1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
od 12. března 2020 jsme zažili vyhlašování nouzových stavů v řadě celkem pětkrát
v důsledku „pandemie C 19“ a s malými přestávkami platily do 1. Svátku vánočního v roce loňském. Byla uplatňována různá omezení s výraznými prvky tragikomiky příslušných ministrů zdravotnictví. Doufali jsme, že pandemie nemoci C 19
pomalu ustoupí a život se vrátí k normálu, byť nic už nebude ve svých důsledcích
tak, jako dříve. Následkem je vysoká inflace a raketový růst cen energií, provázené
krachy dodavatelů energií zákazníkům před koncem minulého roku. Do režimu
tzv. Dodavatele poslední instance (DPI) padl i Energetický regulační úřad (ERU),
což svědčí o jeho patřičné odborné způsobilosti a píli v oboru své působnosti. Růst
cen energií se hbitě projevil v cenách potravin, stavebnin a ostatních komodit.
V minulém čísle Zpravodaje jsem uváděl, že po preventivním upozornění naších
dodavatelů stavebních materiálů se nám podařilo včasným nákupem inflaci poněkud předejít. To však nebude pro nikoho trvalý stav. Poslední dva roky ve znamení
opatření proti C-19 jsme se přesvědčili, v jak nejisté době žijeme a že se nelze spolehnout na setrvačnost běhu příznivých událostí a společenských poměrů.
24. února letošního roku zdánlivě náhle ve zpravodajstvích ustoupila nemoc
C-19 válečnému konfliktu na Ukrajině. Zde proti sobě stojí ve vší tragice v ozbrojeném střetnutí dva největší slovanské národy a masa lidí se dala do pohybu na
západ. A tak tu máme další nouzový stav vyhlášený od 4. března do konce května
a za tím následuje hned další nouzový stav. Tato vláda tvrdí, že bez toho nic nevyřeší, jako by snad výrazně pomohly opatření předcházející. Důsledky vyhlášení
sankcí v podobě ohlášeného omezení a odběru ropy a plynu z tradičního zdroje
každý vidí na cenících paliva při odbočení k čerpací stanici. Následky pro ekonomiku budou nemalé. V zemědělství výrazně a násobně stouply ceny hnojiv, důsledky pro trh netřeba popisovat. Se vším se budeme muset vypořádat, či chcete-li,
velmi se ve všem omezit. Dopad na stavby na obci v podobě zvýšených cen stavebních materiálů a svízele s jejich obstaráním se nám již nevyhýbají.
V loňském srpnovém létě udeřil do budovy zámku blesk a způsobil nám škody
za dva miliony korun. Není na místě na tuto událost pohlížet jako na tragédií, ale
v zásahu vyšší moci jsme viděli příležitost a možnost neprodleně opravit celou
západní část zámku včetně střechy. To se také stalo a práce byly dokončeny do
osmi měsíců od úderu blesku. Zbývá ještě vymalovat v chodbách a omítnout nově
vystavěnou nadstřešní část komína.
Jsou položeny nové dubové schody na opraveném nosném korpusu v západní
části zámku, čímž jsou zpřístupněny prostory bývalé mateřské školy. Vše se nachází
pod novou střechou, a tak bude možno prostory využít bez omezení. Nabízí se přistoupit k umístění lékařské ordinace, o čemž se jedná od zahájení oprav na budově.
Bude-li nutno využít prostory pro potřeby obce jinak, lze tak učinit téměř ihned.
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Financování stavebních záměrů máme zajištěno mimo rámec rozpočtového
určení daní. Brzy bychom se měli dočkat i náhrady škody způsobené bleskem od
pojišťovny za již provedené opravy. K posílení investic nyní přispěly i sousední Silůvky. Ty, na základě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov, vrátily první dávku
peněz zatím ve výši 2,2 milionu korun, a to z titulu námi dříve vnesených investic
do ČOV. Stále však ještě zbývá silůvským k navrácení cca 6,3 milionů korun, jak
z titulu vrácení dalších investic do ČOV, tak i z titulu neuhrazené ceny za vodu předanou, kterou v minulých letech silůvští odebrali, ale neuhradili. Zdlouhavost vymáhaní financí na základě rozsudků jejich hodnotě při současné inflaci neprospívá.
Stavební firma nyní provádí celou výměnu krovu střešního pláště a věže na průčelí
zámku. Jedná se o stavebně náročnou činnost, a to i z důvodu památkově chráněné budovy. Střecha tak již bude vyměněna celá s výjimkou jižního křídla. Zde
se práce připravují. Provedeno je téměř třičtvrtě objemu prací na obnově střechy.
Jen tak se budova bude moci bez obav postupně naplňovat službami pro veřejnost
dle koncepce vyprojektované a schválené v roce 2010. Nyní musíme strpět trochu
nepohodlí v přístupu do budovy.
V letošním létě máme v plánu stavebně provést do konečné podoby parkoviště
pro naši příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu. Sítě a zemní vedení NN jsme položili nedávno. Ceny asfaltobetonu na povrch parkoviště
vystřelily na dvojnásobek cen před událostmi na východě Evropy. Pravděpodobně
vše dokončíme v alternativním povrchu, který byl dříve cenově nedostupný, dnes
je náhle relativně přijatelnější.
Při letošním zápisu do naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ se projevily požadavky na zvýšení kapacity školy a školky. Nedávno dostavěná škola přestává kapacitně stačit. Růstový progres demografie vznikl zakoupením domů v naší obci
mladými rodinami s dětmi v době relativně levných hypoték. Děje se tak ve všech
obcích v blízkosti velkého města. Můžeme problém naštěstí řešit zdvojením provozu školky v budově zámku a současně stávající školce. Provedenou rozsáhlou
opravou budovy máme všechny předpoklady tento stav záhy vyřešit. Příjemné jarní dny ve zdraví vám všem!

Ing. Josef Daněk, starosta obce Prštice

2. INFORMACE Z OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
Tříkrálová sbírka 2022
V letošní tříkrálové sbírce občané přispěli finančními dary v celkové výši
49.960 Kč pro Oblastní charitu Rajhrad. Všem dárcům za jeden z nejvyšších obnosů darovaných v posledních letech patří velké poděkování, stejně jako místním
dobrovolnicím, které se každým rokem ujímají pořádání této bohulibé tradice
v naší obci.
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Sbírka na pomoc Ukrajině
V dubnové sbírce Charita pro Ukrajinu bylo v naší obci darováno celkem
9.170 Kč do pokladniček na obecním úřadě a poště. Děkujeme touto formou rovněž všem dárcům i organizátorům.
Statistika evidence obyvatel OÚ za rok 2021
Počet obyvatel
dospělí muži
dospělé ženy
dětí a mladiství
cizinci
Nejčastější ženské jméno

985
388
383
214
14
Jana

Nejčastější mužské jméno
Počet narozených dětí
Počet zesnulých
Počet přistěhovaných občanů
Počet odstěhovaných občanů
Průměrný věk obyvatel

Jan
6
8
17
9
42

OBECNÍ ÚŘAD Prštice (tel. 547 225 315)

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–12.00 hod. 13.00–18.00 hod., (o letních prázdninách do 17.00 hod.).
středa 8.00–12.00 hod. 13.00–18.00 hod.

POŠTA PARTNER Prštice (tel. 547 225 320)
Provozní doba:
Pondělí, středa 8.00–12.00 hod. 14.00–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek 8.00–12.00 hod. 13.00–16.00 hod.
Pátek		
8.00–12.00 hod. 13.00–15.00 hod.

OBECNÍ KNIHOVNA (tel. 722 287 718)
Provozní doba:
Pondělí, středa 15.00–18.00 hod.

