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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na konci kalendářního roku se
pokusím o stručné zhodnocení některých důležitých činností ve výstavbě infrastruktury a dalších akcí, které
se nám podařily zdárně v tomto roce
dokončit.
Před rokem bylo na veřejném jednání zastupitelstva demokratickým hlasováním schváleno dokončení započatých akcí a nově bylo schváleno zadání
projektové dokumentace a záměr započít jednání s městem Uherský Brod
o vybudování cyklistické stezky Prakšice- Uherský Brod - I. etapa. Na realizaci uvedených akcí bylo třeba posílit
rozpočet z finančních rezerv.Rozpočet
byl nakonec schválen počtem pěti hlasů
a díky tomu se mohlo započít s realizací všech schválených činností.
V roce 2008 byla započata a dokončena výstavba nové trasy kanalizace,
vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a místní komunikace v lokalitě
Horní Rybníky, prodloužení vodovodu k domu č.p. 180, výstavba osvětlení
chodníku před ZŠ. Dále byla provedena
oprava místní komunikace v místní
části Horní Konec, úprava komunikace v uličce na Malé Straně, byla provedena výměna oken a rekonstrukce
sociálního zařízení v budově obecního
úřadu a pošty, byla vyměněna okna v
pohostinství, provedla se oprava tribuny na sportovním areálu a oplocení školní zahrady. Značná pozornost
byla věnována výsadbě a udržování
veřejné zeleně. Dále bylo zakoupeno a instalováno několik zábavných
a sportovních prvků do areálu školy
a na veřejné prostranství. Samozřejmě,
i když jsou plánované akce finančně
pokryty v rozpočtu obce, hledají se
ještě další možnosti, jak získat na tu či
onu činnost peníze ze státních dotací nebo fondů EU.Vzhledem k tomu,
že i získání takových dotací má určité
smluvní vazby do budoucna, je nutné vždy postupovat velmi obezřetně,
aby se dotace v budoucnu nemusela
vracet s vysokou penalizací pro nesplnění smluvních podmínek. Tak jsme
na nový úsek kanalizace získali dotaci
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ve výši 300.000,- Kč. Při stručné rekapitulaci finančních zisků a výdajů na
výstavbu infrastruktury v lokalitě Horní Rybníky je nutno připočíst uvedenou
dotaci na kanalizaci, dále finanční zisk
2.080 000,-Kč za prodej sedmi zdarma
získaných pozemků, které jsme dostali od státu díky tomu, že jsme lokalitu Horní Rybníky v minulosti zařadili
do územního plánu obce. Dále jsme
získali finanční částku 450.000,- Kč za
prodej STL plynovodu JMP. Výdaje: za
vybudování vodovodu byly 1.489.000,Kč, za kanalizaci 934.000,-Kč, za plynovod 713.000,- Kč, za veřejné osvětlení 636.000,- Kč , za připojení el. sítě
NN 268.000,- Kč a konečně za místní
komunikace 4.659.000,- Kč. V průběhu
roku bylo jednáno se zastupiteli města
Uherský Brod a bylo smluvně zajištěno
využití městských pozemků pro výstavbu cyklistické stezky a podpora při jejím
vybudování a získání finančních prostředků z fondů EU. Pro lepší získávání dotací byla vypracovaná projektová
dokumentace rozdělena na „Cyklistickou stezku Prakšice – Uherský Brod –
I.etapa“ a „Prodloužení inženýrských
sítí Horní Konec“. Stavební povolení
na uvedené akce jsou ve stavu vyřizování. Problémy s vyřizováním stavebních povolení na stavebním úřadě
v Uherském Brodě nás ovšem nemi-

