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1. Úvodní slovo starosty
Vážení občané,

v minulém čísle zpravodaje jsem se zmiňoval o právě nadcházejících Velikonocích. 
Tomuto období tehdy ale neodpovídal ráz počasí. Po mírné zimě a suchém jaru přišlo 
suché léto s předčasnými žněmi a následovaly silné bouřky počátkem měsíce srpna. 
V letošním létě jsme si připomněli v celé republice výstavami a vzpomínkovými 
setkáními, 100 let od vypuknutí Velké války za nechtěné účasti našich pradědů 
a dědů, známé všem z dějepisu jako I. Světová válka. Ta převrátila a změnila vše-
chen světový řád a po jejím konci již nic nebylo jako před ní. Její důsledky, byť 
si to neuvědomujeme, pociťujeme až do našich dnešních dní. Literární postavou, 
Josefem Švejkem zvolaná výzva k tažení „Na Bělehrad“, se protáhla na čtyři dlou-
hé válečné roky. Naši předkové odešli do války přede žněmi roku 1914 s tím, že 
se jistě stihnou vrátit do výmlatu obilí na svých hospodářstvích. Vždyť vrchnost 
se mezi sebou vždy nějak rychle domluvila. Lidé měli v živé paměti, že předchá-
zející válečné konflikty netrvaly déle, než jedno léto, někdy snad přesáhly i do léta 
babího. Tuto zkušenost si naši předkové vyvodili z doby trvání prusko-rakouské 
války z roku 1866, obsazení Bosny rakousko-uherským vojskem v roce 1909 a po-
dobných válečných konfliktů vedených v minulosti po válkách napoleonských. 
Někteří váleční navrátilci však přišli po konci války ze zajetí, či legií, již do jiného 
světa až počátkem dvacátých let. Poslední „Pršťák“ se vrátil až v roce 1922 a ně-
kteří vojáci nikdy.

Jak souvisí počasí v úvodu a Velká válka vzájemně spojené poněkud „oslím“ 
můstkem autorovým?

V důsledku společenských tlaků a revolucí v okolních sousedních státech nově 
vzniklé Československé republiky byl v roce 1919 parlamentem přijat zákon 
o pozemkové reformě parcelující velkostatky. Ty byly rozděleny ve prospěch ma-
lých rolníků a domkařů. Došlo tím konečně i na hospodářskou prosperitu na ves-
nicích. Prštice měly v roce 1914 asi 1000 obyvatel a 84 domů. V roce 2014 mají 
Prštice 320 domů a necelých 1000 obyvatel. Z toho je patrno, že v minulosti došlo 
k masové zástavbě vesnice. Někdy i na místech k tomu pramálo vhodných. Za dva-
cet let První republiky se zastavěl celý prostor „Na Bahně“ a v ulicích Ořechovská  
(V Aleji), Za Humny a Tyršova. Velkostatek byl rozparcelován, protierozní a pro-
tipovodňové hráze zbudované za dominikálních majitelů Želeckých, Thurnů a Dit-
richsteinů zanedbány a posléze zcela zpustly.

Výstraha přírodního živlu přišla již roku 1934 velkou zátopou. Po konvektivní 
bouři udeřila zátopa na právě nově vystavěné domy nacházející se na bývalém ryb-
ničním dně „Na Bahně“ a dále po potoce až v Mělčanech. Opatřením proti tomu byl 
málo účinný projekt regulace „Prštického potoka“ realizovaný až v roce 1966.

Naprosto stejná situace jako v roce 1934 nastala o 76 let později, 23. července 2010 
(popis záplav v čísle Zpravodaje 1/2010). V této době byly v trati „Na Rybníkách“ 
rozestavěny retenční rybníky (Biocentrum) a za zámkem první záchytný suchý pol-
dr, který měl alespoň částečně pomoci, bude-li nejhůře. 
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Po povodních v Čechách v roce 2013 nám byla až na druhou žádost přiznána 
dotace na stavbu vodního díla s názvem „Protierozní a protipovodňová opatření  
Prštice“ v místech bývalého mlýnského rybníka za zámkem, zaniklého po husit-
ských válkách.

Letos, v neděli 3. srpna 2014 se do Prštic přihnala velká voda z povodí Prštického 
potoka. Náhle a velmi rychle napršelo do povodí v lesích nad rybníkem Karhánkem 
téměř 100 mm dešťových srážek. Voda v potoce protékajícím obcí, dosáhla maxima 
kolem šestnácté hodiny.

Tak náhlým množstvím vody z povodí přetekla hráz rybníka v lesích nad Kar-
hánkem a posléze i hráz samotného Karhánku. Poldry za zámkem (ten horní 
s ještě stavebně ne zcela zavřenou hrází) zachytily na ploše pěti hektarů nejméně  
15.000 kubíků vody. Tímto množstvím vody by byla zatopena plocha fotbalového 
hřiště Na Loučkách přepočtem do výše téměř dva a třičtvrtě metru. Další příděl vod-
ní spousty se rozlil na cvičiště Kynologického klubu a zbytek zachytilo Biocentrum 
pod Horkou (rybníky takto nazývané v dotační novořeči). I po Biocentru se voda 
rozlila, zadrženo bylo asi 8.000 kubíků vody, část vody přetekla do zahrady paní 
Brabencové a zahrady sousední a odtud poslušně proudila zpět do koryta Prštického 
potoka. To je ale v našem katastru jediná nepravost, kterou přívalová voda způsobi-
la. To si však jenom voda „vzpomněla“, kudy kdysi před mnoha léty tekla, před již 
zmíněnou regulací Prštického potoka.

Dovolím si proto zde neskromně uvést, že pro mě osobně i jako starostu Obce 
Prštice, za kterého byla všechna výše jmenovaná vodní díla zbudována, byla správ-
ná činnost hrází a rybníků jako ochranných staveb obce velmi uspokojivá a události 
v běhu času mi dávají za pravdu v hodnocení opatření proti povodním v celém  
rozsahu.

S nadcházejícími letošními říjnovými volbami zazněly již totiž malověrné hlasy 
„trubačů obecných pravd“, že vodní díla pro ochranu Prštic, realizovaná v letech 
2010 až 2014, jsou nadbytečná – přívaly vod a anomálie počasí se již nemohou 
nikdy vrátit. Zejména oponentům vadilo to, že takové stavby nezbudovali oni, aniž 
by si připustili, že by kdy na zbudování takových staveb takového rozsahu dokázali 
jen pomyslet, natož je prosadit, opatřit peníze z dotace, postavit je a hlavně pak 
vyúčtovat donátorovi.

Při realizaci vodních děl jsme vycházeli nejen poučeni zkušeností vlast-
ní z přírodních pohrom, kterými jsme byli jako obec v běhu času vystaveni, ale  
i z dlouhodobých náhledů do záznamů událostí o výkyvech počasí z historických 
záznamů majitelů prštického panství.

Nemáme jiné učebnice než vlastní dějiny.
Stavebně dokončené „Biocentrum Pod Horkou“ a oba suché poldry za zámkem 

se osvědčily a i odvděčily svou účelností za strázně spojené s jejich zbudováním. 
Při jejich absenci by byl nemilosrdně, tak jako v minulosti, zatopen celý prštický 
zámek a horní část vesnice, včetně právě nově dokončené mateřské školky. Ostat-
ně ne jinak tomu bylo dle historických záznamů v roce 1862, 1934 a živě pama-
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tujeme i na rok 2010. Po realizaci ochranných staveb již nebyly následky povodní 
a přívalových vod žádné. Nedošlo-li by k zadržení přívalových vod na suchých 
poldrech za zámkem a následně i rybnících na Biocentru pod Horkou, okamži-
tě by došlo k ucpání naplaveninami z polí a lesů propustku mostku na potoku  
„U Salaše“. Ten je ostatně přesně v místě původního stavidla rybníka v mapách 
německy nazývaného jako „Ziegelfeucht“. Opět a znovu, jako přes kopírovací 
papír, by se opakovala situace zaznamenaná na mapě stabilního tereziánského 
katastru pořízené v roce 1825 a vystavené trvale na chodbě prštického zámku. To 
by se vynořil v celé své majestátnosti rybník výše již zmíněný a lidově nazývaný 
pro svůj ráz „Na Bahně“ a zrušený až stavbou trati Brno–Vídeň v roce 1863. 
Možné škody, takovou záplavou způsobené na věcech movitých i nemovitých, 
raději nedomýšlet.

Suché a následně „prádelně“ vlhké léto bylo u nás na obci hlavně ve znamení bu-
dování nové mateřské školky a rekonstrukce školy základní. Práce na škole začaly 
v březnu a 1. září se školáci již mohli vydat do své obnovené „alma mater“. Z pů-
vodní školní budovy z roku 1889 zůstaly vlastně jen obvodové zdi. Vše bylo ve dvou 
etapách obnoveno a přistavěna mateřská školka. Uvnitř tohoto čísla zpravodaje je ve 
fotografiích časosběrně zachycen celý průběh prací.

V tomto rozmarném letním počasí je dokončováno i plošně největší dílo, a to 
výstavba protierozních a protipovodňových opatření za zámkem. Dokončeno bude 
koncem září.

Měsíc září bude v naší obci probíhat ovšem také ve znamení tance a zpěvu. 
Tradiční Babské hody, pořádané Obcí, se uskuteční 13. září 2014 s večerní zá-
bavou poprvé na nádvoří prštického zámku. Před letošním státním svátkem Dne 
české státnosti a oslavami patrona české země - Svatého Václava si připome-
neme i naše vlastní výročí - 725 let od první písemné zmínky o obci Prštice. 
Při této příležitosti oslavíme i dokončení dvou výše zmíněných staveb. Oslavy 
se budou konat na prštickém zámku v sobotu, 27. září 2014 od rána s hraným 
programem, od 14 hodin v historickém rázu připomínkami slavného kulturního 
a historického významu místa i osob prošlých Pršticemi v dějinách. Ponoříme se 
do doby vůdce českého stavovského povstání z roku 1618 a jistou dobu i „Pršťá-
ka“, Jindřicha Matyáše Thurna, prostřednictvím hraných ukázek spolku Corne-
ta Moravia i ostatních historických spolků až do pozdních večerních hodin. Po 
dobu oslav se bude konat Den otevřených dveří v budově Základní školy a nové 
školky. Přístupné budou k prohlídce i poldry za zámkem. Zlatým hřebem oslav 
budou večerní vystoupení bubeníků Cornety Moravie, cimbálky a místního dua  
Garážmistři.