UKLÁDÁNÍ ODPADU V OBCI
POUŽITÝ OLEJ

Na stanovištích u zámku, u školy a u rozcestí Hlína se nacházejí černé popelnicové nádoby k tomu určené. Do nich odkládejte uzavřené PET láhve s přecezeným, zcela vychladlým olejem.

BIOODPAD

V lokalitě za zahradami (u polní cesty mezi ulicemi Ořechovská a Za humny) je
přistaven biokontejner od dubna do října. Určený k odkládání rostlinných odpa3

dů ze zahrad např. trávy, listí, odkvetlých rostlin apod. V případě větví nebo např.
malých stromků je tyto nutno před odložením nejdříve posekat na malé části. Většina domácností obdržela v rámci dotace minulých let kompostér na zahradu.

ELEKTROODPAD

Dosud je umístěna na nádvoří zámku plechová nádoba společnosti ASEKOL
určená k odkládání drobných elektrospotřebičů, např. kalkulačky, telefony, videohračky, drobné počítačové vybavení, dále CD, DVD, kabely a dráty, malé baterie
aj. Neukládejte žárovky, zářivky a další skleněný materiál. Vyřazené elektrospotřebiče do 50 cm odkládejte do klecového kontejneru ve sběrném dvorku každou sobotu v týdnu 10.00–11.00 hod., v zimním období dle zveřejněného rozpisu.
Vyřazená elektrická zařízení nad 50 cm, která nebyla odevzdána v rámci zpětného odběru v prodejnách, (ledničky, počítačové monitory, pračky, varné desky…) můžete odkládat v předem stanovených termínech do lodního kontejneru
za zámkem v předem stanovených termínech, v letošním roce ve středu 27. července a 26. října vždy od 15.30–17.00 hod. Termíny k nahlédnutí na webových
stránkách obce a vývěsce u zámku.

KONTEJNER NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY

Stanoviště u autobusové čekárny (před zámkem), vhodný k ukládání textilu,
obuvi a hraček – čistých a zabalených k dalšímu využití (suroviny pro průmyslové
zpracování, spolupráce s charitativními organizacemi).

MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR

Určené k ukládání novin, plat od vajec, kartonů polepených izolepou, papírů z jedné strany poplastovaných, časopisů, kancelářského papíru, reklamních letáků, knih,
sešitů, krabic, papírových obalů (papírové sáčky, skartovaný papír). Neukládejte
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový nebo voskovaný papír a papír určený pro hygienu, použité plenky a hygienické potřeby, komunální nebo jiný odpad.

ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO

Určené k ukládání lahví od nápojů z bílého i barevného skla (dle barvy), skleněných nádob a skleněných střepů z tabulového skla. Lahve je třeba vyhazovat bez uzávěrů, včetně etikety. Neukládejte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla,
zářivky, výbojky, komunální nebo jiný odpad a skleněné nádoby od chemikálií.

ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PET LÁHVE A PLASTY

Určené k uložení sešlápnutých PET lahví od nápojů (včetně etiket), kelímků
od jogurtů, sáčků, fólií, výrobků a obalů z plastů a polystyrenu, nápojové kartony.
Před vhozením do kontejneru není třeba kelímky od jogurtů, obaly od tekutých
výrobků (šamponů, krémů apod.) vymývat. Neukládejte PVC (např. linoleum,
novodurové trubky), obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.), komunální nebo jiný odpad.
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SBĚRNÝ DVŮR (MÍSTO)

Určený pro uložení sutě z bouracích prací, objemného odpadu a železného šrotu. Sběrný dvůr je otevřen od dubna do listopadu každou sobotu v době
od 10.00–11.00 hod., od prosince do března 2x měsíčně. Termíny otevření dvoru v zimním provozu k nahlédnutí na obecní vývěsce a v aktualitách webových
stránek. Množství uložení sutě je limitováno 2 kolečky/nemovitost. U většího
množství odpadu je nutné zajistit si přistavení a odvoz kontejneru u rodinného domu na vlastní náklady. Při odkládání objemného odpadu dbejte prosím
zásady maximálního rozebrání na části vhodné pro vytřídění do obecních kontejnerů. Uložení odpadu je bezplatné. Nově přistaven klecový kontejner na elektroodpad do 50 cm.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Je zajišťován dodavatelsky 2x ročně (jaro a podzim), termín svozu zveřejněn na
webových stránkách obce a obecním rozhlasem. Do nebezpečného odpadu patří motorové, převodové a mazací oleje, obaly se zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla znečištěná nebezpečnými látkami, brzdové a nemrznoucí kapaliny,
olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do popelnicových nádob odhazujte veškerý odpad, který nelze vytřídit. Objemný komunální odpad nad možnosti lze odložit do sběrného dvorku. Za směsný
komunální odpad nelze považovat např. zeminu, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace. Odvoz popelnic společností AVE probíhá každé
sudé pondělí v dopoledních hodinách.

INFORMACE HASIČŮ – PRAVIDLA PÁLENÍ NA ZAHRADÁCH
Počty požárů porostů vybočují ze statistiky
V letošním roce evidujeme k 13. 3. v Jihomoravském kraji 157 požárů porostů. Jedná se o vysoce nadprůměrné číslo. Vyšší počet (195) byl v tomto období
naposledy v roce 2011. Pro srovnání uvádíme, že v loňském roce to bylo za stejné období pouhých 15 požárů tohoto typu a desetiletý průměr tohoto období je
48 požárů.
Mezi příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí,
kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Tyto dva termíny (pálení a vypalování) je však nutné rozlišovat.
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti
ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu
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do výše 25 000 Kč, v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta
až do výše 500 000 Kč.
Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení. Právnické
a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření
proti vzniku a šíření požáru.
Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým
osobám a lze jej provést přes internetový formulář. Nikdy však ne na telefonních
číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému
výjezdu jednotek hasičů.
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na
místě přítomen dozor
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit
a oheň uhasit
• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně
kontrolovat
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší
18 let, která je spalováním pověřena.
Výňatek z portálu Hasičského záchr. Sboru JmK

autor Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

NEBEZPEČÍ ODPALOVÁNÍ PETARD V ULICÍCH OBCE
PŘIPOMÍNÁME VŠEM MILOVNÍKŮM „RACHEJTLÍ“, ŽE JEJICH
AMATÉRSKÉ ODPALOVÁNÍ JE VELMI RISKANTNÍ V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI OBCE, ZEJMÉNA PŘED RODINNÝMI DOMY V ULICÍCH, Z DŮVODU NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ MAJETKU VLASTNÍKŮ PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ, K NĚMUŽ DOŠLO NA
SILVESTRA LOŇSKÉHO ROKU NAPŘ. V ULICI JÁNSKÁ.
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3. ŠKOLA A ŠKOLKA
3. a) Školní okénko
Vážení čtenáři,
mám-li stručně zhodnotit loňský školní rok (1. září 2020 – 31. srpna 2021), věřte
mi, že se za ním ani nechci obracet. Děti i my, pedagogové, jsme si prošli obdobím
distanční výuky, která pro nikoho z nás nebyla příjemná. Naší výhodou bylo to, že
žáci 1. stupně se mohli do škol vrátit dříve než druhostupňoví žáci, kteří strávili
většinu školního roku doma. Podle statistik se ovšem bohužel i na prvním stupni
naplnily scénáře starších dětí, které uvádějí, že trpěly nedostatečnou komunikací
se spolužáky, absencí osobního kontaktu s učiteli, chyběl jim pravidelný denní režim a v neposlední řadě byla také rozdílná spokojenost s výukou na dálku.
Na konci loňského školního roku jsme naštěstí zvládli alespoň pár příjemných
akcí, které nás s dětmi opět stmelily jako např. společný výlet do ZOO Lešná či
atletické závody žáků naší školy.

