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Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 17.12.2008
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací
o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Jaroslava Hladiše a pana Josefa Kadlčka
4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Po ověření souladu ve smyslu ustanovení § 54 ods.2 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním a stavebním řádu(stavební
zákon) v platném znění, že návrh č.3
územního plánu sídelního útvaru Prakšice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací vydanou
krajem a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem krajského úřadu vy d
á v á ve smyslu ustanovení § 6.odst. 5
písm.c) stavebního zákona za použití ust.
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §171-174 zákona č. 500/ 2004
Sb., správní řád v platném znění, s ust.
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006
Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, opatření obecné povahy č.1/2008
- změna č.3 územního plánu sídelního
útvaru P r a k š i c e.
6. Schvaluje dílčí přezkoumání hospodaření obce Prakšice za rok 2008.
Přezkoumané období od 1.1. 2008 do
7.10.2008 bylo provedené Krajským
úřadem Zlínského kraje ve dnech
6.10. 2008 až 7.10.2008.

7. Schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního
odpadu na skládku pro rok 2009, který
bude uzavřen mezi firmou RUMPOLD
UHB, s.r.o., Uherský Brod a obcí Prakšice.
8. Schvaluje změnu rozpočtu č.4 dle
předloženého návrhu.
9. Schvaluje rozpočet obce Prakšice
v příjmové části včlenění na paragrafy
a položky, ve výdajové části včlenění na
paragrafy a v části financování členěný
na položky. Oproti návrhu je rozpočet povýšen na straně výdajů o částku
700.000,- Kč , a to 150.000,- Kč zakoupení nové travní pojízdné sekačka na
sečení travnatých ploch, 250.000,- Kč
na vybudování spojovacího chodníku
mezi novými komunikacemi na Horních Rybnících, 100. 000,-Kč na vybavení kanceláře starosty obce nábytkem a podlahovinou a 200.000,- herní
prvky pro MŠ. Neinvestiční transfer
ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol. 4112) je
rozpočtován zaokrouhlenou částkou
377.000,-Kč . Případný rozdíl bude
upraven první změnou rozpočtu v roce
2009 v souvztažnosti s položkou 1111Daň z příjmu fyzických osob za závislé
činnosti tak, aby celkový objem příjmů
odpovídal schválenému rozpočtu. Rozpočet na rok 2009 je schválený jako
schodkový, vyšší výdaje budou kryty
z financích rezerv z předešlých let.
10. Souhlasí s prodejem pálenice
č.p. 48 na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 3567- 203/08. Pří-

padný prodeji pálenice bude nabídnut a
proveden na podkladě zák.č. 128/2000
Sb., obecní zákon.
11. Bere na vědomí závadu zjištěnou
při kontrole STL LPE plynovodu strom na plynovodu - v areálu hřiště
v k.ú. Prakšice.
12. Bere na vědomí zamítavé stanoviska
na vyznačení vodorovného dopravního
značení na silnici III.třídy z Uherského
Brodu do Prakšic. Žádosti o provedení
vyznačení dělící čáry na uvedeném úseku silnice podala obec Prakšice na základě požadavku člena zastupitelstva obce.
13. Bere na vědomí vysvětlení starosty obce, že svolávání veřejných jednání
zastupitelstva obce 1x za tři měsíce nejsou v rozporu ze zákonem o obcích, viz
odstavec 1 § 92 zák. č. 128/2000 sb.,zákon
o obcích - Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za
3 měsíce. Vysvětlení bylo podáno na
základě upozornění ing. Hefky, že jednání
ZO jsou svolávána pouze 1x za tři měsíce
a mají být dle § 92 obecního zákona svolávána nejméně 1x za dva měsíce a tím je
porušován zákon.
14. Bere na vědomí zprávu starosty
obce o informaci o využití Strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP).
15. Schvaluje povýšení poplatku za
pronájem kulturní místnosti na OÚ.
500,- Kč za smuteční hostinu, 1500,Kč za oslavu/ den.

Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 11.3.2009
timila Josefíka a pana Augustina Vlka

ny územního plánu č.5

2. Schvaluje navržený program dnešního jednání

4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář

3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Vlas-

5. Schvaluje zadání a vypracování změ-

6. Schvaluje nájem a prodej obecních
pozemků, které byly po pozemkové
úpravě převedeny do majetku obce
Prakšice. Nájemné bude stanoveno
dohodou. Prodej pozemků bude pro-