V minulém slově starosty jsem nám všem přál v suchém jaru déšť. V sobotu,  
13. září a poté v sobotu 27. září 2014 nebude déšť nutný, ale i na to jsme připraveni.

Vážení občané, přeji vám všem příjemné dny babího léta a současně si vás všech-
ny dovoluji pozvat k účasti na nadcházejících zářijových slavnostech.

Ing. Josef Daněk, starosta Obce Prštice
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2.   Výpisy z usnesení zastupitelstva Obce Prštice 
v období duben–červen 2014

24. 4. 2014 Výpis usnesení ZO č. 22/2014
242/2014/Z22  ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele R. Kelbla a Mgr.K. Pe-

xovou.
243/2014/Z22 ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO následovně.
244/2014/Z22   ZO schvaluje rozpočet Obce Prštice na rok 2014 tak, jak byl navr-

žen a předložen zastupitelstvu Obce.
245/2014/Z22  ZO schvaluje zprávu inventarizační komise tak, jak byla zastupitel-

stvu předložena.
246/2014/Z22  ZO schvaluje na rok 2014 příspěvek ve výši 5000 Kč na hody  

Jánské, hody Babské a společenské plesy – Sportovní ples  
a Countrybál.

247/2014/Z22  ZO schvaluje záměr prodat pozemky zastavěné pouze stavbou  
jiného vlastníka ve vlastnictví Obce Prštice. Seznam pozemků bude 
vyvěšen na úřední desce a zastupitelstvo Obce o nich rozhodne  
jednotlivě po uplynutí zákonné lhůty vyvěšení.

248/2014/Z22  ZO schvaluje převod financí pro příspěvkovou organizaci Obce  
Prštice ZŠ a MŠ Prštice do jejího rezervního fondu ve výši 495 Kč.

249/2014/Z22  ZO Prštice schvaluje nájem sklepa pod pozemkem č. 849/4 pro pana 
Karla Dobrovodského st. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

29. 5. 2014 Výpis usnesení ZO č. 23/2014
250/2014/Z23  ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele M. Záděrovou a M. Roz-

bořila.
251/2014/Z23  ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO následovně.
252/2014/Z23  ZO schvaluje návrh smlouvy o úvěru 1234/14/5622 s ČSOB a.s. 

Praha tak, jak byl návrh předložen ZO dle úvěrových obchodních 
podmínek ČSOB. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva 
je přílohou tohoto zápisu. Dále schvaluje návrh smlouvy o zřízení 
zástavního práva k nemovitostem č. 1234/14/5622 včetně návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí dle § 14 zákona č. 256/2013 Sb. Za-
stupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. Tato smlou-
va a návrh na vklad jsou přílohou tohoto zápisu.

253/2014/Z23  ZO neschvaluje úhradu víceprací na stavbě „Přístavba MŠ k budo-
vě ZŠ Prštice“ fy Stavos Brno a.s. U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČO 
65277911 dle předloženého položkového rozpočtu tak, jak byla 
předložena. Cena za vícepráce za objekt za bourání staré kotelny 
školy k 16. 5. 2014 je celkem 299.725 Kč, včetně DPH.
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254/2014/Z23  ZO schvaluje smlouvu č. 44/2014 s fa. Altec International s.r.o. Pa-
lackého 1008, 769 01 Holešov IČO 25313134 na provedení hydro-
geologického průzkumu na pozemku p.č. 968 k. ú. Prštice. Stavba 
je realizována v rámci dotované akce SFŽP „Prštice – posilový vrt 
pro obecní vodovod“ Rozhodnutím č. 14163976-SFŽP. ZO pově-
řuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva o dílo je přílohou tohoto 
zápisu.

255/2014/Z23  ZO schvaluje smlouvu o dílo s Mgr. Radkem Mičkem, Nezvalo-
va 8, 586 01 Jihlava na technický dozor odpovědného řešitele 
hydrogeologických prací na akci „Prštice – posilový vrt pro obec-
ní vodovod“ dle Rozhodnutí č. 141-63976-SFŽP. ZO pověřu-
je starostu podpisem smlouvy. Smlouva o dílo je přílohou tohoto  
zápisu.

256/2014/Z23  ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů č. OS201420001927 s fy. EKO-KOM a.s. IČ 25134701,  
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

257/2014/Z23  ZO bere na vědomí skutečnost, že fy. Kubeša-CZO byly učině-
ny nabídky Obcí Prštice na dohodu o narovnání ve věcech soud-
ních sporů vedených firmou Kubeša CZO proti Obci Prštice. Fir-
ma Kubeša není ani po letech vedeného sporu schopna doložit 
účetní fakta, která Obec Prštice opakovaně požaduje. Proto není 
možno dosud vyjádřit finanční plnění, která fa Kubeša dluží Obci  
Prštice.

258/2014/Z23  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 tak, jak bylo zastupitel-
stvu předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

30. 6. 2014  Výpis usnesení zastupitelstva Obce č. 24/2014
259/2014/Z24  ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Janu Růžičkovou  

a Ing. Pavla Sedláčka.
260/2014/Z24  ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO Prštice násle-

dovně.
261/2014/Z24  ZO schvaluje návrh Závěrečného účtu Obce Prštice za rok 

2014 s výhradou. Návrh Závěrečného účtu Obce Prštice za rok 
2013 je přílohou tohoto zápisu. Byl řádně vyvěšen dle zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích.

262/2014/Z24  ZO schvaluje účetní uzávěrku Obce Prštice za rok 2013 tak,  
jak bylo předloženo zastupitelstvu Obce dle zákona 128/2000 Sb. 
o obcích.

263/2014/Z24  ZO Prštice schvaluje účetní uzávěrku své příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Prštice za rok 2013 tak, jak bylo předloženo zastupitelstvu 
Obce dle zákona 128/2000 Sb. o obcích.



6

264/2014/Z24  ZO Prštice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 tak, jak bylo 
předloženo zastupitelstvu Obce dle zákona 128/2000 Sb. o ob-
cích. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2014 je přílohou tohoto  
zápisu.

265/2014/Z24  ZO schvaluje revokace usnesení č. 168/2013/Z16, 249/2014/Z22,  
173/2013/Z16, 160/2013/Z15, 239/2014/Z21, 171/2013/Z16 tak, 
jak bylo zastupitelstvu Obce předloženo. Z usnesení 168/2013/Z16  
bude dále v platnosti zpřesněné znění v souladu se zápisem  
v KN:

  ZO Prštice schvaluje prodej parcely 641/9 v k. ú. Prštice a ve vlast-
nictví obce Prštice do SJM Suchánek Karel a Suchánková Jarmila, 
Hlavní 57, 664 46 Prštice. Oba jmenovaní jsou vlastníkem stavby 
na předmětné parcele zapsané na LV 661 jako garáž bez č. e. Cena 
bude stanovena znaleckým posudkem jako tržní. Veškeré náklady 
ponese kupující. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

 Z usnesení 160/2013/Z15 nadále platí tento upravený výrok:
  ZO schvaluje záměr vybudovat opěrnou stěnu na kraji toku Šatavy 

a na ní instalovat lávku k zpřístupnění parcel č. 657/18. Opěrná stě-
na zpřístupní cestu kolem vrchu Horka směrem k trati Na Loučky 
a k zámku výhradně po obecních pozemcích.

  Dále schvaluje zpracování projektové dokumentace na zpřístupnění 
trati Na Rybníkách a zpevnění břehu potoka Šatavy a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy se zpracovatelem projektu fy. VZD Invest 
s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice.

266/2014/Z24  ZO Prštice souhlasí se zřízením oplocení na pozemcích p.č. 585/1, 
583 a 927 v k.ú. Prštice v majetku Obce Prštice, a to obnovením 
oplocení v hranicích bývalého ohrazení hokejového hřiště výško-
vou úpravou stávajících sloupků z konstrukce původního hrazení 
a natažení drátěného pletiva do výše 2 m a branky pro vstup do hra-
zeného prostoru. Dále souhlasí s oplocením zastřešených prostorů 
a unimobuňky. Veškeré úpravy budou provedeny vlastním nákla-
dem kynologického klubu. 

267/2014/Z24  ZO schvaluje pronájem nádvoří zámku a prostoru Salla tereny 
za 1000 Kč Kynologickému klubu Prštice s tím, že bude složena 
vratná kauce 3000 Kč k uspořádání zábavy se skupinou Harry Ko-
cher dne 16. 8. 2014. Prostor bude převzat ve stavu, v jakém byl  
předán.

268/2014/Z24  ZO Prštice schvaluje odměnu Kynologickému klubu Prštice za pro-
vedené práce při údržbě obecních pozemků v okolí parcel 585/1, 
583 a 927 v k. ú. Prštice a čištění vodoteče z Obce tamtéž ve výši 
5000 Kč.
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3.  Informace z obecního úřadu  
a Správy VaK Obce

●   Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na podzim ve dnech 10.–11. října 2014.
●   Sběr nebezpečných odpadů v naší obci proběhne 22. října 2014, a to od  

16.00–16.30 hod. u rybníka na dolním konci obce a od 16.30–17.00 hod. u zámku.
●   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 
nahlásili do evidence obyvatel obecního úřadu, s sebou oddací list. 

