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Všem v  Pršticích přejeme prosluněný nadějný rok 2020 ve 
zdraví, osobních i rodinných vztazích a mnoho pracovních 
úspěchů a pohody.  (Foto J. Daněk)
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V adventu 2019 věnovali vánoční 
strom instalovaný před zámkem 
manželé Hlávkovi. Stavba proběhla 
tradičně a spolehlivě za pomoci 
jeřábu pana Študenta z Modřic
  (Foto J. Daněk)
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1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané obce Prštice,

dovolte mi, abych vám nyní v  lednu, na počátku roku 2020, popřál jménem 
svým i jménem celého zastupitelstva šťastný život v míru a zdraví v naší zemi. Vám 
všem a vašim blízkým přeji šťastný a úspěšný rok 2020. Přeji vám a vašim rodinám 
zdraví a jistotu. Mnoho radosti v životě osobním a pracovním. Chci zde poděko-
vat za odvedenou práci v minulém roce všem členům zastupitelstva, pracovníkům 
a zaměstnancům Obce.

Nedávno skončil rok 2019. Nastal rok s kulatým číslem 2020 a mnoho lidí se 
domnívá, že vstupují do nové dekády. Není tomu tak. Vše začíná v  občanském, 
římském, gregoriánském zápise času prvním pořadovým číslem, a tím je číslo jed-
na. Nová třetí dekáda začne v roce 2021 a nyní končíme dekádu druhou tohoto 
století a tisíciletí. Nepíši to proto, abych poučoval, ale proto, že rok 2020 je závěreč-
ným rokem druhé dekády a my v ní musíme mnohé ze započatých prací vykonat 
a dokončit.

Roky předcházející roku 2020 byly velmi zdárné ve výstavbě na obci. Zdárně se 
nám vede v odstraňování „kostlivců“ z archivních skříní prostřednictvím soudů, 
kde jsme již pravomocně úspěšní. Martyrium, řešené více jak deset let soudy růz-
ných stupňů, polevuje. Odstraňujeme velmi úspěšně neblahé dědictví nám zane-
chané před více než třiceti léty a neřešené od počátku devadesátých let minulého 
století. Upřímně děkuji všem spolupracovníkům a kolegům, kteří pomohli Obci 
v uspořádání a předložení materiálů soudům. Bez jejich soustavné a mravenčí prá-
ce jdoucí přes dekády by řešení bylo v nedohlednu. 

Pustili jsme se do prací, které byly více než 200 let odkládány. Je to střecha prš-
tického zámku a její celková obnova. Nelze dále zatěžovat budoucnost zhoršováním 
stavu věcí svěřeného majetku. Jsme povinni to napravit a my to uděláme v  tom-
to a příštím roce. Pak se teprve bude moci řádně využít opravená budova zámku. 
Bude zde nový obchod, nová pošta a ostatní provozovny služeb. Naprostou kata-
strofou v naší zemi je stav stavebního zákona a územního plánování, které je zcela 
nefunkční a brzdí výstavbu v obci o celé roky. Parkoviště u školy máme povoleno 
až po čtyřech letech a nyní se bude konečně stavět. Lidé očekávají opravy ulic, kde 
jsou práce brzděny souběhem s firmami pracujícími pro společnost E.ON. O tom se 
každý může přesvědčit sám na vlastní oči. Upravovat se budou prostory pro veřej-
nost před starou sokolovnou. Připravujeme výsadbu rozsáhlého sadu na vjezdu od 
Radostic na bývalém písníku původním jménem Kompas. Zde jsme před koncem 
loňského roku podali žádost o dotaci na SFŽP ČR.Máme konečně stavební povo-
lení vybudovat nový most a přístupovou cestu od vesnice do prostorů Biocentra.

V tomto dvacátém roce se budeme věnovat hlavně investicím s nadregionálními 
firmami. Dosud není dokončena stavba elektrifikace NN zemním kabelem v uli-
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cích na dolním konci obce společně s firmou E. ON. V této souvislosti vybudujeme 
nové vedení a  sloupy veřejného osvětlení ve vlastní režii. Průběžně je pokládán 
optický kabel pro příjem digitálních dat v domácnostech. Můžete spatřit ve výkopu 
mezi ostatními vodiči výrazně modrou chráničku tohoto kabelu. V lednu budou 
pokračovat práce na střeše zámku. Po provedení veřejné soutěže se bude opravovat 
střecha zámku mezi rizality a obnovovat věž. 

Pracuje se na přivedení vody z hloubkových vrtů za vsí, a to provedením sond 
na starém zámeckém vodovodu, jehož trasu bude nový vodovod kopírovat. Sondy 
provádíme i v těchto dnech za příznivého počasí. Souběžně vše zaměřuje geodet.

Mnoho pozemků, na kterých se nacházejí chodníky nutné k  opravám, patří 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jsou to zejména chodníky 
na ulici Ořechovské a ulici Hlavní v  lokalitě dolního konce obce. Zde jednáme 
o  převodech na obec. Některé převody z  ÚZSVM na obec Prštice již proběhly. 
V probíhající revizí katastru se budeme snažit provést některé výkupy pozemků, 
na kterých se nachází naše stavby. Informaci naleznete v samostatném článku to-
hoto zpravodaje.

Přeji všem příjemné prožití zimních měsíců.
Ing. Josef Daněk, starosta Obce

2. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Místní výsledky voleb do Parlamentu Evropské unie 
Ve dnech 24.–25. května 2019 se uskutečnily volby do Parlamentu EU. Volební 

účast 27,75 %. Jednotlivé strany se v naší obci umístily v tomto pořadí:

Pořadí Jméno kandidáta Celkem hlasů Výsledek v %

1 ANO 2011 49 23,33
2 SPD 31 14,76
3 ODS 26 12,38
4 Česká pirátská strana 23 10,95
5 KDÚ ČSL 17  8,09
6 Koalice STAN, TOP 09 16  7,61
7 KSČM 12  5,71
8 ČSSD  5  2,38
9 Moravané  4  1,90

10 HLAS  3  1,42
 Alternativa pro ČR 2017
 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
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Pořadí Jméno kandidáta Celkem hlasů Výsledek v %

11 Koalice Svobodní, RČ  2  0,95
 Demokratická strana zelených  
 Moravské zemské hnutí 
 PRO Zdraví a Sport
 Vědci pro Českou republiku
 ANO, vytrollíme europarlament
 Cesta odpovědné společnosti
12 Národní socialisté  1  0,47
 Evropa společně
 Koalice Soukromníci, NEZ
 Česká Suverenita

Ostatní strany nezískaly žádný hlas. 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
Díky systému tříděného sběru odpadu dosáhla naše obec ve spolupráci se spo-

lečností EKO-KOM snížení „uhlíkové stopy“ ve výši 48,527 tun emisí CO2 s úspo-
rou energie 1 290 398 Mj. Obec Prštice a společnost EKO-KOM děkují všem obča-
nům za vzorné třídění odpadu do nádob sběrných hnízd.

Obřadní místnosti k uzavírání manželství v Pršticích
Vzhledem k rostoucímu zájmu snoubenců o pořádání svateb v naší obci rozhod-

lo zastupitelstvo Obce na veřejném zasedání 23. května t.r. o ustanovení Velkého 
sálu zámku, obecní kaple a sala terreny zámku jako oficiálních oddávacích míst-
ností. Jeden z páru uzavírajícího manželství musí mít trvalý pobyt v obci Prštice.

Vysprávky povrchů jízdní dráhy místních komunikací
Ve červenci a pak v listopadu letošního roku provedla firma Kubíček vysprávku 

povrchu vozovky v ulici Tyršova a Za humny metodou pokládky obalovaného štěrku 
finišerem pouze na jízdní dráhu vozovky ve vyrovnávací vrstvě. Vysprávku tohoto 
druhu jsme zvolili proto, že stav povrchu vozovky byl již dále naprosto neudržitel-
ný. Následovat bude pozdější rekonstrukce dalších místních komunikací v celé délce 
a profilu včetně kufru a nového asfaltového koberce vozovek. Současné, již položené 
vrstvy budou recyklovány, roztříděny a opět použity v obci na opravy účelových cest.

Znovu je třeba připomenout, že na opravy a výstavbu silnic třetích tříd nebyly 
vypsány státními fondy žádné dotace, natož na místní komunikace ve vlastnictví 
obcí. Rekonstrukce vozovek v Pršticích přesto připravujeme a máme rámcově za-
jištěno i financování. Záměrně neoznačuji provedené práce v letošním roce na uli-
ci Tyršova a Za Humny slovem oprava. Ta se provádí pouze tehdy, má-li opravo-
vaný objekt dobrou podstatu. Všechny místní komunikace v majetku obce Prštice 
nemají řádný základ vozovky, kterému se v hantýrce stavařů říká „kufr“. Základ 
se skládá z různých zrnitostí makadamu v mocnosti 50 cm. Takový kufr nemají 
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u nás ani průtahy obcí v majetku Jihomoravského kraje. Důsledkem absence kufru 
je rozsednutí vozovky a následně destrukce povrchu. Je obecně nechvalně známý 
stav silnice třetí třídy za obcí Hajany, která byla bariérou zúžena pro havárii v roce 
2004 v důsledku špatného základu nedostatečně založeného. Správné řešení stavu 
všech obecních komunikací v budoucnu je následovné: 

•  odbagrování celé vozovky v předepsaném profilu 
•  založení makadamového základu (kufru) na geotextilii 
•  vytrhání silničních obrubníků a založení nových do betonového základu 
•  položení nového asfaltového koberce strojně finišerem v mocnosti nejméně 

10 cm
•  vše musí mít náležitá povolení a stavby musí splňovat veškeré příslušné nor-

my. Při stavu současného územního plánování a  stavebního zákony je to 
zdlouhavé.