nuly ani tento rok. Ale je nutné také
přiznat, že do vyřizování stavebního
povolení zasáhly pozemkové úpravy
a digitalizace v k.ú. Prakšice, při kterých došlo ke změně uspořádání
pozemků a změně parcelních čísel.
Při digitalizaci bylo ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem projednáno
a rozhodnuto o výstavbě poldrů, jejichž
projekty a vybudování mají být dotovány z fondů EU. Úspěšné dotažení
plánovaných akcí je obrazem spolupráce zastupitelstva obce, dobré práce
starosty obce, zaměstnanců stavebních
organizací a také státních institucí, které mohou jejich započetí a realizaci do
značné míry velmi ovlivnit. Velká většina občanů naší obce, ale i těch, kteří
naši obec navštěvují, posuzuje změny
v naší obci, ke kterým došlo za poslední období, velmi pozitivně. Děkuji
organizacím a těm, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na realizaci naplánovaných akcí a na zvelebování a rozvoji naší obce. Děkuji zaměstnancům
obecního úřadu, členům zastupitelstva,
členům výborů a komisí, kteří odvedli
v průběhu roku dobrou práci pro naše
občany a ve prospěch obce.
Vážení občané, přeji Vám příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí a životní pohody v roce 2009.
Vladimír Vlk, starosta obce

Plesová sezóna
Členové SDH zvou na taneční zábavu v sobotu 27.12.2008.
Začátek v 19.30 hod., hraje hudební skupina HBS.
SRPŠ a ZŠ Prakšice srdečně zve 17. 1. 2009 na ples.
Za vstupné 60,- Kč vás čeká od 19:30 hod vystoupení žáků ZŠ Prakšice, módní přehlídka Miroslava Knota, bohatá tombola a příjemné posezení.
K tanci a poslechu hraje skupina TEMPO.
Členové SDH zvou na další okrskový ples hasičů, který
se koná v sobotu 24.01.2009. Začátek v 19.30 hod., hraje
skupina DOMINO.
Sokol Prakšice - Pašovice zve na sobotu 7.2.2009 na ples.
Začátek v 19.30 hod., k tanci i poslechu hraje HRADČOVJANKA.
Místní farnost zve občany na další farní ples, který se koná
v sobotu 21.2.2009. Začátek v 19.30 hodin, občerstvení a
tombola zajištěno, hraje dechová hudba ZÁHOROVJANÉ.
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Evidence obyvatel
Změny v evidenci obyvatel do 10.12.2008
Úmrtí

Přihlášení

Odhlášení

•
•

•
•
•

• Vojtěch Buráň

Milan Šimo
Alfons Hefka

Martin Chlud
Pavlína Michálková
Dominik Michálek

Stav obyvatel ke dni 10.12.2008 -

977.

Společenská kronika
Na podzim oslavil své 85. narozeniny pan Josef Šťastný a koncem letošního roku oslaví své 80-tiny paní Anna
Čechmanová. Srdečně jim gratulujeme a přejeme hodně zdraví a rodinné
pohody!
Významné životní jubileum 90 let
oslavila 14. prosince nejstarší občanka
naší obce paní Františka Běhůnková
(viz. foto).
Přejeme hodně zdraví a síly do dalších let!