Drakiáda
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Od letošního školního roku jsme očekávali nejen příjemný start, ale jakousi
naději, že letos budeme moct v klidu pracovat. Ovšem současná situace nám příliš
optimismu nedopřává.
Od začátku školního roku jsme nuceni sledovat, které dítě ve škole zakašle, abychom je raději poslali domů a izolovali od kolektivu, opět dochází k testování antigenními testy, v mateřské škole máme polovinu dětí, neboť děti s rýmou a kašlem
nemůžeme vítat ani v běžné době, natož pak v této zvláštní „covidové“ době.
Abych ovšem nebyla příliš pesimistická, připomenu pár akcí, které jsme uskutečnili od loňského září. Velmi se nám líbila dvoudenní exkurze páťáků do Prahy,
v jejímž rámci jsme navštívili celou řadu historických památek a projeli jsme se
lodí po Vltavě, dále jsme zahájili spolupráci s hendikepovanými v rámci projektu
Vzpoura úrazům nebo návštěvy Zámečku Střelice. Starší žáci naší školy se přiučili
dopravní výchově na dopravním hřišti v Oslavanech, děti ze školky a mladší žáci
pro změnu prožili Indiánský příběh s muzikohrátkami. S rodiči dětí z MŠ i ZŠ

Hrajeme si ve školce
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jsme v říjnu společně uspořádali drakiádu a poslední
loňskou akcí bylo Předdušičkové světýlkování, kdy
se nám s dětmi i rodiči
a prarodiči podařilo vytvořit u místní kaple krásné
symbolické srdce ze svíček,
kterým jsme si připomněli
nejen období Dušiček, ale
vzpomněli jsme i na oběti
současné pandemie.
Milí čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou
mnozí věnujete naší škole
a vše dobré a zejména pevné zdraví Vám všem přejí
děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Prštice.
Lenka Drábková,
ředitelka ZŠ a MŠ Prštice

Předdušičkové světýlkování

Halloween v naší škole
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3.b) Z
 výšení kapacity mateřské školky paralelním
provozem MŠ na zámku
V každoročním rozpočtu obce Prštice je nejvyšší finanční mandatorní položkou zajištění provozu základní a mateřské školy. S tím souvisí i požadavky na
umisťování žáků ve vzdělávací organizaci, které je obec zřizovatelem.
Od roku 2007 jsem opakovaně jako starosta předkládal zastupitelstvům obce
Prštice návrhy na řešení výrazného zvýšení kapacity Základní školy a Mateřské
školky v Pršticích. Nejprve jsme zvyšovali počet dětí ve školce zřízené v budově
zámku, až na samou zákonnou mez a přípustné starostenské a hygienické výjimky. Vše je veřejnosti jistě dostatečně známo ze stránek Zpravodaje obce Prštice,
kde jsme svá řešení situace kolem školky a školy v minulosti popisovali. Stanovení
kapacity vycházelo z dlouhodobého, více jak stoletého sledování demografického vývoje v naší obci. Za pomoci odborníků byly stanoveny tři způsoby zvýšení
kapacity základní školy a mateřské školky. Vše dostupné přehledně na stránkách
zpravodaje III/2012.

Původní verze přestavby ZŠ a přístavby MŠ, na které bylo vydáno pravomocné územní
rozhodnutí (vizualizace z dokumentace fy Invente s.r.o. z roku 2011).

Ze tří možných variant byla bohužel upřednostněna rychlá a bez dotační varianta přístavby mateřské školky k budově základní školy, která měla dopad i na
budoucí vyšší kapacitu školského zařízení. Privátně viním z rozhodování o variantě přestavby některé tehdejší členy zastupitelstva, když bylo pravděpodobně
10

Šatna dětí bývalé MŠ po úderu bleskem 16. 8. 2021. (Foto: J. Daněk)

Opravená zeď na chodbě bývalé MŠ. Po výmalbě
opět může sloužit novým účelům.  (Foto: J. Daněk)

upřednostněno rychlé umístění
vlastních dětí do nového ač „ořezaného“ objektu, před rázným,
dlouhodobým a koncepčním
řešením. Tuto stavbu jsme postavili, a tak ji i znáte z provozu od novostavby z roku 2013
do dnešních časů. V letošním
roce bude splacen i starý úvěr,
který jsme si na přístavbu mateřské školky a úpravu základ-

 Tudy povede zřejmě cesta k zvýšení kapacity Mateřské školky.
Nové dubové schody do prostor
bývalé a pravděpodobně i brzy
budoucí pobočky MŠ v budově
zámku Prštice. I chodby a místnosti jsou obnoveny. Zbývá výmalba a úprava dláždění. Střecha
nad touto částí budovy je zcela
nová.
(Foto: J. Daněk)
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Výstavní sál zámku dnes. V případě potřeby bude opět hernou dětí přidružené MŠ.

(Foto: J. Daněk)

ní školy vzali. Na tepelnou izolaci a fasádu jsme získali ca. milionovou dotaci.
Škola základní a mateřská školka má a bude i nadále mít veškerou náležitou finanční podporu Obce pro svou činnost. V demografickém vývoji obce však nemohl nikdo přepokládat dějinnou anomálii, kterou jsou současné masivní hypoteční prodeje nemovitostí mladým rodinám. Nastal tak příliv mladých rodin s dětmi do obce a tím i vyšší požadavky na okamžitou stávající kapacitu školy a školky.
Tento kapacitní požadavek na obecní vzdělávací zařízení se ve své progresi časem
určitě zmírní.
V letošním roce plánujeme dostavět dlouhodobě požadované parkoviště k budově současné školy. Máme již pravomocnou dokumentaci provedení stavby. Co
však dělat se zvýšeným požadavkem na umístění dětí z důvodů výše popsaných
a případného přechodného umístění ukrajinských dětí v našem předškolním zařízení? Na řadě je nyní tedy opravená budova zámku. Prostory bývalé školky jsou
opraveny nově po zásahu bleskem z 16. 8. 2021. Opraveny jsou i rozvody v sociálním zařízení, kuchyni a jídelně, které dříve ne zcela vyhovovaly. Byl zřízen nový
přístup do předškolního zařízení zcela novými schody. Stávající hlavní přístup
budovou zůstal zachován. Po projednání s orgány hygieny JMK je možno spustit
paralelní provoz se stávající mateřskou školkou. Samozřejmě po schválení zastupitelstvem obce Prštice.
Josef Daněk
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4. VÝSTAVBY NA OBCI OBRAZEM
Nová pošta v přízemí budovy zámku

 Dokončený sklad zásilek
a archiv nové pošty na zámku.
Čeká se už jen na dodávku
nábytku a přepážky pro vlastní
úřadovnu. Stavebně je již vše
kompletně ze strany Obce připraveno. V současném ekonomickém prostředí se dodávky
velmi opožďují, pokud jsou
výrobci vůbec schopni něco
dodat. O současných cenách
lépe nemluvit.

(Foto: J. Daněk)
Nově dokončené schody
přístupu do prvního
podlaží zámku

 Schody do prostor bývalé MŠ
provedl z dubu a k naší spokojenosti pan Janek z Ořechova.

(Foto: J. Daněk)
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Výsadba stromů a keřů na poldru za zámkem
V slunném jarním květnovém víkendu 6 a 7. května 2022 byla vysazena doplňující zeleň na pozemky poldru a cestu k hrázi poldru členy Golfového klubu Prštice. Celý prostor za budovou zámku slouží nyní jako cvičná louka právě členům
Klubu. Náklady na koupi keřů a stromů uhradila obec Prštice. Práce provedli dle
projektu Ing. Pařízka členové Golfového klubu Prštice. Pořízení zeleně k výsadbě
činilo 62.000Kč. Práce provedli golfisté bez nároků na finanční odměnu. Pozemky
byly upraveny strojně, kdy tyto práce provedl pan Petr Urban. Bylo vysazeno celkem 599 kusů keřů několika druhů, např. svída, líska, hloh, brslen, ptačí zob, trnka
obecná, bez černý a kalina. Stromů s balem bylo vysazeno celkem 15 kusů. Jednalo
se hlavně o javory, ořešáky, třešně ptačí a lípu srdčitou.

