nazvaného O světle, který se týkal významu světla v životě člově-
ka a současně vánočních tradic.

No a co nás čeká v nejbližším období? Našich předškoláků se bude týkat hlavně 
zápis do 1. třídy, který proběhne 21. 1. 2015. V mateřské škole máme letos 13 před-
školáků, na něž se již nyní velice těšíme. Se školáky se připravujeme na pololetní 
vysvědčení a také na plavecký výcvik, který opět absolvujeme od února v plaveckém 
bazénu v Kohoutovicích v Brně. Dále zveme všechny dospělí i děti na maškarní kar-
neval, který proběhne v neděli 15. 2. ve sportovní hale.

Plánů máme do nadcházejícího období opravdu hodně a doufáme, že všechny 
zvládneme uskutečnit. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, a zejm. našim dě-
tem, popřála všechno nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví a spokojenosti 
a poděkovala našemu zřizovateli, tedy Obci Prštice, rodičům i našim příznivcům za 
dosavadní spolupráci. 

 Lenka Drábková

Mikuláš ve sportovní hale
Jak je v Pršticích již dobrým zvykem, i v loňském prosinci přišel naše děti navštívit 

do sportovní haly Mikuláš s andělem a čerty. I přes velkou nemocnost přišla do haly 
řada dětí s rodiči i prarodiči, aby děti mohly ukázat, co se v průběhu roku naučily, 
za což je Mikuláš odměnil sladkostmi. Děti, které chodí do haly cvičit pravidelně 
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v rámci cvičení organizovaného oddílem Sportu pro všechny, dostaly balíček od TJ 
SOKOL, ostatním dětem přinesli nadílku rodiče. Naše nejmenší děti předvedly pod 
vedením zdatných čertic čertovský taneček, ostatní děti se prezentovaly básničkou, 
písničkou či hrou na flétnu. Do pekla si čerti naštěstí nikoho neodnesli, doufejme 
tedy, že všechny děti odcházely domů obdarované a spokojené. V průběhu podvečera 
si děti s čerty zasoutěžily a na závěr si všichni společně zatancovali v čertovském reji. 
Snad do příštího roku děti nezapomenou, co že to Mikulášovi slíbily.

 Lenka Drábková

POZVÁNKA

 
 MAŠ ARNÍ KAR EVAL

ZŠ a MŠ Prštice a oddíl Sportu pro všechny  
 při TJ SOKOL Prštice 
zve všechny děti i dospělé na tradiční

který se uskuteční  
v neděli 15. 2. 2015 ve sportovní hale.
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5.  Jak může zastupitelstvo ovlivnit výši  
vodného a stočného?

Obec Prštice je vlastníkem rozsáhlého majetku – vodovodní a kanalizační v sítě 
v obci Prštice a v současné době i spoluvlastníkem ČOV a kanalizačního přiva-
děče na území k. ú. Silůvky. Reprodukční cena (cena, za kterou by bylo možné 
tento majetek zbudovat znovu) přesahuje 30 miliónu Kč (bez spoluvlastnického 
podílu na ČOV a kanalizačním přivaděči). Zákon O vodovodech a kanalizacích  
274/2001 Sb. v platném znění stanoví pod sankcí 100 000 Kč povinnost vlastníka 
zajistit dostatek zdrojů na obnovu a opravy vodovodů a kanalizací. Tato sankce se 
může přirozeně neomezeně často opakovat v případě, že vlastník tyto zdroje neza-
jistí. Pod touto hrozbou naše zastupitelstvo zcela dle zákonných norem přijalo plán 
rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací. Výpočet ukázal, že Obec Prštice musí 
každý rok odložit na speciální bankovní účet nebo vložit do obnovy vodovodu či 
kanalizace 440 000 Kč. Tyto peníze se ale někde musí získat. 

Jaké byly varianty získání peněz bez zadlužení obce: 
 a) Dotace. 
 b) Snížení výdajů Obce na veřejné osvětlení, školu, školku, chodníky apod.
 c) Zvýšení vodného a stočného.
Zastupitelstvo bohužel nemělo jinou možnost než využít variantu c). Dotace na 

údržbu a obnovu je nereálné získat, snížení výdajů Obce by vedlo k prudkému 
snížení kvality života občanů, a to zejména těch nejvíce ohrožených. Proto bylo 
přijato bolestivé, ale nezbytné rozhodnutí – dochází ke zvýšení cen. Bohužel se 
ukázalo, že především obnova vodovodu byla zanedbaná a ztráty ve vodovodní 
síti překračují únosnou mez. Ztráty jsou vždy způsobeny poruchami nebo i drob-
nými úniky vody či černými odběry. Proto se Obec v tomto roce soustředí právě 
na aktivní vyhledávání poruch a černých odběrů. Za každý kubík vody, který ne-
projde vodoměrem, zaplatíme všichni dohromady 10 Kč (bez DPH) – dohromady  
cca 51 000 Kč ročně.

Dalším a ještě dražším problémem jsou občané, kteří do splaškové kanali-
zace odvádějí dešťové či balastní vody. Tito občané způsobí ztrátu ve výši cca  
150 000 Kč ročně. Proto Obec provede již v jarních měsících kontrolu, která 100 % 
odhalí nemovitost s nepovoleným připojením dešťových vod do splaškové kana-
lizace. Jak? Kouřostrojem! Dále si Vás dovolujeme požádat o kontrolu, zda ve 
Vašich nemovitostech nedochází k zbytečným únikům vody do kanalizace.

Na závěr svého příspěvku si tedy dovolím sám odpovědět.
Zastupitelstvo a především pan starosta mohou ovlivnit výši vodného a stočného 

především těmi kroky, které sníží nesmyslné náklady na nákup vody, která unikne 
mimo síť, či absurdními náklady na čištění dešťových vod. Bohužel ostatní nákla-
dy jsou více či méně povinné a lze je ovlivnit jen minimálně.

 Radovan Vencálek 
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6. Tak máme letos opět nějak podivnou zimu
Tak nám opět nastala zima. V posledních letech to už žádná velká sláva není a pří-

chod zimy zjišťujeme spíše podle plynoměru než pohledem z okna na zasněženou 
krajinu. Nedá se nic dělat. Časy se mění. Žádné kouzlo, žádná romantika. 