●   Společnost EKO-KOM naší obci udělila Osvědčení o úspoře emisí tříděním komu-
nálních odpadů za rok 2013, v němž jsme celkově ušetřili 67,638 tun emisí CO2 
a uspořili tak 1 583 297 MJ. Oproti minulým letům jsme vloni ušetřili o 33,949 
tun emisí CO2 více a uspořili více než 762 983 MJ. Všem občanům, kteří třídí 
komunální odpad a významně tak přispívají k ochraně životního prostředí, patří 
poděkování.

●   Od měsíce června došlo k dílčí změně otevíracích hodin pošty PARTNER Prštice, 
a to:

      Pondělí, středa  10.00–12.00 hod., 14.00–17.00 hod.
      Úterý, čtvrtek, pátek   8.00–11.00 hod., 13.00–15.00 hod.
●   Zálohy za vodné a stočné můžete hradit buď v hotovosti každou středu níže uvede-

ného měsíce v kanceláři Správy VaK na zámku od 8.00–17.00 hod. nebo převodem 
na běžný účet uvedený ve smlouvě nejpozději do 25. dne měsíce, a to za:

      I. čtvrtletí – leden
      II. čtvrtletí – duben
      III. čtvrtletí – červenec
      IV. čtvrtletí – říjen
      Úhrady záloh nejsou pro občany povinné.
●   Pravidelné rozbory vody v obecním vodovodu jsou k nahlédnutí na webových 

stránkách obce.
●   Novela „Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ vyžaduje 

uvést do souladu s tímto zákonem i „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod“.

●   Proto bude třeba uzavřít smlouvy nové, které budou novele zákona odpovídat. 
Smlouvy budou uzavírány při změně vlastníka nemovitosti ihned, u ostatních domů 
postupně dle popisných čísel. Vlastníci jednotlivých domů budou včas písemně in-
formováni a k sepsání nové smlouvy vyzváni Správou VaK Obce Prštice.
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Pronájem kaple – svatby, křtiny, hudební produkce, smuteční obřady
Obec Prštice je majitelem kaple „Sv. Jana Nepomuckého”, provozovatelem je Eku-

menické sdružení občanů Prštice. V kapli jsou slouženy pravidelné bohoslužby Círk-
ve římskokatolické a československé husitské, smuteční obřady, ale lze ji využívat 
též pro uzavírání svatebních obřadů, křtů, koncertů duchovní i vážné hudby, případně 
jiných důstojných shromáždění. Pro místní občany je pronájem obecní kaple zdarma. 
Zájemci mohou volat na tel. číslo 723 648 680 nebo 602 655 662 paní Marii Minaří-
kové, která má organizační záležitosti kaple na starosti. V případě zájmu o uspořádání 
smutečního obřadu v obecní kapli není z vaší strany nutné kontaktovat pohřební služ-
bu, paní Minaříková veškeré záležitost za vás zajistí. Přestože jste již pohřební službu 
kontaktovali, předejte prosím jejímu zástupci telefonní kontakt na paní Minaříkovou, 
která s ním již sama dohodne termín uspořádání obřadu. S výjimkou smutečních ob-
řadů je nutné váš zájem o využití kaple ohlásit dostatečně dlouho dopředu, aby vámi 
navržený termín nekolidoval s termíny ostatních zájemců o pronájem kaple.

Pronájem hrobových míst
Pokud máte zájem o pronájem hrobového místa na obecním hřbitově, dostavte se 

prosím do kanceláře obecního úřadu v Pršticích, kde vám budou předloženy volné 
plochy k pronajmutí. Následně s vámi bude sepsána Smlouva o nájmu hrobového 
místa a po úhradě poplatku (na dobu 10-ti let) můžete zahájit práce na úpravě hrobo-
vého místa. Další náležitosti jsou uvedeny ve vzájemném smluvním ujednání, jehož 
1 potvrzený výtisk obdržíte. 

Pokud budete vyměňovat nový pomník za původní, oznamte prosím záměr likvida-
ce starého pomníku v kanceláři obecního úřadu – lze totiž domluvit odklizení původ-
ního pomníku zaměstnanci Obce. Stal se případ, kdy dodavatelská firma našich obča-
nů „pohodila“ starý pomník na černou skládku v jiné obci. Je to rozhodně nedůstojné 
zacházení s památkou zesnulých. Jana Kubíková, Anežka Urbanová

4. Základní škola a mateřská škola Prštice
Vážení čtenáři,

prázdniny velmi rychle uběhly a opět je tu nový školní rok, který bude jistě zají-
mavý, ale snad hlavně klidnější než ten předchozí. Loňský školní rok se nesl v duchu 
kompletní rekonstrukce školy, na kterou navázala přístavba nové mateřské školy, s níž 
bylo spojeno stěhování žáků a veškerého vybavení do náhradních prostor. Naši žáci 
i zaměstnanci si vyzkoušeli, jaké to je být neustále v pohotovosti a učit se mimo školní 
lavice. V době vyměňování oken a oplášťování budovy ZŠ jsme byli přemístěni do 
zasedací místnosti zámku, ke konci školního roku zase do haly TJ Sokol. Zjistili jsme, 
že učit se dá vlastně všude, že výuka není jen o tom, že žáci musí sedět ve školních la-
vicích, ale mohou si číst na trávníku, skotačit při hodinách v jídelně nebo tvořit v pro-
storách zasedací místnosti. Každopádně se nyní už těšíme na klid a pohodu v nově 
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zrekonstruované škole, kde máme nové osvětlení a děti si už ve vyučování nebudou 
kazit oči při skomírajících žárovkách.

Druhým důležitým mezníkem loňského školního roku byla přístavba nové mateř-
ské školy za budovu školy základní. Nepochybně jste si všimli, že školka za školou 
vyrostla ve velice krátkém čase a všichni doufáme, že nám, ale zejména dětem bude 
dobře sloužit. Jsme rádi, že alespoň část dětí a pedagogů nám bude blíž a budeme se 
moci častěji vzájemně navštěvovat a podílet se na společných akcích. Od následujícího 
školního roku budeme mít dvě oddělené třídy MŠ, starší děti budou docházet do nové 
školky, aby se mohly postupně seznamovat s prostředím školy a podílet se na spo-
lečných akcích se školáky. Druhá třída prozatím zůstane ve stávajících prostorách na 
zámku, kam budou docházet mladší děti. Celková kapacita MŠ Prštice je od září 2014 
stanovena na 56 dětí. Tuto kapacitu místními dětmi nezaplníme, proto budeme rádi, 
když o naši školku budou mít zájem také rodiče a děti z okolních vesnic. Tímto bych 
chtěla pozvat rodiče dětí, kteří ještě chtějí zapsat dítě do MŠ, na podzimní přijímací ří-
zení (zápis), které se uskuteční ve středu 17. 9. 2014 (rodiče si mohou předem zažádat 
o formuláře u ředitelky školy a potřebné informace najdou na www.zsamsprstice.cz).

Co se týče naplněnosti školy pro následující školní rok, od září by se u nás mělo 
vzdělávat 27 místních dětí ve čtyřech ročnících rozdělených do dvou tříd. Jsem ráda, 
že se u nás ustálil pedagogický sbor jak v MŠ, tak v ZŠ, což je jistě pro chod školy po-
zitivní. V loňském školním roce se nám „snad“ podařila zorganizovat řada akcí jako 
např. Rozsvěcení vánočního stromu, maškarní karneval, Vítání jara, Pálení čarodějnic, 
navštívili jsme s dětmi Janáčkovo divadlo v Brně, kde jsme zhlédli se staršími dětmi 
operu Příběhy lišky Bystroušky a s mladšími dětmi balet Sněhurka a sedm trpaslíků. 
V červnu jsme se vydali na výlet do Moravského krasu a poté jsme s dětmi objevovali 
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krásy našeho okolí z cyklistických sedel. Děti z mateřské školy zase navštívily hrad 
Veveří, kde si zasoutěžily s princeznami. No a samotný závěr školního roku byl pro 
nás všechny nevšední, nejen proto, že už jsme se nemohli dočkat prázdnin, ale hlavně 
z toho důvodu, že jsme jej završili coby indiáni. Zahrádka MŠ u zámku se alespoň 
na jeden podvečer a noc proměnila v indiánskou osadu, kde jsme se s dětmi oddali 
programu „Šamanský sen“ a poté naši malí indiáni u ohně obdrželi z rukou náčelnic 
vysvědčení a zároveň jsme se rozloučili se staršími žáky, kteří po prázdninách na-
stoupí do školy v Ořechově. Posilněni vlastnoručně opečenou večeří jsme se vrhli na 
stavění stanů a pak nás čekala dobrodružná noční stezka odvahy. Na ní se naštěstí ni-
kdo z indiánů neztratil, všichni se vrátili do tábora a před spaním byli ještě odměněni 
pokladem, který byli nuceni najít. No a pak se již po táboře rozprostřela klidná noční 
atmosféra, kterou po ránu vystřídala společná snídaně a úprk na prázdniny.

Teď už jsou však prázdniny za námi a my stojíme na prahu nového školního 
roku. Chtěla bych všem dětem i rodičům popřát šťastné vykročení do školního roku 
2014/2015, zejm. dětem přeji, aby se jim líbilo v nově zrekonstruované škole i v obou 
odděleních školky, aby si našli nové kamarády a prožili společně spoustu příjemných 
zážitků nejen ve školních lavicích.

Na tomto místě chci srdečně poděkovat všem, kdo se podíleli na rekonstrukci, stav-
bě i úklidu základní i mateřské školy a všem nám popřát hodně sil do budoucna.

Na závěr mi dovolte, abych Vás, vážení příznivci naší školy, pozvala na Den ote-
vřených dveří v Základní škole a Mateřské škole Prštice, který se uskuteční v sobotu 
27.9.2014.