V pátek 14. listopadu se uskutečnila
na obecním úřadě další slavnost k uvítání nových občánků naší obce. Nejmladšími obyvateli Prakšic v současné
době jsou (zleva): Marek Jež, Vojtěch
Bednařík, Šárka Zálešáková, Kryštof
Škorňa, Gabriela Jenerálová a Tomáš
Dlapa. Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví a rodinného štěstí!
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Ukládání odpadů
V letošním roce jsme se potýkali
a stále potýkáme s velkým nárůstem
výdajů svozu odpadu ze sběrného dvora. Dalo by se říct, že bychom spíše měli
občany chválit, že svědomitě odpad
odvezou na určené místo. Problém je
v tom, že nárůst svozu kontejnerů ze
sběrného dvora není důsledek uvědomělosti všech občanů z obce, ale naopak spíše kalkul několika málo občanů.
Jedná se o to, že i množství, které jeden
občan doveze na sběrný dvůr,musí být
nějakým způsobem limitováno. Přes
upozornění při odběru na tuto skutečnost se nám nepodařilo občany přesvědčit o tom, že velké množství odpadu nemůžeme přijmout. Tato situace
se vyhrotila až v nepříjemné konflikty,
kdy byli zaměstnanci na sběrném dvoře
slovně napadáni. Konečným řešením
bylo, že ve většině případů obec umožnila toto uložení. V opačném případě se stalo, že odpad byl poté nalezen
před branami sběrného dvora a nezbylo
nám nic jiného, než jej odstranit a uklidit. Obec – a potažmo všichni občané
- by ale neměla doplácet na pohodlnost
a nezodpovědnost několika lidí.
Sami vidíte, že nárůst je opravdu
značný. O jaký odpad se jedná? Především je to odpad stavební, tzn. různý
obalový materiál, zbytky stavebního
materiálu apod., směsný odpad, pokud
děláte velký úklid v komorách, střešních
prostorách atd. Nabízíme vám rady
a několik alternativ, jak nakládat s větším množstvím podobného odpadu.
1)-pokud stavíte, rekonstruujete
a opravujete svůj dům a stavební práce
vám provádí odborná firma, má tato firma povinnost ze zákona veškerý odpad
nebo nespotřebovaný materiál odvézt
a zlikvidovat. Pokud tak neučiní a nechá
vám tento odpad, abyste ho zlikvidovali sami, porušuje zákon! Pokud tento
odpad bude odvezen na obecní sběrný dvůr, má obec možnost upozornit
na tuto skutečnost příslušný odbor
a dokonce je tu možnost sankcí firmy až
do výše půl milionu korun. Pohlídejte si
tuto možnost likvidace stavebního odpadu! Nenechte se firmou odbýt, likvidace
tohoto odpadu je její povinnost!
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Finanční náklady
rok 2006
rok 2007
rok 2008

13 svozů
22 svozů
35 svozů

2)-pokud stavbu nebo jakékoli
úpravy provádíte sami (bez odborné
firmy), je na vás, abyste tento odpad
zlikvidovali vy. Jestliže se jedná o větší množství odpadu (střešní krytina,
odpad při bourání, směsný odpad při
vyklízení apod.), sjednejte si kontejner od svozové firmy. Cena odvozu
a uložení se odvozuje od velikosti kontejneru, druhu a hmotnosti odpadu.
Většina občanů je v tomto směru velice
uvědomělá a tento způsob praktikuje.
Sběrný dvůr je určen na odběr vytříděného odpadu v přijatelném množství.
V mnohých obcích je tento limit určen,
dokonce jsou určeny i poplatky za
uložení (např. poplatek za jednu káru,
za jeden vozík za auto apod.) Je to dost
nepraktické a Obec Prakšice nepředpokládá v současné době zavedení poplatků za uložení na sběrném dvoře, ale
rozhodně bude důslednější při odmítání
většího množství odpadu a nebude odebírat odpad nevytříděný. Pokud by se
stalo, že by někdo svévolně uložil před
bránu sběrného dvora nějaký odpad,
bude obec nucena to řešit postihem.
Nechceme přeci žít na skládce. Rozhodně by se takové „ukládání“ odpadu nelíbilo nikomu z vás, pokud byste bydleli
v jeho blízkosti! Jeden z návrhů byl, aby se
sběrný dvůr zajistil i proti těmto černým
skládkám bezpečnostním systémem.
Tato možnost je zatím jen v návrhu.
Na konci kalendářního roku se dále