Někteří naši občané reptají, že dávno v minulosti měli slušné vozovky. Neměli 
a paměť je k minulosti milosrdná. Je dostatek obrazových dokladů z minulosti, 
jak do kdysi polních cest byla navezena naprosto nedostatečná vrstva štěrku a sta-
vebního odpadu a ta následně překryta štěrkem prolitým asfaltem. Toto složení 
následně erodovalo. Celková budoucí rekonstrukce všech místních komunikací 
v obci je tedy více jak nutná. Josef Daněk

Vysprávka povrchu vozovky na ulici Tyršově finišerem provedla firma Kubiko. Stejnou 
metodou byla vyspravena i ulice Za humny o několik měsíců později.  (Foto J. Daněk)
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SBĚRNÝ DVŮR OBCE PRŠTICE
(lokalita u garáží směr Radostice)

PROVOZNÍ DOBA OBVYKLÁ
KAŽDOU SOBOTU V TÝDNU OD 10.00 – 11.00 HOD.

PROVOZNÍ DOBA ZIMNÍ
 LEDEN 11. 1., 25. 1.
 ÚNOR  8. 2., 22. 2.
 BŘEZEN  7. 3., 21. 3.

Odpad mohou odkládat pouze občané s trvalým pobytem 
v obci a majitelé nemovitostí v katastru obce Prštice.

KONTEJNER NA SUŤ
Určen pro uložení sutě z bouracích prací, cihel, kamení… v množství 

max. 2 kolečka/nemovitost. U většího množství odpadu je nutné 
zajistit si přistavení kontejneru a jeho odvoz na vlastní náklady.

KONTEJNER NA ŽELEZO
Určen pro uložení železného šrotu.

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD
Určen pro odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do popelnic (např. koberce, matrace, nábytek apod.)

K hnízdům s  tříděným odpadem (plast, sklo, papír) v  letošním roce přibyly 
2 hnědé kontejnery na bioodpad ke zvýšení kapacity biokontejneru za zahradami, 
a to v lokalitě u zámku a na rozcestí “Hlína”. Žádáme občany, aby komunální od-
pad třídili důsledně podle druhu odpadu. Znovu připomínáme, že tyto kontejnery 
nejsou určeny k ukládání netříděného komunálního odpadu! Obci a svozové fir-
mě tímto vznikají zvýšené finanční náklady na jejich následnou likvidaci.

Obec Prštice děkuje vám všem, kteří se průběžně staráte o své 
předzahrádky a chodníky před svými domy, čímž velkou měrou 
přispíváte k pěknému vzhledu obce. 

Další poděkování patří manželům Hlávkovým za věnování vánočního 
stromu na advent 2019. 
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3. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vážení čtenáři,

Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme po odpočinku vesele pokračuje-
me ve školním roce. V tomto roce se v naší škole vzdělává celkem 52 žáků ve třech 
třídách a pěti ročnících. Mateřská škola je plně obsazená 28 dětmi.

Ohlédneme-li se za loňským školním rokem, ten jsme zakončili školou v příro-
dě v Rotě Písečné, kde jsme si tak trošku zahráli na strážce hranic. Jezdili jsme na 
obrněném transportéru, poznávali přírodu Slavonicka a dokonce se někteří naši 
žáci poprvé v životě podívali za hranice naší vlasti, a to při pěší vycházce do neda-
leké rakouské vesničky Neuriegers. 

Samotný závěr školního roku jsme oslavili jako již tradičně sportem se spřízně-
nými školami z Radostic a Silůvek. Při společném sportovním dopoledni děti ze 
všech tří škol poměřily síly v atletických dovednostech a mnozí dokázali, že sport 
mají zkrátka v krvi. Na závěrečné školní akademii jsme pasovali předškoláky na 
prvňáčky a rovněž jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku. Čtyři žákyně naší loňské 
5. třídy přešly na 2. stupeň do ZŠ Ořechov, jeden žák nastoupil do školy v Brně 
a jeden z našich žáků úspěšně postoupil na gymnázium do Ivančic.

No a co nás čeká letos? Náš program pro letošní školní rok je vskutku nabitý. 
Již v září se žáci 1.-3. třídy podívali do archeoparku Pavlov, kde se zúčastnili 
výukového programu Putování s mamutem Tondou a sobem Pepou. Dva týmy 
našich nejstarších žáků na konci záři reprezentovaly naši školu na tradičních 
běžeckých závodech Želešická růže. Za úspěch považujeme krásné 6.místo naší 
žákyně 5. třídy v běhu na 800 m z celkového počtu 57 závodnic. V říjnu naše 
starší žáky čekala výuka na dopravním hřišti v Oslavanech, poté jsme uskuteč-
nili několik tradičních akcí jako je dýňový týden, drakiáda, vystoupení našich 
dětí na vítání občánků a také slavíme Den stromů. V listopadu se se uskutečnil 
výukový program s drumbeny a na přelomu listopadu a prosince byl společ-
ně rozsvícen vánoční strom v Pršticích před zámkem. Před Vánocemi přijelo 
nás navštívit zástupci Filharmonie Brno, kteří si pro nás připravili vánoční 
workshop.

Co se týče přímo výuky, díky projektu MAP Šlapanice máme možnost zapojit 
se do zajímavých aktivit, jako např. výuka angličtiny s rodilým mluvčím, polytech-
nické vzdělávání dětí v MŠ a mladších žáků, naši pedagogové se zúčastní předná-
šek na téma práce s nadanými dětmi apod.

Jak vidíte, na nudu či zahálení v naší škole opravdu není čas. Věříme, že naplňu-
jeme plánované akce tak, jak si představujeme, a že nás společně s dětmi čeká řada 
nových inspirativních zážitků, a to nejen ve školních lavicích.

Vám všem přeji krásnou zimu, dobrou náladu a zejména hodně zdraví.
Lenka Drábková, ředitelka ZŠ a MŠ Prštice
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4 a) Parkování v obci 
Vážení řidiči, vlastníci a užívatelé motorových vozidel, motoristé, 

obracím se na Vás s tématem, které se na stránkách našeho Zpravodaje už něko-
likrát objevilo, stále nás trápí a stává se, bohužel, stále aktuálnějším. Jedná se o pro-
blém spojený s parkováním motorových vozidel v obci. Tento problém se samo-
zřejmě netýká pouze naší obce. Je to obecně diskutovaná záležitost. Víme, že žádná 
snadná, laciná, rychlá, a ještě k tomu trvalá řešení nikde neexistují a že dosažení 
jakéhokoli, byť sebemenšího zlepšení (a to se týká i našeho problému) je možné 
pouze v případě společného úsilí, dobré vůle a skutečného zájmu stav zlepšit.

Dovolím si aktualizovat svůj příspěvek ve Zpravodaji z roku 2016. Co se od té 
doby změnilo? 

Popravdě řečeno, moc toho není, ale něco se také najde.  
Stále naléhavěji je po nás požadováno a očekává se, že musíme být všude včas 

a na správném místě a musíme stíhat všechno za každou cenu, v práci i soukromí. 
Tak často nezbývá, než si pořídit nějaké motorové vozidlo nebo hned dvě (také 
pro manželku) a denně, bez ohledu na počasí a roční období, je používat. Auta 
stojící celoročně před našimi domy už nesdělují kolemjdoucím, že „já na to mám“, 
(taková auta se obvykle nenechávají parkovat na ulici) ale smutnou realitu, na čem 
jsme závislí a bez čeho se už těžko můžeme obejít. 

Samotné pořízení vozidla už dnes pro nikoho není problémem.  Stačí navštívit 
nejbližšího dealera nebo autobazar a ukázat si, o co mám zájem. Vše potřebné je 
v okamžiku zařízeno. Nový majitel je spokojen, prodejce ještě více. 

Jeden problém je vyřešen, vzápětí se objeví otázka: „Kde svého plechového mi-
láčka budu parkovat? “

Odpověď shůry by mohla být: „To jsi už měl mít dávno promyšlené. Spoléháš na 
to, že svého koně (auto) přivážeš ke stromu (zaparkuješ) a ponecháš, kde se ti zlíbí 
a okolí to Ti to bude trpět? To snad nemyslíš vážně! “ 

Někteří z nás bohužel těmto hlasům nenaslouchají a problém řeší po svém. Bo-
hužel za cenu, že tím často bezohledně omezují ostatní spoluobčany a způsobují 
problémy ostatním řidičům, chodcům a obci jako takové.  
Několik náhodně vybraných ukázek z poslední doby: 

1) Ulice Za Humny, říjen 2019
Bezohledně zaparkované vozidlo na začátku ulice Za Humny zabránilo vjezdu 

vozidlu provádějícímu svoz komunálního odpadu. Popeláři neodvezli lidem od-
pad z této ulice ve smluvním termínu a museli se vrátit až následující den (nový 

4. VÝSTAVBA A DĚNÍ NA OBCI
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výjezd vozidla byl obci fakturován v plné výši). Řidič vozidla nebyl ve zmíněné 
době k zastižení.  Předáno Policii ČR.   