Plochy k výsadbě byly předem strojně upraveny.

(Foto: J. Daněk)

Nově vysazované stromy s balem byly vkládány do předem strojně vykopaných jam.
Zemina byla nasy- pána k stromům zcela nová.
(Foto: P. Urban)
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Linie stromořadí byla vytyčena na obecní hranici geodetem.

(Foto: P. Urban)

Původní vykopaná zemina byla nahrazena novou a původní zemina bude odvezena k recyklaci do kompostárny.
(Foto: P. Urban)
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Bylo vysazeno i 599 keřů v souvislých řadách po obvodu celého Poldru.(Foto: P. Urban)

Stromy dostaly i řádnou oporu v podobě kůlů ze zbytku řeziva ze stavby střechy zámku.
Úpravu kůlů provedli samotní golfisté.
(Foto: P. Urban)
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Sadaři byli výhradně členové Golfového klubu Prštice s rodinnými příslušníky. (Foto: P. Urban)

Společné foto účastníků výsadby stromů a keřů na golfové cvičné louce a Poldru. (Foto: P. Urban)
Nyní je na řadě opět obec s péčí o zálivku vysazené zeleně. Za provedené práce,
iniciativu, ku všeobecnému prospěchu velmi děkujeme golfistům.
Josef Daněk
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Práce na opravě střechy zámku

Nyní se pracuje na obnově střechy a věže jihovýchodního křídla budovy zámku, což je
průčelí s rizality. Osazuje se i nová věž v původním vzhledu dle dokumentace z roku 1909.
Kopule věže z roku 1952 je snesena na trávník parku.
(Foto: J. Daněk)

Všechny manipulace s francouzským jeřábem Potain provádí pan R. Slaný ml.(Foto: J. Daněk)
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Staronový tvar střechy věže zámku v původním tvaru z fotografií za vlády Franze
Josefa I.

(Foto: J. Daněk)

Snesená věž v parku před budovou zámku,
jejíž podoba pochází z roku 1952. Tato část
věže bude zakonzervována a trvale vystavena v zahradě zámku.  (Foto: J. Daněk)

5. Z
 E SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ NA OBCI
A HISTORIE
5. a) Společenská rubrika
Poslední rozloučení (prosinec 2021–duben 2022)
Jan Hájek
Jan Slavík
Milan Hleba		
Jitka Štěrbová
Věra Kölblová		
Jiřina Štípáková
Pavla Hlavová		
Jitka Slezáková
Jaroslava Slavíková
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5. b) Vítání občánků
Ještě před nástupem další covidové pandemie jsme stihli uspořádat v neděli
7. listopadu 2021 milou společenskou událost, Vítání občánků. Tentokrát se role
moderátorky, pro nemoc, nemohla zhostit obecní knihovnice, a tak zastoupili referentka s místostarostou, každý svým dílem v novém angažmá. Omluvenky byly
doručeny i ze strany dvou přihlášených rodin, které se kvůli nemoci nemohly bohužel osobně dostavit. V letošním roce jsme mezi občany Prštic přivítali Nelly
Víškovou, Natálii Tomancovou, Martina Plicha, Vojtěcha Polického, Elišku Dobrovodskou, Nikolu Paulíčkovou a Jakuba Novotného. Poděkování patří, jako vždy,
dětem a vyučujícím z místní školy za zpestření slavnosti kulturním vystoupením.
Pochvala starosty Obce všem účinkující dětem, Helence navíc jednička s hvězdičkou za vynikající hru na klavír.

Jana Kubíková

Vystoupení dětí z místní školy a školky bylo jako vždy pěkné a radostné.

Foto: P.Sedláček
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Společná fotografie rodičů a dětí, kteří se mohli osobně slavnosti zúčastnit.

Foto: P.Sedláček

5. c) V
 zpomínka 30. let od založení bývalé prodejny
smíšeného zboží u Minarčíků
Jistě rádi vzpomenete spolu s námi, „pamětníky“, na nejlepší prodejnu smíšeného zboží na zámku pod vedením paní Jiřinky Minarčíkové, na její laskavý
přístup, ochotu, úsměv a neutuchající dobrou náladu, kterou pokaždé šířila kolem. Jít nakoupit k Minarčíkům byla jedna velká radost. Co zákazník nenašel, bylo
obratem objednáno, ne-li doručeno až k němu domů. Od pondělí do neděle, od
brzkých ranních hodin - kvůli pečivu, do pozdních večerů – kvůli administrativě,
byli manželé Minarčíkovi neustále v práci, neustále v jednom kole. Příběh jejich
podnikání - v následujícím článku paní Jiřinky Minarčíkové:
„Psal se rok 1992. Manžel byl v té době bez práce a já jsem měla být propuštěna k 31. 12. 1992. Dozvěděli jsme se, že Obec pronajímá prostory na
zámku k prodejním účelům po manželech Růžičkových, kteří končili svoji
živnost. Jelikož nás tlačil čas, odkoupili jsme od nich i základní vybavení.
29. července 1992 jsme započali s obchodní činností v prodejně smíšeného
zboží. Já, jako prodavačka vyučená v oboru a manžel, jako řidič, zajišťoval
zásobování. Nejdříve to byl pultový prodej. Postupem času jsme rozšiřovali sortiment a došlo k zavedení samoobslužného prodeje. Tímto krokem se
21

zvýšil obrat, přibylo zákazníků, přijali jsme novou prodavačku, zřídili
telefonní linku a postupně prodejnu
vybavili modernějším zařízením. Do
doby zavedení plynového topení v roce
1998 jsme zimy v prodejně přežívali
bez jakéhokoliv vytápění. Bylo to sice
náročné, ale dalo se to vydržet. Kromě
prodeje potravin a smíšeného zboží
jsme provozovali také roznášku tisku,
fotosběrnu, rozvoz obědů důchodcům
i nákupy do tašky s podomním rozvozem. Největší část obratu v prodejně
činil prodej uzenin, mléčných výrobků, tiskovin a pečiva. Během 25 let
provozu se událo dobré i zlé, jako už to
v životě bývá – dvakrát byla prodejna
vyloupena i přes veškerá zabezpečovací zařízení, dvakrát jsme zažili záplavy. V březnu roku 1995, kdy voda zatopila zámecké nádvoří a v roce 2005
se voda bohužel dostala i do prodejny.
Ovšem přes to všechno jsme každou takovou situaci úspěšně zvládli a vlastními silami vyřešili. V prodejně se během těch let vystřídaly za pultem paní
Michaela Fialová, Miroslava Lišková,
Jarmila Růžičková, Zdeňka Hutrová,
Simona Ambrožová, Michaela Dobrovodská, brigádně pak Iva Nepejchalová, Lada Höklová i Andrea Staňková.
V roce 2009 manžel těžce onemocněl
a v roce 2015 již ze zdravotních důvodů živnost ukončil. Za pomocí prodavaček jsem chod prodejny udržovala
až do 31. 12. 2017. U této příležitosti
chci velmi poděkovat všem výše uvedeným prodavačkám i zákazníkům, kteří nám po celou dobu zachovávali svoji přízeň. V letošním roce tomu bude
30 let – 29. 7. 1992 – 31. 12. 2017.“
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Co dodat? Snad jen velkou poklonu za všechna ta léta poctivé dřiny a odříkání
pro maximální spokojenost všech zákazníků, paní Jiřince, jejím blízkým i spolupracovnicím. A ve vší úctě - na pověst prodejny smíšeného zboží u Minarčíků se
v naší obci zatím žádnému z následovníků nepodařilo navázat.