Nechci vyvolávat nostalgické vzpomínky, ale….
Mnozí z nás si ještě pamatují časy, kdy svatý Martin přijížděl pravidelně na 

„bílém koni“. To ale bývalo jenom takové první nesmělé upozornění, že se tepr-
ve něco bude dít. Z půdy nám rodiče snesli sáně a jakmile bylo po vyučování, už 
jsme spěchali vyzkoušet, jak to jezdí v Žabinci nebo na Pelísku. Dospělí se mezi-
tím s povinným sakrováním věnovali odmetání a odklízení napadeného sněhu od 
svých domů. To ale byl teprve začátek sezóny. V prosinci vláda zimy vypukla na-
plno. Ze všech komínů se kouřilo od rána do večera, modrý nebo šedý dým stoupal 
vzhůru, každý přikládal do kamen „ostošest“ s nadějí, že nakoupená zásoba uhlí 
nebo dřeva vydrží co nejdéle. Pokud se stalo a komíny „netáhly“ (dnes hovoříme  
o „špatných rozptylových podmínkách“), byla vesnice zahalená do jednotné kou-
řové clony. Zápach kouře byl téměř unifikovaný, nikomu nevadil, lidé si nezáviděli 
kdo kouří víc, lépe a barevněji. O co víc se kouřilo, o to méně se podkuřovalo. 
Vše zůstávalo pěkně pod pokličkou. Hnutí na ochranu životního prostředí byla ještě 
v plenkách (jestli vůbec), nikdo do toho raději moc nešťoural, nikdo neprotestoval.  
To byly „časy“! 

Vraťme se do současnosti:
Místo sněhu padá déšť, který obratem zamrzne. Výpadek elektřiny daleko širo-

ko (na ten letošní budeme dlouho vzpomínat). Totální zmatek. Tma, zima, problémy 
v dopravě. Nic nefunguje, leda tak na baterky, než se vybijí. Člověk si uvědomí svoji 
závislost na moderních technologiích. Petrolejová lampa nebo balíček svíček mají 
najednou větší užitnou hodnotu než mikrovlnná trouba či rychlovarná konvice. Bez-
radně stojíme, čekáme, až „se to opraví“, a když se tak delší dobu neděje, bereme 
iniciativu do svých rukou. Podle zásady „pomoz si každý jak můžeš“ oprášíme zkuše-
nosti kdysi nabyté a na chvíli se opět vracíme do starých časů. Ne po kružnici, ale po 
spirále, jak nás učili ve škole. 

V čem jsou rozdíly? 
Na chvíli odbočím od tématu. Dovolím si Vás pozvat na vycházku napříč naší obcí. 

Je chladné počasí, topná sezóna začíná nebo už začala. Předpověď počasí upozorňuje 
na špatné rozptylové podmínky. Nad vesnicí se vznáší vrstva mlhy smíchaná s částeč-
kami prachu z dalekého či blízkého okolí – smog (pozn. výraz smog vznikl složením 
anglických slov „smoke“, tj. kouř „fog“, tj. mlha.) Jeden z nás se najednou zarazí 
a začne kašlat, div že duši nevypustí. Pak se zeptá: „Cítíte ten smrad? Jako kdyby tady 
někdo pálil PETky. “ Následuje odpověď: „No jo, taky to cítím. To zase bude zase ten 
(píp). Ale on to dělá furt. Neviděl jste ten dým, co se od něho táhl předevčírem? Ani 
jsme nemohli otevřít okna.“ Dialog ještě může ještě následovat: „(Píp) jeden, chce 
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Fotografie dokáže zachytit nepřirozený kouř prokazující spalování zdraví škodlivých 
paliv. „Smrad“ povahy PCP šířící se vůkol zprostředkovat naštěstí nedokáže. Můžete 
hádat, která chalupa to je? (Foto J. Daněk)

nás tady všechny otrávit. Je to všude samá rakovina a my to máme dýchat. Že mu to 
není blbý. Takové věci by se měly pokutovat“. S podobnou situací jste se už určitě 
setkali, takže pokračování hovoru si domyslíte. 

Konec vycházky, vracíme se domů. 
Zpět k tématu:
Kam jsme se na zmíněné vývojové spirále posunuli?
V každém případě je to úroveň našich poznatků z oblasti ekologie a vlivu životního 

prostředí na naše zdraví. Jedná se o běžně dostupné informace pro každého, kdo má 
zájem. A to bychom měli být všichni. Nejsme odkázáni pouze na jeden způsob vytápě-
ní. Podle svých možností můžeme své domácnosti, kromě uhlí, vytápět také plynem, 
elektřinou či dřevem. Nemusí se nutně jednat o nejlevnější způsoby vytápění, ale 
z pohledu vlivu na životní prostředí a vlivu na zdraví obyvatel je to rozhodně ta lepší 
volba. Současné kotle a topidla jsou upravena tak, že umožňují relativně ekologický 
a úsporný provoz. To platí i pro kotle na spalování uhlí. Je potřeba je začít využívat. 
V obci jsou k dispozici kontejnery na papír, plasty, nápojové kartony a textil. Každá 
domácnost má předplacený svoz tuhého komunálního odpadu. Funguje sběrný dvůr 
a pravidelně (a bezplatně) se provádí svoz nebezpečných odpadů. Zahradní odpad je 
možno odkládat do kompostérů poskytnutých občanům zdarma či využít kontejner 
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k tomu určený. Není tedy jediný důvod likvidovat tyto odpady neekologickým spalo-
váním v kotlích či na hromadách, znepříjemňovat tak život svému okolí a ohrožovat 
ostatní na zdraví. Vzpomínám, jak jsme si v době, kdy většina domácností v naší obci 
začala topit plynem, což proběhlo přibližně v roce 1998, všichni libovali, jak se u nás 
i v okolních obcích najednou zlepšila kvalita ovzduší. Skutečně tomu tak bylo. Rozdíl 
patrný na první pohled. Píše se rok 2014 a zdá se, že s kvalitou ovzduší se vracíme do 
starých časů. Pohyb po vývojové spirále obráceným směrem. Bohužel. Spokojíme se 
s tím? Řešení je v naší moci. Věřím, že většině z nás není lhostejné v jakém prostředí 
žijeme a jaký vzduch dýchají nebo budou dýchat naše děti. Otázka ochrany zdraví 
patří na první místo, dokonce je to právo garantované ústavou. Chci Vás ujistit, že 
v žádném případě nechceme a nebudeme před tímto problémem strkat hlavu do pís-
ku. Ke konečnému řešení je ale potřeba vyvinout společné úsilí. Na problém nestačí 
pouze nadávat. Je potřeba o něm hovořit. Jde o společnou věc. Jednou z možností jak 
zlepšit kvalitu ovzduší je využití dotačních programů zaměřených na zlepšení ekolo-
gie (ekologické kotle apod.). V případě zájmu je Obec ochotna pomoci se zjištěním 
informací a poskytnout pomocnou ruku při podání žádosti.

 Pavel Sedláček 

7. Sala terrena prštického zámku 
Velmi důležitou součástí dispozice prštického zámku, jak ji roku 1705 projektoval 

Christian Alexander Oedtl (1731 † ,1661٭), je takzvaná „sala terrena“. Velmi volně 
se dá tento italský výraz přeložit jako zahradní sál v úrovni okolního terénu. Jaký 
název hovorový se pro salu terrenu zažije v běžném užívání mezi lidmi lze jen těžko 
usuzovat. Zahradní sál je typickou součástí pozdně barokních stavebních kompozic 
budov zámků a paláců. Zahradní sál měl přístup zvenčí na stejné terénní úrovni jako 
okolní zahrada. Vstup z vnitřních prostor zámku byl po několika schodech z míst 
pod arkádami nádvoří. Sala sloužila pro relaxaci, koncerty a zábavu. Obvykle bývá 
sala jedna z nejlépe zdobných prostor zámku, či paláce. Ne jinak je tomu i v našem 
případě. V honosnějších palácích bývá sala situována i samostatně jako letohrádek. 
Prštická sala terrena měla pro svou činnost zřízeny i dvě kuchyně, které se zahradním 
sálem přímo sousedily, ale s podlahami ve stejné výšce jako podlaha pod arkádami. 
Pro budoucí užití k záměrům Obce bude využita pouze jedna bývalá kuchyně, neb 
z druhé je nyní kotelna pro mateřskou školku, a tak to zatím zůstane.