Ulice Za humny – zablokování průjezdu svozu komunálního odpadu nesprávným 
odstavením vozidla v křižovatce tvaru „T“ (Foto J. Daněk)

2) Rozšířený nešvar: Parkování na obecní zeleni 

Obecní zeleň nepokládáme za místo určené k parkování vozidel a sdělujeme, že tou-
to cestou nebudeme problémy spojené s parkováním v obci v žádném případě řešit. 
Zájemcům o využívání obecní zeleně k  tomuto účelu jasně sdělujeme, že se jedná 
o nepřípustné chování, které nebude už obcí tolerováno. Obecní zeleň tomuto účelu 
sloužit nebude.  (Foto J. Daněk) 
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Variantou tohoto nešvaru je uschovávání vozidel přeparkováváním na obecní 
zeleň v místech, která nejsou příliš na očích v domnění, že „tady to nikomu ne-
bude vadit“. Obvykle se to týká vozidel více majitelů, kteří tak zakládají „černá“ 
parkoviště.  

3) Ukázka, jak parkují profíci (v protisměru, neosvětlené vozidlo)

 (Foto J. Daněk)

4) Parkování na chodnících (obligátní téma)
Chodníky byly vybudovány za účelem zajištění bezpečnosti chodců, vč. dětí, 

maminek s kočárky a  starších občanů, kteří se po nich musí denně pohybovat. 
Neustálé obcházení zaparkovaných vozidel a vstupování do vozovky vytváří ne-
bezpečí střetu s okolo projíždějícími vozidly. 

Parkování na chodnících je v současné době trpěným nešvarem ale v budoucnu 
nebude v žádné podobě povoleno. Chodníky budou opět sloužit chodcům!!

Slyším poznámky, že chodníky jsou ve stavu, že se po nich stejně nedá bez-
pečně chodit. Je to bohužel pravda. V  každém případě jsou chodníky navr-
ženy a budovány pro pohyb pěších osob, a ne jako místo pro parkování. Tím 
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nechci říci, že za stav chodníků mohou pouze zaparkovaná vozidla. Opra-
va chodníků je nutná a  bude provedena. Současně z  nich zmizí zaparkovaná  
vozidla. 

 (Foto J. Daněk)

Podobných případů by se v obci našlo více
Slyším dotazy: „A co se s  tím dělá?“ Obec má možnost tyto události řešit (a 

řeší) pouze za použití represivních opatření.  Spolupráce s Policií ČR, pokutování 
nezodpovědných majitelů, příp. odtažení vozidel. Zdlouhavý postup. V některých 
případech tato opatření přinesla ovoce, ale přesto se domníváme, že represe je ná-
stroj, který se řeší pouze následky, a ne příčiny problému. Příčiny, ať jsou jakékoliv, 
zůstávají a problémy se opakují. 

Vytváření parkovacích míst za každou cenu se rovněž neukazuje být vhodným 
řešením. Je to jednostranný ústupek a krátkodobé řešení. Problém se tím neřeší, 
pouze schovává, aby se v nové síle po čase objevil znova. Přesto se obec snaží nová 
parkovací místa v rozumné míře vytvářet a rozšiřovat v prostoru u školy, u zámku, 
naproti Staré sokolovny a v budoucnu snad i na dalších lokalitách. 

Na tomto místě se sluší v předstihu čas připomenout majitelům vozidel, která 
jsou zde trvale odkládána, že tato parkoviště, přestože na nich ještě nejsou vyzna-
čena jednotlivá parkovací místa, jsou určena široké veřejnosti za účelem krátko-
dobého bezplatného zaparkování vozidla po nezbytně potřebnou dobu.  Nejsou 
(alespoň prozatím) určena a neměla by být ani takto využívána k dlouhodobému 
bezplatnému parkování konkrétních vozidel konkrétních majitelů.     
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Od října roku 2019 je vyklizeno pro veřejné bezplatné parkování parkoviště naproti 
staré sokolovny. Dosud sloužilo obci jako sklad stavebního materiálu. Foto je z vy-
klízecích prací. Skutečnost však je nyní taková, že se parkuje všude, jen ne na takto 
vyklizené ploše.  (Foto J. Daněk)

Zaměřme se proto na prevenci. Mějme dobrou vůli a zájem současný stav změ-
nit, buďme k sobě slušní a respektujme se navzájem. Uvítáme Vaše připomínky  
a náměty. Výsledky se dostaví. 

Prštice si to rozhodně zaslouží!   Pavel Sedláček

4. b) Revize katastru nemovitostí v obci Prštice
Od roku 2017 probíhají v České republice revize katastru nemovitostí, lidově 

obecně známé pod názvem „Odstranění nesouladu katastru nemovitostí se sku-
tečností“. Do roku 2017 proběhla digitalizace katastrů na 99% území České repub-
liky. Činnost úředníků uvolněných z prací na digitalizaci byla nasměrována k pro-
vádění revizí katastrů. Pro představu čtenáře je v ČR je 13077 katastrálních území. 
Od ledna 2020 vláda nově zdražila vklad do katastru z  1000Kč na 2000Kč, dle 
mého laického pohledu nedůvodně. Vláda nemá, zdá se, ani v  době hospodář-
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ské prosperity dostatek peněz. Rozpočtový schodek 40 mld. každého roku je toho 
důkazem. Proč pak na úkonu odstraňování nesouladu katastru nemovitostí se 
skutečností něco nevydělat. Stav úředníků se nikterak nesnížil. Při digitalizova-
ném katastru a současném stavu techniky je pro ně zajištěna činnost při revizích 
katastrů. V  roce 2018 bylo, dle veřejných zdrojů, zkontrolováno 440 katastrů, 
v roce 2019 asi 610 katastrů. Plán na rok letošní nám není neznám. Dle zveřej-
něných údajů je plánované dokončení kontrol u  všech katastrů do roku 2030.  
Na Obci pociťujeme požadavky kontrolních orgánů po nápravě rozporů mezi sku-
tečností a zápisem v katastru. Zjistí-li úředníci katastru nesoulad, obesílají maji-
tele pozemku, aby uvedl dokumentaci do souladu se skutečností. Při přestavbách 
a úpravách domů docházelo v běhu času k změnám půdorysů staveb a různým 
přístavkům, které stavitelé zpravidla nevložili do katastru. Nemluvě o tom, že se 
stavebníci nerozpakovali stavět na pozemcích jiného vlastníka. 

Nápravné vklady do katastru je nejdříve třeba řešit se stavebním úřadem, kte-
rý rozhodne, co vše bude třeba k zapsání do registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. Teprve následně přijde na řadu katastrální úřad. To však nevylu-
čuje možnost, že stavební úřad bude vyžadovat stavební dokumentaci k  stavbě 
zbudované před desítkami let. Dokumentace se samozřejmě pořídí za peníze, ne-
vlastníte-li sami razítko autorizace ve stavebnictví opravňující potřebnou stavební 
dokumentaci si pořídit sám.

Po pořízení stavební dokumentace je potřeba pořídit i geodetické zaměření a tzv 
geometrický plán. To přijde ve finančních nákladech na pět až sedm tisíc korun. 
Mít dokumentaci stavby vyžaduje zákon od roku 1976, včetně pořízení dokumen-
tace nové, dojde-li ke ztrátě té původní. Dokumentaci stavby má založenu v archi-
vu stavební úřad a obvykle i úřad obecní. Katastrální úřad po nálezu nesrovnalostí 
v příslušném katastru vyznačí lhůty k odstranění nesouladu zákresu v katastru se 
skutečností. Není-li rozpor odstraněn ve lhůtě, je vyznačen v  katastru rozporný 
stav. Tento záznam zůstane v katastru vyznačen do odstranění rozporu. Nejsou-li 
následně doloženy potřebné doklady, může být zahájeno i přestupkové řízení. 

Je v zájmů majitelů nemovitostí dát si náležitosti do pořádku, neb je tím ztížena 
vlastníkova možnost řádně s majetkem nakládat, je-li na něm tato právní vada. Ne-
soulad katastru se skutečností má dopad v důsledcích daňových, stavebních a kata-
strálních. Výše popsaný stav obvykle vyvolá i požadavek přeměření hranic pozem-
ků, které se mohou velmi lišit od zažitých představ uživatelů pozemků. Při stavbách 
prováděných v Pršticích Obcí jsou prováděna opětovná vytýčení hranic a jejich vy-
značení v terénu. Je ostatně povinností vlastníků udržovat mezníky hranic pozemků 
v řádném stavu, aby byly hranice pozemků v terénu přehledné. V Pršticích nebude 
situace nijak zoufalá, neb v roce 1988 bylo zpracováno mapové dílo jako soubor map 
v jednotném měřítku pro naši oblast. Výstupy tohoto mapového díla jsou dosud plat-
né a odstranily, byť mnohdy nespravedlivě, rozpory v katastru působící před tímto 
datem. Od roku 2009 je náš prštický katastr k dispozici v digitalizované podobě.
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Výřez skici stabilního katastru obce Prštice z roku 1825. Celá skica je k vidění na chod-
bě prštického zámku. Výřez zachycuje zaniklou cihelnu zrušenou při stavbě železniční 
trati Brno-Láva nad Dyjí-Vídeň, zrušený rybník Na Bahně a centrum starých Prštic. 
(Sken otištěn laskavostí Ústředního archivu zeměměřičství a katastru Praha).