1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
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veden nabídkovým systémem. Nejnižší
cena za každý pozemek nabídnutý
k prodeji je stanovena v dokumentaci doložené po pozemkové úpravě.
Zájemci o pozemek nabídnou cenu
v zapečetěné obálce, vítěz bude určen
výběrovou komisí. Starosta je pověřen nabídkou pozemků a podpisem
nájemní a kupní smlouvy
7. Pověřuje starostu obce zjištěním postupu prodeje obecních bytů
u základní školy.
8. Schvaluje Podmínky rozhodnutí
o poskytnutí dotace na Typový projekt- Czech POINT - Kontaktní místo
(Upgrade)-IOP-6.2.1 Zavádění ICT

v územní veřejné správě a výzvy eGovernment v obcích

o dotaci na cyklostezku ze Státního
fondu dopravní infrastruktury

9. Schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Uherský
Brod a obcí Prakšice evidenční číslo 44/22/0777/09-„ eGovernment
v obcích - Czech POINT“

13. Souhlasí s projednáním a uzavřením smlouvy o pronájmu hřiště
s TJ, sečení a převedení sekačky na TJ
SOKOL

10. Schvaluje předložený hospodářský
výsledek ZŠ a MŠ Prakšice za rok 2008
a tento převést do rezervního fondu

14. Bere na vědomí uzavření smluv
na byt pro příjmově vymezené osoby
v domě č.p. 190 a smlouvu o pronájmu
nebytových prostor v domě č.p. 66

11. Bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce „6 TI Prakšice“ Ministerstvem pro místní rozvoj

15. Souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene na parcele
č. 2205 s firmou E-ON.

12. Bere na vědomí podání žádosti

Evidence obyvatelstva ke dni 31.3.2009
Narození

Úmrtí

•
•

•
•
•
•
•

Dora Moravčíková
Karolína Němečková

Božena Marečková
Marie Kostelníková
František Hefka
Pavel Kostelník
Cyrilla Běhůnková

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jiří Bakalář
Vít Slezák
Soňa Kandrnálová
Aleš Kandrnál
Sára Kandrnálová

Magdaléna Plevová
Magdaléna Plevová
Jiří Nedbal
Martin Řešétka

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 31.03.2009 - 976.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od začátku roku 2009 oslavily vzácné životní jubileum - 85 let - dvě občanky Prakšic :
paní Anežka Vrbová a paní Josefa Vlková.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost.

18.dubna 2009 to bude 50 let, co si řekli své „ANO“ manželé
Anastázie a František Koníčkovi.
K jejich zlaté svatbě jim přejeme hodně dalších šťastných společných let,
rodinnou pohodu a pevné zdraví.
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Střípky ze školy
Recyklohraní
VÝPIS POHYBU BODŮ
Datum: 31. 03. 2009
Aktuální stav bodů: 1331
Datum transakce
30. 03. 2009
30. 03. 2009
27. 03. 2009
06. 03. 2009
03. 03. 2009
03. 03. 2009
03. 02. 2009
21. 01. 2009
08. 01. 2009
10. 12. 2008
25. 11. 2008
19. 11. 2008
10. 10. 2008
07. 10. 2008
02. 10. 2008
02. 10. 2008
02. 10. 2008

Počet
bodů
+60
+48
+135
+200
+67
+53
+138
+110
+20
+50
+110
+25
+115
+50
+50
+50
+50

Typ transkace

Druh transakce

Komodita

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

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

20 kg
16 kg
27 kg
Jak je to u nás ve škole?
Prémie I. pololetí 2008/2009
Prémie I. pololetí 2008/2009
23 kg (leden)
22 kg
Propagace Recyklohraní
Kvíz o zpětném odběru EEZ
22 kg
Vyrobte si sběrný box pro baterie - výtvarná soutěž
23 kg
Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I
Registrace do 12.9.2008
Registrace do 12.9.2008
Registrace do 12.9.2008

ŽIVOT POD VODOU
V rybníku je velká sláva,
na jaře se štika vdává.
Za muže si bere sumce,
svatba bude při západu slunce.
Jídla je pro všechny dost,
hurá, už je tu první host!
Za družičky jdou plotičky
a co vy ostatní rybičky?
My o zábavu se postaráme
a nevěstu přichystáme.
Západ slunce už se blíží,
okoun z kůru na slávu shlíží.
Kmotr kapr je dnes oddá,
a prstýnky jim rozdá.
Když zazní svatební zvon,
začne v rybníku velký shon.
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Ryby neví, co se děje,
srdce se jim strachy chvěje.
Kolem plavou plechovky
a láhve od sodovky,
hudba přestává hrát
a je konec dechovky.
Lidé si z rybníka smetiště dělají
a na život ve vodě zapomínají.
Rybky se těšily na svatební koláč
a teď jim zbyly jen oči pro pláč.
Mastné skvrny jsou v rybníce,
už dohasínají poslední svíce.
A proto lidičky,
chraňte rybičky!
Tereza Gajdůšková
8.třída