S přáním krásného podzimu  Lenka Drábková, ředitelka školy
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5.  Stavitel paláců a zámků –  
Christian Alexander Oedtl (*1661 † 1731)

Prštický zámek stavitele CH. A. Oedtla (Foto Daněk)

Oedtlův návrh průčelí prštického zámku z MZA. Na návrhu je patrno, jak původní 
stavitel zamýšlel zbudovat výšku prahu ve vstupním portále. Na téměř původní výšku 
byl práh vstupu vrácen v roce 2013. (Sken Daněk via Jar. Sadílek) 
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Zámek Milotice (Foto Wikipedia)

Rakouský císařský zednický mistr a stavitel, podle velmi strohého ži-
votopisu, který se o něm zachoval, se narodil v tyrolském městě Paznaun 
roku 1661. O jeho studiu a praxi ve stavebnictví za jeho mládí jsou bohu-
žel také jen kusé informace. Velmi mlád se však stává vyhledávaným sta-
vebním mistrem a je jedním z hlavních dodavatelů takových stavitelů, jako 
byl Johan Lucas von Hildebrand (1668–1745) nebo Johan Bernard Fischer 
z Erlachu (1656–1723). Stal se úspěšným představitelem rakouského ba-
roka na úkor tehdy oblíbených italských mistrů. Jen v samotné Vídni bylo 
jím nebo podle jeho návrhů postaveno na dvě desítky objektů (převáž-
ně paláců). Velmi se angažoval i na Moravě. K jeho největším počinům 
v této lokalitě byla přestavba mikulovského zámku v letech 1719–23. 
Podílel se také (velmu pravděpodobně) na barokních návrzích a úpravách zám-
ků v Miloticích, Líšni, Lysicích, Kroměříži, Kloboukách, Sádku, Vážanech 
či Dolních Kounicích. Podílel se i na návrzích kostela v Lechovicích či na 
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stavbě mikulovské synagogy. K dal-
ší významným pracem na Moravě 
a v samotném Brně byly návrhy či 
přestavby paláců, například paláce 
Mitrovských, Dubských, Hausper-
ských z Fanálu nebo paláce Schra-
ttenbachů.

V době barokního počátku přestav-
by patřil prštický zámek do vlastnictví 
Maxmiliána Františka Želeckého z Po-
čenic. Po provedené renesanční pře-
stavbě (z roku 1590) je prštické sídlo 
považováno ještě za pouhou tvrz (jak 
dokládají archivní prameny při zápi-
su tzv. komínové daně z roku 1671) 
a bylo sídlem spíše menším. Tuto rene-
sanční přestavbu nechal provést Fran-
tišek Z Thurnu (otec Jindřich Matyáše 
Thurna, vůdce českého stavovského 
povstání), Prštickou tvrz prodala Sybila 
Polyxena Z Thurnu v roce 1642 a pak 

Vstupní portál paláce Schrattenbachů 
v Brně na ulici Kobližné (Foto Wikipedia)

Zámek Lysice (Foto Wikipedia)
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se dostala do vlastnictví Želeckých. 
Pro vysoce postaveného feudála, ja-
kým Želecký z Počenic bezesporu 
byl, stav prštické tvrze nebyl zda-
leka dostačující. Proto bylo rozhod-
nuto o přestavbě této tvrze. K tomu 
byl přizván v té době již vyhlášený 
stavitel Christian Alexander Oedtl 
(1661–1731), který na Moravě re-
alizoval mnoho již zmiňovaných 
staveb. Byl doporučen, zřejmě strý-
cem Maxmiliána Františka Želec-
kého z Počenic Norbertem Želec-
kým z Počenic, v té době opatem 
kláštera v Hradisku u Olomouce, 
na kterém Oedtl od roku 1694 též 
prováděl některé stavební úpravy. 
Práce na přestavbě prštického zám-
ku započaté roku 1705 však pro-
bíhaly pomalu (ve třech etapách) 
a byly dokončeny až ve 30. letech  
18. století, kdy prštické panství 
vlastnili již Ditrichštejnové (1732). 
Ti už zámek využívali pouze úče-
lově jako byty panských úředníků, 
sklady a podobná zařízení, neboť 
jejich hlavní sídlo bylo v nedale-
kých Židlochovicích.

Christian Alexander Oedtl, vý-
znamný stavitel a pracovitý před-
stavitel nejen moravského baroka, 
umírá 6. ledna 1731.

Brno, květen 2014  
Mgr. Ladislav Šulák, Ing. Josef Daněk

Použitá literatura 
Zdeněk Kudělka, Drobnosti k barokní architektuře Moravy I., Sborník prací filosofické 

fakulty brněnské university, F 21-22,1977-1978
Zdeněk Kudělka, Brněnské paláce Ch. A. Oedtla, Sborník prací F. F. Brněnské univerzity,
F 28-29, 1984-1985
Jaroslav Sadílek, Prštice zámek, stavebně-historický průzkum, 2002
Ivo Krsek, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha, 1996
Kolektiv autorů, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Jižní Morava, 

Praha, 1981

Palác Hausperských z Fanálu, nyní divadlo 
Husa na provázku. Kamenné nákolky, jako 
v tomto portálu, byly stejně vysoké  
i na prštickém zámku. (Foto Daněk)
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6.  Otevření nové budovy mateřské školy 
v Pršticích Ing. Josef Daněk

V minulém čísle Zpravodaje jsem veřejnost informoval o rozhodnutí Obce Pršti-
ce, že přistaví budovu mateřské školky (MŠ) k budově školy základní (ZŠ). Staveb-
ní dílo se povedlo a 25. srpna 2014 byl vydán koludační souhlas.

Žáci do školy a děti do školky nastoupili do vzorně uklizené novostavby 1. září 
2014 dle plánu. 

Přístavba mateřské školky a rekonstrukce budovy základní školy byla otevřena 
právě po uplynutí 127 let od otevření původní budovy základní školy. O její výstav-
bu se zasadil v roce 1887 spisovatel a prštický učitel Viktor Kamil Jeřábek

Motivem pro stavbu a rekonstrukci byl nejen okamžitý stav demografie, která 
však není primárně rozhodující. Hlavním činitelem příklonu výstavby jsou hlav-
ně vysoké provozní náklady na provoz MŠ v budově zámku a převážení stravy  
pro děti. 

Přístavba tříd mateřské školy, včetně zázemí, do samostatné přízemní budovy na-
vazující propojením na budovu základní školy směrem do školní zahrady a prostor 
hřiště „Na loučkách“ začala v polovině března letošního roku. Nově je zbudována 
i kuchyně a kotelna v hlavní budově základní školy. Vyměněny byly i rozvody vody 
a topení, včetně radiátorů v celé budově základní školy. Navíc musela být vyměněna 
i celá elektroinstalace v budově základní školy Potřebné hřiště pro mateřskou školu 
je situováno do prostor po bývalém pohostinství a bude vystavěno následně v dal-
ších letech s celou konečnou úpravou prostranství bývalého pohostinství, včetně 
celého dopravního řešení a parkoviště.

V loňském roce byla budova základní školy opatřena novou zateplenou fasádou 
s výměnou oken a dveří. 

Nová MŠ má kapacitu 28 dětí v samostatném provozu s kompletním zázemím 
a příslušenstvím. Vchod do budovy MŠ je jak hlavním vchodem budovou ZŠ, 
tak i bočním vstupem šikmou rampou mezi školou s č. p. 13 a domem sousedním 
s č.p.14.

Dodavatelem stavby je fy. Stavos Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno. Stave-
niště bylo převzato 28. března 2014. Práce na stavbě školky započaly odstraně-
ním všech staveb starých, včetně nepotřebných inženýrských sítí. Počátkem dubna 
byla stavba vytyčena, založena základová deska, včetně zemnění a dilatace. Polo-
ženy jsou nové inženýrské sítě. To je stavební ruch, se kterým se budete setkávat 
do podzimu, začátku nového školního roku v září letošního roku. Celá novostavba 
MŠ, včetně výměn rozvodů topení, elektřiny a vody ve staré budově ZŠ a stavby 
nové kotelny a kuchyně bude stát 5 867 037Kč bez DPH. Odvedeme k tomu ještě  
21% na DPH. 

Během stavby byly provedeny změny v dispozici kuchyně pro zlepšení práce v ní 
a statiky budovy MŠ. Ke změnám došlo rovněž u elektropřípojky a to změnou hlav-
ního jističe z 25A na 63 A.
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Děti za ZŠ se již od června učili na Hale TJ Sokol, která byla Obci pronajata pouze 
za spotřebované energie a přímé náklady. Děkuji Všem z TJ Sokol, že nám poskytli 
azyl ve svém zařízení. Velmi tím TJ Sokol Obci pomohla při dodržení časového 
plánu výstavby.

Ocenění, nás všech, si zaslouží práce dodavatele stavby společnosti Stavos a je-
jich pracovníků a subdodavatelů za dodržení všech termínů a kvalitní provedení 
stavby. Během budování bylo nutno provést spoustu změn vyvolaných i celkovou 
rekonstrukcí stavby budovy ZŠ. Zejména děkuji stavbyvedoucím panu Jiřímu Rich-
trovi a Josefu Musilovi za organizaci výstavby.

Děkuji na tomto místě i obecním zaměstnancům, kteří museli vše z budovy vystě-
hovat a opět bez poškození umístit zpět spolupracovat během celé výstavby s doda-
vatelem stavby.

Poděkování náleží i paní ředitelce Drábkové a zaměstnancům naší příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Prštice za přizpůsobení výuky harmonogramu stavby a násled-
ný náročný úklid ve všech budovách.

Postup výstavby v běhu času je zachycen na následujících fotografiích.