Okénko do historie pozemkových zákresů záznamů
V minulých letech jsme pořádali jako obec Prštice četné výstavy k různým té-

matům. Jedna z nich byla uspořádána pod názvem „Prštice ve starých mapách“ 
na obvodové chodbě prvního patra prštického zámku. Zde byly veřejnosti před-
staveny staré mapy, na nichž je naše obec vyznačena od nejstarších dob, které nám 
byly dostupné. Mnoho obrazů zemských povrchů bylo provedeno prostřednic-
tvím mědirytin různé kvality provedení i zobrazení. První mapa k obecnému užit-
ku byla Müllerova mapa Čech a „Komenského mapa Moravy, která zobrazovala již 
stav povrchu úměrně skutečnosti. Výstava map na chodbě zámku byla pro veřej-
nost již sňata, neb nějaký vyznavač starých map si obecní faksimili Komenského 
mapy odnesl domů k privátnímu studiu na věčné časy. Není to ostatně mapa jedi-
ná, která se z výstavy tak nějak přemístila jinam.
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Po katastrofálních následcích Třicetileté války (1618-1648) a její následcích pro 
naše Země nastal zdrcující úbytek hospodařícího obyvatelstva na polnostech i ře-
meslech. Následků Třicetileté války jsme se nezbavili demograficky dosud. To vedlo 
k reformě vycházející z potřeby peněz českého království na obnovu říše pod kato-
lickými Habsburky. Byla zavedena tzv. Berní rula, která byla na Moravě zavedena 
v  roce 1653. Jednalo se o  úplný soupis poddanské půdy, tzv. Catastrum rollare. 
Z latinského názvu catastrum přetéká význam slova do dnešního významu slova 
katastr. Zavedením systému šlo samozřejmě o pořádek ve věcech pozemkových 
a až v první řadě o peníze. Běžná výměra sedláka (osedlého) před tehdejší refor-
mou byla jeden lán (asi 18 ha). Po této reformě, v důsledku úbytku obyvatel, byl 
lán rozdělen na ½ lánu, což je ca  9 ha. Tuto výměru mnohé rodiny mají zapsánu 
ve vlastnických listech dosud. Půda je užíváním většinou sdružená v zemědělských 
společnostech ne nepodobných dnešním četným velkostatkům babišovského rázu.

Není v rozsahových možnostech tohoto článku zabíhat do historických podrob-
ností a vývoje záznamů. Přesto si dovoluji uvést, že tzv. Indikační skici a Stabilní 
katastr byly pořízeny v letech 1824–1843 na základě osvíceného rozhodnutí Marie 
Terezie. Bylo pořízeno přesné trigonometrické měření v měřítku 1:28800.  Zamě-
řena byla každá parcela zvláště s rozdělením na parcely stavební a pozemkové vč. 
jejich očíslování. Vedle situace zástavby je zachycena i materiálová skladba budov. 
Objekty dřevěné jsou značeny žlutě a zděné červeně. Upřesňující měření proběhla 
i v I. vojenském mapování (1763–1772) a v II. vojenském mapování (1810–1866). 
V III. vojenském mapování (1869–1884) byla zanesena přesnější nivelace terénu. 
Velmi cenná skica stabilního katastru „Gemeinde Pürschitz“ (obce Prštice) do-
minuje chodbě prštického zámku. Skica je z  roku 1825 a  její kopii jsme získali 
v  Ústředním archivu zeměměřičství a katastru Praha-Kobylisy. Skica je velmi 
cenným dokladem pro zjištění urbanistického a sociologického vývoje sídla. I pro 
laika je zjevné, že se rozdělené pozemky z  roku 1653 a zachycené na této skice 
neliší od současného stavu v krajině.

Nejen předchozí měření vedla k zavedení již přesného pozemkového katastru 
obsahujícího sbírku plánů a listin. Katastrální plány jsou po transformaci měřítka 
základem k dnes užívanému digitálnímu katastru nemovitostí. Katastr nemovitos-
tí je a byl věcí živou tak, jak jsou živé hranice pozemků. Pozemky se v minulosti 
měnily, dělily, scelovaly a různě zastavovaly. Ne všechny stavební práce a stavby 
byly promítnuty do záznamů v katastru nemovitostí. To se má právě v budoucí 
revizi katastru odstranit.

Obec Prštice vlastní také stavby (většinou cesty a silnice) na pozemcích jiných 
vlastníků. Jsou to osoby soukromé i právnické. Tyto parcely se budeme snažit vy-
kupovat. Na druhé straně jsou některé obecní pozemky zastavěny stavbami jiného 
vlastníka. To se budeme snažit vyřešit majetkově, jsou-li to stavby historické. Zde 
se parcely mohou prodat po souhlasu zastupitelstva. U úmyslných bezdůvodných 
záborů obecních pozemků budeme požadovat i odstranění staveb.  Josef Daněk
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4. c) 1  Obnova přízemí zámku pro novou poštu 
a obchod

Průběžně opravujeme přízemní prostory pro zřízení nové pošty a rozšíření obchodu. 
Na snímku je původní neizolovaná a zničená dlažba ve vstupní chodbě pošty po od-
stranění betonového podlahy z šedesátých let.  (Foto J. Daněk)
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Hliněný zásyp v místnosti je vykopán až na základovou spáru. Následně je vyzděn 
větrací kanál napojený na komín s přisáváním vzduchu z vnějšku budovy. 
 (Foto J. Daněk)
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Kanál je zabetonován a prostor za kanálem vysypán kamennou frakcí v předepsa-
ném složení proti vzlínání vlhkosti. Větrací kanál je zaklopen a zakryt armovaným 
betonem.  (Foto J. Daněk)
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Podlaha je pokryta cihlami „zvonivkami“ z rakouského Rottenthalu, které tvoří spo-
lu s  podložím provětrávanou podlahu. Zde je služební a  balíkový vchod do nové 
pošty.  (Foto J. Daněk)
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4. c) 2 Obnova střechy severního nároží zámku

Severní roh dvorního vnitřního nároží v pohledu z půdy budovy zámku. V roce 2015 
jsme jej provizorně opravili. Dřevo jsme nechali nařezat ze stoletých stromů z parku 
před zámkem. Oprava celková je neodkladná.
Za trámy při vyklízení suti jsme našli brněnské inzertní německy psané noviny z 10. 
června 1872. Je to pouhé dva roky po dostavbě trati Brno–Vídeň přes Lávu nad Dyjí. 
Do Brna železnou drahou se mohlo jezdit teprve dva roky a jízdenky byly skutečně 
drahé. Na naší škole již působil učitel a spisovatel V. K. Jeřábek, člen kolokvia morav-
ských spisovatelů.  (Foto J. Daněk)
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Výmluvný pohled na stav konstrukce krovu na jaře roku 2019. Nelze již na nic čekat 
a konstrukce krovu se musí nahradit novou.  (Foto J. Daněk)

Počátek prací, polovina roku 2019, práce začala firma HT WOOD, kterou schválilo 
zastupitelstvo. V čele snímku je sestavena opěrná stolice krovu v typicky barokním 
provedení, jak to bylo běžné na budovách kolem roku 1705.  (Foto J. Daněk)
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Snesení staré strávené konstrukce a vynesení nových prvků na půdu budovy zámku 
pomocí jeřábu. Zde je konstrukce krovu, předchystaná na zemi, opět sestavena. Jak 
to dělali v roce 1705, tak to Bůh suď.  (Foto J. Daněk)
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Pohled z nádvoří zámku na právě sestavenou nosnou stolici krovu. Jeřáb vynesl jen 
prvky konstrukce. Vše se sestavovalo na místě na půdě zámku.  (Foto J. Daněk)
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Východní roh nádvoří zámku. Zde firma HT WOOD počala konstrukci krovu sesta-
vovat.  (Foto J. Daněk)

Nyní dočasně vyhlídková plošina z půdy severního nároží. Pohled k západnímu ná-
roží ukazuje neobvyklost konstrukce, která nemá nic společného s pracemi pozdně 
barokními. Zámek měl částečně vyhořet kolem roku 1809 za napoleonských válek. 
Tato konstrukce známá z kdejaké stodoly na Moravě se nachází pouze v tomto krát-
kém úseku střechy zámku. Pánové měli asi důvodně na spěch. Tuto část musíme za-
chovat ve stejném provedení, byť původně byla konstrukce zcela určitě jiná a s opěr-
nými stolicemi krovu, jako po celém obvodu budovy.  (Foto J. Daněk)
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Páni tesaři firmy HT WOOD Kamil Tuček a Miroslav Bulíček si jen tak odskočili do 
Prštic na zámek sestavit několik trámů do sebe. Takoví chlapi se neseženou snadno a od-
vádí skutečně dobrou práci na velmi složité konstrukci střechy. Práce je obvykle za peníze 
a neděkuje se za ni. Zde pánům velmi jménem obce Prštice DĚKUJI. (Foto J. Daněk)

Vyhlídka na sever se již zakrývá konstrukcí krovu. Stejný pohled se naskytne snad 
nejdříve za 300 roků. My už zde nebudeme, ale naši následníci nás nebudou určitě 
proklínat za nekvalitně provedené dílo. Původní železné ručně kované „kramle“ jistí-
cí trámy před rozsednutím vracíme do nové konstrukce zpět.  (Foto J. Daněk)
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Sesazování krokví je mnohdy podobno chůzi odsouzencově po ráhnu v plachtoví lodi 
na moři.  (Foto J. Daněk)