AŤ JE KRÁSNĚ ZAS
Všude kolem nás
jsou stromy, pole, hráz.
V lese rostou hříbky malé,
na poli si zajíc hraje.
Všude kolem nás
vše je krásné, nové zas.
My si toho nevážíme,
odpadky tam vyvážíme.
Všude kolem nás
není slyšet hlas.
Musíme se hodně starat
a přírodu zachovávat.
Všude kolem nás
bude slunce jas
svítit na svět celičký –
na zvířata i lidičky.
Zuzana Špalková
7. třída
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Recyklohraní - vyhodncení škol za I. pololetí školního roku 2008/2009
Zlínský kraj
1 Základní škola Holešov

2 Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace
3 Základní škola Vsetín
Dotazník pro nejúspěšnější školy
1. Pořídili jste už za nashromážděné body nějakou věcnou odměnu?
Jakou? Pokud ne, máte již rozmyšleno, jakou odměnu pořídíte?
Zatím jsme za nashromážděné
body nepořizovali žádnou odměnu.
Rádi bychom dětem pořídili něco,
z čeho budou mít radost. Velmi se jim
líbí ping pongový stůl, stolní hokej, ale
také pochopitelně kamera, notebook
nebo LCD televizor. Líbil by se nám
také laboratorní mikroskop a velkým
cílem je dataprojektor. Jelikož máme
velmi šikovné děti, které se budou
určitě i nadále snažit jako doposud,
dosáhneme svých snů. Ale i ostatní
ceny jsou hezké.
2. Motivujete nějak žáky ke třídění odpadu, potažmo baterií a elektrozařízení?
V naší škole se snažíme vést děti
ke třídění odpadu již od první třídy.
V každé učebně jsou koše na tříděný
odpad. Každý rok na jaře a na podzim pořádáme sběr papíru. Nejlepší
třída je vždy odměněna. I sběr baterií
a elektrozařízení evidujeme a postupně vyhodnocujeme. Nejlepší třída
a nejlepší sběrač budou odměněni.

3. Pozorujete, že by Recyklohraní přispělo k vyššímu ekologickému
povědomí žáků, potažmo rodičů?
Recyklohraní je podle našeho názoru velmi zajímavá soutěž. Našim žákům
se velmi zalíbila a určitě se díky této soutěži dověděli spoustu dalších důležitých
a zajímavých informací týkajících se třídění odpadů. Jelikož jsme prostřednictvím regionálních zpravodajů recyklovaní propagovali také v obou našich
obcích a na našem školním webu, začali
se obyvatelé Pašovic a Prakšic touto problematikou více zabývat. Důkazem jsou
přibývající body na kontě naší školy.
4. Používáte ke zvyšování ekologického povědomí ještě nějaké další
prostředky (např. vzdělávací semináře, exkurze apod.)?
V naší škole se snažíme zapojovat
ekologii do různých soutěží, ale také do
běžného chodu školy. Sami si organizujeme „Den země“, kde děti řeší nejen
různé ekologické problémy, ale získávají body i ve výtvarných, znalostních,
literárních a praktických disciplínách.
Dále pořádáme projektové dny s ekologickou tématikou.
Zapojujeme se do soutěží s ekologickou tématikou. Loni jsme získali 3. místo

Malé ohlédnutí za předvánoční akcí
Přestože je vánoční čas dávno za
námi, dovolte nám malé ohlédnutí. Jak
už to tak poslední týden před vánočními
prázdninami bývá, děti jsou neposedné,
už se vidí, jak rozbalují dárky. My jsme
jim letos na poslední pátek před Vánocemi připravili soutěžní dopoledne.
Žáci 2. stupně byli rozděleni do
skupin po 4 a sbírali body na různých
stanovištích. Například luštili sudoku,
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poznávali hlasy ptáků, skládali literární puzzle, řešili hlavolamy apod.
Celé dopoledne takto sbírali body,
které se potom sečetly a v tělocvičně
následovalo vyhlášení vítězů u vánočního stromečku. Tři nejlepší skupiny
si mohly vybrat pěkné ceny.
Dopoledne bylo podle ohlasů dětí
příjemné a už se těší, s jakým překvapením přijdeme příští rok.

