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V neděli 10.5. do naší obce zavítal zpěvák Josef Vágner (vpravo). Kromě jiného si
s děvčaty z 8. a 9. třídy a s prezidentkou Hnutí na vlastních nohou paní Bělou Gran
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Jensen (vlevo) zazpíval i Stonožkovou hymnu. Více článek uvnitř čísla.
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Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 3. 06. 2009
Na základě zákona č.128/2000 Sb.,,
o obcích zastupitelstvo
p
obce:

1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Josefa Kadlčka a pana Jaroslava Hladiše
4. Schvaluje návrhovou komisi ve
složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Nesouhlasí se zpětnou platbou
nájemného na pozemky parc.č. st.
478/1, st. 478/2 a parc.č. 496/5 v k.ú.
Prakšice vzhlede k tomu, že nájemní vztah na uvedené pozemky nikdy
nenastal a dle zák.č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku
ČR do vlastnictví obcí, měly být uvedené pozemky do majetku obce převedeny zároveň se stavbou bytového
domu č.p. 236 a č.p. 220.
Starostu obce pověřuje dalším jednáním.

6. Schvaluje žádost ředitele ZŠ Prakšice o rekonstrukci plynové kotelny
v ZŚ Prakšice. Předpokládané náklady 550.000,- Kč.
7. Schvaluje zakoupení nového zásobníku na vodu pro závlahový systém
místního fotbalového hřiště – cena
cca 70 .000,- Kč s DPH. Dále schvaluje doplatek za napojení dalších dvou
studní pro závlahový systém fotbalového hřiště ve výši 110.414 Kč.
8. Schvaluje provedení regenerace
travnaté plochy fotbalového hřiště .
Předpokládané
náklady
cca
95.000,- Kč.

k provedení stavby „Protierozní
a protipovodňová opatření v trati
Z á ž l e b č í“ , která vyplynula
z pozemkových úprav provedených
v k.ú. Prakšice v r.2008
12. Dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dává předchozí souhlas ZŠ Prakšice pro přijetí finančního daru ve
výši 200.000,- Kč od firmy A u t o g a
m e s a. s., S t o l á ř s k á 490, Uherský Brod pro ZŠ Prakšice. Finanční
dar smí být použit pouze za účelem
vybavení školy Prakšice učebnicemi
a pomůckami potřebnými pro výuku
žáků. Finanční komise provede kontrolu využití daru.

9. Schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2009
dle předloženého návrhu.
10. Schvaluje celoroční hospodaření
obce Prakšice a závěrečný účet obce
za rok 2008 včetně zpráva č. 234/2008
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prakšice,
IČO : 00291277 za rok 2008 bez
výhrad.
11. Souhlasí s uzavřením smlouvy
č.j.: PÚ 1141/2009 o udělení souhlasu

13. Bere na vědomí zprávu starosty obce o zahájení územního řízení
akce“ Rekonstrukce ČOV Prakšice
– Pašovice a výtlačný řad odpadních
vod“.

14. Bere na vědomí zprávu starosty obce ze sněmu SMO v Karlových
Varech, který proběhl 27.a 28. 05.
2009.

Změny v evidenci obyvatel od 1.4. do 30.6.2009
Narození

Přihlášení

Úmrtí

•
•
•
•

•

•
•
•

Marie Jahodová
Darina Mrázková
Marie Kučerová
Ondřej Blaha

Petra Chludová

Odhlášení
•
•

Jana Mošťková
Miroslav Šebek

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.6.2009

Josef Ruprec
Františka Bě
Josef Běhůn

975

SPOLEČENSKÁ
Č
Á KRONIKA

Začátkem měsíce červenec oslavila krásné životní jubileum
80 let paní Ludmila Šťastná.
Přejeme jí pevné zdraví, hodně elánu a pohody!
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Střípky ze školy
Den zdraví
V dubnu proběhlo na naší škole dopoledne věnováno Světovému dni zdraví, při kterém si děti
vyzkoušely různé druhy poskytování první pomoci za asistence
zdravotnic. Žáci byli rozděleni do
skupin a plnili úkoly, které se týkaly první pomoci, zdravé výživy
nebo péče o chrup. Abychom děti
jenom nezkoušeli, mohly si v rámci
dopoledne vyplnit také křížovky či
poskládat puzzle. Získaly tak hravou formou nové vědomosti a podle ohlasů se jim Den zdraví líbil. Za
spolupráci děkujeme paní doktorce
Otrhálkové a zdravotnicím paní
Martě Jankůjové a Jiřině Hefkové.
Mgr. Monika Mahdalová

Knížka pro prvňáčka
Nacházíme se v době, kdy společnosti udává tón technika. Všichni
lidé, nejen děti, tráví stále více času ve
virtuálním světě, internet nabízí velmi
snadno spoustu informací, a tak roste
i nechuť ke čtení knih. Národní pedagogická knihovna Komenského proto vytvořila projekt „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem
bylo podpořit zájem o četbu už u dětí
v prvním roce školní docházky.
Víme, jak důležitá je úloha čtení
s porozuměním pro další vývoj dětí,
a rozhodně ji nepodceňujeme, proto
se zapojili i naši žáci první třídy společně s paní učitelkou Janou Kovaříkovou, která pro ně v průběhu školního
roku připravovala netradiční hodiny
čtení a nejrůznější projekty spojené
s touto tématikou. Například v únoru
uspořádali pro děti z mateřské školy
ukázkovou hodinu čtení s názvem
„Jak umím číst“, o měsíc později
tuto hodinu zopakovali pro rodiče.
V okrskovém kole recitační soutěže
Dětská scéna v Uherském Brodě získali letos krásné 1. a 3. místo. Kromě
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školní knihovny a místních knihoven navštívili Městskou knihovnu
v Uherském Brodě. V neposlední řadě
se účastnili akce „Orbis pictus aneb
Okna časů minulých“ v Muzeu J. A.
Komenského v Uherském Brodě. Jde
o hodinový pořad pro žáky základ-