Opěrná rámová stolice s totálním zavětrováním na pentagonální pozednici východ-
ního nádvorního rohu. Páni v osmnáctém století na dřevěných konstrukcích nikterak 
nešetřili.  (Foto J. Daněk)
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Dokončování laťování je kaskadérská práce s horolezeckým zajištěním lanoví pra-
covníků. Pohled od severu z golfového hřiště.  (Foto J. Daněk)

Doufám, že s pracemi přestaneme, až to takto bude provedeno všude. Zde se školní 
děti, a nejen ony, mohou, budou-li mít zájem, poučit o Pythagorově větě a konstruk-
ci pravého úhlu velmi užitečnou metodou „3-4-5“.  (Foto J. Daněk)
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4. d)  Obnova současných obchodních prostor 
v zámku

Vstup do obchodu na zámku pronajatý panu Tranovi. Původně noclehárna řidi-
čů autobusu, později sklad nápojů obchodu v  budově zámku, je tato místnost po 
vybourání přestaveb. V šedesátých letech byla zřízena vestavba pro přespání řidičů 
linkových autobusů, kteří v Pršticích končili noční linku. Odtah kamen do vzdále-
ného komínu ze sousední místnosti vyřešila hlava opravdu pomazaná všemi mastmi 
přes dřevěnou mezistropní konstrukci. Zámek však přesto nevyhořel. Zázrak, říkala 
herečka Stella Zázvorková ve filmu Pelíšky při zkoušce rozbitnosti s nerozbitnými 
sklenicemi soudruhů z NDR. Podobný úkaz vymykající se všem přírodním a fyzikál-
ním zákonům by měl být předložen papeži a ten by měl konstruktéra tohoto úkazu 
svatořečit.  (Foto J. Daněk)
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Zednický mistr pan Písařík si opravu vyuzeného stropu opravdu užil. Zaplať Bůh 
zvládá řemeslo svých předchůdců, a tak se místnost vrátí do své původní historické 
podoby  (Foto J. Daněk)



29

Štukové omítky jsou doménou dalšího zednického mistra pana Dobrovodského. Vý-
sledek práce může zákazník koloniálního obchodu pana Trana ocenit hned při vstu-
pu do obchodu.  (Foto J. Daněk)
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5.  ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ NA OBCI  
A HISTORIE

5 a) Společenská kronika
(duben–prosinec 2019)

Životní jubileum:            
50 let – 7 občanů 
60 let – 5 občanů
70 let – 7 občanů
80 let – 4 občané
90 let – 2 občané

Narození:
6 chlapců
3 dívky

Zlatá svatba:
2 manželské páry

Poslední rozloučení: 
Jiřina Záděrová         
Rostislav Urban                            
Jarmila Suchánková
Ludmila Kokoliová
Barbora Hyclová
František Šimbera

5. b) Vítání občánků 2019
Jaký by to byl rok bez přivítání našich nejmenších mezi občany obce. V ne-

děli, 20. října, se uvítacího ceremoniálu účastnilo s rodinami pět hošíků – Voj-
těch Matějka, Karel Kučera, Marek Veselý, Štefan Wolf, Daniel Solař a tři děv-
čátka – Nikol Kelblová, Sabina Partyková a Julie Hortová. Kulturní vložky pro 
naše nejmenší a  jejich rodiny se letos velmi úspěšně ujal veskrze dívčí klan 
z místní školy.       Jana Kubíková
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  Fota: J. Kubíková
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5. c) Prštický jarmark 2019
Letošní jarmark 15. června se opravdu povedl. Jednak bylo krásné počasí, také 

přijelo dost prodejců, kteří byli spokojeni nejen s  prodejem svých výrobků, ale 
také s krásným prostředím před zámkem.

Myslím, že ti, kteří se přišli podívat, byli spokojeni jak se sortimentem, tak 
i  s občerstvením. Guláš od pana Slaného byl skvělý, řízky se salátem od Pavly 
Musilové a Martiny Holcmanové byly tak výborné, že se po nich jenom zaprá-
šilo, výborné zákusky od Andrey Kačírkové, která s  manželem připravovala 
i kávu, přijela také paní z Morkůvek se svými výbornými hořčicemi a Beskydské 
sýry byly také skvělé. Součástí celé akce bylo i seznámení a vyzkoušení si golfu 
– pod vedením Petra Urbana. Takže pojďme připravit příští jarmark, který, jak 
už víme, bude 13. června 2020. Současně s tím chci požádat milé spoluobčany 
(nebo znáte-li někoho), kteří by měli zájem nabídnout své výrobky, event. nějaké 
specialitky k  jídlu – přihlaste se v galerii Aviatik. Poděkování všem, kdo nám 
pomáhali, organizovali a připravili: za obec Katka Vaněčková za organizaci Irena 
Dokoupilová.
 Petra Kunešová

Foto: P. Kunešová
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Foto: P. Kunešová

Foto: P. Kunešová
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5. d) Jánské hody
V  sobotu 18. května se pod záštitou SDH Prštice již tradičně konaly Jánské 

hody. Byly zahájeny tanečním vystoupením dětí z  místní ZŠ a  MŠ pod májou. 
Stárci poté zatančili a pokračovali průvodem po vesnici. Průvod i následná večerní 
zábava ve sportovní hale byly doprovázeny dechovou hudbou Blučiňáci, která hrá-
la výborně. Stárci hody zakončili veselým půlnočním překvapením. Hasiči a stárci 
všem děkují za účast a těší se opět příští rok. Rádi také uvítají nové mladé stárky.              
 Jana Slaná

Foto: L. Adámková 

5. e) Babské hody 
Sobotní Babské hody 7. září také s dechovkou Blučiňáci se opět vyvedly, i když 

počasí na venkovní zábavu ani letos nepřálo. Místostarosta Sedláček, který za deš-
tě u zámku předával právo stárkám, to neměl nikterak jednoduché. V deštivém 
počasí byl průvod po obci opláštěn, zastávky u  zvonice a  u rozcestí Hlína byly 
zrušeny, zázemí před deštěm poskytly až střechy na Salaši. Alespoň že později pr-
šet přestalo a bez pláštěnek již mohla být položena kytice zesnulým na hřbitově 
a  zakřepčeno na Ořechovské i  u zámku. Od počátku byly letošní Babské hody 
plánovány mimořádně v parku před zámkem kvůli osazenému lešení na nádvoří. 
Byl proto zapůjčen velký stan a založeny stánky pro kapelu a občerstvení. I když ve 
večerních hodinách již nepršelo, bylo chladno a bez záruky, že se déšť opět nespus-
tí. Padlo tedy nepopulární rozhodnutí přemístit večerní zábavu do náhradních 
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 Foto: L. Adámková

 Foto: L. Adámková
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prostor na zámek, kde bylo již předchystáno pro tuto variantu. A rozhodnutí bylo 
správné. Nízké teploty a vlhký vzduch by nebyly přínosem ani pro návštěvníky, ani 
pro samotné aktéry hodů. Velký sál poskytl dostatečný parket pro tanečníky, pro 
kapelu i pár šťastlivců, kteří brzkým příchodem mohli obsadit těch několik málo 
stolů v  sále. Obecně je třeba počítat s  tím, že kapacitní možnosti Velkého sálu 
zámku k sezení jsou omezené a pokud zde hosté chtějí zasednout, s příchodem si 
musí buď pospíšit, anebo využít rezervace. Ostatní hosté se museli spokojit s mís-
ty poblíž sálu, anebo u občerstvení v druhé polovině poschodí zámku, volného 
místa zde bylo dost. Každopádně také letošní hody se staly velkolepou podívanou 
na 36 krojovaných žen, 7 sklepníků a houf drobotiny. Úsilím a spoluprací všech 
se letošní, poněkud náročnější, přípravu hodů podařilo zvládnout, ovšem vyhro-
ceným emocím, zvláště v průběhu přesunu večerní zábavy do zámku, se bohužel 
nepodařilo vyhnout. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
hodů, zejména stárkám, sklepníkům, dětem a  jejich rodičům. Poděkování patří 
rovněž manželům Ciznerovým, Zapletalovým, Skuhrovcovým, paní Topolářové, 
Urbanové, Veselé, Červené, Vaněčkové, panu Slanému a dalším dobrovolníkům 
či rodinným příslušníkům za pomoc a spolupráci při organizaci hodů, ať už letoš-
ních či dřívějších. Těšíme se na další setkání na Babských hodech 5. září 2020, ať 
už venku za krásného počasí nebo za nečasu v zámeckých „komnatách“. Závěrem 
si dovolíme uctít malou vzpomínkou naše stárky, Janu Macháčkovou a Báru Hyc-
lovou, v následujícím článku věnovaném jejich památce. Spolek Modřičky

 Foto: L. Adámková
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5. f) Krojované vzpomínky
Jana Macháčková (1952–2018)

V  předchozích letech 
byla téměř každoroč-
ní stárkou Babských 
hodů, aktivně se 
účastnila organiza-
ce dětských tanečků 
a tombol, byla veselá, 
přátelská a  ochotná 
komukoliv zcela ne-
zištně pomoci. Často 
jsme ji mohli v  obci 
vídat na koloběžce 
při rozvozu letáků. 
V  říjnu roku 2018 
podlehla nemoci. 
Poděkování a  tichá 
vzpomínka patří této 
neobyčejné ženě.