23.926,- Kč
32.620,- Kč
46.870,- Kč

rozhoduje o výši poplatků za svoz komunálního odpadu. Aktuální výše poplatku
na rok 2009 není dosud známa, jelikož
je toto předmětem jednání obecního
zastupitelstva, které se koná až po uzávěrce tohoto vydání novin. Nutno podotknout, že nárůst svozu odpadů ze sběrného dvora za letošní rok se nepromítá
do výše poplatků za svoz komunálního
odpadu na rok příští.
Cesta k důsledné a správné likvidaci
odpadů je dlouhá a velice složitá. Začíná ale vždy u každého z nás. Pokud by
si opravdu každý uvědomil dlouhodobější důsledky např. pálení nejrůznějšího materiálu v domovním kotli nebo
vyvážení plastů či stavebního odpadu
na černé skládky, nemohlo by se stát, že
při večerní procházce obcí nemůžeme
někdy dýchat a pálí nás oči, že na nás na
okrajích obce někde vykukuje igelitka s
našlapanými plastovými lahvemi a místo pěkné přírody míjíme hromadu cihel.
Chceme žít nejen v hezkém prostředí,
ale i ve zdravém. A určitě každý z nás
chce, aby tuto možnost měly i naše děti.
V jednom článku tohoto vydání vyzývají
žáci k pomoci při sběru drobného elektroodpadu. Obec o této možnosti sběru
eletroodpadu uvažovala, nyní ji ale přenechala na dětech ve škole, aby si zasoutěžily. Pomozme jim nejen soutěžit, ale
zároveň se i učit, jak třídit a likvidovat
tento druh odpadu.
Zpracovala místostarostka obce
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Znovu vám zde předkládáme základní přehled, jak nakládat s odpadem v naší obci.
Komunální domovní odpad
Plasty - PET láhve

popelnice
žlutý pytel - svoz 1x měsíčně
(patří sem - čisté obaly z plastů, kelímky, sáčky)
Plasty
sběrný dvůr
Obaly od džusů a mléka
oranžový pytel - svoz 1x měsíčně
OBALY – od jogurtů, másla, džusů, mléka MUSÍ BÝT UMYTÉ A ZBAVENÉ VEŠKERÝCH NEČISTOT OD
POTRAVIN !!!
Papír
sběrný dvůr (nikoli voskovaný)
ZŠ Prakšice - sběr 2x ročně
(patří sem - noviny, časopisy)
Textilní odpad
sběrný dvůr
Železo
sběrný dvůr
svoz v obci 2x ročně
Nebezpečný odpad
sběrný dvůr
(patří sem - baterie, akumulátory, zbytky barev, laků,
rozpouštědel, pesticidy)
Pneumatiky
při výměně pneumatik staré odebere každý autoservis
Sklo
zelené kontejnery u prodejen Jednoty
sběrný dvůr
(patří sem - obalové sklo: čisté prázdné láhve od zavařenin, sirupů, alko i nealko
nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo - bez drátů, apod.)
nepatří sem - lahvičky od léků, zrcadla nebo porcelán
Velkoobjemové kontejnery na sběrném dvoře:
patří sem - komunální tříděný odpad z domácností, který svým objemem nedovoluje jeho umístění do popelnic, ale
v přiměřeném limitu na osobu
Elektroodpad
Prošlé léky

v současné době možnost předání drobného eletrodpadu dětem ze ZŠ, později
obec určí nové sběrné místo
každá lékárna

Sběrný dvůr v Prakšicích otevřen každou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin
Všechen odpad na sběrný dvůr musí být vytříděn - tzn. rozložen na jednotlivé komodity a ve velikosti, která umožňuje
uložení do příslušných kontejnerů! Netříděný odpad nebude na sběrný dvůr přijat!
Dbejte pokynů obsluhy!
Odpad, který na sběrný dvůr nepřijímáme:
- pneumatiky
- elektroodpad (televize,ledničky,zářivky apod.)
Pro elektroodpad větší velikosti (televize aj.), který patří mezi nebezpečný odpad, bude vždy zařízen v obci mobilní svoz
asi 1krát ročně. Další možnost je odevzdat starý přístroj v prodejně při koupi nového.