ních škol, jehož cílem je seznámit se
zajímavým způsobem se stejnojmenným dílem Komenského.
Odměnou za účast a splnění podmínek projektu „Už jsem čtenář“
byla dětem knížka Okno do komína,
kterou napsala renomovaná česká
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autorka Ivona Březinová a ilustrovala ji Vlasta Baránková. Získat ji mohl
pouze prvňáček přihlášený do projektu. K radosti nás všech navštívila
Ivona Březinová 3. června 2009 naši
školu a knížky dětem předala osobně.
Předávání knížek bylo spojeno s otevřením školní knihovny, při kterém
asistovala pracovnice NPKK a zároveň tvůrkyně projektu Mgr. Ivana
Hutařová a ředitelka NPKK Mgr. Alice Košková. Na úvod zazněla báseň
z úst vítěze okrskového kola recitační

soutěže Dětská scéna a poté byla slavnostně přestřižena páska. V sále školy
následovala beseda se žáky prvního
stupně. Děti se se spisovatelkou a jejími knihami seznámily již v hodinách
literární výchovy a připravily si pro ni
spoustu zvídavých otázek, které trpělivě zodpověděla. Píše knížky nejen
pro malé děti, ale je oblíbenou autorkou i těch starších, proto se závěr
besedy týkal pouze druhého stupně.
Ivona Březinová představila svá díla
určená dětem této věkové kategorie

a poutavým vyprávěním o hrdinech
svých děl a tom, jak knihy vznikaly,
si zaručeně získala spoustu nových
čtenářů.
Jsme rádi, že jsme se do projektu
zapojili, neboť neměl význam pouze
pro prváčky jako budoucí čtenáře,
ale pro všechny děti. Však jak často
můžete říct, že jste potkali někoho
výjimečného?

Mgr. Monika Mahdalová

Recyklohraní
R á d a
bych
vás
informovala,
jak se nám
dařilo v posledním čtvrtletí školního
roku 2008/2009. Z přehledu je patrné,

jak se děti snažily a že se nám podařilo nasbírat další tři kontejnery baterií
a pět pytlů elektrozařízení (dva ještě nejsou zapsány). Plnili jsme také
další úkoly. Na práci žáků 8. třídy
s názvem „Vypátrejte doupě šroto-

nátora“ se můžete podívat a dát nám
hlas na www.srotonator.cz.
Mgr. Lenka Juráková
Datum: 20. 06. 2009
Aktuální stav bodů: 1951

Datum transakce
18. 06. 2009
17. 06. 2009

Počet bodů
+105
+160

Typ transkace
Připsání bodů
Připsání bodů

Druh transakce
sběr baterií
Kviz

16. 06. 2009
04. 06. 2009
29. 04. 2009
30. 03. 2009
30. 03. 2009
27. 03. 2009
06. 03. 2009
03. 03. 2009
03. 03. 2009

+75
+150
+130
+60
+48
+135
+200
+67
+53

Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů

Sběr elektrozařízení
Splnění úkolu
sběr baterií
Sběr elektrozařízení
Sběr elektrozařízení
sběr baterií
Splnění úkolu
Bonus
Bonus

Komodita
21 kg
Kvíz z oblasti třdění a recyklace
odpadů II
25 kg
Vypátrejte doupě Šrotonátora
26 kg
20 kg
16 kg
27 kg
Jak je to u nás ve škole?
Prémie I. pololetí 2008/2009
Prémie I. pololetí 2008/2009

Zelená stezka - Zlatý list
Navštěvujeme
přírodopisný
kroužek, který vede paní učitelka
Lenka Juráková. Když nám řekla
o soutěži Zelená stezka - Zlatý list,
začali jsme se připravovat, abychom
se mohli zúčastnit zrovna my. V rámci kroužku jsme chodili ven a poznávali různé rostliny a živočichy. Nakonec paní učitelka vybrala dvě skupiny
po šesti žácích. 1. skupina - mladší
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žáci: Iveta Gajdůšková, Aneta Heinrichová, Veronika Sedláčková, Petr
Gabryš, Dominik Michálek a Lukáš
Tomek - všichni ze 6. třídy. Druhá
skupina - starší žáci: Lenka Kučerová
a Zuzana Špalková ze 7. třídy, Lucie
Heinrichová, Tereza Gajdůšková
a Onřej Rubeš z 8. třídy a Veronika
Horonyová z 9. třídy.
V této sestavě jsme v květnu vyra-

zili na krajské kolo, které se konalo
v obci Maršov. Chodili jsme ve skupinách po třech po stanovištích, kterých
bylo celkem devět a byly rozmístěné
po celém Maršově. Bylo to obtížné,
ale my jsme se nedali a získali jsme
1. místo a starší žáci 3. místo! Měli
jsme skvělý pocit z toho, že jsme
vyhráli a postupujeme do národního
kola.
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Ráno 8. 6. 2009 jsme vyjeli z Uh.
Brodu vlakem do Brna a do Ivančic.
V Ivančicích nás vyzvedl autobus
a odvezl nás až do nedalekých Hrubšic. Odtud jsme šli asi 5 km do kempu Pod Templštejnem. Zabydleli jsme
se v malých chatkách a hned jsme šli
prozkoumat okolí. V areálu byly dva
bazény a velké hřiště pro děti. Za naší
malou chatkou tekla řeka Jihlava.
Každý den jsme si mohli vybrat dvě
půldenní exkurze. V úterý jsme měli
první exkurzi - meteorologii s geologií
a geomorfologií a jako druhou entomologii. První byla velmi náročná.
Ušli jsme asi 12 km a museli jsme se
brodit řekou Jihlavou. Ve středu jsme
se zabývali botanikou a obojživelníky. Ve čtvrtek následovala botanika 2
a vše o lese. Exkurze v lese se nám
líbila nejvíc, protože jsme například
krmili koně, byli jsme u včelaře a také

ochutnávali med.
Konečně pátek! Všichni jsme byli
nervózní, protože se mělo soutěžit.
Pořadatelé pro nás přichystali 11 stanovišť, na kterých nás čekaly úkoly a
otázky z hydrobiologie, meteorologie, botaniky,
entomologie,
obojživelníků
nebo například
plazů.
V sobotu jsme
měli celý den
volno, trávili
jsme je u řeky
a hráli různé
hry. V neděli jsme po
n am á h av é m
týdnu odjížděli
domů.
V národním

kole jsme sice nezvítězili, ale moc se
nám tam líbilo a chtěli bychom se
příští rok znovu zúčastnit!
Iveta Gajdůšková, Aneta Heinrichová
a Veronika Sedláčková, VI. třída