Fota: archiv roku 2014
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Fota: L. Adámková

Bára Hyclová 
(1999 – 2019)
V roce 2019 se s námi po-
prvé účastnila Babských 
hodů jako stárka. Vídaly 
jsme ji celá léta v  řadách 
mladých stárků na Ján-
ských hodech, a proto nás 
potěšilo, že posílila i počet 
krojovaných žen v hodech 
zářijových. Byla to pů-
vabná a usměvavá slečna, 
bezprostřední i  nespouta-
ná, velmi oblíbená mezi 
všemi, kdo ji znali. V listo-
padu tragicky zemřela při 
dopravní nehodě. Čest její 
památce! 
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Foto: J. Rožínský

5. g) Vítání léta na salaši 2019
V sobotu 1. června uspořádal Sousedský spolek Prštice akci „Vítání léta na Sa-

laši“- rodinný festival s hudbou a divadlem, doprovodným programem pro děti. 
Akce proběhla hladce za příznivého počasí od 15-22 hodin na Salaši a dle hojné 
návštěvnosti a odezvy návštěvníků byla příjemným zpestřením kulturního a spo-
lečenského života v obci a okolí. Odpolední program rodinného festivalu zahr-
noval ukázky dravců, výtvarnou dílnu pro děti (malování, drátkování, výroba ze 
dřeva), malování na obličej a divadelní představení Baron Trenck pro děti i dospě-
lé. Večer následoval hudební program, vystoupily skupiny Touchwood, Majvely 
z Brna a ořechovští The Fakers/Pearl Jam Tribute Band. Mimo uvedený program 
za symbolické vstupné mohli návštěvníci vybírat také z pestré nabídky občerstve-
ní, příjemnou letní atmosféru navozovala i výzdoba na místě. Festival navštívilo 
260 dospělých a přibližně 300 dětí, celkem tedy kolem 560 návštěvníků. Nejvíce 
návštěvníků se dostavilo z obcí Prštice a Silůvky, podstatná část přijela také z blíz-
kého okolí či Brna. Pořádající Sousedský spolek Prštice by tímto chtěl poděkovat 
všem sponzorům (REMET spol. s r.o., ICT & Media, s.r.o., Ing. Josef Zapletal – 
Zahrady Zapletal, Sun sport, s.r.o., Autoservis Kozlík, Karel Dvořáček – Výkup 
a  zpracování kovového odpadu, JL steel, s.r.o.) i  zúčastněným návštěvníkům za 
zdárný průběh akce. Sousedský spolek Prštice
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Fota: J. Rožínský
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Foto: J. Rožínský

Hlavními cíli spolku je mimo jiné organizovat zpříjemňující aktivity, podpo-
rovat rozvíjení sousedských vztahů, zvelebování obce a okolí. Více informací o sa-
motné akci i dalších aktivitách naleznete na FB profilu Sousedský spolek Prštice.

5. h) Prštice šestnáctého století
Díky panu doktoru Lahodovi, radostickému rodákovi (s kořeny v rodě Laho-

dových z  Prštic) se k  místním kronikářkám dostal vzácný výpis z  historického 
dokumentu, tzv. Urbáře panství Prštického. Tento dokument je nejstarší archivní 
materiál naší obce uložený ve státním archivu. Urbáře umožňují nahlédnout do 
minulosti našich předků již od druhé poloviny 16. století, a tak se vydejme na ma-
lou exkurzi do dávné historie (doslovná citace z Urbáře je uvedena v uvozovkách):
•    Panství Prštice a Vlasatice vlastnil pan Franz, hrabě a svobodný pán z Thurnu, 

která v roce 1574 podpisem trhové smlouvy v Brně prodal Janu Šemberovi Čer-
nohorskému z Boskovic a na Bučovicích za sumu 150.000 zlatých.

Pod panství Prštice patřily tyto obce:
 Prštice (32), Radostice (27) Silovice/dnešní Silůvky (31), Moravské Bránice 
(43), Mělčany (37), Tikovice (47), Bratčice (43), Syrovice (28), Cvrčovice (55), 
Odrovice (31)
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Pod panství Vlasatice patřily tyto obce:
 Vlasatice (64), Smolín (27), Přísnotice (43), Vranovice (56), Dunajovice (99), 
Charváty (34), Medlov (56), Malešovice (56), Ledeč (17)
 V závorce je uveden počet usedlých, tj. sedláků a chalupníků platících vrchnosti 
v penězích nebo naturáliích (slepice, vejce, husy, obiloviny apod.).

•    „K tejž vsi (Pršticím) jest jeden břeh potoka Bobravy, kterýž od hranic Mod-
řičských až do hranic Radostických, v tom potoku ryb a rakův může se lapati 
s dostatkem.

•    Při tej vsi jsou lesové panští nemalé. Při těch lesích a v těch místech mají lidé 
Prštičtí své gruntovní kusy lesů, které slovou Líchy.

•    Při též vsi jest pustá obec Modřička, k té vsi jsou příslušné roli, které jsou lidem 
Prštickým ko kusu rozděleny pod desátek do vůle panské puštěny.

•    Při též vsi jest cihelna panská a kovárna panská.
•    Na šenkhause panském šenkují se panská vína, od sv. Jiří až do sv. Václava 

beze všech překážek a potom když lidé vín svých vybudou a nemají co šenko-
vati, tehdá pán šenkovati dá, však lidem bez ublížení.

•    V tej vsi jest masař, dává loje přepuštěného při sv. Václavě.
•    Při tej vsi jest jedno Čihadlo, na kterémž ptáci se síťkami a lepem chytají.
•    V též vsi dává se desátek obilnej k faře Tikovské z 11 ½ lánu ozimej i jařej, ale 

poněvadž pán kněze na faru podává, k němu se smlouvá a službu mu dává.  
Ty desátky pán sám bere.

•    Podsedníci (pozn. drobní držitelé půdy) z roli svých žádného desátku nedávají. 
Než knězi každá dává slepici jednu nebo dvě.

Tvrz Prštická
•    Při vsi jest pivovar, sladovna s sýpkami a …………… dostatečně od kamene 

vystavěný, v kterémžto pivovaře pánev a jiné potřeby se vším dostatkem jsou.
•    Při tom pivovaře jest mlejn volový od kamene dobře vystavěný, na kterémž 

jsou sýpky obilné a v  tom mlejně jest dvoje složení kamenů, kteréž se velmi 
táhne a vždycky se 16 volů k tažení na ten mlejn beře a ti se prachem a jiným 
omastkem z toho mlýna krmí a prodávají a jiní hladovití na ta místa se berou, 
kterýž se vykrmením a  prodejem drahně užívá, nebo se několikrát do roka 
vykrmiti a prodati mohou.

•    V témž mlejně ku potřebě tvrze a jiných všech dvorů panských, na vychování 
čeledi se mele i lidem, z čehož nemálo vejmélného přichází.

•    Dvůr panský při tvrzi, k kterémuž jest v Prštických, Radostických a Modřič-
ských polích drahně rolí a té roli jest 17 lánů.

•    V témž dvoře krav dojných chová se 30, jalového dobytka přes zimu 40 a časem 
i více, neboť mláta a pomyjí z pivovaru dostatek jest. Sviní a vepřů se chová 
150 a časem i více. A tak se jalového dobytka, vepřů a sviní nemálo prodejem 
užití může.
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•    K témuž dvoru jsou louky, bývá na nich 12, 6, 5, 6, 6 vozů – suma sena z těch 
luk 35 vozů. A z těch luk otavy se drahně vozů sklidí, to seno i otava k užitku 
dvorskému na vychování dobytka se zanechávají. Štěpnice panská, z kteréž 
nemálo ovoce všelijakého se sklidí a za drahně zlatých se prodává a trávy v ní 
dobře bývají. Zahrada za tvrzí, v kteréž všelijaké kuchyňské a jiné věci potrav-
né se sejí a sázejí, i také nemálo štěpův v ní jest.

 Roboty pěší povinné
•    Podsedníci povinni po 1 dni na jař séci oves, neb což se jim rozkáže, jest pod-

sedníků s těmi 3 pololáníky 23 dni, činí dni 26.
•    Též oni povinni po 1 dni na oves hrabání neb vázání vypraviti – klade se dni 26.
•    Též oni, když by se hnůj ze dvora Prštického na roli vozil, povinni po 1 dni 

nakydovati anebo na poli rozkydovati – činí dní 26.
•    Též oni povinni na lukách, na gruntech Prštických ležících trávy séci, Podsed-

níci po ½ dni a 3 pololáníci po 1 dni, činí dní 13
•    Též Podsedníci povinni k tarasům rybníků Prštických dříví v lesích panských 

podtínati, když potřeba káže.

Rybníci: 
•    rybník Velikonec – sází se do něho na kapry 30 kop
•    rybník Tobolka – sází se do něho na kapry 50 kop
•    rybník Kluk – sází se do něho na kapry 40 kop
•    rybník Modřička na pusté vsi – sází se do něho 30 kop. Rybník pustý nad Mod-

řičkou – když se opraví, může se do něho dáti plodů na vejtah 20 kop.“ 
 Sestavila Jana Kubíková
 z výpisů Urbáře Prštického a Vlasatického z r. 1574 JUDr. Lahody 

5. i) Vánoční zpívání na zámku
22. prosince 2019 se konalo na zámeckém nádvoří tradiční Zpívání na zámku. 