v okresním kole soutěže „Poznej a chraň“.
Žákyně 7. třídy postoupily do krajského
kola této soutěže a získaly krásné 3. místo.
Naši mladší žáci byli také velmi úspěšní.
Vyhráli krajské kolo soutěže „Zelená stezka – zlatý list“ a postoupili do celorepublikového kola. Z obou výsledků jsme měli
obrovskou radost.
Kromě toho pořádáme exkurze, na
nichž se děti seznamují s likvidací odpadů. Navštívili jsme například obec Hostětín, která svou proslulost získala díky
realizaci velkého množství projektů,
založených na využívání místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu
prostředí. Funguje zde kořenová čistírna
odpadních vod a většinu domů vytápí
obecní výtopna na dřevní štěpku. Na
několika domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské
sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí
v místní moštárně jablečný mošt.
Navštěvujeme místa, kde se žáci
seznamují s alternativními zdroji energie.
Děkujeme všem, co nám pomáhají
a přispívají ke zvyšování našeho konta. Pevně věřím, že si i nadále udržíme krásné druhé místo mezi školami
našeho kraje. Veškeré další informace
najdete na www.recyklohrani.cz.
Mgr. Lenka Juráková

Den zdraví
Od roku 1946 je na celém světě
slaven 7. duben jako Světový den
zdraví. Ve středu 8. dubna proběhne dopoledne věnováno právě
Světovému dni zdraví, kde si děti
vyzkoušejí různé druhy poskytování první pomoci za asistence
zdravotníků a také si zasoutěží.
Mgr. Monika Mahdalová
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ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ UH. BROD
* Hudební obor - individuální výuka hry na nástroj a zpěv *
Zápis proběhne ve dvou termínech:
1./ pondělí 1.6. 2009 až pátek 5.6.2009 v době od 15.00 do 17. 00 hodin
2./ pondělí 15.6. 2009 až pátek 19.6.2009 v době od 15.00 do 17. 00 hodin
vždy v sále školy – Dominikánský klášter – Mariánské náměstí 61
K přijímacímu řízení je třeba přinést vyplněnou přihlášku, kterou si můžete
od 1. května 2009 vyzvednout v kanceláři školy – Dominikánský klášter
nebo stáhnout ze stránek školy www.zus-ub.cz. Naleznete zde i další důležité informace.
* Zápis do výtvarného oboru *
se koná v pracovní dny od 1. 5. do 26. 6. 2009
v době od 14.00 do 16.00 hodin v budově školy na Panském domě.
Všichni zájemci o přijetí do výtvarného oboru si přinesou
domácí výtvarnou produkci v počtu minimálně 5 prací
- formát ani technika není omezena.
* Zápis do tanečního a dramatického oboru *
se koná od 1.5. do 26.6.2009 denně v době od 14.00 do 16.00
v sále tanečního oboru – Panský dům.
* Zápis do přípravné hudební výchovy – PHV *
se koná po celý červen ve třídách paní učitelky M. Burešové
a pana učitele L. Valečky v budově dominikánského kláštera
individuálně v odpoledních hodinách.
* Zápis do přípravné hudební výchovy
dětí z mateřských škol *
se koná po celý červen ve třídě pana učitele L. Valečky /dominikánský klášter/ individuálně
v odpoledních hodinách –
pro děti, které příští školní rok budou navštěvovat předškolní MŠ.

ZUŠ UHERSKÝ BROD - MARIÁNSKÉ NÁM. 61,
688 01 UHERSKÝ BROD
tel. 572 632 431,
zusub@uhedu.cz, www.zus-ub.cz

Žáci základní školy na lyžařském výcviku
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Fotbalová příprava na sezónu
Na začátek jarní části sezony bych
chtěl krátce dát ve známost dění v
prakšicko-pašovském fotbale.
Přípravka pod vedením pánů
Kadlčka, Dedíka a Hlavína zahájila
přípravu poslední březnový víkend.
V tomto mužstvu je malých zájemců
o fotbal momentálně dost. Mnohem
horší situace je v žákovské kategorii.
Trenéři P. Jakeš a nově Z. Kadlček
mají velký problém dát dohromady
celou jedenáctku pro zápasy a bez
pomoci asi pěti přespolních kluků,
které ochotně vozí rodiče, by to ani
nešlo. Tímto bych chtěl apelovat na
místní kluky a hlavně na jejich rodiče, aby je ve sportu podpořili. Třeba
i tím, že se dojdou podívat na zápas
a povzbudit, jak to máme možnost
vidět jinde.
Z dorostu odchází na hostování
do Uherského Brodu Jožka Babušík,
naopak u nás zůstávají 2 kluci z Drslavic, a nově z Tomáš Bureš z Bojkovic,
který už bydlí v Pašovicích a nakonec
z Březolup Lukáš Lysoněk. I z toho je
patrné, že pouze z našich odchovanců
už nejsme schopni přežít. Dorostenci pod vedením p. Ďurici a p. Šaška
již rozehráli svá mistrovská utkání
v krajské soutěži, kde se jim dosud
velmi dobře dařilo v konkurenci
mnohem větších oddílů.
U mužstva mužů došlo také
k poměrně velkému pohybu hráčů.
Michal Gajdůšek, Marek Ulčík a Martin Čech budou oblékat dres Havřic,
odtud k nám naopak zamířil Vladan
Šmotek. Další zahraniční posilou
je bratr již nám známého Ondreje
Šimuniho Peter, který je u nás na roční hostování z Ryban. Z Uherského
Brodu se podařilo udržet L. Matulíka