Vítání občánků
V pátek 29. května proběhlo ve
vyzdobené zasedací místnosti OÚ
v Prakšicích další slavnostní vítání
občánků. Představujeme vám nyní
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nejmladší občany naší obce: Dora
Moravčíková, Karolína Němečková,
Marie Jahodová, Darina Mrázková
a Martina Vlková. Přejeme dětem

i rodičům pevné zdraví a hodně lásky!
Další fotografie naleznete na našich
webových stránkách.
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První písemná zpráva o existenci Prakšic
V roce 1141 přenesl olomoucký
biskup Jindřich Zdík biskupské sídlo
z chrámu svatého Petra k nově dostavěnému kostelu sv. Václava. Nechal
sepsat seznam biskupských statků,
statků nově založené katedrální kapituly a statků patřících k jednotlivým
kostelům i na jiných hradech. V tomto seznamu, který se dosud zachoval,
je první písemná zpráva o naší obci.
Část překladu listiny Codex diplomaticus Moravia psané latinsky zní: „Jindřich, biskup olomoucký přenesl sídlo olomouckého biskupství do kostela
svatého Václava, k němuž značí věno
… To jsou vsi náležející ke kostelu
ve Spytihněvi …. Prakšice celé ….
Z nynějšího uherskobrodského regionu jsou v uvedené listině jmenovány Neradice (dnešní část Uherského
Brodu kolem pivovaru) a tři popluží
na Brodě (tehdy celní stanice), dvě
popluží na Ořechovém, Biskupice,
Sobinov a Vasilsko, poslední dvě vesnice později zanikly. Prakšice byly
v té době již vyvinutá vesnice. Z uvedeného je zřejmé, že Brod jako město
v té době neexistoval. Autor překladu
dodává, že Prakšice patřily ke kostelu
ve Spytihněvi celé, jako jeho obročí.
Prakšice byly v nejstarších dobách
majetkem zeměpanským.
Jména původních a nejstarších
slovanských osad končí většinou na
koncovku – ice. Jazykozpytci uvádí,
jestliže se v určitém územním obvodu
usadil rod, jehož praotec se jmenoval
v případě Prakšic Prokeš, s rodinou
si vystavěl obydlí, sousedé jmenovali
po jeho zakladateli Prakšice zlatinělým názvem Praxici. Naskýtá se nám
otázka, zda naše vesnice existovala již
v době Velké Moravy. Tedy v období,
kdy nám svatí Cyril a Metoděj přinesli
křesťanskou víru a sní i písmo a vyšší
kulturu. Na tuto otázku nebyla dosud
dána spolehlivá odpověď. V příloze
knihy Uherskohradišťsko 2. vydání
je uváděna pravděpodobná existence
Prakšic v polovině 11. století. Prakšice patřily kostelu – arcijáhenství
ve Spytihněvi, které bylo součástí
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zemského hradu. Existence hradu
souvisela s novou organizací Moravy
po jejím získání Břetislavem I., který položil základy správní struktury
vybudováním hradské soustavy.
Světskou a vojenskou moc soustředil v polovině 11. století pod 5 zemských hradů: Brno, Olomouc, Přerov,
Spytihněv a Břeclav. Roku 1063 syn
Břetislavův kníže Vratislav založil
z náboženských i politických důvodů
v Olomouci biskupství. Pro usnadnění duchovní správy ji rozdělil na několik arciknížectví, jejichž sídla byla na
uvedených zemských hradech. Pravděpodobně v té době byly již existující Prakšice, původně zeměpanský
majetek, uděleny kostelu ve Spytihněvi. Kdy Prakšice vznikly se asi nepodaří zjistit. Zda existovaly již v období Velké Moravy, mohou potvrdit asi
jen archeologické nálezy. V letech
1911 až 1938 prováděli v okolí bývalé
hospody Záhorovských sporadický
archeologický průzkum Jan Kučera,
po jeho smrti František Raichl, později J. Pavelčík. Dle vyjádření pracovníků muzea J.A.Komenského nebyly
výsledky jejich průzkumu zpracovány.
Vesnice nepochybně vznikla v tomto prostoru. Staří pamětníci, kteří se
o výsledky průzkumu zajímali, uváděli, že archeologové zjistili velmi
staré osídlení zkoumaného prostoru
slovanskými obyvateli. Nepodařilo se
jim ale nalézt předměty, pomocí kterých by určili přesněji stáří, kdy byla
tato část vesnice osídlena. Dle jejich
vyprávění lidé tehdy bydleli v podzemnicích, rozměrů asi 4 x 4 m, zjištěny byly stopy po kůlech i jáma na
uskladnění obilí. Při stavbě inženýrských sítí v obci jsem sledoval hloubku kulturní vrstvy v celé obci, z níž
bylo možno usuzovat na vývoj zástavby, zvláště starší části obce. V lokalitě,
kde byl prováděn archeologický průzkum, to je od hasičského skladiště po
zatáčku silnice k Uh. Brodu na konci
vesnice, byla kulturní vrstva nejhlubší kolem 2 m. Před zástavbou domů
na Malé Straně byla menší 1 – 0,5 m.

V ostatních částech vesnice byla
kulturní vrstva malá do 0,5 m nebo
nevýrazná. Při stavbě domů, zvláště
sklepů, nacházeli občané v prostoru
archeologického průzkumu a jeho
okolí, zvláště na malé Straně, různé
zajímavé předměty, například keramické střepy, koňské ostruhy, dokonce i rakev s kostrou člověka, různé
železné předměty, prohlubeň v půdě
o průměru asi 2 m z vypálené zeminy
- asi zbytky pece a jiné. Nálezy občané nehlásili, aby jim nebyla zastavena stavba. Náhodný nález nějakého
předmětu by mohl posunout stáří
vesnice do období Velké Moravy.
Nálezová lokalita Rudimova a Bánov
hradisko. Mohylová pohřebiště prvních Slovanů v Pašovicích v trati Za
Humny dokládá osídlení tohoto území v období před příchodem Cyrila
a Metoděje.
Po rozpadu Velké Moravy bylo
politické a správní uspořádání Moravy v 10. století velmi složité a situace
v naší oblasti velmi nepřehledná.
Rozklad moravského území přivodily až události na konci 10. století,
kdy bylo roztrženo na tři části. Střed
území připadl Českému přemyslovskému státu v letech 1017 – 1031,
dnešní Slovensko připadlo k Uhrám
a jih Moravy východní Marce. Uvedené rozdělení mělo pro brodskou
oblast, ale i území východní Moravy
pro dalších 7 století tragické následky.
Z původního středu Velké Moravy se
náš prostor stal pohraničním územím
se všemi krutými důsledky. Hranicí
mezi Uhrami a Českým státem se stala řeka Olšava. Později hřebeny Bílých
Karpat. Oblast mezi Olšavou a řekou
Váh byla v 11. století z české strany
nazývána Lucko, z uherské Confinium, které nenáleželo ani k Českému
státu, ani k Uhrám. Obě strany usilovaly o získání této oblasti. Větší štěstí
měli Uhři, kteří se koncem 11. století
zmocnili území mezi Bánovem a Slavičínem. Je možné, že tehdy hradisko
Bánov u Brodu nabylo funkci předsunutého uherského hradu, včetně
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Slavičína. Mimořádnou strategickou
úlohu měl v té době Brod, Uherským
byl poprvé nazván v roce 1278.
Vzájemné vpády a loupežení
pohraničního území nepřinášely
prospěch žádné straně, zřejmě se to
dotýkalo i Prakšic. Panovníci obou
stran měli zájem o urovnání sporů
a zajištění bezpečnosti této oblasti.
Na Luckém poli v blízkosti Brodu se
setkal český kníže s uherským králem
třikrát. Stalo se tak roku 1099, 1116
a 1126. Zvláště významné a tragic-