Tentokrát se zpívání konalo tak trochu na staveništi. Opravuje se celá střecha na-
šeho zámku. Akci pro veřejnost připravuje stále stejný, osvědčený a věrný kolek-
tiv lidí společně s obcí Prštice. Zpívání je hojně navštěvováno veřejností pro svou 
milou a sváteční vánoční atmosféru. Zde je třeba beze vší skromnosti poděkovat 
vystupující hudební dvojici „Hana a  Jana“ paní Janě Kubíkové a Haně Červené. 
Dokázaly celý večer zpívat a hrát a zaujmout za přispění zpěvu dobrovolníků veš-
keré obecenstvo na zámeckém nádvoří. Poděkování náleží i paní Ireně Dokoupilo-
vé a Janě Růžičkové, které zorganizovaly „jen“ to ostatní, průběh akce, občerstvení 
a úklid! Této neviditelné činnosti si téměř nikdo nevšimne. Všem, i těm které jsem 
opomněl jmenovitě uvést, však velmi děkuji jménem Obce. Bez této milé hudební 
akce by byly vánoční svátky tak nějak neúplné.
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Udržet celý večer dobrou náladu před četným publikem vyžaduje kus dovednosti 
a umění. Paní Hana Červená a paní Jana Kubíková to již po několik let stále doka-
zují na Vánočním zpívání na zámeckém nádvoří v Pršticích k radosti a dobré náladě 
nás všech.  (Foto J. Daněk)

(Foto J. Daněk)
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6. ZPRÁVY Z PRŠTICKÉHO SPORTU

6. a) Veřejné cvičení 2019
V neděli, 12. května, se uskutečnilo ve sportovní hale v Pršticích veřejné cviče-

ní odboru Sport pro všechny, které bylo již desáté v řadě. V programu této akce 
se předvedly všechny naše cvičící složky – kolektiv rodičů a dětí, předškolní žac-
tvo, mladší žactvo a kolektiv žactvo-gymnastika. Přítomní diváci kladně ocenili 
jednotlivá vystoupení – na trampolínce, na překážkové dráze, na gymnastickém 
koberci. Líbivé bylo cvičení na tyči v podání Aničky Kocábové. Diváci jistě ocenili 
i hodnotnou akrobacii a salta z  trampolínky prštických gymnastů a gymnastek. 
Jako hosté tentokrát vystoupily tanečnice ze Sokola Neslovice, které se předvedly 
ve 3 skladbách. Celá akce proběhla v pěkném prostředí prštické tělocvičny. Všich-
ni přítomní jednak ocenili obětavou práci všech cvičitelek a také kvitovali, že šlo 
o velice vydařenou akci.                                                           

 Foto a text Vladimír Pikula
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6. b) Závodní úspěchy SPV 2019
V první polovině roku 2019 dosáhli naši cvičenci velice významných úspěchů 

na župních závodech v Brně. Uvádíme medailová umístění.
V plavání - 1. místo Dominik Pařil – I. kateg., 1. místo Lukáš Pikula – III. kateg., 

1. místo Monika Pikulová – III. kateg., 1. místo – Sára Pařilová – dorostenky.
Ve sportovní gymnastice – 3. místo Johana Drábková – II.kateg., 1. místo Kateři-

na Smotrilová – IV. kateg., 1. místo Sára Pařilová – dorostenky,  1. místo Lukáš 
Pikula, 3. místo Dominik Stejskal – oba  III. kateg.

Ve šplhu – 2. místo Zuzana Hřebačková – II. kateg.,  2. místo Lukáš Pikula –  
III. kateg.

V  lehké atletice -2. místo Johana Drábková – II.kateg., 3. místo Natálie Fialo-
vá – III. kateg., 2. místo Sára Pařilová – dorostenky, 1. místo Dominik Pařil –  
I. kateg., 1. místo Lukáš Pikula – III. kateg.

Nejvíce hodnotíme úspěch tří našich cvičenců, kteří se probojovali do přebo-
ru ČR v sokolské všestrannosti, ve víceboji – šplh, plavání, atletika a gymnastika, 
který se uskutečnil v Praze o víkendu 8.-9.6. 2019.  Byli to – Kateřina Smotrilová, 
Sára Pařilová a Lukáš Pikula.
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Výsledky:
Sára Pařilová – dorostenky, celkové umístění 15. místo, nejlepší byla ve SG a pla-

vání – 11. místo.
Kateřina Smotrilová – žákyně IV. kateg. , celkové umístění 11. místo, nejlepší byla 

ve SG – 8. místo, pak ve šplhu – 10. místo.

Lukáš Pikula – přeborníkem České republiky
žáci, kategorie III.

Celkové umístění I. místo, obsazení I. míst ve všech jednotlivých disciplínách  
ve šplhu, plavání, lehké atletice a sportovní gymnastice.

Velice blahopřejeme!!

Na obrázku jsou přeborníci ČR v  jednotlivých věkových kategoriích – staršího 
žactva III., IV., dorostu a dospělých. Lukáš Pikula – první zleva.

Foto a text: Vladimír Pikula, 
vedoucí odboru SPV TJ SOKOL Prštice
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Ke gratulaci Lukášovi, Sáře a Katce, rovněž ke gratulaci všem cvičitelům SPV 
TJ SOKOL Prštice, pod jejichž vedením tyto vynikající výsledky naší mládeže 
vznikají, se rádi připojujeme. Odbor Sportu pro všechny již několik let dosahuje 
mimořádných úspěchů při své činnosti s dětmi a mládeží, čehož jsme svědky při 
pročítání obsahu téměř všech Zpravodajů obce Prštice. V  každém čísle nebývá 
o články tohoto odboru nouze a jejich obětavou práci je nutno velmi ocenit. Buď-
me hrdí na naše cvičitele  a jejich svěřence, kteří nejen sobě či SOKOLU, ale také 
naší obci přinášejí nebývalé úspěchy, jakými je  přeborník ČR v sokolské všestran-
nosti a v dalším článku i vítěz Ostravské tretry.
 Jana Kubíková

6. c) Sportovní úspěchy v boxu a atletice
Další letošní snůšku sportovních úspěchů naší obci přinesli naší obci dva  

Tomášové – Veselý a Horák. K tomu není co dodat – snad jen „HOŠI GRATULU-
JEME A JSME NA VÁS HRDÍ“.

Úryvek z článku Brněnského deníku

Boxer Veselý navlékl zlatý prsten olympijského vítěze Zachary
2. 7. 2019

„Brno – Sedmiměsíční pouť za-
končil ziskem klenotu. Doslova. 
Boxer brněnského Knokautu Tomáš 
Veselý vyhrál finálový duel Turnaje 
Janka Zachary ve váze do 69 kilogra-
mů.

V bratislavské Engerau Aréně po-
razil na body slovenského reprezen-
tanta Petera Tokoše a  obdržel zlatý 
prsten olympijského vítěze z  Hel-
sinek 1952  Jána Zachary. „Udělal 
krásný zápas, je to velký úspěch,“ 
těšilo brněnského kouče Jaromíra  
Anderta.

Autor: Jaroslav Kára 
Zdroj: https://brnensky.denik.cz/

ostatni_region/boxer-vesely-navlekl-
-zlaty-prsten-olympijskeho-viteze-za-

chary-20190702.html
Tomáš Veselý se zlatou medailí z  Turnaje 
Jána Zachary  Foto: archiv
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Tomáš Horák – vítěz Zlaté tretry Ostrava a Evropských atletických her
Dne 20. června se účastnil závodu v rámci Čokoládové tretry, kde osm nejlepších 

postoupilo do finále na Zlaté tretře v Ostravě. Vyhrál 300 m se skvělým časem 43,20 sec.
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Ve dnech 9.–11. září na Evropských atletických hrách mládeže (European 
kids athletics games) v Brně Tomáš vybojoval 2 zlaté medaile ve skoku dalekém  
(5,25 m) a skoku vysokém (1,49 m). Tomášovy výsledky byly dokonce zaznamená-
ny jako rekordy her v jeho kategorii.

 Text a foto: Šárka Horáková

6. d) Hasičské závody 2019
SDH Prštice pořádalo v sobotu 25. května již 30. ročník tradičních hasičských 

závodů Memoriál bratří Slaných. Zúčastnilo se ho mnoho závodních družstev 
z okolních vesnic, jak mužských, tak ženských. Místní mužský závodní tým si ne-
nechal vyfouknout první místo a oslavil první závod v sezóně vítězstvím. Našim 
ženám se také dařilo, bohužel na pohár nedosáhly. 

Na konci prázdnin, v pátek 30. srpna, prštičtí hasiči uspořádali druhé, tentokrát 
noční hasičské závody. Netradiční akce se vydařila, zúčastnilo se celkem 8 soutěž-
ních družstev, mužských i ženských. I tentokrát prštický mužský tým obsadil první 
místo. Hasiči doufají ve více podobných vydařených akcí. 

    Jana Slaná
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 Foto: Radek Truhlář

6. e) Sportovní vyžití v obci 2019/2020
TJ SOKOL PRŠTICE
VEŘEJNOST – děti, žactvo

•     sportovní gymnastika žactvo – pondělí a čtvrtek 17.00–19.00 hod.
•     cvičení nejmladšího žactva – pondělí 15.30–16.45 hod. 
•     cvičení pro rodiče s dětmi – úterý 16.00–17.00 hod. 
•     cvičení mladší žactvo – pátek 15.00–16.00 hod.