Jiřina Minarčíková, Jana Kubíková

Fotografie z archivu rodiny Minarčíkových

5. d) Spolkový život v Pršticích
Kynologický klub Prštice
Kynologický klub Prštice se zabývá svojí činností již více než 20 let. Ke své činnosti využíváme prostory bývalého zimního hřiště za Loučkami, které má kynologický klub v pronájmu od obce a o které se na své vlastní náklady stará. Naším
cílem je zajištění všestranného výcviku psů různých plemen, a to s důrazem na
výcvik poslušnosti. Členové našeho klubu jsou jak dospělé osoby, tak děti. Výcvik
psů probíhá v součinnosti s činností Moravskoslezského kynologického svazu,
jehož jsme členy. V současné době máme 12 aktivních členů. Každoročně také
pořádáme Letní noc, kterou připravujeme i v roce 2022. Zveme všechny zájemce
o činnost v našem klubu k třeba i pouze informační návštěvě – scházíme se pravidelně každé nedělní dopoledne.

Markéta Záděrová
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Pavel Dvořák, pes Nico Japedo.

Foto: M. Záděrová

František Kala, pes Perry Japedo.

Foto: M. Záděrová
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Kynologický klub Prštice vás ze na tradiční

LETNÍ NOC
Termín konání:

pátek 15. 7. 2022 od 20.00 hod.

Místo konání:	hřiště Na Loučkách (u kabin),

Prštice

Hraje pro vás skupina SELIVER z Ivančic.

Občersvení zajištěno, vstupné 100 Kč.
Všichni jsou srdečně zváni !!
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SDH Prštice

Vás srdečně zve
na nadcházející hodovou akci tohoto roku:

Babské hody - 3. září 2022



  průvod stárek obcí, zvaní na večerní zábavu.
  k tanci i poslechu bude hrát DH Blučiňáci.

Veškeré další informace budou doplněny později
na plakátech, budou vyhlášeny místním rozhlasem,
nebo je najdete na FB stránkách SDH Prštice.
Děkujeme.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRŠTICE

pořádá tradiční hasičské závody

Memoriál bratří Slaných
Kdy: Sobota 2. července 2022 od 12.00 hod.
Kde: Fotbalové hřiště v Pršticích (na Loučkách)
Občerstvení zajištěno.

5. e) Od buchet až do pekařské soutěže
Dlouho jsem musela hledat v paměti při otázce „Kdy jsi začala s pečením?“. Nakonec jsem se dopočítala k číslu šest. Šest let už si doma peču dobrůtky pro rodinu
a nejbližší. Narozeninové dortíčky, tvarohové buchty nebo zákusky za službičky.
Pečení mě natolik pohltilo, že jsem začala snít o vlastní cukrářské výrobně. To
bych ale přeskakovala. Tak pěkně popořádku…