ké bylo setkání v roce 1116. Tehdy
oba panovníci - dvanáctiletý Štěpán,
král uherský a český kníže Vladislav
přitáhli v čele velkých armád. Uhři
se utábořili jižně od Brodu po levé
straně Olšavy, české vojsko severně
od Brodu – Olšavy, tedy ve směru od
Prakšic. Místo přátelského setkání
a jednání o míru v této oblasti došlo
k nečekané šarvátce a k velké bitvě
na Luckém poli. Uherské vojsko bylo
poraženo a dalo se na útěk. Nepřátelství mezi Čechy a Uhry dále trvalo.

Uherští páni a zemani činili na Moravu násilné vpády, aby pomstili svou
porážku, kam přitáhli, vesnice pálili
a lid zajímali. Nájezdy do našeho kraje byly kruté a škody velké, Prakšice
nebyly zřejmě výjimkou. Pak nastal
v našem kraji více než jedno století
klid. Stručný popis událostí do poloviny 12. století ukazuje jak neklidné
bylo období v našem kraji před první
písemnou zprávou o existenci Prakšic.
Zpracoval: Ing. Jaroslav Gajdůšek

Za čistější přírodu kolem nás
V loňském roce jsme občany Prakšic již informovali o sběru odpadků
v okolí obce, který provedli členové
MS Jeleňa Prakšice ve spolupráci se
členy Komise pro životní prostředí
a zemědělství při OÚ Prakšice a zavázali jsme se pokračovat v této aktivitě.
Letos jsme se zaměřili na sběr starých
pneumatik v lokalitě Trnové a Podnádavky. Vyrazili jsme sem v neděli 26.4. a za pomoci těžké techniky
p.Františka Bednaříka jsme vytahali
přes 40 ks pneumatik, přitom jsme
ještě posbírali plný vozík jiného odpadu.Tento odpad musí být recyklován
na náklady OÚ.
Milí spoluobčané, znovu vás tímto žádáme, abyste třídili domovní
odpad, a také, abyste k jeho odkládání využívali místního sběrného dvora, který je otevřen každou sobotu od
9 do 11 hodin.
za MS Jeleňa Prakšice
Ant. Janovský

Pozn. OÚ – pneumatiky
p
y místní
sběrný dvůr nepřebírá, ty musí každý
likvidovat na vlastní náklady, stejně
tak odpad
p většího objemu
j
. Náklady

velmi stoupají, je nutné, aby každý
přispěl při likvidaci odpadu svým
dílem.

Výzva
Již poněkolikáté nabízíme občanům Prakšic možnost prezentace
svých firem a podnikání na obecních webových stránkách a také
v našich novinách. Současně vás
všechny znovu vyzýváme, abyste se s námi podělili o své úspěchy
– např. ve sportu, v motokrosu,
v rybaření, v modelářství nebo v kulturních odvětvích a zasílali nám své
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příspěvky, které následně otiskneme
v Prakšických novinách nebo uveřejníme na webových stránkách
obce. Jsme ochotni vám zprostředkovat (s vašim svolením) i uveřejnění v regionálním tisku. Dále máte
možnost na stránkách našeho zpravodaje poblahopřát k životnímu
jubileu svým blízkým. Své příspěvky včetně fotografií nám zasílejte

pouze v elektronické podobě pomocí formuláře, který najdete na
www.praksice.cz
p
nebo na adresu:
mistostarosta@praksice.cz.
Neváhejte a kontaktujte nás!
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Slavnostní rozloučení s žáky mateřské školy a s žáky 9. třídy základní školy
Ačkoli středa 24.června nebyla
co do počasí nejvydařenější, tak ani
velká bouřka nezkazila slavnostní
atmosféru, kterou v kulturním sále
v Prakšicích prožívali žáci z mateřské
školy, kteří po prázdninách nastupují do 1. třídy a taky deváťáci, kteří se
v září rozjedou na svá nová působiště
na středních školách nebo učilištích.
Celé setkání otevřely nejstarší děti
z mateřské školy, které nastoupily ve
fialových absolventských čepicích
a šerpách a jeden po druhém se nám
jmenovitě představily. Několik vět
k nim promluvila vedoucí učitelka
MŠ Prakšice paní Marta Minaříková a pak předvedly mladší žáčci ze
školky své kulturní pásmo. Následoval slavnostní projev místostarostky
obce paní Ireny Bandriové a pak už
paní Minaříková, paní učitelka Jan-

kůjová a předsedkyně SRPŠ při MŠ
paní Jenerálová rozdaly budoucím
prvňáčkům knížky a kytičku. Dárky za Obec Prakšice předala poté
s místostarostou i předsedkyně kulturní komise při OÚ v Prakšicích
paní Marie Vlková.
Druhá půle slavnostního setkání
patřila žákům 9. třídy, kteří opouští
naši školu a po prázdninách se setkají s novými učitely, novými spolužáky a kamarády. Letos se závěrečného
setkání zúčastnili všichni žáci třídy
společně i se svou třídní učitelkou
paní Sylvou Roženkovou. S každým
žákem se jednotlivě opět rozloučila
místostarostka obce a všem byly předány pamětní listy a dárky. Ke krásné
atmosféře přispělo i slavnostní oblečení všech zúčastněných žáků a hojná
účast rodičů.