VEŘEJNOST – dorost, dospělí
•     nohejbal – středa 17.30–18.30 hod.
•     jogalates  – středa 18.30–19.30. hod. 
•     volejbal – středa od 19.30 hod.
•     badminton – čtvrtek 19.00–21.00 hod.     
•     stolní tenis – neděle 17.00–19.00 hod. nebo po dohodě kdykoliv

Bližší informace a ověření aktuálního stavu na www.tjsokolprstice.cz. v podsek-
cích jednotlivých oddílů.
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6. f) Činnost v golfovém sportu 
CASTLE GOLF CLUB Prštice – 10 let golfu v Pršticích

V roce 2009 byl v Pršticích založen golfový klub Castle Golf Club Prštice. Pár 
golfistů dokázalo nadchnout další hráče a během několika let vyrostla silná zá-
kladna, která má dnes 70 členů nejen z Prštic. Před deseti lety jsme se začali učit 
golfový švih, hru na greenu a golfovou etiku. Z původního nadšení se vyvinula vá-
šeň a tak někteří z nás již bez golfu nedokáží žít. Za prštickým zámkem budujeme 
a neustále vylepšujeme tréninkové centrum s odpalištěm (driving range), greenem 
s pískovou překážkou (bunkerem) a 6 crossgolfových jamek. 

Pořádáme zde dny otevřených dveří pro veřejnost, kde si každý může zdarma vy-
zkoušet golfovou hru. Pravidelně organizujeme turnaje jak na crossgolfu za zámkem, 
tak na velkých hřištích jako jsou Kaskáda, Austerlitz, Poysdorf, Telč a  další.  Naši 
hráči a hráčky se pravidelně umísťují na předních místech v amatérských golfových 
turnajích po celé ČR, družstvo naších mužů letos postoupilo do 2. ligy, máme certi-
fikovaného golfového trenéra, juniorský tým a dámskou sekci. Protože golf je sport 
a ve sportu jde kromě zábavy také o měření sil, máme i vlastní mistrovství klubu.

Golf je zábava pro celou rodinu, a proto se věnujeme i dětem. Jednou týdně 
máme tréninky pro děti, kde si i vaše dítě může osvojit základy golfové hry a etiky. 
V létě pořádáme golfový kemp pro děti z Prštic a okolí. Nebavíme se však pouze 

Prštický tým na hřišti v Kravařích, kde vybojoval postup do 2. ligy (zleva: Tomáš Stejskal, 
Tomáš Piku-la, Lukáš Novotný, Radek Urban, Petr Urban, Jan Černý, Lukáš Hanák). 



55

Hráči na jamce č. 2 prštického crossgolfového hřiště. Foto: Tomáš Stejskal

Odpaliště na driving range v Pršticích.          Foto: Tomáš Stejskal

Jaký byl Golfový tábor 2019?
Již druhým rokem pořádá prštický golfový klub dětský kemp, kde si děti ve 

věku od 6 do 16 let, pod dohledem certifikovaného trenéra, zdokonalují své gol-
fové dovednosti. Od pondělí 15. do pátku 19. července 2019 jsme se každé ráno 

golfem, ale i společenský život je pro nás důležitý. V Pršticích pravidelně organi-
zujeme swingový nebo country ples.

Rádi se s vámi potkáme a ukážeme krásu golfové hry. Kromě centra za zámkem 
nás najdete na webu www.castle-golf.cz nebo na Facebooku /CGCPR, kde se o nás 
dozvíte více. Tomáš Stejskal
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Foto: Tomáš Stejskal

Prštický junior tým v golfovém resortu Kaskáda. Foto: Tomáš Stejskal

od osmi do pěti odpoledne společně věnovali nejen golfu. Hlavním programem 
byl samozřejmě trénink golfové techniky a hra na hřišti. Zvládli jsme také deskové 
i jiné hry, koupání v bazénu a výlet offroadem. 

První dva dny jsme intenzivně trénovali na driving range za zámkem. Zdokona-
lovali golfový švih, procvičovali přihrávky na green a pilovali hru do jamky. V po-
lední pauze nás bavily deskové hry nebo jízda zručnosti golfovým autíčkem. Ve 
středu jsme si udělali výlet do golfového resortu Kaskáda u  Kuřimi a  zahráli si 
zdejší akademii. Další výlet nás čekal následující den, kdy jsme vyrazili na malé 
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6. g) Kynologický klub Prštice
Kynologický klub Prštice je členem Moravskoslezského kynologického svazu 

a svou činností se zabývá již téměř 20 let. 
Ke své činnosti využíváme v Pršticích prostory bývalého hokejového hřiště za 

Loučkami. Scházíme se zde pravidelně každou neděli dopoledne a každý, kdo má 

Společné foto s rodiči před závěrečným turnajem v Pršticích za zámkem
.               Foto: Tomáš Stejskal

golfové hřiště v Holešovicích. Děti zde ukázaly, že jsou na hřišti naprosto samo-
statné a připravené na závěrečný turnaj. Poslední den byl zdánlivě odpočinkový. 
Nasedli jsme do terénního auta a vyrazili na offroad výlet. Odpoledne pak proběhl 
závěrečný turnaj s rodiči. Rodiče a jejich děti hráli společně v malých skupinkách 
a děti měly za úkol zahrát lepší výsledek (méně ran) alespoň na jedné jamce z 6-ti 
jamkového kola. Všichni rodiče si mysleli, že jsou lepší golfisté, než jejich děti, ale 
hodně se spletli. Moje dcera mě porazila již na první jamce a syn na třetí. Další ro-
diče prohráli na druhé nebo třetí jamce. Zbytek kola se tak dohrával jen pro zábavu.

Po vyhlášení výsledků turnaje a předání cen všem účastníkům kempu jsme ještě 
dlouho seděli u grilu a slavili konec týdne. Sezení u stolu děti moc nebavilo, a tak si 
vzaly golfové hole a vyrazily opět na hřiště. A to je nejlepší konec, který si můžeme 
přát. Již se těším na rok 2020. Tomáš Stejskal, trenér
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 Foto: Larissa Kozlíková

6. h) Prštický Šlapák aneb Rozloučení s létem
Šest hodin stále dokola. Někomu by se z toho mohla točit hlava. 
Už druhým rokem se ale našla padesátka cyklistů, kterým se tento nápad zalíbil 

a setkali se na startu „Prštického Šlapáku“. 
Po loňském úspěšném, nultém, ročníku se organizátoři, Aleš Cizner a Pavel 

Tichý, pustili do práce s ještě větší chutí. Trasa závodu, která vedla lesními cesta-
mi okolo Prštic a Radostic, byla zveřejněna již během letních prázdnin, kdy byla 
také prosekána a vyčištěna, aby mohli závodníci pohodlně trénovat. Jeden zá-
vodní okruh představoval trať o délce 10 km, s celkovým stoupáním cca 160 m. 

Pravidla byla jednoduchá, kdo ujede za 6 hodin nejvíce kol, ten vyhrává. Pro 
zpestření závodu bylo opět aplikováno pravidlo čtyř piv – za každá 4 vypitá piva 

psa a není mu lhostejné, jak se chová a co dělá, popř. chce svého psa nějak zaba-
vit, může k nám na „cvičák“ kdykoliv dorazit. Na cvičišti probíhá základní výcvik 
psů z poslušnosti. Někteří z našich členů tento výcvik pak úspěšně ukončují slože-
ním všestranných zkoušek, které se skládají ze stop, poslušnosti a obran. V součas-
né době máme 11 aktivních členů.

Kynologický klub se také aktivně podílí na společenském životě v obci – letos 
jsme již po sedmé pořádali taneční „Letní noc“, která se v  letošním roce usku-
tečnila netradičně na hřišti Na Loučkách. Akce byla velmi vydařená a věříme, že 
stejnou akci budeme moci uspořádat i v roce 2020.

Zveme všechny zájemce o činnost našeho klubu k třeba i informační návštěvě – 
těšíme se na vás každé nedělní dopoledne! Členové KK Prštice
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dostává závodník jedno kolo k dobru, bez šlapání.  Toto pravidlo dávalo prostor 
pro taktiku neprofesionálním cyklistům a  mohlo zavařit těm profesionálním  
šlapákům. 

Třetí zářijovou sobotu se na startu potkalo celkem 43 dospělých závodníků, kte-
ří dohromady objeli trať téměř 250krát. 

Oproti loňskému roku přibylo i závodníků v dětské kategorii do 15 let, kterých 
nakonec odstartovalo hned 10. Holky i kluci kroužili po trati s obrovským nábo-
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jem a chutí vyhrát. Děti se celý den navzájem burcovaly a vítěz tak dokončil závod 
s úctyhodnými 5 koly (50 km). 

Pro vítěze i všechny zúčastněné byla připravena bohatá tombola. 
Jsme rádi, že kromě závodníků se k zámku, na start, přišla během dne podí-

vat spousta přátel a známých, nebo jen kolemjdoucích či zvědavých, kteří pod-
pořili už tak pohodovou náladu celé akce a užili si s námi poslední slunečný den  
léta 2019. 
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Další cyklistické dění v obci, i mimo 
ni, můžete sledovat na facebookových 
stránkách Cykloklub Prštice.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Muži od 15 do 100 let:

David Dvořák (Hradec Králové)
Tomáš Kubík (Prštice)
Josef Musil (Brno)

Ženy od 15 do 100 let:
Hana Vejrostová (Lukovany)
Renata Matušková (Prštice)
Kateřina Tichá (Prštice)

Děti do 15 let:
Jan Rozbořil (Prštice)
Ludvík Hess (Prštice)
Julie Sázavská (Brno) 

Text a foto Kateřina Tichá
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký počet 
požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů 
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domů, bytů, CHRAŇTE

domov i sebe
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Hasičského záchranného sboru
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