Jasně, že jsem v televizi viděla první řadu pořadu Peče celá země. Po jeho odvysílání jsem si ale říkala, že toto není nic pro mě, že bych to nezvládla, a že přece
nejsem blázen, abych se do něčeho takového dobrovolně hlásila. Po čase se ale
ukázalo, že asi malinko blázen budu… Vůbec jsem netušila, že se chystá druhá
řada, ale moji kamarádi si to dost hlídali, a když přišel ten správný čas, bombardovali mě zprávami, ať se přihlásím. Abych pravdu řekla, vůbec se mi do toho
nechtělo. Dokonce jsem jednou otevřela přihlašovací formulář, a když jsem zjistila, že má několik stran, zase jsem ho zavřela. Všichni už ale víme, jak to dopadlo.
Jednoho dne jsem se vyhecovala a za chvíli jsem byla na cestě na casting. První
setkání s Peče celá země, kameramany, režisérem i porotou, bylo krátké, příjemné
a ostudu jsem si naštěstí neutrhla. Říkala jsem si, že si můžu účast odškrtnou a už
se více neuvidíme. Pěkný omyl. Po dlouhých týdnech přišla zpráva, ať se dostavím na další kolo castingu. To už nebyla taková pohodička. Pečení přímo před
porotou s dalšími desítkami soutěžících po boku. Docela jsem se u toho zapotila,
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ale kávovou roládu podle zadání jsem vykouzlila v rekordním čase. Vyslechnout
si hodnocení porotce Josefa Maršálka, hvězdného cukráře, jehož slova o tom, že
by si takovou roládu rád kupoval v cukrárně, mě poslala do kolen, pro mě bylo
obrovským zážitkem. Z castingu jsem odjížděla s blaženým pocitem, že to moje
patlání vlastně není asi tak úplně patlání, ale celkem dobře odvedená práce. Moje
první roláda v životě mě vyšvihla do finálové dvanáctky soutěžících pořadu Peče
celá země.
Samotnému vysílání předcházely hodiny a hodiny doma v kuchyni. Zkoušela
jsem desítky různých receptů. Pokoušela jsem se nastudovat různé techniky zdobení, pečení, kynutí a bůh ví čeho všeho. Snažila jsem se připravit na to, co mělo
přijít v soutěži. Byla jsem bláhová…na to se nedá připravit. Hromadu receptů jsem
poprvé viděla a pekla až v soutěži.
Poprvé jsem se chtěla dát na útěk hned po příjezdu na první natáčení, kde jsem
se seznámila s dalšími finalisty. Živě diskutovali o všech specialitách, co si trénovali, o ingrediencích, o kterých jsem nikdy ani neslyšela… Vždyť moje nejexotičtější
ingredience byly tvaroh, rum a cukr. Byla jsem jak Alenka v říši divů. Od té doby
jsem chtěla utéct ještě mnohokrát. Se soutěžícími jsme se ale velmi brzy spřátelili.
Předávali jsme si zkušenosti, pomáhali jsme si a já jsem se z říše divů postupně
prokousávala do reality s názvem Peče celá země.
Realita natáčecího dne je poměrně drsná. Snídaně, vlasy, make-up, pečení, pečení, hodnocení, proloženo focením a rozhovory na kameru. Vše na první dobrou,
žádné přetáčení. Časový limit na dort tři hodiny a tři hodiny jsou vážně tři hodiny.
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Soutěž je jízda… Zhodnotila bych to jako něco šíleného, intenzivního a někdy
i dojemného. Všechna hodnocení poroty pro mě zůstávají obrovským přínosem
a dodnes z něj čerpám. Několikatýdenní zkušenost ve stanu mi dala tolik zkušeností, kolik bych jinde sbírala měsíce. Přestože před natáčením bych to nikdy neřekla, teď s odstupem můžu prohlásit, že bych se přihlásila s radostí znovu. Těšila
bych se jak malá holka, až s naší super partou nedokyneme zase pár vánoček.
A na co se můžete společně se mnou těšit dál? Na tu cukrářskou výrobnu přeci.
Konečně jsem teď sebrala odvahu a pustila se do odvážného projektu. S rodinou už
týdny pracujeme na realizaci mojí vlastní cukrářské výrobny, ve které vám už brzy
budu moci konečně upéct na co si jen pomyslíte.
Věřte ve své sny, stejně jako já věřím, že jednou vám udělám život sladší dortem,
zákusky, nebo prostě jen tak, protože nikdy není nevhodný den pro dezert.
Váš Dort jak víno, alias Lucie Dvořáková
Všechny fotografie pořídil Mikuláš Křepelka
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5. f) Z minulosti obce
„Sedláci neradi pouštěli mezi sebe – selské domy nebo pole drobné osadníky,
i když to byla jejich vlastní krev. Neměli mezi nimi co dělat, ani jinak se k nim
důvěrně hlásit. V hostinci seděli zvlášť, u hlavního stolu sedláci, jako čest i nadučitel, ale ti drobní museli sedět zvlášť u bočních stolů, kovář, pastýř a hlásný
(obecní hlídač) skromně až do konce min. století, na lavici pod oknem, kde bylo
až do r. 1918 místo i pro potulné lidi.
Sedláci obdělávali těm drobným majitelům polí jejich pozemky a ti zase vzájemně vypomáhali „svému“ sedlákovi od jara do zimy, od jednocení řepy přes
žně, mlácení, vyorávku brambor až po vydobytí cukrovky. Ve vesnici se říkalo
„náš sedlák“ a ten zase „naši nádeníci“.
Rolníci také myslili na Boha, ale to byl jiný poměr, než u těch majetkem
nevládnoucích. Na poměr prosebníka, ale poměr díkůvzdání, za hojnou úrodu,
byla-li, za rozšíření polností, když se koupě podařila, za selský i když jen skrovný blahobyt, za to, že na panském – u velkostatku může, ale nemusí vypomáhat, že jeho děti si nemusí vydělávat krejcárky lezením po kolenou při jednocení
řepy u velkostatku, že jeho žena nikdy nenádeničí, pracuje jen při domácnosti.
Selky pak vzdávaly svůj dík Bohu s netajenou pýchou, cítily svou nadřazenost,
povýšenost nad těmi drobnými, jistou vznešenost, vše to je z úradku božího.
Výroky některých dlouho kolovaly „v zákulisí“: „Ani královna není tak šťastná
jako já“. Nebo: „My jsme první po pánubohu“. A prosily-li Boha o něco, tak
velmi úsilně, aby se nic nezměnilo, nanejvýš k lepšímu, k životu možno-li ještě
spokojenějšímu. Selka, to však nebyla zahálčivá panička. Točila se po celý den
z práce do práce. Bylo to nejen vaření, úklid, prádlo, ale i drůbež, vepřový dobytek, dojení krav i jejich krmení. V špičkových pracích vypomáhaly na polích
nádeníkům jako příklad. Naposled šly někdy na své i děti. To matka musela
dohlédnout, má-li Toník nebo Frantík napsanou úlohu, Mařenka umyté nádobí, Václav poštípané dříví. Neboť děti byly již od mala i v selských domech
přidržovány k práci, ale nebyla to práce u cizích, na cizím.
Tak byla celá vesnice prosáklá prací a zbožností, uspokojením i vděčností
Bohu za to, co je, i za to, co snad Bůh ještě dá. Onemocněl-li někdo – Bůh tomu
chtěl. Uzdravil-li se – to Bůh se smiloval. Umřelo-li dítě: Bůh si vzal andělíčka.
Zemřel-li hospodář: Koho PánBůh miluje, toho křížkem navštěvuje. To vše, až
po odeznění prvních nárazů bolesti. Bylo třeba, tak jako všude jinde, smířit se
s daným stavem. Že se zodpovědnost za vše přesunovala na Boha, bylo pro tyto
lidi úlevné a bolest únosnější.
Selské domy se od počátku tohoto století měnily, přestavovaly. Dříve nízké
s malými okénky, stavěné z nepálených cihel, kryté doškovou střechou, od počátku XX. století výstavnější, vyšší okna, střechy kryté křidlicí. Dusaná podlaha nahrazena deskovou, stropy podbité a omítnuté. Zahrádky před domy, za
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řídícího Jeřábka ještě četné, téměř zmizely. Také poslední žudry – v Pršticích
„žundry“, nahrazeny obyčejným vchodem. Staré domy, které byly vždy z jara
před hody líčeny bíle s modrou podrovnávkou a cihlově červenou obrubou pod
ní měnily šat. Byly již zelenavé, žluté, červenavé. Sem tam před domy ještě stará
hruška.
Nízké a malé domky pod Horkou i na horce ukazovaly, že se stavělo, kde se
jen dalo, na malém ždibci půdy, když velkostatek nepustil ze svého ani ar, když
stavební čára byla stanovena tak, aby se nikdo nedostal svým bydlištěm do
blízkostí polí jak panských, tak i selských. Vesnice byla kompaktní, uzavřená.
Každý, kdo se objevil v polích v době mimopracovní, byl podezřelý. Panští i obec
měli své hlídače, ale byli to hlídači denní, v noci obecní hlídač chodil po obci
a vytruboval na roh hodiny, panský hlídač pískal ve dvoře u zámku hodiny na
píšťalu. Do polí v noci nešli. Přes všechna tato opatření byly drobné krádeže na
denním pořádku. Vědělo se i kdo je tím zcizitelem, ale vesnice tak příbuzenskými svazky propojená nedala najevo, že ví a o kom ví.“
Doslovný úryvek z časosběrné knihy o Pršticích Minulost a přítomnost obce
tehdejší učitelky místní školy Růženy Severové.
Sestavila Jana Kubíková

Foto: K. Mikulášek
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5. g) Historie vzniku nástřešní věže na budově
zámku Prštice
Několik let s velkým úsilím dle finančních možností obce opravujeme budovu
zámku v majetku obce Prštice. Přednost mají a musí mít výdaje mandatorní, jako
je škola, služby atd.
Před několika lety byly provedeny v okolí zámku rozsáhlé stavby Protipovodňová opatření – výstavba suchého poldru za zámkem pro ochranu horního konce
obce a zachycení povodňové vlny směrem po toku Šatavy na Silůvky a Mělčany.
Nyní se nám podařilo zajistit finance mimo rozpočet obce. Bez celkové výměny střešního pláště a krovů by obec stěží mohla využít objekt budovy zámku
dle koncepce využití objektu pro potřeby obce a veřejnosti stanovené již v roce
2010. Tím jsou míněny obecní úřad, pošta, knihovna, obchody, služby a prostory společenské akce jako svatby, obecní podniky a spolkové pořady. Pro dřívější
stav střechy budovy zámku musela být přemístěna MŠ do nové přístavby k rekonstruované budově základní školy. Obnovou střechy se záměr užívání budovy velmi přiblíží stanovené koncepci využití budovy. Jedná se o památkově chráněný objekt s významnou polohou v obci, která byla je a bude veřejností velmi
využívána. Zámek měl, má a bude mít velký vliv na společenský život v obci.
Nyní si dovolím uvést protimluv, ale uzávěry a zákazy volného pohybu osob
v době nemoci C-19 nám při opravách prospěly. Uvolnily prostor pro práce v místech, kde bychom jinak museli provoz pro veřejnost velmi omezit a práce tak velmi
pokročily. Nynější obnova jihovýchodního střešního pláště a konstrukce krovů je
cele na očích veřejnosti, neb se jedná o průčelí zámku viditelné z ulice Hlavní.