a L. Poláka a nově k nám přichází
David Bičan. Aktivní kariéru obnovil Jirka Sukup. Takto doplněný kádr
pod vedením R. Hlavína a vedoucích
J. Babušíka a I. Dynky si dal jako jednoznačný cíl co nejdříve se v soutěži zachránit a pokusit se nalákat
v nedělní odpoledne na hřiště co nejvíce příznivců.
Mimo sportovní stránky věci jsme
během jedné soboty svépomocí udělali nové střídačky a přemístili je na
druhou stranu hřiště. Zbývá pouze
několik posledních dodělávek. Obec
Prakšice má v plánu na jaře provést

instalaci umělého zavlažování trávy,
za což jsme velmi rádi. Spolu s vysekáním porostů u potoka a natažením
nového pletiva to jistě přispěje k celkovému pozitivnímu dojmu z našeho
sportovního areálu. Za to patří Obci
velké poděkování.
Jménem celého vedení TJ Sokol
bych chtěl popřát všem, kteří se aktivním způsobem zapojují do dění hodně
úspěchů a potěšení z jejich mnohdy
nedoceněné práce.
Pavel Němeček
sekretář TJ Sokol Prakšice - Pašovice

Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Uh.Brodě oznamuje, že v rámci rozšiřování poskytovaných služeb je od ledna 2009 otevřena bezplatná právní poradna.
Konzultace s právníkem budou probíhat pravidelně každý poslední
čtvrtek v měsíci od 8:30 hodin.

provozní doba:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

8:00 - 15:00 hod.
10:00 - 18:00 hod.
10:00 - 14:00 hod.

Ke konzultaci je nutné se předem objednat na tel.: 572 630 241 nebo přímo v Poradně na ulici Bří Lužů 116 v Uh. Brodě :
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ
V lednové Tříkrálové sbírce se
vybralo v Prakšicích 20.918,- Kč. Celkově Oblastní Charita Uherský Brod
získala ve sbírce 1.237.065,- Kč.
Již podruhé se koncem školního
roku rozloučíme s žáky 9. třídy a s žáky
MŠ, kteří po prázdninách nastoupí do
1. třídy. Slavnost se uskuteční ve středu
24. června v sále školy.
Zveme na poslední výtvarný kurz
I. pololetí roku 2009, který proběhne
v sobotu 18. dubna. Vyrobit si můžete
zvonkohru a panáčky z květináčů.
Začátek lekce je ve 14.00 hodin v suterénní místnosti OÚ. Další termíny zveřejníme na webových stránkách obce.
Kontakt : BronislavaZ@seznam.cz.

Jak tráví volný čas naše mládež
Nevím, jestli o tom mají všichni
rodiče reálnou představu. Nicméně
poměrně početná skupina -náctiletých si za svoje místo setkávání zvolila
lavičky pod tribunou našeho fotbalového hřiště, případně balkonem kabin.
Na tom by nebylo nic špatného, pokud
by po sobě nezanechávali doslova
smetiště. Stovky nedopalků, krabičky
od cigaret, plastové láhve, papíry ale
i prázdné půllitry od tvrdého alkoholu něco svědčí o „zdravém“ životním
stylu a náplni volného času dnešní
mládeže. Kdyby byli aspoň minimálně
ohleduplní ke svému okolí, mohli by
tento „svinčík“ odhodit do popelnice,

která stojí jen několik metrů opodál…
Takhle bude muset zase správce
areálu vše uklidit, abychom si neudělali ostudu při prvních zápasech jarní
části fotbalové sezony. Jak tomuto předejít? Pokud pominu řeči o výchově,
smysluplném využití volného času
apod., tak mně napadá jednoduché
řešení – instalace lampy, která by tyto
prostory osvětlovala. Není totiž náhoda, že tyto dýchánky se konají zpravidla po setmění, kdy na výše uvedené
místa již není vidět…
Pavel Němeček
sekretář TJ Sokol Prakšice - Pašovice