27. březen 2014 – vytyčení stavby. Staré budovy a zařízení na stavebním poli jsou již 
odstraněny. (Foto Daněk)
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7. května 2014 – lití základové desky betonem do bednění pro novou budovu MŠ.
(Foto Daněk)

29. dubna 2014 – Zde bude nová kuchyně na místě bývalé kotelny na pevná paliva
(Foto Daněk)
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22. květen 2014 – lití armovaných  
obvodových věnců z betonu do bednění  
na budově nové MŠ. (Foto Daněk)

17. května 2014 – zdění obvodových zdí. Pohled od Louček. (Foto Daněk)

2. června 2014 – demontáž těles starého 
ústředního topení. (Foto Daněk) 
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13. červen 2014 – stavbyvedoucí p. Musil  
nad plány s dodavatelem kuchyně  
p. Skokanem (Foto Daněk)

2. červen 2014 – z bývalé kuchyně bude 
kotelna pro celý objekt. (Foto Daněk)

9. června 2014 – montáž sbíjených dřevěných vazníků na budově nové MŠ (Foto Daněk)
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17. června 2014 – pohled od východu na pokrývačské práce z krytiny Lindab. (Foto Daněk)

28. červen 2014 – pohled na západní roh novostavby školky (Foto Daněk)
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14. července 2014 – dosavatel elektroinstalací 
pan Slaný a projektantem ing. Hudcem  
v budoucí třídě ZŠ. (Foto Daněk)

15. července 2014 – herna školky s právě dokončovanými sádrokartonovými stropy.
(Foto Daněk) 

14. července 2014 – prostory budovy 
staré školy dostaly nové elektroinstalace, 
rozvody ÚT a vody. (Foto Daněk)
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14. srpna 2014 – firma hromosvody Daňhel při montáži svodů na střeše základní 
školy. (Foto Daněk)

18. srpna 2014 -dokončené teréní práce v zahradě. (Foto Daněk)
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29. srpen 2014 - kuchyně dokončena a připravena zahájení školního roku.  
(Foto Daněk)

29. srpen 2014 – kuchyně a složitá vzduchotechnika celé budovy jsou nejnákladněj-
šími investicemi novostavby. (Foto Daněk)
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29. srpen 2014 – kotelna s kondenzačními kotly a rozvody teplé vody do budov  
celého areálu. (Foto Daněk)

29. srpen 2014 – hotová a připravená herna MŠ. (Foto Daněk)
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29. srpen 2014 – dokončená a vybavená šatna dětí MŠ. (Foto Daněk)

24. srpen 2014 – boční vstup kolem opravené budovy základní školy. (Foto Vondra)
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24. srpen 2014 – pohled z ulice na služební vchod do MŠ. (Foto Vondra)

24. srpen 2014 – dokončená zahrada, kde bude i hřiště. (Foto Vondra)



Oslavy 725. výročí první  
písemné zmínky o obci Prštice 

pořádané v sobotu 27. září 2014 v prostorách zámku v Pršticích
Před letošním státním svátkem Dne české státnosti a oslavami patrona české země 
Svatého Václava si připomeneme výročí 725 let od první písemné zmínky o obci Prštice.
Oslava se bude konat na zastřešeném nádvoří prštického zámku od sobotního rána 
s hraným programem, od 14 hodin odpoledne v historickém rázu připomenutím slavného 
kulturního a historického významu místa i osob prošlých Pršticemi v dějinách. 
Ponoříme se do doby vůdce českého stavovského povstání z roku 1618 a jistou dobu  
i „Pršťáka“, Jindřicha Matyáše Thurna, prostřednictvím hraných ukázek spolku Corneta 
Moravia i ostatních historických spolků až do pozdních večerních hodin.  

Po dobu oslav se bude konat Den otevřených dveří v budově zcela 
rekonstruované Základní školy a nové mateřské školce na Hlavní ulici č.p. 13. 
Přístupné k prohlídkám bude také dokončované vodní dílo suchého poldru  
za zámkem jako stavba dotovaná SFŽP označená jako  
„Protipovodňová a protierozní ochrana Prštic“

Program Oslav 725. výročí první písemné zmínky o obci Prštice 
Sobota, 27. září 2014
  1 0.00 hod.   Prohlídka stanového tábora ze 17 století klubu  

vojenské historie Corneta Moravia v parku před zámkem
  1 4.00 hod.    Zahájení programu oslav a ukázky vystoupení různých  

druhů vojsk (30 mušketýrů) z období třicetileté války  
včetně dělostřelců - Corneta Moravia

  1 5. 1 5 hod. Vystoupení jezdectva v parku před zámkem - Corneta Moravia
  1 7.00 hod.  Ukázka bitvy z doby vůdce českého stavovského povstání  

roku 1618 Jindřicha Matyáše Thurna 
  1 8.00 hod.  Vystoupení cimbálové hudby  

Zádruha z Dolních Bojanovic - ukončení neomezeno
  1 9.00 hod. ohňové vystoupení šermířů SPG 
20.00 hod. vystoupení bubeníků Corneta Moravia
20.30 hod.  Večerní zábava s cimbálovou hudbou „Zádruha“ z 

 Dolních Bojanovic a prštickou hudební skupinou „Garážmistři“
Občerstvení zajištěno  Všechny občany srdečně zve obec Prštice



8. Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic
 

Několik roků se snažíme prosadit stavbu protierozní a protipovodňové ochrany  
Prštic. Dvakráte jsem podával žádost o dotaci. Úspěch se dostavil až v roce 2013 
přidělením dotace. Stavbu „Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic“ nyní do-
končuje firma Kavyl spol. s r. o. z Mohelna. Cena stavby je 4 280 818 Kč bez DPH.

Nově pod stavbu poldru bude položeno potrubí PVC o vnitřním průměru 90 mm pro 
přívod užitkové vody ze zámeckých studní a napojeno na původní litinové potrubí. 
Chráničky pod hráz do utěsněného betonového obalu již byly zhotoveny. Nyní zbývá 
provést konečné úpravy terénu k osetí travou. Vše již spěje k dokončení stavby kon-
cem září tohoto roku.  Josef Daněk

(Výkres VZD Invest)
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20. května – počátek prací na stavbě poldru. Příjezd bagru s bahenními pásy.  
(Foto Daněk)

28. květen 2014 – nasypávání hráze suchého poldru. V sousedství odpaliště golfového 
klubu. (Foto Daněk)
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2. června 2014 – pánové Dufek st. a ml. z fy. Kavyl s vykopaným litinovým potrubím 
vodovodu do zámku zbudovaného v roce 1863. Od té doby se trati sedláckých po-
zemků táhnoucích se k Bořinám říká „Na Troubech“. Staré potrubí bude nahrazeno 
novým z PVC Φ 90 mm. (Foto Daněk)

Litinové trouby původního vodovodu z roku 1863. Těsnění bylo provedeno dřevěnými 
třískami zalemovanými do hrdla trouby. (Foto Daněk)
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5. června 2014 – betonování chrániček pro vodovod užitkový ze zámeckých studní  
a vodovod pitné vody z vrtů v oblasti Karhánku do betonového lože. (Foto Daněk)

29. června 2014 – natvarovaný terén do profilů.Pohled směrem k zátopě za hrází.
(Foto Daněk)
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3. července 2014 – natvarovaný konečný a zhutněný profil hráze před osetím travou. 
(Foto Daněk)

21. července 2014 – základ zpevněné cesty po obvodu suchého poldru. (Foto Daněk)
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24. červenec. 2014 – pohled na dokončovanou obvodovou cestu suchého poldru.
(Foto Daněk)

31. července 2014 13:25 hodin odpoledne – poldr ve své první činnosti a první 
zátopa. Tento den napršelo pouze 28,5 mm srážek a přesto vody ze svahů naznačily, 
jak bude zátopa vypadat ve skutečnosti. (Foto Daněk)
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8. srpna 2014 – zabetonovaná výpust. Pohled ze strany budoucí zpětné klapky.  
(Foto Daněk)

18. srpna 2014 – výpust ze strany zátopy. (Foto Daněk)
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9. Velká voda v Pršticích 3. srpna 2014
Letos, v neděli 3. srpna 2014, přišly do Prštic těsně po sobě tři silné bouře. Stalo se 

tak od 13 hodin do 16.30 hod. Napršelo v bouřkách souhrnem pouze 53 mm, za celý 
den do večera pak 58 mm. Nejvyšší hodinový úhrn srážek byl v neděli 3. srpna 2014 
v 15.34 hod. a to 30,4 mm.

Potokem se však přihnala velká voda z povodí Prštického potoka. Velmi rychle 
napršelo do povodí v lesích nad rybníkem Karhánkem. Bylo to téměř 100 mm deš-
ťových srážek. Voda v potoce dosáhla vrcholu kolem šestnácté hodiny. Tak náhlým 
množstvím vlastně „cizí“ vody z povodí přetekla hráz rybníka v lesích nad Karhán-
kem a posléze i hráz samotného Karhánku.

Poldry za zámkem (ten horní s ještě stavebně ne zcela zavřenou hrází) zachytily na 
ploše pěti hektarů nejméně 15.000 kubíků vody. Tímto množstvím vody by byla hy-
poteticky zatopena plocha fotbalového hřiště Na Loučkách přepočtem do výše téměř 
dva a třičtvrtě metru. Další příděl vodní spousty se rozlil na cvičiště Kynologického 
klubu a zbytek zachytilo Biocentrum pod Horkou. I po Biocentru se voda rozlila, 
zadrženo bylo asi 8.000 kubíků vody, část vody přetekla do zahrady paní Brabencové 
i zahrady sousední a odtud poslušně proudila zpět do koryta Prštického potoka. To je 
ale v naší obci jediná mimořádnost, kterou přívalová voda způsobila. 