Přestavba renesanční tvrze na barokní zámek byla započata již za vlastnictví šlech-
tického rodu Želeckých, kteří Prštice vlastnili od r. 1688. Prštický zámek následně 
po Želeckých vlastnili od roku 1732 Dietrichsteinové. Zámek ztratil pro šlechtické 
majitele Dietrichsteiny svůj reprezentativní význam nabytím zámku v nedalekých Ži-
dlochovicích roku 1743. Po tomto datu sala terrena byla užívána k různým účelům. 
Od roku 1843, za majitele Šimona Jiřího Sina, se využívá budova zámku stále více 
k hospodářským účelům jako správní budova panství. Od tohoto roku byly rovněž 
zvedány podlahy v severozápadním křídle zámku, kde bývaly stáje pro koně. Výšky 
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podlah ovlivňoval druh užití i časté záplavy za letních přívalových bouří. To ostatně 
je dobře známo i nám a naší současné generaci. Majitelé zámku v Pršticích měli po 
celé věky problémy se zátopami a výškou hladiny spodní vody. Pokud byl současný 
objekt ještě renesanční tvrzí, pak voda v okolí byla žádoucí, neb tvrz měla obranný ráz 
vodní pevnosti. Potok protékal dle stavebně historických průzkumů severovýchodní 
stranou tvrze a stáčel se velkým obloukem na dnešní trať Na loučkách. Vše je dob-
ře patrno ze starých map a zákresů. Potok tekl pod ulicí Ořechovskou (dříve trať  
„V aleji“) a pokračoval tratí „Za zahradami“ pod Horku. Pro přestavbu prštické tvrze 
byla provedena přeložka potoka zkratkou přímo k bývalému ostrohu Horka tak, jak ji 
známe dnes průkopem k Loučkám.

Při odstraňování následků záplavy, v roce 2010, bylo nalezeno několik výškově 
různých úrovní podlah v severovýchodním křídle zámecké budovy. Při opravách na 
zámku jsme správně předpokládali, že zahradní sál byl položen výrazně níže a měl 
východ do zahrad. To potvrdily provedené sondy, při kterých se narazilo na původní 
cihlovou podlahu. Ta je níže o 51 cm, než je nyní cihlová podlaha pod arkádami zá-
meckého nádvoří. Po konzultacích s památkáři bylo rozhodnuto, že se obnoví původ-
ní výška podlah s cihlovou skladbou ve vzoru rybí kosti, ale nově pořízenou, dvakrát 

Výřez z půdorysu nádvoří zámku Prštice s rekonstruovaným zahradním sálem.
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Odkrytá cihelná podlaha se nacházela pod sutí z rozbité střešní krytiny. Kamna na 
fotografii čekala 50 let pod betonem na svou poslední cestu do železného šrotu. (Foto 
J. Daněk)

pálenou cihlou, tzv. klinkerem. Pod podlahou budou zřízeny obvodové větrací kanály 
zaústěné do větracích komínů. K tomu budou dobře sloužit komíny původní, neb jsou 
postaveny v profilu 60 x 70 cm a mají vynikající tah. Podsyp podlah bude z lomového 
kamene, tzv. makadamu zrnitosti16–32. Ten zabrání vzlínání případné vlhkosti.

Opravený zahradní sál bude sloužit obci Prštice jako zázemí pro všechny kulturní 
pořady konané na zámeckém nádvoří - výstavy, divadla, svatby, výroční oslavy, tra-
diční zábavní pořady a koncerty. Pro koncerty bude na nádvoří zřízeno rozebíratelné 
sezonní jeviště. Tak tomu bylo ostatně i v roce loňském.

Obnova zámku na přibližně původních výškách podlah s charakterem užívání blízké-
mu záměru stavitele Oedtla by byla zcela vyloučena bez ochrany, kterou mu poskytuje 
hráz suchého poldru za budovou zámku oficiálně nazvaná Protipovodňová a protierozní 
ochrana Prštic. Svoji účelnost prokázalo toto zařízení 3. srpna 2014. Bez této ochranné 
hráze by bylo sotva možné obnovit v letošním roce za přispění dotace SFŽP ČR park 
a cesty před zámkem včetně kompletní nové výsadby stromů a téměř 3200 ks keřů.

Sousední sál (bývalá křepelčí kuchyně) bude propojen schody se zahradním sálem 
jako občerstvovací zázemí při kulturních pořadech na nádvoří. Nebude tam rozhodně 
zřízena žádná hospoda, jak je občas šířeno naší vesnickou „šuškandou“. To by bylo 
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pro budovu památkově chráněnou naprosto devastující. Své zkušenosti mají na zám-
ku v Miloticích, kde občerstvení dokonce ve své naivitě pronajali. Několik trudných 
měsíců zlatokopeckého provozu s pomočenými sloupy arkád jim stačilo k poučení. 
Toto budiž naučením i pro nás. 

V budoucnu dojde nepochybně i k tomu nejdůležitějšímu, proč vlastně byl zahradní 
sál vůbec zřízen, a to je napojení na zahradu a venkovní prostory zámku k užitku 
všech našich lidí.

Zatím se do loňských vánoc podařilo zcela vyvézt navážku rozbité střešní krytiny 
Bobrovky. Na křidlicích je vyraženo „Poštorná 1965“. Je tedy logické, že nejdříve 
z této doby pochází navážka a není třeba žádného archeologického průzkumu, postačí 
pouze dohled památkářů.

Dne 20. ledna 2015 pracovníci Obce vyvezli podloží pod původní cihelnou pod-
lahou, která sestává ze žlutého písku stejného druhu, jako z našich obou bývalých 

Zde je dobře patrna výška násypu. Zavážka 
je tvořena zlomky střešní krytiny a škváry. 
Vyvezeno bylo i 20 kusů padesátikilových 
pytlů ztvrdlého cementu v neporušených 
papírových obalech. V šedesátých letech 
zcela nedostatkové zboží.  (Foto J. Daněk)

Prolomený otvor do zahradního sálu. 
Zde bude vchod z bývalé černé kuchyně 
do saly terreny po schodech Do otvoru 
budou vsazeny veřeje a dveře, jak tomu 
bylo i původně. 
 (Foto J. Daněk)
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písníků nad obcí směrem k Radosticím. Nenastane-li nějaká překážka rázu náhlého 
a překvapivého archeologického objevu, který by pozdržel práce, pak do poloviny 
dubna bude zahradní sál sloužit veřejnosti. Josef Daněk

Pod provizorními schody jsou tři poškozené schody dobové, po kterých byl přístup  
do zahrad.  (Foto J. Daněk)
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8. Růžena Severová, učitelka z Prštic 
Zásluhou paní Anežky Urba-

nové a Mgr. Mileny Řezníčkové 
jsme si loňském roce připomněli 
formou výstavky na chodbě zám-
ku sté výročí příchodu učitelky, 
sl. Růženy Severové, do naší 
obce. Připomenout si toto výro-
čí pokládáme za skvělý nápad, 
za který patří autorkám výstavky 
naše poděkování. K tomu se urči-
tě připojí i všichni starší Pršťáci, 
kteří Růženu Severovou pamatují 
ze svých školních let i ti, kteří si 
ještě na „paní Severovou“ vzpo-
menou. 