Na letní měsíce plánujeme burzu
dětského oblečení. Termín a podrobnosti včas uveřejníme.
Obec Prakšice získala převodem od
PF ČR pozemky. Na veřejném zasedání členové OZ rozhodli o jejich prodeji. Jedná se o pozemky menší rozlohy
v katastru obce a jejich prodej se uskuteční výběrovým řízením. Sledujte
úřední desku a obecní webové stránky.
TENISOVÝ ODDÍL TJ SOKOL
UHERSKÝ BROD NABÍZÍ PRO DĚTI
TENISOVOU ŠKOLIČKU. KONTAKT: verasmil@seznam.cz, mobil
- 608 720 718. VÍCE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
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Kulturní komise při OÚ v Prakšicích
vyhlašuje

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

ROK V PRAKŠICÍCH
Zachycujte svými fotoaparáty život v naší obci během roku!
Zdokumentujte krásná místa v různých ročních období, akce či jiné zajímavosti,
které se vztahují k Prakšicím.
Vytvořte vlastní fotoseriál událostí a změn v naší obci.

Max. 5 snímků zasílejte do konce měsíce ledna 2010
pouze elektronicky na e-mail:
mistostarosta@praksice.cz

Fotografii označte stručným popiskem a připojte své jméno.
Na obecních webových stránkách si v lednu stáhněte i souhlas
k dalšímu případnému nekomerčnímu využití vašich fotografií
(k propagaci obce apod.) a zašlete, prosím, společně se snímky.
V měsíci únoru pak budou vybrány vítězné snímky
a jejich autoři budou odměněni věcnými dárky.
Samostatnou kategorii budou tvořit snímky dětských autorů.
Všechny snímky budou následně uveřejněny
na webových stránkách obce Prakšice.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické
energie v obci Prakšice dne 15. dubna 2009 v době od 7:30 – do 15:30 hodin,
a to v části obce Vinohrady a Dolní Újezdy (Trafostanice T6).
Děkujeme za pochopení!
E-ON, Česká republika s.r.o.
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Kultura
ZABLOUDILO KUŘÁTKO

Na podzim byla ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti pokřtěna kniha paní Ludmily
Tarcalová HODY S PRÁVEM
NA
UHERSKOHRADIŠŤSKU. Jelikož jsme paní Tarcalové poskytli materiál do této
knihy i o prakšických hodech,
doporučujeme vám ji ke koupi.
V krásné knize plné barevných
fotografií se dozvíte více o bohaté
hodové tradici v našem regionu.

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko.
Vydalo se na výlet,
poznat ten náš krásný svět.
Jde si lesem, mezi poli,
náhle veverka tu stojí.
Ale co to vidím?
To zrzavé stvoření,
louská obal z konzervy.

V neděli 4.ledna 2009 se v kos- Velice si vážíme této tradice v naší
tele Krista Krále uskutečnil už obci a věříme, že bude pokračovat
poněkolikáté koncert Pěvecké- i v dalších letech.
ho sboru Dvořák z Uh. Brodu.

Pochutnává si už roky
na zbytcích z předražené ropy.
A o kousek dále
konzumuje PET láhve
další divné stvoření,
které je tu k vidění.
Říkají mu zajíc,
všechno je tu nanic.
Voda je tu zelená,
tráva zase červená
Samé skládky smetí,
nikde žádné děti.
Ptáte se co kytičky?
Zapomeňte lidičky!
Tady jsou jen umělé,
věřte tomu přátelé.
Kdepak jsem to pohádko,
zeptalo se kuřátko?
Tohle přece není moje krásná země?
Co se to s ní stalo, řekněte mně?!
Moje milé kuřátko, vrať se rychle zpět,
protože už zakrátko zničí tenhle svět
člověk, člověk jménem Kazisvět.
Co bylo dál, pohádko?
Vrátilo se kuřátko zase hezky zpět,
a už nikdy nechtělo jít na výlet.

VÝZVA
Obec Prakšice plánuje ve spolupráci s dalšími občany vydání kalendáře,
který zachytí naši obec. Na celkové
koncepci se pracuje, ale rádi bychom
kromě obrázků a krátkých zmínek
o historii obce, uveřejnili i nejrůznější zajímavosti. Proto vyzýváme naše
občany, aby nám poskytli místní kuli-
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nářské recepty (jako jsou např. vrany,
máčka-žebračka, metelica a další). Své
příspěvky nám zasílejte buď pomocí
nového kontaktního formuláře, který
najdete na webových stránkách obce,
nebo na mail: mistostarosta@praksice.
cz popř. je osobně přineste na sekretariát OÚ v Prakšicích. Děkujeme!