OPRAVA
V minulém čísle Prakšických novin, jsem v článku „Rekonstrukce hřiště“ uvedla špatně výši finančních nákladů. Oprava zdi, chodníků a tribun na hřišti si vyžádala částku 280.000,- Kč, nikoli 75.000,- Kč, jak jsem uvedla.
Za chybu se omlouvám.
místostarostka obce
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Fotosoutěž
Letošní 2. ročník fotosoutěže,
kterou vyhlašuje Obec Prakšice, je
u konce. Hlavní téma úzce souviselo
opět s naší obcí : Prakšice mýma očima. Dále bylo vyhlášeno ještě i podtéma : Historie u nás doma. Soutěže
se zúčastnilo 9 amatérských fotografů, což je sice oproti minulém ročníku méně, ale na úrovni snímků se to
v žádném případě neodrazilo. Tříčlenná porota složená z profesionální výtvarnice, fotografa a pracovnice
reklamní agentury neměla jednoduchý úkol - dvě témata a jejich různá
ztvárnění. Nakonec jejich bodové
hodnocení rozhodlo o následujícím
pořadí:
2. místo: Marie Škorňová
2.místo:
Josef Kaňa
1.místo:
Zlatuše Blahová

Protože každý snímek měl své
kouzlo a úroveň, myslím, že je správné jmenovat i další fotografy, kteří se
zapojili do soutěže:
Michaela Blahová, František Blaha
ml., František Blaha st., Petra Vlková,
Zdeněk Vlk st. a Iva Kadlčková.
Všechny snímky si můžete prohlédnout ve fotogalerii na obecních
webových stránkách.Vítězný snímek
vám nabízíme zde, ačkoli pouze v černobílé podobě.
V pátek 21.listopadu se účastníci
sešli v knihovně OÚ, kde si v téměř
rodinné a velmi příjemné atmosféře
popovídali o svých zážitcích při focení, prohlédli si a rozebrali všechny
snímky, předali si zkušenosti o různých fotografických technikách a PC
programech vztahujících se k focení,

o tématech dalších ročníků fotosoutěže a samozřejmě na závěr milého
setkání jsem předala oceněným fotografům i ceny, které věnoval opět pan
Ivan Láska z Fotoateliéru v Uherském
Brodě a Obec Prakšice. Panu Láskovi
tímto velice děkuji!
Všichni účastníci se shodli, že
zdokumentování různých okamžiků
a tváře obce je velice užitečné a rozhodně budou v této činnosti pokračovat. Po společné dohodě přítomných
bylo vybráno i nové dlouhodobější
téma dalšího ročníku fotosoutěže:
Rok v Prakšicích. Podrobnosti vám
brzo předložíme, ale už nyní můžete
začít fotit nejen naši obec a její okolí,
ale i nejrůznější akce a události v ní.
Irena Bandriová