Pojďme se ještě k osobě Rů-
ženy Severové krátce vrátit. 
Učitelka Severová působila jako 
učitelka v naší obci od roku 1914 
do roku 1943, poté od roku 1945-
1951. Kromě svého povolání 
učitelky se zapsala i do společen-
ského života v obci svojí aktivní 
činností v Sokole. Zemřela v roce 
1970 v Pršticích ve věku 79 let.

Svůj pobyt a vztah k obci popisuje ve svém díle „Minulost a přítomnost obce“. Jed-
ná se o kroniku a popis událostí, jak je sama viděla a prožívala. Na výstavce se uvádí 
ukázka z této kroniky, v níž Růžena Severová vzpomíná na svůj příchod do Prštic 
v roce 1914. Ukázku přetiskujeme v plném znění – určitě vás zaujme: 

„7. listopadu 1914 jsem poprvé uviděla Prštice. To jsme šly, 7 děvčat, pěšky z Brna 
– jako výlet – se na Prštice, moje učitelské působiště podívat.

V té době panovala všeobecná nezaměstnanost studovaných lidí. Já jsem zatímně, 
po 2 a ¾ roku, byla zaměstnaná jako úřednice v advokátní kanceláři, odkud jsem sklá-
dala doplňující maturitní zkoušku učitelskou a po půldruhém roce se dočkala umístění 
jako výpomocná učitelka, za učitele narukovaného na vojnu, na dvoutřídní obecnou 
školu v Pršticích s nástupem od 15. listopadu 1914.

Cesta z Brna, bezlesou krajinou byla nelákavá a tak, když se konečně za 
Střelicemi objevil les, věřila jsem, že se splní moje přání a Prštice, ta všem 
nám neznámá vesnice, bude míst lesy blízko. Konečně se objevil první domek 
u silnice, domek jako z pohádky, malé okénko, nízko sahající beranice střechy, 
les zrovna naproti, ale žel, byly to Radostice. Cesta k nim údolím Bobravy, ti-
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chým nezastavěným dosud, ani chatami, ani trvalými domky, byla v tom pod-
mračeném podzimním dni kouzelná, ta vesnička, z níž jenom jeden domek byl 
stavěn čelem k silnici, z ostatních tam vedla jenom humna, les přímo za nimi, 
byla lákavá, ale Prštice to nebyly. Tak se šlo dál, pokud nohy stačily, zrychleně –  
hrozil déšť.

Konečně se objevily domky prštické. Na mírném svahu jihozápadním několik 
dvojdomků, ale my hledaly školu. Je to snad dvouposchoďový úzký hranol, upo-
zorňující na sebe hned při vstupu do vesnice? Ne, nebyla to škola, tak uboze 
nevybavili Prštičané svou dílnu lidskosti. To bylo obydlí dělníků u velkostatku, 
všeobecně zvané Babylon. Šlo se tedy dál, kolem domků s bílými, modře vyšíva-
nými záclonkami za okny, až jsme stanuly před jednopatrovou budovou, nesoucí 
nápis „Pojď sem dítě a uč se moudrým býti “.

Správce školy, pan nadučitel, nebyl doma, bylo nutno ho vyrušit z přátelského 
pohovoru se sousedy v hostinci, nacházejícím se hned vedle školy. Mezitím se 
rozpršelo a setmělo a z pohledu na Prštice při cestě na nádraží – po trati – už 
nebylo nic.

Je půl listopadu, přesně čtrnáctého. Spěchám z kanceláře domů. Rychle něco 
pojíst a k vlaku. U domu stojí nějaká venkovská fůra. Cosi nakládají, tatínek stojí 
vedle. A už fůra s nákladem mého skrovničkého nábytku odjíždí. Já sama jedu vla-
kem do stanice Silůvek a odtud pěšky do Prštic. V nevlídné kuchyni svého nového 
šéfa čekám na příjezd vozu s mým nábytkem. Hodina za hodinou odplývá, nábytek 
nikde. Konečně až za tmy se přihrkotá. Vozka, vážený pan starosta obce, jak se 
dovídám, měl karambol. Ve tmě se srazil s cikánskou fůrou. Nábytek vypadl, skříň 
se rozbila, věci vypadaly. Ještě k tomu se rozpršelo.

Tak první noc v prštické škole se odbyla na mokrém slamníku, v mokrých pe-
řinách, mimo postel – destičky z postele zůstaly zapomenuty ve voze. Do noci 
jsem vše rovnala, odbíjela víka z bedniček, rovnala knihy, zhruba přehlížela 
co se v té srážce ztratilo. Mávla jsem nad vším rukou, jen maminčina prstýn-
ku mně bylo trochu líto. Ráno jsem se vzbudila do plačtivé neděle. Kde budu 
jíst nebo na čem vařit? V dlouhém pokoji nad hlavní chodbou byla jen vysoká  
kachlová kamna.

Všechno se časem vyřešilo, otop od obce společný se školním, stravování u šéfa, 
když v hostinci pro slečny nevařili (jen mužům – úředníkům z velkostatku), úklid 
a zatápění obstará šéfova služebná. Přesto i mým mladým letům bylo v tom dlou-
hém pokoji zima. A mladý žaludek, troufající si v cizí rodině jen na minimum, 
věčně hladověl. Do jara jsem zhubla o 6 kil.

Pondělí 16. listopadu, vstoupila jsem poprvé mezi děti do své třídy. Nikdy neza-
pomenu na ta vykulená očka Mařenky Záděrové, nesmělé, plaché oči tiché Hed-
vičky Sedláčkové, oddané oči něžné, líbezné Mařenky Mrázkové, zkoumavé oči 
Mařenky Gregrové a všech těch ostatních děvčat a chlapců, kteří s dětskou důvě-
rou a zvědavostí mě mlčky přivítali.

Po vyučování, jak bylo možno, postupně, jsem si vesnici, mé nové působiště, se 
zájmem prohlížela“.
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Školní ročník 1914.
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Anežka Urbanová (red. Pavel Sedláček)

Ještě test na závěr: 

Víte co jsou  
pelorické květy?

S tímto dotazem se na nás ob-
racejí autorky výstavky o Růženě 
Severové. 