Ke všem svým svěřencům poté
promluvil i ředitel školy pan Pavel
Savara a na závěr celé akce proběhlo velké fotografování na památku
a zápisy do kulturní kroniky Obce
Prakšice. Mezi jinými byla přítomna
jako host za kulturní komisi OÚ Pašovice i paní Lenka Juráková. Všechny
fotografie si můžete prohlédnout na
www.praksice.cz
p
.
Já bych chtěla poděkovat všem,
kteří se zapojili do přípravy této
pěkné akce, děkuji všem učitelkám
mateřské školy za přípravu programu
a za zdárný průběh celého odpoledne. Stejně tak děkuji Obci Pašovice,
která se na této akci částečně podílela
finančně.
Irena Bandriová, místostarosta
Obce Prakšice

Skupina

Scarlet rose
www.scarletrose.cz

vás srdeþnČ zve na taneþní zábavu,
která se koná v sobotu 18. þervence 2009
na sportovním hĜišti v Prakšicích.
Zaþátek ve 20.00 hodin.
Ve 23.00 hodin probČhne kĜest nového CD s názvem „ Letím“.
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Fotoreportáže
V neděli 4.7. proběhl na našem hřišti country festival spojený s dětským dnem. Zdařilou akci připravila taneční
skupina Country Mix z Pašovic, bylo připraveno několik atrakcí pro děti a k tanci i poslechu hrály skupiny Sklerotici
z Pašovic a Samorost z Nivnice.

foto: Martin Procházka
V pondělí 29.6. se přehnala naší obcí silná bouře. Její následky si prohlédněte na fotografiích, které nám poskytla
Martina Zemánková a Michal Kuba. Děkujeme členům SDH i ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na úklidu
míst postižených přívalem vody a bahna!

Duben 2009

strana 9

Prakšické novinyy

Prakšické stromy- 1.část
Když se před časem u plané hrušky za prakšickým kostelem objevila
tabulka se státním znakem, mnozí
z nás se ptali, co to znamená. Tabule
potvrzuje, že tento strom byl vyhlášen
památným stromem České republiky.
Trochu teorie: Památné stromy
jsou mimořádně významné stromy,
které se značí tabulí s malým státním znakem ČR. Vyhlašuje je podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny místně příslušný
orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí pověřeného úřadu – nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského
úřadu statutárních měst. Tento orgán
zajišťuje vyhlášení ochranného pásma okolo památných stromů, dohlíží
na jejich ošetřování a rozhoduje také
o případném zrušení ochrany.
Ochranným pásmem je desetinásobek
poloměru kmene ve výšce 130 cm nad
zemí, není-li stanoveno jinak. Pokud
by mělo při výstavbě nebo při vybraných hospodářských zásazích (hnojení, postřiky, odvodňování, vyžínání
klestu) dojít k zásahu do ochranného
pásma památného stromu, musí mít
investor či hospodář povolení k tomuto zásahu od orgánu ochrany přírody,
který památný strom vyhlásil.
Návrh na vyhlášení památných
stromů může podat kterýkoliv občan.
Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo
jejich kombinací):
• stromy mimořádného vzrůstu
• stromy mimořádného stáří
• stromy, mající zvláštní habitus
(celkový vzhled)
• stromy, které jsou krajinnými
dominantami nebo jinak
výrazně přispívají ke krajinnému rázu
• stromy, upomínající na určitou
historickou událost nebo
pověst
• stromy, doprovázející nějakou
kulturní památku (kaple,
kostel, boží muka, studánku)
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Naše planá hruška za kostelem
byla vyhlášena památným stromem
už 13.2. 2004 na základě návrhu
Ing. Barčíka - vedoucího Odboru
ochrany přírody při Městském úřadě
v Uherském Brodě. Důvodů pro toto
vyhlášení bylo několik – zejména
stáří stromu, jeho majestátný vzhled
a především pak překrásná symetrická koruna. Malebnost stromu
vynikne hlavně na jaře, kdy je hruška
v plném květu. Ihned po vyhlášení
byla hruška řádně označena cedulí se
státním znakem, bohužel však krátce nato ceduli někdo odcizil. Novou

ceduli získala hruška až po dlouhých
čtyřech letech (viz obr. č.1). Hruška
roste cca 30m za kostelem, její výška
je přibližně 13 m s obvodem stromu
cca 350 cm.
Podle výše uvedeného zákona je
ochranné pásmo kolem tohoto stromu cca 6 m. O tom, že naše planá
hruška skutečně patří mezi památné stromy ČR, se můžete přesvědčit na serveru-http://drusop.nature.
cz. Registr památných stromů vede
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů.
Planuše za kostelem stojí na začátku ovocného sadu zvaného Manůj
žleb. Žleb založil začátkem 19 stol.