3. srpen 2014, 16.41 hodin odpoledne – voda v potoce kulminuje. (Foto Daněk)
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Neděle 3. srpen 16.46 hodin - voda z potoka zaplavuje plochy Biocentra  
pod Horkou. (Foto Daněk)

Následující den 4. srpna 2014, 10.10 hodin - voda v potoce dosáhla již téměř svého 
normálu. (Foto Daněk)
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Neděle 3. srpen 17.23 hodin - naplněné koryto potoka u mostku Na Bahně. (Foto Daněk)

Neděle 3. srpen 17.23 hodin - zídka plotu bránila odtoku vody ze zahrady paní 
Brabencové. (Foto Daněk)
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Neděle, 3. srpen 16.30 hodin. Stavebně ještě nedokončená hráz poldru za zámkem 
zachytila rozhodující množství přívalových vod, které by ve vsi napáchaly značné 
škody. (Foto Daněk)

Neděle 3. srpna 17.27 hodin - voda vytéká přes hráz Biocentra. (Foto Daněk)
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Neděle, 3. srpen 16.26 hodin. Zajišťovací hráz poldru za zámkem blíže vesnici 
zachytila vodu, která protekla nedokončenou hrází „Protipovodňové a protierozní 
ochrany Prštic“. (Foto Daněk)

Neděle, 3. srpen 16.43 hodin. Zátopa na poldru. Po dokončení hráze bude plocha 
jezera ve skutečnosti ještě rozlehlejší. (Foto Daněk)
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Neděle, 3. srpen 16.46 hodin - přívalová voda protéká ještě neuzavřenou hrází.  
Po přeložce telefonního vedení O2 bude hráz uzavřena a tím i zvýšena o dva metry. 
(Foto Daněk)

Neděle, 3. srpen 16.42 hodin. Průtok vody nedokončenou hrází poldru za zámkem na 
retenční plochu na golfovém odpališti. (Foto Daněk)
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Neděle, 3. srpen 16.50 hodin. Voda se rozlila i na hřiště „Na Loučkách“. Mezi fotba-
lovými kabinami a zahradou p. Hlávky bylo původní koryto potoka před průkopem 
místní trati zvané „Bažantnice“, kudy teče potok v současné době. (Foto Daněk)

5. srpna 2014 - pro srovnání s předchozím snímkem stav po opadnutí vod. (Foto Daněk)
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Neděle, 3. srpen 16.54 hodin. Zátopa na dnešním cvičišti Kynologického klubu. 
(Foto Daněk)

Neděle, 3. srpen 16.54 hodin. - bývalé hokejové hřiště bylo kdysi zaplavováno uměle 
vodou z potoka. Dnes to učinila voda svévolně sama. (Foto Daněk)
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5. srpen 2014 – vypouštění zátopy postupným 
odbagrováním koryta pro výpust. Voda ze 
zátopy vytékala od 10.00 do 16.00 hod.  
odpoledne toho dne. (Foto Daněk)

Radostice – nádraží. Kolejiště je pro tentokrát řekou. (Autor anonymní)

4. srpen 2014 – síla vodního živlu  
odplavila i betonové panely  
v korytě potoka. (Foto Daněk) 
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Radostice – silnice za koupalištěm. Svah železniční trati ujel na vozovku.  
(Autor anonymní)

Stavebně dokončené „Biocentrum Pod Horkou“ a oba suché poldry za zámkem se 
osvědčily a po dokončení stavby suchého poldru za zámkem ochrání vesnici zcela.

Nedošlo-li by k zadržení přívalových vod na suchých poldrech za zámkem a násled-
ně i rybnících na Biocentru pod Horkou, okamžitě by se ucpal naplaveninami z polí 
a lesů propustek mostku na potoku „u Salaše“. Ten se nachází přesně v místě původ-
ního stavidla zrušeného rybníka. Tím by došlo k zaplavení nemovitostí na bývalém 
rybničním dně.

Škody však byly způsobeny přívalovou vodou ze svahů nad sousedními obcemi - 
v Silůvkách znečištěním povrchů vozovek blátem a v Radosticích ujel kamenný svah 
železniční trati.

 Josef Daněk
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10. Ekumenická kaple v Pršticích
Zpravodaj obce Prštice vychází barevným tiskem od roku 2007 a dosud v něm 

nebylo nijak pojednáno o kapli v Pršticích. Kaple, která je jednoznačně vstupní 
dominantou obce, byla ve zpravodaji neprávem zcela opomíjena a přitom letos 
uplyne již osm let od jejího vysvěcení.

Obec Prštice patří do farnosti Sv. Jiří v Ořechově-Tikovicích. Již po 2. světové 
válce měli místní věřící snahu postavit na rozhraní Prštic a Silůvek kapli pro ko-
nání bohoslužeb. Z důvodu nástupu totalitního režimu k jejich záměru nedošlo.

Původní hřbitovní kaple z roku 1933 byla ve velmi špatném technickém stavu 
a také svou velikostí neodpovídala dnešním potřebám. Vroce 1999 byla na zákla-
dě posudku statika odstraněna.

Od roku 1995 asi osmdesát věřících církve římskokatolické se scházelo k pravi-
delným bohoslužbám v zasedací místnosti v zámku v Pršticích.

Záměr vybudovat novou kapli se zrodil v roce 1999 pod vlivem nového zákona 
o pohřebnictví. Rozloučení se zesnulými na hřbitově za nepříznivého počasí byla 
více než krušná a pramálo důstojná.

Pohled na kapli od západu (Foto Ing. Vondra)
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Od tohoto roku byly konány sbírky na novou kapli. Od dárců a Ekumenického 
sdružení se vybralo celkem 2,289.661 Kč, z toho 253.000 Kč činila sbírka od 
jednotlivých občanů. 

V roce 2002 se zastupitelstvem obce, za starostování Ing. Zapletala a za 
rady ve složení, místostarosta Ing. Daňek, pan Červený, Ing. Sedláček, Ing. 
Chladil a paní Minaříková, prosadilo rozhodnutí postavit novou kapli, kte-
rá by sloužila k posledním rozloučením se zemřelými, pro konání církev-
ních bohoslužeb, koncertů duchovní a vážné hudby a jiných důstojných shro-
máždění. Současně byla uvolněna v roce 2002 z rozpočtu Obce částka ve výši  
1.348.399 Kč. Hybnou silou při prosazení a realizaci stavby kaple byla paní Marie  
Minaříková.

Se stavbou bylo započato v létě 2002. Hrubou stavbu provedl stavitel Mikša 
ze Syrovic dle projektu, který vypracovali manželé Mazalovi. Projekt měl odrá-
žet genius loci kaple původní. Dominantní přiznanou konstrukci vazby střechy, 
viditelnou z interiéru, navrhl statik Ing. Vrubel. Ke konci roku se dokončovalo 
zastřešení za velké nepřízně počasí.

Koncem roku téhož roku se konaly volby a původní zastupitelé v nadcházejícím 
volebním období již nekandidovali.

Čelní pohled na hlavní vstup ekumenické kaple (Foto Ing. Vondra)
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Nové zastupitelstvo se starostou Ing. Slavíkem stavbu nedokázalo dokončit. Po 
dobu dlouhých dvou let stála hrubá stavba se zabedněnými okenními i dveřními 
otvory. Tedy celkem přes dva roky stavba kaple chátrala. 

Z iniciativy Ing. Zdeňka Čapka, hlavního sponzora kaple v hodnotě 2,040.00 
Kč a pí. Marie Minaříkové, došlo k dokončení stavby. S pracemi se začalo v listo-
padu 2004, avšak k přicházející zimě byla stavba zazimována. Práce organizačně 
zajišťovala pí. Minaříková a pro tuto dobrou věc získala skupinu občanů, kteří 
se obětavě připojili k dokončení stavby. Pomohli jak finančně, tak prací v rámci 
svých profesí i přímo na stavbě. S pracemi se opět začalo na jaře roku 2005 a ten-
týž rok na podzim byla kaple dostavěna.

K tomu hodně přispěla pomoc již zmíněné obětavé skupiny občanů, mezi něž 
patřili Ing. Karel Dobrovodský, p. Karel Dvořáček, Ing. Oldřich Chladil, p. Jiří 
Minařík, p. František Šimbera a Ing. Josef Zapletal. 

Veškeré práce kolem stavby probíhaly bez problémů a s nadšením, že se vytváří 
pro všechny občany značná užitná hodnota. Stavba ekumenické kaple byla řádně 
dokončena.

Mnoho lidí na novostavbu hledělo úkosem. Téměř se naplnilo lidové rčení, že 
„každý dobrý skutek je po zásluze potrestán“. Postoj mnoha lidí ke kapli se dle 

Východní pohled na kapli od hlavní silnice na příjezdu od Ořechova  
(Foto Ing. Vondra)
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mého soudu léty prospěšného a důstojného užívaní kaple výrazně změnil k lep-
šímu.

Značné problémy nastaly se zprovozněním kaple po jejím dokončení, a to jak 
s tehdejšími zástupci Obce, tak s římskokatolickou církví. Pro snazší jednání 
s obcí vzniklo Ekumenické sdružení občanů, které je nyní podle „Smlouvy o pro-
vozování kaple“ provozovatelem a Obec majitelem kaple. Ekumenické sdružení 
občanů předalo v roce 2006 Obci dar – budovu kaple včetně parkové úpravy 
v hodnotě 2,289.661 Kč. Vybavení kaple nebylo součástí daru, ale zůstává majet-
kem Ekumenického sdružení občanů Prštice.

Provoz v kapli začal v dubnu 2006 ekumenickou bohoslužbou. V průběhu roku 
se zde konala pouze poslední rozloučení a několik málo bohoslužeb. Až teprve po 
volbách 2006, kdy nastoupil po Ing. Janu Slavíkovi nový starosta, Ing. Karel Dob-
rovodský, se situace vyřešila a od 1. prosince 2006 se v kapli konají pravidelné 
bohoslužby Církve římskokatolické a Československé husitské. 

Bylo zde slouženo i několik ekumenických bohoslužeb.
Dnes už také mnoho občanů oceňuje, že poslední rozloučení probíhá důstojně.
Do dnešního dne jsme se v kapli rozloučili se 77 zesnulými občany z Prštic 

a okolních vesnic. Po dohodě s Obcí využívalo naši kapli též město Ivančice 
v době rekonstrukce jejich rozlučkové síně.

V kapli bylo uskutečněno také několik svatebních obřadů, křtů a adventních 
koncertů.