Přiznám se, že jsem nevěděl 
a dodnes nevím. Pouze tuším, že 
se jedná o nějakou vzácnou abnor-
malitu, která se může vyskytnout 
u některých rostlin a že to asi bude 
něco, co by každý nadšený pěstitel 
chtěl na své zahrádce mít a byl by 
ochoten za to dát nevímco. 

Takže právě náprstníky s pelo-
rickými květy měla v předzahrádce 
svého domu, v dnešní ulici Jánské,  
pí. učitelka Růžena Severová.



26

9. Úprava veřejného prostranství v obci Prštice

Rozhodnutí ministra o podpoře úprav veřejných prostranství parku před zámkem  
a prostran-ství vedle základní školy
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Ve východní části parku se nacházelo mnoho hospodářských budov odstraňovaných 
postupně do konce dvacátého století. Foto z r. 1925. (NPÚ Brno archiv)

Neutěšený stav vybydleného zámku a parku. Vlevo je patrna lípa z původní aleje le-
mující cestu do budovy. Foto z r. 1953. (NPÚ Brno archiv)



Výřez z mapy zobrazující hlavně majetek rodu Dietrichsteinů. Zámek byl zcela 
obklopen vzrostlými stromy v sadu a v štěpnici za zámkem. Na tomto obrázku je 
velmi dobře patrna osa cesty tehdy zvaná „V aleji“, nyní ulice Ořechovská. Osa 
cesty V aleji (nyní ul. Ořechovská) vedla od jižních hranic prštického katastru 
až na severní mez katastru Prštic. Tato osa cest je patrna dodnes v mapách jako  
tzv. „hospodárka“. Měla svou důležitou funkci dopravní a vojenskou již v době exi-
stence renesanční tvrze. (MZA Brno)
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V loňském roce jsme byli úspěšní v podání žádosti o úpravy veřejného prostranství 
v obci. Předmětem dotace je obnova výsadby parku před budovou zámku, výstavba 
nové přístupové cesty v původní krajinné linii a úprava veřejného prostranství vedle 
základní školy po bývalém pohostinství.

Zámecký park prošel od svého zřízení mnoha úpravami, proměnami, výstavbou 
a odstraňováním různých hospodářských budov. Nikdo nemůže přesně doložit, 
jaký byl původní realizační záměr výsadby a tvářnosti parku stavitele Oedtla(sic) 
z r. 1705, realizovaný pro šlechtický rod Želeckých. V Moravském zemském ar-
chivu se dochovaly jen velkoryse pojaté barevné náčrty parku. Okrasný park a za-
hrada měly být dle těchto plánů před i za zámkem. Změny vlastníků, války, počasí 
a dějinné okolnosti se promítly i do vzhledu parku. V původně okrasném parku 
s přímým přístupem v ose nynější ulice Ořechovské byly vystavěny hospodářské 
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Sadové úpravy a nové zpevněné plochy v obnovené historické ose cesty v parku před 
prštickým zámkem. Dětské hřiště je posunuto do nové, výhodnější polohy.

budovy. Tyto byly během dvacátého století postupně odstraňovány. Budova konír-
ny a stodoly na hranici ulice Hlavní byly zbourány ve čtyřicátých letech dvacáté-
ho století. Na místě budovy klasicistního kravína a budovy tzv. Babylonu vznikla 
v sedmdesátých letech dvacátého století sportovní hala TJ SOKOL Prštice. Součas-
ná podoba parku dostala svou tvářnost v roce 1977 ke dni kolaudace již zmíněné 
sportovní haly. Přitom byla zrušena bohužel původní přístupová cesta a nová cesta 
vedla okolo rybníka. Ten byl v parku novotvarem z počátku padesátých let.

Veškerá výsadba a stromy utrpěly ohromné škody za krutých únorových zimních 
mrazů roku 1929. Klimatology byla zima roku 1929 vyhlášena nejmrazivější ve dva-
cátém století. Zvláště 11. a 12. února dosahovaly mrazy až –40 °C. V pražských Rie-
grových sadech 12. února 1929 byla nasbírána celá nůše zmrzlého ptactva. Všechny 
stromy v prštickém zámeckém sadu musely být vymýceny a vysazeny nové. Dnešní 
všehochuť ve výsadbě parku je toho důkazem. Staré lípy nyní budou ošetřeny a jsou 
zahrnuty do nové výsadby parku. Nemocné stromy budou odstraněny a nahrazeny 
novou vzrostlou výsadbou. Vysazeno bude 16 vzrostlých stromů a 3231 ks keřů. Ty 
mají opticky oddělit prostor ulice od zeleně parku, a to v místě původní obvodové zdi, 
kterou byl celý park kdysi obehnán.
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Sadové úpravy nově zřizovaného parku vedle základní školy na místě po staré hospo-
dě. Původní vzrostlý ořešák je součástí nových výsadeb.

Přístupová cesta je rozšířena ve svém středu do dlážděné plochy obdélníka rozměru 
24 x 16 m, na které bude ukotveno zařízení pro vztyčení vánočního stromu, či hodové 
máje. Usnadní se tím velmi četně užívaný přístup do zámku přímou dlážděnou cestou 
o šířce 4 m.

Upraven bude rovněž prostor před samotným zámkem celkovým vydlážděním.
Josef Daněk
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10. a) Společenská kronika 
Období srpen 2014 – leden 2015
Blahopřání  
k životnímu jubileu – 60 let 

Olga Brabencová
Libuše Suchánková
Zdeněk Paták
Jaroslav Světlík
Marie Dobrovodská

Blahopřání rodičům k narození dětí 
Petře Sedláčkové a partnerovi k narození syna Pavla
Manželům Kelblovým k narození dcery Alžběty
Manželům Rackovým k narození syna Kyrilla
Marcelu Mičovi a partnerce k narození dcer Stelly a Kristýny
Elišce Cicálkové a partnerovi k narození dcery Emmy

Poslední rozloučení
František Dobrovodský
Blažena Dvořáková
Jiří Brabenec

10. b) Připomínka slavnostního Vítání občánků 
V neděli, 5. října 

2014, se na zámku 
uskutečnilo slavnost-
ní Vítání občánků za 
přítomnosti starosty, 
tehdejší místostarost-
ky Obce, knihovnice 
obecní knihovny, žáků 
z místní školy včetně 
pedagogů a hlavně no-
vých občánků Prštic  
s rodiči a příbuznými. 
Malé nahlédnutí vám 
nabízíme na několika 
fotografiích.
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Krása krojovaných žen a dětí na zámeckém nádvoří před zahájením Babských hodů 
dne 13. září.

10. c)   Momentky z Babských hodů konaných 
poprvé na nádvoří zámku

  Jana Kubíková
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Průvod stárek se vydal jako každým rokem po obci – foto z křižovatky „Hlína“.

Veselé tanečky malých stárek před zámkem.
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10. d)   725 let od první písemné zmínky  
o obci Prštice

 
V sobotu, 27. září 2014, jsme si připomněli 725. výročí od první písemné zmínky 
o obci Prštice, i když obec je ve skutečnosti mnohem starší. Stalo se tak den před stát-
ním svátkem české státnosti a oslavami patrona české země Svatého Václava.