tehdejší prakšický učitel Josef Dubský, který do obce přišel v r.1821.
Na nejstarší fotografii prakšického
kostela z roku 1895 ( viz obr.č.2 ) je
planuše vedle kostela už pěkně vidět
a její obvod odhaduji na cca 190
cm. Při dnešním obvodu 350 cm lze
předpokládat, že byla vysazena už
někdy v roce 1750. Jistě tam tedy stála
v době prvního prakšického kostela
- staré dřevěné kapličky zasvěcené sv.
Václavu, ve se sloužily mše svaté při
pohřbech už od roku 1740.
Dle starých záznamů bylo takových vzrostlých planuší kolem Prakšic
mnoho. V Manovém žlebě jich bylo
údajně až 10, na Drahách 7 a ve Březí 15. Z tohoto velkého počtu zůstaly
jen dvě - naše planuše u kostela a jedna planuše na konci Drahů (221 cm).
Ostatní planuše buď uschly stářím,
nebo byly vykáceny při zemědělských
pracích, ale hlavně později se začaly
vysazovat již hrušky ušlechtilé.
To, že planuše u kostela stojí
dodnes, je určitě dílem jejího „pevného kořínku“ ( snad získaného z kvalitní a vydatné spodní vody - stejně
dobré jako vyvěrá ze starodávné studánky pod kostelem...) a také dílem
toho, že stojí na hranici pozemků. Při
studiu historických materiálů si kronikář obce Ing. Gajdůšek totiž všiml,
že na mapě katastru Prakšic z roku
1827, uložené v zemském archivu
v Brně, je na místě planuše zakreslen
hraniční mezník. Byla jím vyznačována hranice pozemků mezi jednotlivými panstvími, dnes katastry obcí
a také hranice uvnitř katastrů mezi
pozemky panskými a obecními, což
je právě případ místa na kterém stojí
naše planuše.
Za hraniční mezníky sloužily často lesní nebo ovocné stromy, na které byly vyznačeny křížky, hromádky kamení nebo hlíny, velký kámen
a pod. Při převzetí panství novým
pánem byly hranice pozemků upřesňovány za účasti zástupců všech tří
stran – obce, lenní vrchnosti a lenního pána olomouckého biskupa. Prá-
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vě kolem roku 1745 se vedlo mnoho
sporů o pozemky mezi vrchností
a poddanskou obcí (prakšičané se
o pozemky vůbec často hádali s vrchností i mezi sebou-viz staré zápisy...).
Ukončení sporů bylo rozdělení lenního statku Prakšice mezi 40 čvrtláníků. Stalo se tak 1. února 1745, kdy
byla podepsána smlouva mezi lenní
vrchností urozeným rytířem Janem
Ignácem z Winklersbergu a Waltelina , zástupcem olomouckého biskupa
Jakoba Arnošta, hraběte z Lichtenšteinu a zástupci obce. Deputovaní
za obec byli Václav Varaďa, Jiří Blaha, Mikula Varaďa, Jan Lamprecht,
Tomáš Mikl, Antonín Kostka a Pavel
Petrách. Ti však uvedenou smlouvu
podepsali pouze křížky- nikdo z nich
neuměl psát...
Čtyři roky potom, v roce 1749, kdy
již bylo léno - Prakšice v rukou Václava Antonína z Kaunic, byla zhotovena fasse - soupis, která toto rozdělení
podrobně sepsala. (Je zajímavá také
tím, že je na ní poprvé otisknuta nejstarší známá prakšická obecní pečeťs nápisem PRAKSSYCKA PECZET
1687.) Aby bylo možné přesně stanovit hranice pozemků (v té době ještě
neexistovaly katastrální mapy) bylo
nutné hranice pěšky obejít a označit – třeba těmi křížky na stromech.
To trvalo i několik dnů. Často bývali
voláni ke svědectví staří pamětníci,
kteří pod přísahou ukazovali kudy jde
hranice. Přísaha selská však byla hodně ponižující. Přísahal-li šlechtic nebo
měšťan, přísahal stoje nebo klečmo.
Pro přísahu poddaného sedláka byl
vykopán hrob, do něho musel sestoupit a tam kleče s rukou k nebi opakoval jemu předříkávanou přísežnou

formuli. Přísahat mohl jen s prázdným žaludkem. Pokud půst porušil,
dostal výprask holí. Při obcházení
a označování hranic pozemků bývali přítomni i mladí chlapci. Ti měli
poručeno aby se dobře dívali a aby si
celý svůj živou pamatovali pomyslnou hraniční čáru. Aby se jim to lépe
vštípilo do paměti, dostali na tom
místě několik peprných ran lískovkou. Říkalo se, že byly postiženému
chlapci „vysázeny kopy“. Takto byl
v uvedeném roce 1749 vysázeny kopy

kopy“ patnáctiletému Františkovi Šůstkovi z Prakšic. Protože naše
planuše v té době již rostla na hranici
cca 25 let, možná chudák František
dostal lískovkou právě u ní...
(Uvedené informace jsou popsány
v knize Slovácká dědina-Prakšice od
Jana Zemana z roku 1951)

třináctiletému chlapci rezavých vlasů
- Martinu Němečkovi z Prakšic.
Naše planuše za kostelem byla
vysazena v místě hranic pozemků
a stala se hraničním mezníkem. Ten
byl nedotknutelný a chráněn. Kdyby
někdo porazil označený strom, byl
by co nejpřísněji potrestán. Hranice
byly každé tři roky obcházeny a značky obnovovány. Při obchůzce hranic
v dubnu roku 1774 „byly vysázeny

dostala až mezi 12 finalistů a přestože
nevyhrála (zvítězila 680 let stará lípa
v jihočeském Římově), vyvolala zvýšení zájmu spoluobčanů o přírodu a
stromy jako takové. Protože si však
hodně lidí plete planuše s oskorušemi a ty zase s morušemi, v příští části budeme v povídání o prakšických
stromech pokračovat.

Začátkem roku 2008 byla planuše za kostelem navržena paní místostarostkou Bandriovou do soutěže
Strom roku 2008. V této soutěži se

František Buráň, Vinohrady 120

TERÉNNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
je poskytována příspěvkovou organizací SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD rodinám z UB a okolí,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a mají zájem ji zlepšit.
Pomoc v zajištění chodu domácnosti, správné péče o dítě, orientaci v oblasti soc. dávek,
bydlení, pracovních příležitostí a jednání s úřady a institucemi.
Služba je poskytována od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin.
Kontakt: 604 846 939, e-mail: jana.nuzikova@ssub.cz.
Osobně: v pondělí a středu od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři Uherský Brod,
U Žlebu 1066. Služba je poskytována zdarma!
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Padesátník na sanitku
Jistě si mnozí z vás připomenou slunečnou neděli10.5.2009, kdy
proběhl v kulturním sále v Prakšicích galakoncert pro humanitární
hnutí „Stonožka“.Byl to příjemný
sváteční den, kde jsme slavili Den
matek. Vystoupily děti MŠ a žáci ZŠ
a také host z Prahy – zpěvák Pepa
Vágner(viz.foto).
K umocnění zážitku přispěla svou
osobní účastí vždy usměvavá a elegantní paní Běla Gran Jensen, která
nám přiblížila činnost Hnutí na vlastních nohou a aktivity,do kterých jsou
zapojeny děti.
Děti z prakšické školy se podílely
na sbírce neplatných 50-haléřových
mincí, jejichž výtěžek putoval na
sanitku do míst postižených válkou.
Zvítězili žáci první třídy – 1. místo
získal Filip Zemánek a 2. místo Martin Vlk. Oba chlapci dostali od paní
Jensen knihu, která dokumentuje
hrůzy války. Jsou zde výpovědi dětí,
které přišly o své nejbližší, jsou zde
jejich touhy a přání, básně o naději,
o míru a krásném světě bez válek. Je
to kniha plná strachu, hrůzy, ale na

druhé straně i o naději, kterou zosobňuje právě paní Jensen. Svojí osobní
účastí a pomocí rekonstruuje a staví,
společně s Armádou České republiky,
školy a nemocnice – v Bosně, Hercegovině, Kosovu, Iráku, Afghanistánu.
Tuto knihu nelze číst bez slz
a vnitřního pohnutí, ani bez úžasu
a obdivu k paní Běle Jensen, která

toho tolik dobrého vykonala.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Radimu Večeřovi, který
poskytl sbírku neplatných 50-haléřů přímo z prodejny barev a laků
v Uherském Brodě a tím přispěl žákům 1. třídy k jejich vítězství.
Jana Vlková