Martina Gajdošíková
8. třída
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Prakšické sochy a kříže – 2.díl
8

Kříž u kostela
Věnovali jej manželé Josef (cca
1870) a Justina Blahovi v roce 1908
z č. 37. Chtěli tímto darem podpořit
důstojnost a vážnost nové farnosti,
vzniklé v roce 1906, s prvním jeho
farářem P. Františkem Dvořáčkem
a kostela, tehdy zasvěcenému Panně
Marii. Po celou dobu své existence
stojí na stejném místě. Snad s výjimkou doby při bourání starého a stavby
nového kostela v letech 1938-1939.
Kříž (obr.9) je užíván jako misijní
odpustkový kříž.

zování Prakšic ve druhé světové válce) byla členkou Třetího řádu sv.
Františka z Asii. Tento řád založil
v roce 1218 sv. František z Asii pro
ty věřící, kteří ho chtějí následovat
cestou chudoby a službou Ježíši
Kristu, ale nechtějí se vzdát světského života.Anna nechala kříž
postavit před domem svého bratra
Josefa Vlka (1892) na „Nové ulici“jak se tehdy říkalo dnešním Horním Újezdům.
11

10

Kříž na hřbitově
Kříž (obr.8) věnoval a postavil na
tomto místě František Vlk (1896 ) z č. 9
se ženou Ludmilou Vlkovou, syn již
jmenovaného starosty Františka Vlka
(1853). Věnoval ho při příležitosti
svěcení nového prakšického hřbitova. Hřbitov se stavěl po dobu tří let
a dne 6.6.1949 ho slavnostně i s novým
křížem vysvětil biskup Stanislav Zela.
Velkou zásluhu na vybudování nového
hřbitova hned vedle kostela v trati zvané Čupy, měl tehdejší farář P. Jan Dubský (1908).
9

Kříž u Vlkového „křížového“
Kříž (obr.10) věnovala svobodná Anna Vlková z č. 22 v roce 1932.
Věnovala ho, jak stojí psáno na kříži:
„Ke cti a slávě Boží“. Anna Vlková
pocházela ze silně katolické rodiny.
Její bratr František Vlk byl v roce 1933
vysvěcen na kněze a později zemřel
v nacistickém žaláři a je pohřben
v Praze na Vyšehradě. Anna společně se sestrou Apolónií ( ta zahynula
později jako jediná oběť při osvobo-
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Kříž nad uličkou za Malou Stranou
Kříž (obr.11) věnovali manželé
František Němeček (1909) z čísla
13 a jeho žena Štěpánka (1911)
původem z Částkova. Kříž postavili
v 30. letech 20. století jako velkou
prosbu Bohu.Do té doby jim zemřelo
několik dětí za sebou. Po jeho postavení jim dvě- Stanislav a Marie již
zůstaly. Na tomto místě stával dříve
podstavec se sochou anděla a proto
mu někteří pamětníci říkají „kříž
u anděla“.
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Prakšické sochy a kříže – 2.díl
12

ulice Grefty. Dnes stojí před domem
Františka Kostelníka č.310.

15

14

Kříž ve Vinohradech
Kříž (obr.12) věnovali manželé
Památník padlých v první světoJan a Marie Haluzovi v roce 1909.
vé
válce
Jejich syn se později odstěhoval do
Postavili jej obyvatelé Prakšic
Ameriky a dcery v Prakšicích provdaly. Kříž stojí před domem Vladi- k uctění svých padlých v první světové válce. Postavili jej v roce 1919
míra Tlacha č.124 ve Vinohradech.
nad vesnicí-nad „Horů“ a vysvěcen
byl v roce 1920 P.Doleželem, děka13
nem z Hradčovic. Na památníku,
jemuž dominuje kříž nad sousoším
Pieta, byly připevněny fotografie
všech 21 padlých vojáků obce (padl
téměř každý pátý narukovaný voják
z Prakšic) a jejich jmenný seznam
s datem narození, smrti a místem,
kde zemřeli. Tyto fotografie byly
ve většině případů jediné, které se
po nich zachovaly, protože většina
z nich se poprvé fotografovala až po
narukování....Bohužel při osvobozování obce Rudou armádou při druhé
světové válce v roce 1945 byl pomník
hodně poničený. Byl sice opraven,
ale již bez fotografií (obr.14). OpraKříž ve Greftech.
vený byl poslední neděli říjnovou
Kříž (obr.13) věnovali obyvatelé v roce 1949 znovu posvěcen-prakulice Grefty. Byl posvěcen 17.5.1937 šickým farářem P. Janem Dubským.
Msgre. Jaroslavem Hlobilem, děka- Pamětníci si pamatují, že se u něho
nem z Uherského Brodu, za působe- za první republiky zapalovaly „vatry“
ní administrátora P. Josefa Herodka vítězství. V roce 1999 byl pomník
v Prakšicích. Zhotovený byl z kame- přemístěn pod nový hřbitov na Horniny-teraka a postaven byl uprostřed ní Konec.
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Památník Rudé armády
Postavili jej obyvatelé Prakšic
k uctění padlých vojáků Rudé armády při osvobozování obce 30.4.1945.
Při osvobozování padlo přímo ve vesnici 12 sovětských vojáků, včetně jednoho kapitána. Nejdříve byli pohřbeni na tehdejším „starém“ hřbitově
a odtud byli později převezeni na vojenský hřbitov v Hodoníně. Vojáci kteří padli mimo vesnici byli odváženi
do týlu a byli pohřbeni v Uh.Brodě.
Při osvobozování obce však padlo
asi 20 rumunských vojáků, kteří byli
pohřbeni v lese poblíž lovecké chaty
Vrchová. Němečtí vojáci byli pohřbíváni
tam kde padli.... Památník Rudé armády byl postaven nejdříve na Horních
Újezdech, tehdy na volném prostranství
a odhalen dne 9.5.1946. Při jeho slavnostním odhalení drželi čestnou stráž
prakšičtí ruští a italští legionáři, hasiči a Omladina. V 70.letech po zboření
starých domů na návsi v Dědině, byl
pomník přemístěn do středu obce.Byl
však úplně nově vytvořen (obr.15), po
roce 1989 přišel o pěticípou hvězdu a
stojí tam dodnes. Obě verze mají společnou pouze pamětní desku s dvojjazyčným textem v ruštině a češtině-„
Památce padlých hrdinů Rudé armády
1945“. Jeho druhá verze „z žulových
kvádrů“ je od té první hodně skromná,
bez elegance. Pomník působí ošuntěle
a prorůstá travou... Pamětníci si zase
vzpomenou na lampionové průvody
školáků za minulého režimu k tomuto
pomníku, při oslavách dne osvobození.
text i foto: František Buráň
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Český Podací Ověřovací Informační Terminál
Od 1.12.2008 fungují služby Czech
Point na OÚ Prakšice.
Kde jej najdete: kancelář OÚ - paní
Hladišová
Z pracoviště Czech Point si můžete
odnést například :
- ověřené výstupy z živnostenského
a obchodního rejstříku