Oslava se konala na nádvoří prštického zámku, kde byl postaven sponzorem našich 
oslav stan o rozměrech 10 x 10metrů přímo naproti jeviště. Jeviště bylo k dispozici již 
od jara. Bylo od té doby využito pro několik vystoupení a koncertů.

Duch oslav byl zasazen do doby vůdce českého stavovského povstání z roku 
1618 a jistou dobu i „Pršťáka“, Jindřicha Matyáše Thurna (*1567 – †1640). Vy-
stoupilo několik historických vojenských spolků se svými pořady. S velkým ohla-
sem se setkalo večerní ohňové vystoupení šermířů skupiny SPG na jevišti nádvoří 
zámku, zřejmě pro své mysterium plamenů a ohně. Neméně působivá a velkolepá 
byla i vystoupení ostatních skupin v průběhu dne. Oslavy byly navštíveny veřejnos-
tí v nebývalém počtu. Po celou dobu oslav si bylo možno prohlédnout i opravenou 
základní školu a nově vystavěnou mateřskou školku. Hojně navštíven byl i staveb-

Zpívání stárek na večerní hodové zábavě – nádvoří zámku.
 Foto: Zdeňka Křivánková
  (red. Jana Kubíková)
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Skupiny vojenských historických klubů předvedly v činnosti ukázky několika druhů 
zbraní z období třicetileté války. (Foto J. Vondra)

Divácky velmi poutavé byly ukázky z výcviku dobové jízdy, které byly mistrně  
nacvičeny. (Foto J. Vondra)
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Divadelní ukázka s poněkud košilatým obsahem pod titulem „Paroháč“našla vděčné 
diváky i mezi dětmi. (Foto J. Vondra)

Ukázka skrumáže bitvy z období třicetileté války začala nástupem pikenýrů a obrany 
mušketýrů. (Foto J. Vondra)
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Dým černého prachu z hlavní dělostřelců obecenstvu poněkud zastřel výhled na pro-
bíhající bitvu. (Foto J. Vondra)

Třicetiletá válka způsobila na Moravě nesmírné ztráty na obyvatelstvu a způsobila 
obrovské vystěhovalectví protestantů. Při našich oslavách přežili všichni a tak mohli 
na závěr obecenstvu zamávat. (Foto J. Vondra)
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Příprava sítě k zátahu při venkovní teplotě +4 °C vyžaduje velké sebezapření od  
rybářů.  (Foto R. Vencálek) 

10. e) Výlov rybníku na Biocentru pod Horkou
Stavba vodního díla Biocentrum pod Horkou se uskutečnila za podpory SFŽP ČR. 

Jedním z účelů, které má vodní dílo plnit, je poskytnout životní prostor pro vod-
ní živočichy a bezobratlé. V tomto roce končilo tzv. závěrečné vyhodnocení stavby. 
Jedním z hodnotících kritérií byla i kontrola nepovolených druhů rybí obsádky na 
rybnících Biocentra. Agentura ochrany přírody nařídila po průběžné kontrole zlovit 
plevelné a nevhodné ryby. Při kontrole bylo zjevné, že se takové druhy v našich ryb-
nících nacházejí – Moravané a Češi jsou prý typičtí „nasazovači“. Rybí plůdek lze 
snadno koupit na sádkách a o zbytek obsádky se postará sama příroda buď připlutím 
Šatavou, či na pařátech vodních ptáků.

ně dokončený poldr za zámkem, byť ještě neosázen stromy a zelení. Na nádvoří se 
společnost návštěvníků oslav bavila do pozdních nočních hodin. Vystoupila místní 
hudební skupina „Garážmistři“ na jevišti a cimbálová hudba v zahradním sále zámku.  
Poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům oslav, účinkujícím a panu Jarosla-
vu Mikulicovi za uspořádání ukázek vojenských historických skupin.

Doufejme, že další připomínka naší historie (730 let) v roce 2019 bude aspoň stejně 
vydařená jako oslava v roce 2014. Josef Daněk
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Úděl rybářů je velmi mokrý. Vedoucí rybářů pan Foral s kolegy nám velmi pomohli 
při očistě našich vod od plevelných ryb. (Foto R.. Vencálek)

Amurovi se v našich rybnících dařilo. Totéž nelze říci o podvyživeném kaprovi vysta-
venému konkuren-ci karase a razbory. Obrázek hovoří za vše. (Foto R. Vencálek)
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Pro kapry není v takovém typu 
rybníka dostatek obživy, zvláště 
v konkurenci s plevelnými rybami 
jako je karas stříbřitý a pseudo-
rasbora parva, kterých bylo mezi 
vylovenými rybami velké množ-
ství.

Pseudorasbora parva alias stře-
vlička východní se v našem katas-
tru objevila poprvé.

Střevlička se během svého krát-
kého pobytu na našem území rych-
le stala snad nejvýznamnějším ple-
velným druhem (po boku karasa 
stříbřitého). Střevlička východní je 
u nás nepůvodním druhem. Do Ev-
ropy pronikla společně se zásilka-
mi plůdku býložravých ryb – amura 
a tolstolobika. Dorazila se zásilka-
mi plůdku těchto ryb z Maďarska 
v letech 1981–2 a bleskově se za-

čala šířit. Jedná se o odolný, přizpůsobivý a rychle se množící druh. Navzdory snaze 
rybníkářů potlačit její výskyt se dnes rozšířila téměř na celé území naší republiky. 
Vzhledově se jedná o drobnou stříbrnou rybku s tmavším pruhem na bocích a malými 
nezaměnitelně tvarovanými okrouhlými ústy. Ta mají střední postavení a dají se vy-
sunout poměrně daleko dopředu. Při sběru potravy v akváriu vydává zvláštní cvakavé 
zvuky. Další, co nás na střevličce upoutá, je výrazná kresba šupin – jsou větší a zřetel-
nější než šupiny našich ryb, s jejichž potěrem by mohla být zaměňována. Ploutve jsou 
dobře vyvinuté, mírně vypouklé a řitní ploutev je poměrně krátká. Zaměnit střevličku 
je možné snadno s hrouzkem obecným (Gobio gobio) – (www.chytej.cz.) Střevlička 
negativně ovlivňuje vodní společenstva, plže a v našem typu vodní nádrže je vyslo-
veně nežádoucí.

Dne 22. listopadu 2014 se tedy uskutečnil výlov plevelných ryb na Biocentru pod 
Horkou. Vypouštění rybníka trvalo pět pracovních dní a dva dny jsme dočerpáva-
li spodní vodu čerpadly. Nebylo to zdaleka dostatečné, ale rybáři z Náměště přesto 
úspěšně zlovili amury a živořící kapry trýzněné konkurenční razborou a karasem. Ne-
vhodné ryby byly po výlovu odvezeny a přípustné druhy byly vpuštěny zpět do vod 
Biocentra. Pro návštěvníky a diváky nařízeného výlovu bylo připraveno pohoštění 
v podobě grilovaných kaprů v obecním stanu. Divácky byl výlov našimi občany hojně 
navštíven. Za dva roky se sejdeme opět na březích prštických rybníků.