Po dokončení stavby a vybavení kaple skupina občanů přistoupila k opravě 
hřbitova. V listopadu r. 2007 probíhala sbírka na jeho rekonstrukci, avšak u obča-
nů se neshledala s pochopením. Vybralo se pouze 11.437,50 Kč, což bylo velkým 
překvapením, neboť téměř ke každému domovnímu číslu patří jedno hrobové 
místo. Opět tedy velkým dílem přispěli sponzoři jako na kapli. 

Prostranství za kaplí bylo dorovnáno zeminou a postavena nová zeď. Tím byl 
rozšířen původní hřbitov. Od kaple byla vybudována hlavní cesta ze zámkové 
dlažby až k přední bráně hřbitova. Rovněž byla vyměněna dlažba po celé délce 
hřbitova a ukončenoi parkovou úpravou před kaplí. Hlavní kříž byl přemístěn na 
místo zbourané kaple, jelikož na původním místě překážel smutečnímu průvodu 
k hrobovým místům. Přední kovový plot byl natřen barvou, aby byl jednotný 
s kovovým plotem kolem kaple. Po celém hřbitově byly blátivé cesty upraveny 
a zasypány jednotným štěrkem, který působí velice kladně na celý vzhled hřbi-
tova. Kolem zadní zdi a původní odbourané zdi byla vysázena zeleň a na všech 
volných prostranstvích zaseta tráva. Hřbitov se po celou dobu udržuje tak jako 
parková úprava před kaplí.

Rovněž parkoviště vedle hřbitova je udržováno, ačkoliv se účastníci posledních 
rozloučení domnívají, že je to část parku a málokdo zde parkuje. 

Byl vybudován též dlažbový chodník za hřbitovem a panelový chodník směrem 
k ulici Za Humny, aby i za špatného počasí byla pro chodce cesta průchodná.

Tento areál je důstojnou reprezentací obce při vjezdu do Prštic hlavní silnicí.
 Ing Josef Daněk (s přispění Marie Minaříkové)
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11a. Společenská kronika 
Období květen–srpen 2014 (mezi uzávěrkami)

Blahopřání k životním jubileím –  
60, 70, 80, 90 let

Marie Růžičková Jindřiška Slaná
Emilie Milková  Jan Duda
Zdenka Patáková

Blahopřání rodičům k narození dětí 
Manželům Hladíkovým k narození syna Vojtěcha
Manželům Slaným k narození syna Vladislava
Janě Hrdličkové a partnerovi k narození syna Dominika
Manželům Švarcovým k narození dcery Kristýny
Petře Sedláčkové a partnerovi k narození syna Pavla

Poslední rozloučení s našimi spoluobčany
Karel Růžička,   František Dobrovodský
Jaroslava Šanderová  František Novotný
Milan Bartončík 

11b. Pozvánka na kurz paličkování do zámku 
Líbí se vám paličkovaná krajka nebo jiné výrob-

ky zhotovené technikou paličkování? Můžete se 
zúčastnit kurzu paličkování pod vedením zkušené 
krajkářky s certifikací pro vedení kurzů, které bude 
probíhat v prostorách obecní knihovny na zámku 
v Pršticích – bližší informace o kurzu v obecní 
knihovně nebo v kanceláři obecního úřadu. 

Paličkovaná krajka jako řemeslo je v našich zemích známé přes 450 let. Za tak 
dlouhý čas se mnoho věcí změnilo, ale také mnoho věcí zůstalo stejných. Nezměnil 
se ale způsob paličkování. K paličkování potřebujeme herduli – válec, na kterém se 
paličkuje, dřevěné paličky, ocelové špendlíky a vlákno na paličkování. 

 Umění krajkářství přináší mnoha lidem potěšení, zábavu, radost i odpočinek. Po-
kud vás paličkování osloví, je pravděpodobné, že se k němu budete 
vracet. I zkušená krajkářka ví, že se má stále co učit. V tom 
spočívá kouzlo této techniky a na rozdíl od jiných ručních 
prací. Trpělivost, pečlivost a pokora, to jsou vlastnosti, které 
musíte obětovat pro dosažení úspěchu.

Kurz paličkování bude organizován ve spolupráci s obec-
ní knihovnou Prštice.

 Anežka Urbanová
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11c. Divadlo a Jarmark na zámku
V pátek, 20 června 2014 ve 20:00 

hod. se hrálo na prštickém zámku diva-
dlo. Představení pod názvem „Rychlé 
šípy z Oltecu“ se událo v provedení oře-
chovských ochotníků pod vedením pana 
Pešky. Vtipné a dynamické představení 
mělo u diváků velmi kladný ohlas

Na nádvoří zámku bylo pro účely 
divadla zbudováno dle dispozic pana 
Pešky z Ořechova jeviště s dvěma scho-
dišti. Ty budou až do konce září sloužit 
na různých podnicích pořádaných na 
zámku. Se stavbou jeviště nám pomohla 
sponzorsky fy. Stavos, která v Pršticích 
budovala novou školku. Ostatní Práce 
a schody provedli pracovníci Obce.
(Foto Daněk)

Nyní je asi půl hodiny před začátkem představení a diváků přišlo mnohem vice než 
je zobrazeno na této fotografii. (Foto Daněk)
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Na jevišti se objevily kulisy se siluetou Špilberku a dole v podhradí je dejiště hry-
“Rychlé šípy z Oltecu“, Staré Brno. (Foto Daněk)

V sobotu 21. června se konal již tradiční Jarmark pod taktovkou paní Petry Kunešo-
vé. Vše bylo tradičně dobře organizováno a akce byla hojně navštívena i přespolními 
sousedy.

Stánky s nabízeným zbožím pod arkádami nádvoří zámku (foto Kunešová)
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11d.  Výstava na zámku k výročí ukončení 
II. Světové války

V sobotu 26. dubna 2014 se v Pršticích konaly tradiční připomínky k ukončení II. 
Světové války a 69. výročí osvobození naší obce. Přítomny byly i kluby vojenské 
historie, aby si veřejnost připomněla dobovou atmosféru. Zúčastnili se i pietního aktu 
v Ořechově včetně zástupců naší Obce, starosty Ing. Daňka a Ing. Sedláčka.

Na výstavě byly veřejnosti představeny dobové fotografie, které se váží k váleč-
ným událostem v naší oblasti. Díky patří zejména starostovi sousedního Ořechova, 
panu Brabencovi, který nám velkou část dovolil oskenovat z jejich obecního archivu. 
Ojedinělým výstavním exponátem byly mapy s podrobnými zákresy bojových situací 
a postupů armád od 18. až 24. dubna 1945. Ty zhotovil pan Vl. Schildberger st. a do-
sud nikde nemají obdoby. Vystaveny byly ve vitrínách i modely techniky, výstrojní 
a výzbrojní předměty bojujících armád, včetně nálezů vykopaných pomocí detektorů 
v naší oblasti.

Výstava byla hojně navštívena našimi občany, dětmi z prštické a radostické školy 
s doprovodem učitelek. Výstavu si prohlédl i atašé Petrakov z konzulátu Ruské fede-
race v Brně s doprovodem. Josef Daněk

Členové klubu vojenské historie v uniformách gardových střelců Sovětské armády na 
nádvoří prštického zámku.
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Na výstavu jsme připravili soubor map 
zachycujících postup bojů den po dni  
v oblasti kolem obce Ořechov. Autorem  
situací na mapách je vojenský historik  
Vl. Schildberger st. (v uniformě). Atašé 
konzulátu Ruské federace pan Petrakov  
stojí nalevo od pana Vl. Schildbergera st. 
při výkladu situací na mapových podkladech 
výstavy.

Hojně se dostavili i prštičtí občané. Zde jsou při prohlídce nálezů pozůstatků  
válečných událostí z naší obce.

Výstavy umístěné v prvním patře  
prštického zámku se zúčastnil  
i atašé konzulátu Ruské federace  
pan Anton Petrakov (v bílé košili),  
zde v doprovodu starosty Obce Daňka.
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Na výstavu s výkladem pana Vl. Schildbergera st. přišli se zájmem i žáci základní 
školy ze sousedních Radostic.

Prštičtí školáci též na výstavě nechyběli i s doprovodem učitelského sboru.
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12. SPORTOVNÍ AKTUALITY  
PETRA ŠŤASTNÁ – juniorská plavkyně

I letošní rok patří pro naši mladou plavkyni 
k veleúspěšným. Na otevřené vodě nejdříve 
vyhrála nominační závod na Mistrovství Ev-
ropy juniorů, které se v červenci uskutečnilo  
v chorvatském Zagrebu, dále se stala dvojná-
sobnou mistryní ČR, a to na 10 km (Sečská 
přehrada, voda 18°C) a na 5 km (Bolevec-
ký rybník u Plzně). Koncem prázdnin ji ješ-
tě čeká Mistrovství ČR na 20 km.  

Mimochodem Petra by se ráda v bu-
doucnu chtěla pokusit přeplavat kanál LA 
MANCHE, bohužel chybí dostatek financí. 
Pokud by někdo z vás měl zájem o sponzo-
ring této mladičké, navýsost úspěšné spor-
tovkyně za reklamu, kontaktujte prosím tel. 
603 275 482.  Foto: Libor Šťastný

Obec Prštice pořádá v sobotu 13. 9. 2014

tradiční  BABSKÉ HODY
Předběžný program:
14.00 – 17.00 hod. Průvod stárek po obci
17.00 – 17.30 hod. Vystoupení místních dětí se stárkami u zámku
 (pro děti je připraveno překvapení v podobě dárečků)
17.30 – 19.00 hod. Zpěv a tanec se stárkami před zámkem
20.00 – 2.00 hod. Taneční zábava v prostorách zámeckého nádvoří
K tanci a poslechu zahraje kapela Zlaťanka.
                      Vstupné dobrovolné na odpolední program,  

         na večerní zábavu 100 Kč. Občerstvení zajištěno.
              V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.