stránku výpisu a 50,- Kč za každou
další i započatou stránku.
Vydání ověřeného výpisu z rejstříku
trestů je zpoplatněno částkou 50,- Kč.
Pro vydání ověřeného výpisu z RT
je třeba podepsat písemnou žádost
a doložit totožnost žadatele, kterého se
výpis týká. Pokud někdo žádá o výpis
z RT v zastoupení,musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu

(plnou moc) a svoji totožnost.
Uvedené správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
platí v hotovosti na jednotlivých pracovištích obecního úřadu.
BLIŽŠÍ INFORMACE : www.
czechpoint.cz

- ověřené výstupy z katastru nemovitostí
- ověřené výstupy z rejstříku trestů

KDYŽ KOþKY NEJSOU DOMA
anglická komedie J. Mortimera & B. Cooke

Výpis bodového hodnocení osoby
Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti
novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon
o silničním provozu). Na základě této
novely lze zažádat o Výpis bodového
hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.Výpis z katastru nemovitostí je
prováděn podle listu vlastnictví nebo
čísla budovy.
Výpisy z obchodního rejstříku
a živnostenského rejstříku se provádějí
podle identifikačního čísla (IČ) právnické nebo fyzické osoby.
Výpis z rejstříku trestů je výpisem
z neveřejné evidence a občan žádající
o výpis z RT musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
Výše uvedené výpisy jsou opatřeny ověřovací doložkou včetně podpisu ověřující osoby a otisku úředního
razítka.
Vydání výstupu z informačního
systému veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku
a živnostenského rejstříku) je zpoplatněno a to částkou 100,- Kč za první

Duben 2009

benefiÿní divadelní
pőedstavení

Klub kultury

Uherské HRADIŠTĚ
stőeda

13. května 2009
19:30 hod.

vstupné: 200,- Kÿ
(v pőedprodeji na pokladně KK a v MIC )

Anglická komedie o tom, co všechno se mţže stát, když muži zţstanou
chvíli bez dozoru. Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma švagrţm změní v
neÿekané komplikace.
::: režie :::
Jurij Galin

::: hrají :::
hrají: Lukáš VACULÍK, Roman ŠTOLPA, Hana SRŠŁOVÁ, Jana GALINOVÁ, Lenka
LAVIþKOVÁ a Dana RÉVAIOVÁ

Veškerý výtěžek z pőedstavení bude věnován

Diakonii þCE - stőedisku CESTA,
dennímu stacionáĢi pro klienty s hlubším mentálním a
kombinovaným postižením a poradnď rané péĀe.
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PLES VÝBORU SRPŠ

Předtančení žáků ZŠ
Módní přehlídka Miroslava Knota
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