Původní návrh dle představy vídeňského stavitele Ch. A. Oedtla (*1655-†1731) z r. 1705
z MZA Brno
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Vidět je vše již zdaleka průhledem ulice Ořechovské. Celý dojem z pohledu zesiluje zvláště obnova dominantní nástřešní věže.
Současná podoba budovy zámku Prštice byla navržena v roce 1705 vídeňským stavitelem CH. A. Oedtlem. Byl to dvorní stavitel tehdejších majitelů zámku, knížecího
rodu Ditrichsteinů. Stavitel Oedtl navrhl budovu zámku původně bez nástřešní věže,
bez které si budovu nyní nedovedeme představit. Viz obrázek, který níže přikládám
ze zdroje MZM Brno. O dějinách výstavby zámku Prštice jsem se několikrát zmiňoval
i v minulých zpravodajích obce Prštice, a proto nyní zvláště se věnujme samotné věži.
Objekt je v majetku obce od roku 1947, kdy se na koupi složili prštičtí občané
ze svých skromných soukromých poválečných zdrojů. O půjčkách a darech byly
vystaveny pamětní listy jako kvitance.
O to větší je závazek nás současných občanů zámek obnovit a řádně jej užívat
pro obecní prospěch dle odkazu svých předchůdců.
Od roku 1938 bylo v budově zámku nouzově ubytováno 127 utečenců z žitného
ostrova. To byli většinou moravští Slováci pomáhající v období celé první ČS republiky Slovensku na místech, pro které neměli Slováci zajištění odborné, ani lidské. Utečenci byli vyhnáni po mnichovské dohodě v duchu národoveckého hesla
po vzniku samostatného Slovenského štátu „Češi peši do Prahy“.
Kolem roku 1950 vyvstala potřeba provést stavební práce na budově která velmi utrpěla během války a osvobozovacích bojů v roce 1945 i samotným pobytem utečenců.
K záměru oprav budovy zámku se vyjadřoval v tehdejším záznamu z jednání archi-

Podoba budovy zámku Prštice ve stavu těsně po I. Světové válce. Fotografii pořídil
věhlasný fotograf a vydavatel z Náměště nad Oslavou Ondřej Knoll.
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vovaném v Památkovém úřadu i někdejší významný architekt J. A. Bati Fr. Lidie Gahura, Ten byl po válce zaměstnán v Brně jako zemský projektant. Architekt Gahura
požadoval při opravách budovy zámku v dochovaném zápisu odstranění „nepatřičné
a nepůvodní nástřešní věže a několika okolních hospodářských budov“. Arch. Gahura nespatřoval v análech a dokumentech budovy zámku logický důvod instalace věže.
Jaký tedy byl důvod instalace nástřešní věže tehdejšími majiteli Dietrichsteiny
na budovu zámku nad původní záměr stavitele Oedtla z roku 1705?
Usuzujeme s vysokou pravděpodobností, že se jednalo o vyplnění nařízení císařovny Marie Terezie a následně i jejího syna císaře Josefa II. Císařovna Marie
Terezie vydala mnoho obecných patentů (nařízení). Jeden z nich byl ohňový patent 21. srpna 1751. Patent nařizoval povinnost vybavit vesnice zvonicemi, a to byl
počátek plošného umisťování zvonic a zvonů na vesnicích. Nebyl stanoven vzhled
zvonic. Nařízení stavby zvonic bylo realizováno různě, či provedeno zcela neúčinně. Mnohdy se zvony nacházely v korunách stromů i rozsochách kmenů. Patenty
byly vydávány opakovaně, což může být důkaz, že ne všechno bylo řádně plněno
dle císařských výnosů. 24. ledna 1787 vydal císař Josef II. patent nový „řád k hašení ohně“, který zdokonaloval a zpřísňoval „ohňový patent“ své císařské matky.
Vodítkem k tomuto úsudku byla „Výzkumná zpráva dendrochronologického
datování dřevěných konstrukčních prvků krovů zámku v Pršticích“, zpracovaná
Ing. Tomášem Kynclem v květnu 2020. Na 23 vzorcích bylo prokázáno, že nejstarší
část krovu je ze stromů kácených v letech 1704 až1706.
Na věži byly použity konstrukce ze stromů kácených v letech 1787 až 1789.
Dodatečně vložené prvky konstrukce věže pocházejí ze stromů kácených v letech
1909 až 1910.
Dá se tedy usuzovat, že jsou-li stromy na dodatečně vloženou věž střechy zámku káceny v roce výnosu patentu a bezprostředně po jeho vyhlášení (1787–1789)
má to příčinnou souvislost. Věž mohla být tedy vystavěna jako zvonice pro případ
požáru, pohromy, či jiné živelné události.
Úsudek o účelu věže zámku zesiluje skutečnost, že při snášení konstrukce věže
byl nalezen závěs zvonu a opotřebení v dubovém závěsu od hřídele zvonu. Zvon
zde tedy zjevně byl a napovídá tomu i konstrukce věže, přístupu do ní a umístění oken ve výšce možného zvonu. Zatím jsme nedohledali žádný písemný záznam o umístění a snesení zvonu. Obecní kronika se vede dle výnosu prezidenta
T.G. Masaryka kontinuálně až od roku 1919.
Je tedy pravděpodobné, že zvon podlehl rekvizici za I. Světové války. Soupisy
zvonů se prováděla Rakousko-uherská státní správa od roku 1915 a od srpna 1916
se masově rekvírovaly zvony nad 25 cm průměru a mladší roku vzniku zvonu
1600. To nemohl sotva stotřicetiletý zvon zámku v roce 1916 přestát. Za oběť válečné potřebě R-U armády padlo na 10.000 zvonů na území České republiky.
Potvrzení těchto úvah a vývodů by muselo potvrdit pátraní v písemných fondech příslušných archivů. Svízelem nejsou ani tak záznamy v německém jazyce,
jako srozumitelnost ručního zápisu vedeného obvykle kurentem.
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Fotografie zámku z roku 1953.

(Foto Archiv Památkového úřadu Brno)

Obec Prštice opravovala budovu a střechu zámku v padesátých létech minulého
století vlastními silami svých občanů. Ti přispěli nejen prací, ale i finančně na koupi
budovy v roce 1947. Naštěstí to bylo před únorovým převratem a díky tomu je dnes
budova majetkem obce Prštice. Na snímku je záběr na brigádníky při opravách
z nádvoří. Foto poskytl pan Radek Votava z pozůstalosti svého dědy Jana Votavy.
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Fotografie ze současné obnovy průčelí zámku Prštice střechy a věže duben 2022. Původní snesená věž je v popředí. Korouhev je historizující, nepatřičná z následných
meziválečných oprav věže. 
(Foto: J. Daněk)
Konečná podoba tvaru věže zámku po opravě se vrátí k původní vizáži z období
Rakouska – Uherska a vlády císaře Františka Josefa I. Tedy tak, jak je věž zachycena na snímku Ondřeje Knolla v tomto článku.
Snesená věž ze střechy zámku měla nepůvodní korouhev ovlivněnou romantizujícím a historizujícím pohledem své doby. Snesená kopule je zcela zničena tesaříkem, houbou a částečným požárem. Snesená věž zůstane již na zemi a bude
zakonzervována a zachována jako exponát.

Josef Daněk
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5. h) Jánské hody v Pršticích 2022
Prštičtí stárci a stárky pod záštitou SDH Prštice v sobotu 21. května 2022 opět
v řádném termínu uspořádali tradiční Jánské hody. Hody byly zahájeny vystoupením prštických krojovaných dětí. Rádi bychom poděkovali učitelkám z MŠ
a ZŠ Prštice Jiřině Dvořákové a Lence Hirtové, které vystoupení s dětmi nacvičily.
Stárci poté průvodem prošli celou vesnici s klasickými zastávkami u místních Jan
a Janů a zvali všechny občany na večerní hodovou zábavu. Průvod i následná večerní zábava ve sportovní hale byly doprovázeny dechovou hudbou Hornobojani,
která hrála výborně. Tančilo se a zpívalo až do ranních hodin. Stárci neopomenuli
i na veselé půlnoční překvapení.
Hasiči a stárci všem děkují za hojnou účast a podporu a těší se letos také na
zářijové Babské hody 3.9. Pro další rok rádi uvítají nové mladé stárky na příští
Jánské hody.


Stárky a stárci z Prštic

Sestava stárků letošních Jánských hodů pořádaných zdárně SDH Prštice.