Plán výtvarných
kurzů
na II. pololetí:
11.7.
1.8.
19.9.
17.10.
21.11.

Svítící plátno
Teploměr na zahradu a dekorace do zahrady
Podzimní věnce a dekorace
Obrázky s domalovávaným a dolepovaným
rámečkem
Pytlíky k Mikuláši, Betlém a dekorace k Vánocům

Kurzy začínají vždy ve 14.00 hodin a probíhají v suterénní
místnosti OÚ Prakšice. Změna termínu vyhrazena. Bližší informace u paní Zavadilové. Kontakt: Bronislava.Z@seznam.cz
@
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Úspěch prakšických dobrovolných hasičů
V sobotu 23.5. 2009 se uskutečnila na sportovním hřišti v Havřicích
okrsková soutěž v hasičském sportu.
Při zahajovacím nástupu se představilo 6 družstev mužů, 2 družstva
žen a 1 družstvo žáků.
• MUŽI – Uh.Brod A, Uh.Brod
B, Havřice, Pašovice, Těšov, Prakšice
• ŽENY – Těšov, Prakšice
• ŽÁCI - Pašovice
Soutěžilo se ve dvou disciplínách
– v hasičském sportu (družstvo musí
správně zprovoznit čerpadlo s hadicemi a v co nejlepším čase vodou
zasáhnout bojky) a v hasičském zásahu s překážkami (také na čas).
Ve slušné konkurenci byla úspěšná obě naše družstva. V kategorii
mužů i žen získala 1. místa družstva
z Prakšic. Gratulujeme!!
Chceme
vyzdvihnout
zápal
i výsledky děvčat z Prakšic, která
trénují teprve rok a jejich věkový
průměr je 16 let (viz. foto). O tomto
úspěchu našich členů SDH informoval i Slovácký deník ve svém středečním vydání 24.6.2009.
Další dobrá zpráva, kterou chceme připojit, je získání 4. místa našich
děvčat (z 11 družstev) a 17. místa
mužů (z 27 družstev) v soutěžním klání, které proběhlo v neděli 5. červen-

Děvčata v akci

Děvčata s vítězným pohárem

Sbor dobrovolných hasiĀĪ a Obec Prakšice
srdeĀnď zvou na soutďž hasiĀských družstev

O pohár starosty obce,
která se koná v sobotu 1. srpna 2009
na sportovním hĢišti v Prakšicích.
ZaĀátek ve 14.00 hodin.
PĢipravena je atrakce pro dďti (nafukovací hrady),
ukázky leteckého modeláĢství
a budete mít možnost se povozit i na koni.
Bohaté obĀerstvení je zajištďno,
veĀer k tanci i k poslechu hraje skupina

MADISON

ce v Částkově. Nutno podotknou, že
v této soutěži své síly měřila družstva,
která patří mezi špičky v hasičské lize
a členové našich družstev soutěžili
mimo tuto ligu. Ale každá zkušenost
se počítá a určitě jich nasbírali nemálo. Podobná zkušenost s výbornými
sportovci naše dobrovolné hasiče čeká
v neděli 12. července, kdy se zúčastní
soutěže na Velkém Ořechově. Přijďte
podpořit naše hasiče!
Přejeme všem členům SDH Prakšice spoustu dalších úspěchů a děkujeme za dobrou reprezentaci naší
obce. Více fotografií z těchto akcí si
můžete prohlédnout na našem webu.
Irena Bandriová

PĢijĊte se k nám pobavit!