Vítězný snímek od Zlatuše Blahové
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Zdounečanka a její vánoční koncert
Předvánoční náladu nám přivezla
v neděli 14.prosince dechová hudba
ZDOUNEČANKA. Její koncert byl
určen především naši seniorům, ale
velice nás potěšila hojná účast i mladších ročníků. U malého občerstvení
posluchačům nejdříve předvedly svůj
program děti z mateřské školy a poté
i souborek ze základní školy. Pak už
patřilo pódium dechovce ze Zdounek,
která předvedla nejprve blok skladeb ze
svého stále repertoáru, druhý blok byl už
vyplněn samými koledami a vánočními
písněmi. Nádherná a úžasná vánoční
atmosféra vyvrcholila závěrečným společným zpěvem „Narodil se Kristus
Pán“. Podle okamžitého ohlasu soudím,
že se koncert všem líbil a věřím, že zdaleka nebyl poslední. Prohlédněte si aspoň několik fotografií, další naleznete
na našich webových stránkách.
Irena Bandriová
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Ukončení ankety
Strom roku 2008
V květnu tohoto roku jsme vás
informovali o přihlášení prakšického
památného stromu hrušně polničky do celostátní ankety Strom roku,
kterou každoročně pořádá Nadace
partnerství. Poté jsme vás seznámili
s příjemnou zprávou, že náš strom byl
odborníky vybrán ze 109 přihlášených
stromů mezi 12 finalistů, o jejichž pořadí od srpna dále rozhodovala veřejnost
svým hlasováním. V pátek
17. října proběhlo v brněnském
kulturním centru Semilasso slavnostní vyhodnocení celé ankety. Za přítomnosti zástupců finálových stromů, představitelů hlavních sponzorů
a partnerů Nadace partnerství, ministra životního prostředí Martina Bursíka, některých europoslanců a dalších
hostů proběhl celý ceremoniál. S celkovým pořadím 12 finálových stromů
se můžete seznámit na www.nadacepartnerstvi.cz . Prakšická planuše
„obsadila“ 9. místo, když získala 671
hlas. Málo? V porovnání s vítězným
stromem asi ano (33 967 hlasů), ale
podstatou celé ankety nebylo ani tak
obsadit přední místa, ale upozornit na
krásný strom, zapojit do jeho ochrany
co nejvíce lidí a představit naši obec
a region, což se určitě podařilo, protože
během celé ankety se náš strom dostal
do regionálních deníků, do reportáží
ČT, Slovácké televize a televize RTA
a taky během pátečního setkání v Brně
jsme mohli veřejně prezentovat nejen
prakšický strom, ale i naši obec. Celý
slavnostní večer v moravské metropoli
byl ukončen úžasným koncertem skupiny Jablkoň a předního českého houslového virtuóza Jaroslava Svěceného.
V průběhu celé ankety mě potěšil
zájem lidí o náš strom a věřím, že se nám
podaří do ošetření planuše zapojit ještě
další, protože naši pozornost vzhledem
ke svému stáří rozhodně potřebuje.
Těším se na spolupráci s vámi všemi
při podobných akcích, které prezentují
Prakšice nejen v blízkém okolí.
Irena Bandriová, místostarosta
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Pro všechny ženy a dívky zaþíná

kondiþní cviþení
Kdy: od 5. ledna, každé pondČlí od 19.00 hod
Kde: v tČlocviþnČ základní školy Prakšice.
Sportovní odČv, vhodnou obuv a podložky ke cviþení vezmČte
s sebou