Pro úplnost uvádím, že rybníky Biocentra nejsou rybářským revírem a jakýkoliv 
způsob rybolovu je posuzován jako trestný čin pytláctví dle § 304 Trestního řádu.

 Josef Daněk

Pseudorasbora parva (lat) česky střevlička 
východní, hovorový název razbora.
 (Foto Tomáš Jurek www.biolib.cz)
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10. f) Jak jsme přivítali advent 
V tomto roce připadl počátek adventu na poslední listopadovou neděli. Připomeň-

me si v krátkosti tři zdařilé akce, které příchod tohoto přípravného období před vánoč-
ními svátky doprovázely. 

První akcí byl adventní koncert, pořádaný společně Klubem seniorů a Ekumenic-
kým sdružením Prštice. Koncert se konal 30. listopadu v prštické kapli. Jednalo se 
o společné vystoupení Oslavanského komorního orchestru vedeného pí. Lenkou Zou-
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harovou a oslavanského flauteta pod vedením pí. Terezy Tomáškové. Na koncertě 
byly předvedeny skladby starých i současných autorů. Od baroka po modernu. Vní-
maví posluchači si s sebou jistě odnesli krásný zážitek. Učinkujícím i pořadatelům za 
to patří naše poděkování. 

Další akcí, která proběhla v podvečer téhož dne, bylo tradiční rozsvěcová-
ní vánočního stromku. Jak jste si určitě všimli, o adventu nám v obci svítily 
stromky dva. Že by se jednalo o počátek nové tradice? Mám teď na mysli stro-
mek před budovou zámku. Jeho původní stanoviště bylo před budovou sportov-
ní haly, odkud musel být odstraněn a přesunut na své poslední stanoviště z důvo-
du ohrožení budovy. Rozsvěcování vánočního stromku probíhalo ve spolupráci  
Základní a Mateřské školy Prštice s Obcí Prštice.

Rozsvítit stromek se tentokrát 
zdařilo až na druhý pokus, ale to 
nevadí. Následovalo vystoupení 
žáků ZŠ a MŠ pod vedením svých 
učitelek. Příjemným překvapením 
pak byla návštěva dechové kapely 
žáků ZUŠ Ořechov „Taškaříci“, 
kteří nás přijeli se svým vedoucím 
BcA. Lukášem Daňkem navštívit 
a zahrát několik skladeb, při kte-
rých byl přihlížejícím poslucha-
čům povolen i zpěv. Tato možnost 
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však, až na vzácné výjimky, využívána nebyla. Počasí toho večera počátek adventu 
příliš nepřipomínalo. Chladno a drobné mrholení, takže dobrou volbou byl nakonec 
šálek teplého čaje nebo svařáku, který si zkřehlí dospělí (a že jich bylo) mohli na místě 
zakoupit spolu s dalšími vánočními drobnostmi, jako perníčky, hračkami, ozdobami …

Další týden, 7. prosince, se v naší prštické kapli konal další adventní koncert, ten-
tokrát kapely Revelband, pořádaný Ekumenickým sdružením Prštice. Vystoupení Re-
velbandu v Pršticích se již stává tradicí. Nejen proto, že hraje poctivou muziku, ale 
snad i proto, že část jeho členů jsou současní nebo bývalí „našinci“ (Eva Solařová, Ra-
dek Truhlář starší a mladší, Rosťa Slaný) a jejich přátelé z blízkého okolí. Revelbandu 
přejme, ať se daří. Pořadatelům děkujeme. Revelbandu se budeme věnovat v příštím 
čísle Zpravodaje. Zvídavé čtenáře, po dohodě s Evou Solařovou, zatím odkazujeme 
na internetové stránky www.revelband.cz.

 Pavel Sedláček

10. g) Činnost Českého svazu včelařů Prštice
Základní organizace Českého svazu včelařů Prštice organizuje včelaře z obcí Prš-

tice, Radostice a Silůvky. Ke dni 1. 1. 2015 má 25 členů. Z toho 5 včelařů s trvalým 
pobytem v Radosticích, 2 včelaři s trvalým pobytem v Silůvkách, 3 včelaři s trvalým 
pobytem v Brně a 15 včelařů s trvalým pobytem v naší obci. Všichni tito včelaři mají 
alespoň jedno své stanoviště v katastrálním území Radostic, Prštic nebo Silůvek. Prů-
měrný věk našich členů na konci roku 2014 byl asi 51,5 let.



44

K uplynulému roku 2014:
Jen málo včelařů bude loňský rok chválit. Nejen že měli bídné medobraní, ale ještě 

velmi často přišli o svá včelstva. U některých včelařů v naší organizaci jsou již hlášeny 
úhyny včelstev v rozsahu kolem 50% z původního, na podzim zazimovaného počtu, vý-
jimečně i vyšší. To je způsobeno z velké části nadprůměrně teplým počasím na podzim 
a vypadá to, že bude i nadprůměrně teplá zima. Jak praví pranostika: „ Když v lednu 
včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.“ 
V takových podmínkách bohužel včelstva plodují, tím se vysilují a navíc se množí i je-
jich parazit známý jako Varroa Destructor. Proti tomuto roztoči se včelaři snaží bránit 
podzimním ošetřováním včelstev pomocí veterinárně schválených léčiv. Některá z těch-
to ošetření si provádí jednotliví včelaři sami, některá provádíme organizovaně. Očekává-
me také, že díky mírné zimě vyzimuje více nám nepříjemného hmyzu a jiných škůdců.

K hodně debatovanému tématu moru včelího plodu (dále jen MVP) v médiích: 
Letos je to již 5 let od zrušení ochranného pásma na výskyt MVP, který byl obje-

ven tehdy v katastrálním území Střelice a tím se dostalo k. ú. Radostice a Prštice do 
ochranného pásma MVP. Letos jsme museli provést mimořádný odběr vzorků zimní 
měli (red. pozn. „měl“ = směsný odpad na dně úlu) na stanovištích ve zmíněných úze-
mích a poslat je na vyšetření do SVÚ Olomouc. Výsledky budou nejdříve počátkem 
měsíce března. Očekává se, že nález na MVP bude negativní vzhledem k tomu, že 
Jihomoravský kraj je jeden z nejlepších krajů v republice v boji s touto nemocí. 