Duben 2009
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TJ Sokol Prakšice-Pašovice informuje
Po zimní přestávce se v březnu
a dubnu naplno rozběhly všechny
krajské a okresní fotbalové soutěže,
které vstoupily do své závěrečné poloviny. Cíle mužstev byly rozdílné, podle postavení v tabulce po podzimní
části. Samotné zhodnocení jarní části
soutěží nechávám na trenérech.
Kvalitní fotbalové soutěže, které
naše mužstva hrají (krajská soutěž
dorostu a mužů) potřebují i dobré
zázemí. Jedním z prvořadých cílů
bylo stabilizovat trenérský kádr,
a to se nám podařilo. U hráčů to tak
není. Je zde pravidelný pohyb do vyšší věkové kategorie, a to s sebou nese
spoustu úskalí.
Dalším důležitým článkem je
všem hráčům vytvořit kvalitní podmínky jak vybavení mužstev (dresy,
míče …) tak i kvalitní hrací plochu.
Toto se nám daří především díky
obecnímu úřadu Prakšice, který
v jarních měsících nechal vybudovat umělé zavlažování s následnou
rekonstrukcí travnaté plochy, což má
obrovský význam na kvalitu hrací
plochy a následně na možné zranění
hráčů. Ovšem tuto kvalitu můžeme
udržet pouze vybudováním náhradní
tréninkové travnaté plochy, což nás
čeká v blízké době.
Závěrem chci poděkovat všem
hráčům, trenérům, členům výboru, hospodářům a taky těm, kteří se
ochotně a aktivně zapojili do fotbalového dění. Poděkování patří taktéž obecním úřadům obcí Prakšice
a Pašovice a všem nejmenovaným
sponzorům. Ti všichni se nemalou
finanční částkou podílejí na chodu
Tělovýchovné jednoty Sokol .
S. Velecký – předseda
1. mužstvo
Naším cílem po podzimní části sezóny bylo 30 bodů, což by znamenalo záchranu. Cíl jsme splnili
a věřím, že nejenom v mužstvu , ale
i u fanoušků vládne spokojenost.
Do jarní soutěže nastoupilo 16
hráčů, tím pádem jsme měli stabili-
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zovanou sestavu, což se o podzimu
říci nedalo.
S obranou jsem byl spokojený,
vždyť máme třetí nejlepší obranu
v soutěži. Ovšem v útoku jsme nejhorší
mužstvo s 25 vstřelenými góly. Důkazem toho byl zápas v Otrokovicích,
kdy jsme neproměnili 6 vyložených
šancí a v posledních pěti minutách
zápasu inkasovali. Prozatím nemáme
takového střelce, který by vstřelil 9-10
gólů za sebou. Tři body za celou sezónu z venku, je další stinnou stránkou.
I když některé zápasy jsme odehráli
velice dobře, nedovezli jsme ani bod.
Nejlepšího hráče mužstva hodnotím Martina Maráška za jeho kvalitní
vyrovnané výkony. Ovšem dík patří
všem, zvláště starším hráčům, kteří
se vrátili vypomoct z hostování.
Na závěr nemůžu zapomenout na
fanoušky, kterým bych chtěl poděkovat za jejich podporu.
R. Hlavín - trenér
Dorost
Dorost hrající již druhým rokem
krajskou soutěž nás tentokrát zklamal a za celé jaro tedy ze 39 možných
bodů získal pouze 7 bodů za dvě výhry
a jednu remízu. Důvodem neúspěchu
byl odchod Babušíka do Uherského
Brodu a 3 hráčů z Drslavic a 1 hráče
z Bojkovic a 1 z Velkého Ořechova.
Dorost jsme museli doplnit o 2 žáky,
kteří pravidelně hráli v základní sestavě. K zápasům jsme jezdili s 11-12
hráči. Účast na tréninku byla špatná a
tak nakonec jsme museli zrušit úterní
tréninky a trénovat jen jednou týdně,
což se projevilo na fyzické kondici
většiny hráčů a tím i na několika těsných prohrách o jeden gól. Vrcholem
smůly byly i tři čisté vlastní góly což
nesvědčí o dobré spolupráci obrany.
Z dorostu odchází pouze Zdeněk Koníček tak předpokládáme, že
v podzimní sezoně posíleni o nové
žáky, uhrajeme více bodů a udržíme
i pro další rok krajskou soutěž pro
naše obce Prakšice a Pašovice spolu
s hráči z Velkého Ořechova, Dobrko-

vic, Kněžpole a Svárova .
M. Durica - trenér a ing. Z. Šašek
- vedoucí mužstva
Žáci
Jarní část žáků okresní soutěže
skončila bilancí tří výher, dvou remíz
a tří porážek. S celkovým počtem
24 bodů jsme se umístili na pátém
místě. K lepšímu umístění nás může
mrzet jen neproměňování šancí, kterých bylo v některých zápasech dost
a dost.
Na konci sezóny jsme se zúčastnili
turnaje žáků v Kněžpoli. Z jedenácti
týmů jsme obsadili čtvrté místo a náš
brankář byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
P. Jakeš, Z. Kadlček - trenéři
Přípravka
Naše přípravka v sezóně 2008-09
skončila na pěkném třetím místě. Po
podzimní části sezony jsme se sice
o příčku pohoršili, ale muže nás těšit,
že se soupeři před náma jsme odehráli vyrovnané zápasy, které skončily
vždy remízou. Naopak jsme ztráceli se soupeři ze spodní části tabulky.
To nás nakonec stálo lepší umístění
v tabulce. Na první Hluk jsme ztratili čtyři body a druhý Bánov pouhé
dva. Musím pochválit všechny hráče
i hráčky za dobrý přístup jak k zápasům, tak i k tréninkům a zároveň
i Jakuba Dedíka, který nastřílel 33
branek a obsadil druhé místo v počtu
střelených branek ze všech přípravek
na okrese.
Naopak co mě trápí, je slabá účast
fanoušků a hlavně rodičů na zápasech
naší přípravky. U většiny oddílů, se
i na zápasy, které se hrály na našem
hřišti, dostavilo víc rodičů soupeře
a ti vytvořili domácí prostředí pro
soupeře.
Po této sezóně končí v mužstvu
přípravky 8 hráčů, kteří přechází do
žáků. Při ukončení a táboráku po
sezóně jsme se rozloučili a předali
hráčům knížky na památku.
J.Kadlček - trenér
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ
Na měsíc listopad plánujeme opět návštěvu divadelního představení. Uvažujeme o malé změně – navštívit tentokrát Městské divadlo ve Zlíně. Uvidíme, jak se nám podaří vše zajistit.
Svoz pytlů na plasty: 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11.
V neděli 13.září v rámci Slavností vína v Uh. Hradišti bude prezentovat naši obec tentokrát pouze jeden hodový pár
stárků v pořadu „Když jsme šli na hody“. Zde bude mít možnost blíže představit naše nové hodové právo.

STAVBA
OPRAVA
VARHAN
a jiných hudebních nástroju

Kovár Petr

Prakšice 307

687 56

Ico:86966367 P.A.Kovar@seznam.cz Tel: 608 746 893

Bezplatná telefonická krizová linka, kterou zĜizuje obþanské sdružení Prosaz

800 246 642
Linka je urþená zejména pro lidi s postižením þi zdravotním omezením a všechny, kteĜí potĜebují
nejen poradit.
Je pro volající k dispozici nepĜetržitČ, vþetnČ víkendĤ a svátkĤ.
Linku mohou tedy využívat jak dČti, tak i dospČlí.
Je urþena i lidem, kteĜí jsou osamoceni a touží být s nČkým v kontaktu.

Na linku je též úzce navázána služba odborného sociálního poradenství.

251 615 543, 775 577 519 a 777 701 417.
Více informací o našich službách a organizaci naleznete na: www.prosaz.cz
þi Vám je rádi pĜedáme telefonicky na: 800 246 642 / 235 513 111

Přejeme všem krásné prožití léta
a ačkoli to zatím není na koupání, počasí
spíše přeje houbařským úlovkům. Takže
hodně štěstí při toulkách přírodou!
Duben 2009
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Slavnostní rozloučení s žáky ZŠ a MŠ

Odcházející žáci MŠ – budoucí prvňáčci
ve školním roce 2009/2010

foto: Roman Bandri
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