Srdečně zvou stárky a pořadatelé



57

„TENISOVÝ LOKET 2014“

V sobotu, 7. června, byl na tenisových kurtech seskupením U.L.P.K. uspořádán 
turnaj čtyřher amatérů pod názvem „TENISOVÝ LOKET“. Kromě sportovních  
a společenských zážitků bylo zájmem pořadatelů finančně přispět tenisovému oddílu 
TJ Sokol Prštice na pořízení umělohmotných čar na tenisové kurty. Turnaj provázelo 
krásné, letní počasí, výborná nálada a vynikající sportovní výkony přihlášených. Přes-
tože snažení našinců bylo převeliké, vítězi turnaje se nakonec stali „přespolní“ – Igor 
Červený a František Kočíř. Další místa již s přehledem obsadili místní – na druhém 
místě Miloš Červený st. a Vladimír 
Veselý ml., třetí skončili také Červe-
ní, tentokrát mladí – Miloš s Vojtě-
chem. Příjemný, teplý večer se poté 
nesl v duchu společenského poseze-
ní sportovců a návštěvníků tenisové 
akce. Za příkladnou organizaci tur-
naje, ve spolupráci se členy oddílu 
tenisu, patří poděkování Petru Urba-
novi a Michalu Křivánkovi.                 
 Jana Kubíková,  

foto  Lenka Čejková

Župní přebor ve šplhu a sportovní gymnastice 2014
V sobotu, 29. března 2014, pořádala sokolská župa Jana Máchala svůj okresní pře-

bor mužských i ženských složek ve šplhu na tyči a gymnastickém čtyřboji. Závodu 
se zúčastnilo celkem 98 soutěžících. Akce proběhla v tělocvičnách Sokola Brno I. na 
Kounicově ulici.

Náš odbor SPV reprezentovalo celkem 12 chlapců a dívek, kteří získali celkem  
3 zlaté a 3 bronzové medaile. Blahopřejeme!! 
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Župní přebor v lehké atletice 2014
V sobotu, 26. dubna 2014, pořádala Máchalova župa svůj okresní přebor v lehké 

atletice. Závod se uskutečnil na venkovním hřišti Sokola Brno I. - ulice Kounicova. 
Akce se zúčastnilo 17 našich cvičenců. Soutěžilo se v atletickém čtyřboji. Discipliny 
byly – sprint, dlouhý běh, skok daleký a hod kriketovým míčkem. 

Župního přeboru se zúčastnilo celkem 145 závodníků.  
Tentokráte jsme získali jednu bronzovou medaili. Blahopřejeme! 

VÝSLEDKY:
Žákyně I. – 32 závodnic:

 Pikulová Monika – 6. místo, Horáková Jana – 10. místo, Sedláková Nikol – 22. místo, 
Drábková Nina – 24. místo, Sedláková Míša – 28. místo.

VÝSLEDKY ŠPLHU:

Chlapci I.:
Pikula Lukáš +  
Vaňura Libor – 3. místo
Chlapci II.:
Hrouzek Zdeněk – 1. místo

Dívky I.: Pikulová Monika – 3. místo, 
 Sedláková Nikol – 7. místo, 
 Sedláková Míša – 8. místo, 
 Horáková Jana – 10. místo.
Dívky II.: Simonová Monika - 5. místo.
Dívky III.: Hrouzková Michaela – 4. místo, 
 Náplavová Tereza – 6. místo, 
 Havránková Marie Anna – 11. místo.

VÝSLEDKY SG:

Chlapci I.:
Pikula Lukáš –1. místo, 
Vaňura Libor - 4. místo.
Chlapci II.:
Hrouzek Zdeněk – 4. místo
Dívky I.:
Pikulová Monika – 1. místo, 
Horáková Jana – 9. místo, 
Sedláková Míša – 11. místo, 
Sedláková Nikol – 17.místo.
Dívky II.:
Simonová Monika – 10.místo, 
Smotrilová Kateřina – 16. místo
Dívky III.:
Náplavová Tereza – 5. místo, 
Havránková Marie Anna – 10. místo, 
Hrouzková Michaela – 12. místo
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Žákyně II. – 26 závodnic:
 Simonová Monika – 11. místo, Pařilová Sára – 19. místo,  
Smotrilová Kateřina – 24. místo.

Žákyně III. – 13 závodnic: 
Sedláková Petra – 3. místo, Hrouzková Michaela – 4. místo, 
Náplavová Tereza – 10. místo, Peloušková Klára – 11. místo.

Žáci I. – 23 závodníků:
Simon Bronislav – 5. místo, Záděra David – 6. místo, Pikula Lukáš – 11. místo, 
Smotrila David – 18. místo.

Žáci II. – 16 závodníků:
Hrouzek Zdeněk – 4. místo.

Tělovýchovná akademie 2014
V sobotu, 31. 5. 2014, pořádali cvičitelé SPV TJ Sokol Prštice ve sportovní hale 

další veřejné vystoupení cvičících složek. Postupně své sportovní ukázky před-
vedli rodiče a děti, předškolní žactvo, žactvo a hosté – gymnasté ze Sokola Brno I.  
a dvě sportovně taneční skupiny z Neslovic. Všechna vystoupení měla pěknou úro-
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13. Poslední zprávy z obce
To není zátiší bezejmenného za-

nedbaného zdravotnického zařízení, 
na které se nedostalo peněz z roz-
počtu. Je to realita, která dorazila 
již i k nám do Prštic. Nedávno jsme 
se snad trvale zbavili neslavného 
„věhlasu“, kdy se v jednom domě 
„Na Bahně“ vařil prý nejlepší per-
vitin široko-daleko. Původci tohoto 
věhlasu, o něhož nestojíme, již mají 
„odsezeno“ po výkonu trestu. Nyní 

máme v katastru i spotřebitele a pozůstatky jejich nitrožilní konzumace jsou zobraze-
ny na fotografii. Na Obci jsme se zařídili i na sběr tohoto velmi nebezpečného odpadu 
po feťácích a vše jsme uklidili. Je třeba varovat vaše děti před takovým odpadem 
a hlavně před užíváním drog. Pokud by kdokoliv našel v katastru naší obce použité 
injekční stříkačky, rozhodně nesahat (nebezpečí infekce), ale volat policii, případně 
obecní úřad. Josef Daněk

Feťáci už dorazili i k nám. (Foto Daněk)

veň, přítomní diváci jistě prožili příjemné sportovní odpoledne. Potěšila nás přítom-
nost starosty Obce pana Ing. Daňka. Za SPV Vladimír Pikula



Projekt 
„Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084

Dne 29. 5. 2014 se konal KULATÝ STŮL v budově Městského úřadu Šlapanice na 
téma Spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí se školskými subjekty. Kulatý 
stůl se uskutečnil první v pořadí a realizaci organizovaly pracovnice sociálního od-
boru, OSPOD, v rámci projektu Sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou 
působností Šlapanice. Pozváni byli ředitelé a výchovní poradci všech základních 
škol a gymnázií v obcích správního obvodu Šlapanice, kteří se dostavili v hojném 
zastoupení. V poutavých prezentacích pracovnice sociálního odboru zmínily zákon-
né normy orgánů sociálně právní ochrany, podaly informace o spolupracujících in-
stitucích, přiblížily metodu případové konference a především předestřely příklady 
dobré praxe a poukázaly na možnosti úzké vzájemné spolupráce OSPOD (oddělení 
péče o děti a oddělení sociální prevence) se školami a školskými zařízeními.
V říjnu 2014 je naplánované druhé setkání u Kulatého stolu, kde se bude OSPOD 
věnovat tématu Záškoláctví, týraných dětí a úvodu do drogové problematiky dětí.

Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.



14. Inzerce

CENTRUM
VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

Centrum vzdělávání všem –  
kariérní poradenství  
a databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
Pracoviště SŠSŘ  
Brno-Bosonohy, Pražská 38b  
nebo Hodonín, Kasárenská 4.

Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že začnete se sebou něco 
dělat až v  září? Omyl! Okurková sezóna je tou nejlepší dobou, kterou 
můžete věnovat sami sobě a zamyslet se nad svým směřováním. V případě 
profesního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání 
všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace 
týkající se kurzů a rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. 
V září, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, 
ale s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.

Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální 
zaměstnání není to pravé a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte 
praxi? Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a nevíte jak na to? 
Konzultanti Centra vzdělávání všem, které můžete kontaktovat a poté 
bezplatně navštívit v  Brně-Bosonohách a také v  Hodoníně, vám mohou 
v každé z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou 
pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zájemce nás může kontaktovat 
a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a 
vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně Martina Ježková standardní průběh 
bezplatných konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo 
spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít práci, 
chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají špatně. 
Často spolupracujeme i s  absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. 
Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo lidé, kteří už pracují, ale 
v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ představuje Martina Ježková 
některé klienty, kteří se na Centrum vzdělávání všem obracejí, a dodává: 
„Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme a 
pomůžeme se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou 
momentálně žádané.“



Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít 
i vybrat kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze 
na www.vzdelavanivsem.cz více než dva tisíce nabídek od vzdělavatelů 
z  celého kraje. „Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu 
profese je i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. 
Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná konzultantka 
Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen 
jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného 
zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte tedy již nyní náskok před 
ostatními - využijte léto pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem 
vám v tom mohou výrazně pomoci.

RUKODĚLNÉ KURZY V GALERII AVIATIK
Od poloviny září opět otevíráme rukodělné kurzy. Začneme 
pletením košíků, tácků a pod. z pedigu, budeme pokračovat 
tkaním, posléze pak výrobou květinových kachlí, v prosinci  
se připravíme na Vánoce s výzdobou našich bytů a domů,  
abychom po Novém roce pokračovali dalšími výtvarnými 
technikami na kterých se domluvíme a o které budete mít zájem. 
Lektorka: Jana Vašíčková

Přihlášení, dotazy na tel. 606 27 27 32 nebo osobně  
v Galerii Aviatik. Petra Kunešová
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