Přes všechny tyto komplikace, které prožíváme, nám ještě bohužel komplikují včela-
ření lidé. Jednomu našemu včelaři na dolním konci naší obce byla poškozena 4 včelstva 
tím, že je někdo těsně na začátku roku shodil z podstavce, tím rozházel nástavky na zem 
a včelstva odsoudil k jisté záhubě. Těžko soudit, zda šlo o nějakou mladickou zvědavost 
nebo vandalství, ale pravda bude spíše to druhé, protože zvědavost je o jednom včelstvu, 
nikoliv o čtyřech. V zimě se viník velmi těžce hledá. To naopak v létě se včely pomocí 
včel-strážkyň, které hlídají u vstupu do úlu, bránit dovedou. V případě nebezpečí útočí 
a nasazují vlastní život. Na obranu používají kusadla a je-li třeba i žihadlo obsahující 
apitoxin. Pokud by někdo provedl takový rozsah poškození, docela jistě by ho bylo 
možné poznat, pokud by to ovšem přežil. Pro včelaře jsou včelstva jako pro většinu z vás 
domácí zvíře. Jistě si tedy uvědomujete, že je to pro něj velká ztráta. Je také nutné si 
uvědomit, že včely zde nejsou jenom pro to, aby produkovaly med, ale hlavně pro to, že 
skytají záruku zachování opylovacího potenciálu pro naše zemědělce, zahrádkáře a ce-
lou naši společnost. Bez včel by se rychle změnila rozsáhlá území země na nehostinnou 
krajinu. Např. jen díky včelám si můžeme každoročně pochutnávat na ovoci. 

Hlavní význam včel spočívá v jejich opylovací činnosti. Na rozdíl od jiných opy-
lovačů přežívají zimu v dostatečném počtu, takže zvládnou opylovat i rostliny, kte-
ré kvetou časně zjara. Včely neopylují pouze rostliny, ze kterých má člověk přímý 
užitek, ale opylují i planě rostoucí trávy, byliny, keře a stromy, na jejichž plodech je 
závislá celá řada dalších živočichů. Včel je potřeba si opravdu vážit. Jejich vymření 
by znamenalo katastrofu, a to především pro člověka, protože na včelách závisí až tři 
čtvrtiny produkce potravin.

 Miroslav Dvořáček
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11. a) Závody v týmové gymnastice

V sobotu 22. 11. 2014 jsme se poprvé zúčastnili závodu v týmové gymnastice, 
nazvaném TeamGym. Akce se uskutečnila v tělocvičnách Sokola Židenice Brno na 
Gajdošově ulici. Náš kolektiv soutěžil ve věkové kategorii I. a poměřoval své síly se 
4 dalšími týmy. Obsadili jsme krásné 2. místo. Naše děti byly velice nadšené, každý 
závodník byl odměněn stříbrnou medalí. 

Soutěžili: Pařilová Sára, Simonová Monika, Smotrilová Kateřina, Vaňura Libor, 
Pikula Lukáš, Pikulová Monika, Drábková Nina, Sedláková Míša, Sedláková Nikol.

Blahopřejeme!

Pořadí kategorie I.
1. Sokol  Luleč   9,6 bodů
2. Sokol  Prštice   9,4
3. Sokol  Nové Bránice  9,3
4. TJ  Chropyně  8,75
5. Sokol  Židenice   7,75
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11. b)  Vánoční dvojboj  
ve sportovní gymnastice – 2. ročník

V sobotu 13. 12. 2014 jsme pořádali ve spolupráci se župou J. Máchala gymnastické 
závody ve cvičení na hrazdě a akrobacii. Soutěž byla určena pro 6–15tileté cvičence 
všestrannosti sokolských tělovýchovných jednot Brna a jeho blízkého okolí.

Závodu se zúčastnilo celkem 60 chlapců a dívek z KP Brna, Židenic, N. Bránic, 
Sobotovic, Syrovic, Radostic, Střelic a Prštic.

VÝSLEDKY

Chlapci I. :
Pikula L. – 1. místo, Horák T. – 4. místo, Krjuk R. – 5. místo, Minařík F. – 6. místo, 

Smotrila D. – 7. místo, Náplava V. – 8. místo

Text a foto Vladimír Pikula
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Chlapci II.:
Záděra D. – 4. místo, Vaňura L. – 6. místo 

Dívky I.:
    Pikulová M. – 1. místo, Drábková N. – 3. místo, Horáková J. – 5. místo, Sedlá. 
ková M. – 6. místo, Sedláková N. – 7. místo, Záděrová E. – 10. místo, Kozlí- 
ková V. – 12. místo.

Dívky II.:
Smotrilová K. – 3. místo, Simonová M. – 4.místo

Dívky III.:
Náplavová T. – 1. místo, Pařilová S. – 3. místo.

Blahopřejeme k velmi pěkným umístěním!
 Text a foto Vladimír Pikula
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11. c) Župní přebor v plavání 2014
V neděli 30. 11. 2014 pořádala sokolská župa J. Máchala svůj přebor v plavání. 

Závod se uskutečnil v bazénu Brno-Lesná, Halasovo nám. Za náš oddíl SPV soutěžilo 
celkem 7 členů, kteří dosáhli velice dobrých výsledků. Akce se zúčastnilo celkem  
115 závodníků.

Kategorie I.:
Horák Tomáš – 2. místo, Pikula Lukáš – 3. místo.
Horáková Nikola – 2. místo, Pikulová Monika – 4. místo

Kategorie II.:
Hrouzek Zdeněk – 4. místo

Kategorie III.:
Hrouzková Michaela – 2. místo

Muži:
Horák Petr – 3. místo
Smíšená štafeta – 3. místo
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Prezident Zeman při rozhovoru s ředitelem společnosti Remet s.r.o. Ing. Zdeňkem 
Čapkem při jeho cestě Brnem dne 2. prosince 2014. (Foto Remet s.r.o.)

 Text a foto Vladimír Pikula

12. Poslední zprávy z obce 
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13. Inzerce

Prezident Zeman na návštěvě ve společnosti Remet s.r.o.
„Dne 2. prosince 2014 navštívil společnost REMET prezident republiky Miloš Ze-

man. Sešel se jak s vedením společnosti, tak i se zaměstnanci. Prezident se zajímal 
o činnost společnosti, spokojenost zaměstnanců a plány do budoucna.“ (Zpráva z tis-
ku)

Někdo by mohl namítnout otázkou: Jakou souvislost má tato zpráva s Pršticemi? 
Dle mého soudu docela zásadní. Jeden ze zakladatelů společnosti Remet, Ing. Zde-
něk Čapek, je občanem naší obce po celá desetiletí. Význačným způsobem ovlivnil 
chod Obce jako zastupitel. Jako rozhodující donátor naší kaple na ulici Ořechovské se 
zasloužil o její zdárné dokončení. Podařilo se jemu a jeho kolegům vytvořit podnik, 
který dává práci několika stovkám lidí, mezi kterými jsou i Pršťáci a je úspěšný od 
devadesátých let na trhu u nás i v Evropě. Odvody jeho firmy se význačně projevují 
v rozpočtovém určení daní naší Obce a mají vliv na naše rozpočty. Prezident repub-
liky je instituce a jeho návštěva v kterékoli firmě je nesporným kladným oceněním 
činnosti podniku i osoby za činnost, která výrazně přesahuje běžná měřítka. Můžeme 
být právem na našeho občana pyšní. Otázkou je, zda si to může myslet i on o někte-
rých z nás?

  Josef Daněk