(Foto: Adriana Rampáčková)
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Krojovaná mládež a budoucí opravdoví stárci a stárky.

(Foto: Adriana Rampáčková)

Všichni účastníci Jánských hodů 21. května 2022 na schodech do sportovní haly.

(Foto: Adriana Rampáčková)
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6. ZPRÁVY Z PRŠTICKÉHO SPORTU
6. a) Cvičení pro mladší žactvo
Každé úterý se ve sportovní hale koná pod hlavičkou TJ SOKOL, oddílu Sportu
pro všechny, cvičení pro mladší žactvo, děti od 1. do 3. třídy. Cvičení je zaměřeno
na zvýšení fyzické obratnosti a zdatnosti dětí – děti se učí základní prvky gymnastiky, cvičební obratnosti i míčové hry. Vše je vedeno formou hry tak, aby cvičení
bylo pro děti zábavné a motivovalo je k dalšímu sportování. Cvičení se koná pod
vedením Markéty Záděrové, Lenky Urbanové a Radka Záděry.

Markéta Záděrová

Foto: M. Záděrová

Foto: M. Záděrová
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Foto: L. Urbanová

6. b) Regionální přebor v týmové gymnastice –
podzim 2021
V sobotu 27. 11. 2021 se konal v Brně-Židenicích v tělocvičně na Gajdošově ul.
regionální přebor Brna a okolí v týmové gymnastice – MTG.
Tento závod byl na naší straně poznamenám dvěma okolnostmi. První – covidovou dobou, nepravidelností cvičení v roce 2021 a pak přirozenou obměnou
našeho kolektivu. Některé starší dívky ukončily své sportování v našem oddílu.
V září 2021 jsme na uvolněná místa přijali nové cvičence a to v počtu 8 dětí ve
věku 7-8 roků.
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Příprava na tento závod se začala od
konce října komplikovat. V tomto období byly časté karantény mezi dětmi, byly
i pozitivní případy virového onemocnění a vše dopadlo tak, že jsme se této
soutěže nakonec mohli zúčastnit jen
s jedním družstvem.
Výsledek závodu byl pro nás radostný.
Družstvo ve složení – Sára Hloušková,
Sára Duchoňová, Barbora Kudrnová,
Zuzana Hřebačková, Johana Drábková,
Monika Pikulová a Lukáš Pikula zacvičilo velice dobře a po zásluze zvítězilo
v kategorii III.
Těšili jsme se na další kolo této soutěže, na přebor Moravy a Slezska, ale
vzhledem ke zhoršené covidové situaci
byl závod zrušen.

6. c) Přebor župy v plavání
V neděli 16. 1. 2022 se konal přebor
župy Jana Máchala v plavání v bazénu
Tesla Brno. Závod se tentokrát uskutečnil po etapách z důvodu epidemiologické situace. Účast dětí byla nižší než
v jiných letech. Závodu se zúčastnilo
celkem 106 cvičenců (v jiných letech
170–180). Někteří naši cvičenci byli nemocni.

Výsledná umístění našich sportovců:
Chlapci I. kategorie – Hloušek Jakub 4.
Dívky I. kategorie – Horáková Zuzana 7.,
Baronová Simona 12., Maryšková
Adéla 13.
Dívky II. kategorie – Duchoňová
Sára 11., Hirtová Elen 27.
Dorostenky – Pikulová Monika 2.
Ženy – Pikulová Martina 2.
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6. d) Prštický gymnastický dvojboj
V neděli 27. 2. 2022
jsme uspořádali ve sportovní hale ve spolupráci
se sokolskou župou
Jana Máchala v Brně
odložený (z prosince)
8. ročník gymnastického dvojboje. Gymnastická soutěž jednotlivců
se konala po dvouleté
pauze a nebylo divu, že
o akci byl velký zájem.
Dvojboje se zúčastnilo celkem 122 dětí, 12
chlapců a 110 dívek
z Brna a okolí. Byli to
cvičenci z Prštic, Sokola
Brno I., Blanska, Tišnova, Nových Bránic, Stře-

lic, Radostic a Jundrova. Soutěžilo se ve všech
věkových kategoriích,
od nejmladších dětí až
po dorost. Chlapci soutěžili ve cvičení na hrazdě a v prostných, dívky
ve cvičení na lavičce
nebo kladině a v prostných. Za náš oddíl bylo přihlášeno 21 dětí,
4 z nich se pro nemoc
závodu nezúčastnily.
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Výsledky našich cvičenců:
Chlapci I. kategorie: 1. Hloušek Jakub,
4. Pikula Michal
Dívky I. kategorie: 3. Baronová Simona,
7. Mičová Kristýna, 14. Dvořáková Jolana,
15. Maryšková Adéla, 16.-17. Mičová Stella
a Smolková Helena, 18. Minarčíková
Sabina, 25. Záděrová Viktorie.
Dívky II. kategorie: 5. Hirtová Elen,
30. Yilmaz Peri
Dívky III. kategorie: 2. Ryšavá Julie,
3. Hřebačková Zuzana, 7. Kudrnová Barbora
Dorostenky: 1. Pikulová Monika,
3. Smotrilová Kateřina
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Více informací na www.tjsokolprstice.cz pod odborem Sport pro všechny,
gymnastika žactva.

Texty a fotografie: Vladimír Pikula

6. e) Cvičení rodičů s dětmi
Každé úterý v 17:00 hod. se rodiče nebo prarodiče s malými dětmi schází
ve sportovní hale na cvičení „rodičů s dětmi“. S dětmi si procvičíme pomocí říkadel svoje končetiny, rozcvičíme se s míčem, prolézáme opičí dráhou
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a objevujeme cvičení na nářadí. Budu se těšit nejen na stávající cvičence, ale
i na nové tváře, které se k nám budou chtít přidat na pravidelné cvičení.
Text a foto: Hana Slaná

6. f) Cvičení s předškolními dětmi
I přes probíhající covidovou
pandemií se nám v letošním školním roce 2021/2022 podařilo, aby
se pravidelně konalo cvičení s předškolními dětmi. Cvičení probíhá
v pondělí vždy od 15.45 do 16.45
hodin pod vedením Lenky Patákové a Mirky Matuškové. Do cvičení
je celkem zapsaných 20 dětí. Ve
cvičení se zaměřujeme na všestranný pohybový rozvoj dětí a cvičení
probíhá především hravou formou
tak, aby to děti zaujalo a bavilo je
to. Ke cvičení s dětmi využíváme
žíněnky, koberec, lavičku a další
gymnastické nářadí. Jsem ráda, že
cvičení děti navštěvují v hojném
počtu a na každé cvičení se těší jak
děti, tak i my - cvičitelky.


Text a foto: Lenka Patáková
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7. ČERNÁ KRONIKA

Vyzdobená čekárna autobusové zastávky „U zámku“ 

Máme v obci nějakého zatím neznámého umělce, který svá
skvělá díla rozmisťuje
všude, kam přijde.
Příklad uvádíme na
autobusových zastávkách. Máme zprávy,
že se jeho logo objevuje na více místech,
a to i na soukromých
objektech.
Jsme zatím velice
rádi, že nevíme, kdo
je autorem těchto
skvělých děl, neb se
nedostaneme do spáru justice. Fotopast
nás ale s autorem jistě
pomůže seznámit.

(Foto: J. Daněk)

Zastávka autobusu „rozcestí Hlína“ také nebyla ušetřena
slabomyslné čmáranici umělcově. 
(Foto: P. Sedláček)
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8. INZERCE

Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných
činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není
vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala
vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého
kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto
oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti
od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni
pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže
a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci,
při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní
poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř.
Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace.
Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však
stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však
lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
 případě potřeby pomoci neváhejte
V
Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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