Mgr. Zdeňka Buráňová nabízí soukromé lekce

výuky anglického jazyka.
Kurz je určen pro všechny věkové kategorie,
pro začátečníky i pokročilé, pro dospělé i děti.
Výuka bude probíhat individuální formou
v kanceláři domu v ul. Horní Rybníky.
Bližší informace získáte na telefonu : 739 006 418
nebo na mailu: zdenka.buranova@yahoo.com
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Prakšické sochy a kříže – 1.díl
Poblíž našich vesnic a měst se nachází mnoho památníků, které připomínají dobu minulou. Jsou to různé kříže, sochy,
památníky padlých, Boží muka, kapličky, zvonice, mariánské sloupy, smírčí kříže apod. K nejrozšířenějším sakrálním
památkám náleží kříže. Jako symbol křesťanské víry se stavěly u hlavních cest do vesnice, na návsi, na rozcestích nebo
v místech nešťastné události nebo naopak, kde byl člověk zázračně ochráněn nebo uzdraven. Budovaly se velké kamenné
kříže, litinové kříže, dřevěné řezané kříže, ale i jednodušší dřevěné kříže s korpusem Krista, namalovaným na plechu.
Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení (a případně i rozjímání podle situace) kolemjdoucího, ale též významného
orientačního bodu v krajině.
Rovněž v Prakšicích se dnes nachází 15 soch a křížů. V obci stávala také dřevěná zvonice z roku 1818, vedle starého
MNV a naproti Vlkového-„zvonicového“ č. 73. Dnes je již vše zbořeno. V Prakšicích a jejím okolí nejsou žádné Boží muka
a kapličky. Někdy jsou nesprávně označovány jako Boží muka křížky a obrázky umísťované v přírodě. To platí pro dva
prakšické dřevěné obrázky Panny Marie – jeden je na Havřicku a druhý na začátku Manového žlebu.( Boží muka se nazývá kamenná nebo zděná drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, krytá stříškou nebo zakončená lucernou,
do níž se vkládala svíce, plastika nebo obrázek. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Piláta bičován
Kristus ) Do prakšického katastru patří ještě kříž u Pašovic, který nebyl do souhrnu zahrnut. Hranice obou katastrů vede
silnicí spojující obě obce a do prakšického katastru byl postaven asi proto, že na břehu, který je sice již „prakšický“, lépe
vyniká. Postavil ho však pašovký občan Josef Fojtách v roce 1914.
Uměleckou hodnotu 15 prakšických soch a křížů nelze srovnávat například se sousoším od Michelangela. Jejich hlavní
hodnotu tvoří příběh a místo, na kterém stojí, ke kterému jsou přivázány pupeční šňůrou své historie nebo alespoň pověsti. Vezměte kříži nebo soše místo v krajině – a najednou je z nich jen kus mrtvého opracovaného kamene. Jsou to památky
na naše předky, obohacují naši krajinu a spojují nás s minulostí. Chraňme a udržujme je, bez ohledu na náboženskou
příslušnost, neboť řečeno slovy básníka: „... každá památka si uchovává cosi ze světla zraků, jichž se její obraz dotkl.“
Připomeňme si proto jejich historii.
1

Svatý Vendelín
Socha sv. Vendelína (obr. 1) se nachází na pravé straně silnice z Uherského Brodu nad obcí u odbočky k myslivecké chatě. Sv.Vendelín je patronem rolníků a ochránce
před nemocí dobytka. Byl to syn skotského krále, vzdal se
bohatství, pracoval jako pastýř a zemřel roku 617 jako opat
sarského kláštera.
Věnovali ji manželé František a Barbora Jurákovi z č. 30
v roce 1899. Sochu posvětil tehdejší říšský poslanec a pozdější arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Jeho kázání při této příležitosti se velmi líbilo. Může to potvrdit Marie Vlková-„křížova“ (1921), která to slyšela od své tety paní Františky Vlkové
„zvonicové“-rozené Kadlčkové (1882 ), přímé to účastnice.
Paní Marie Vlková si pamatuje části tohoto kázání z doslechu
od své tety skutečně dodnes. Nevěříte ? Zeptejte se jí.
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2

Svatý Antonín z Padovy
Socha sv. Antonína z Padovy (obr.2) stojí na pravé straně silnice z Uherského Brodu u nad současnou skládkou fy
Rumpold. Dříve byl v těchto místech lom rodiny Vlkové z č.54,
později zavezený také odpadem a překryt ornicí. Sv. Antonín
z Padovy byl portugalský františkánský mnich, který zemřel
v Padově roku 1231. Je patronem cestujících, snoubenců,
manželů a rodin. Vzýván je proti nemoci a pekelným mocnostem. Sochu věnoval František Vlk (1862) z č. 54-„prostřední Vlk“ v roce 1921. K důvodu věnování se váže zajímavá
historka. Pan Vlk se v těchto místech na cestě do brodského
kostela potkal se skupinou „tajemných jezdců“ na koních, kteří ho hnali před sebou až do Uherského Brodu. Nic mu sice
neudělali, ale hrůzu nahnali velkou. Podobné setkání v těchto
místech měl i později ořechovský židovský obchodník Polizer.
Po postavení této sochy se nic podobného už neopakovalo...
Je zajímavé, že z tohoto místa je pěkně vidět poutní místo Sv.
Antoníček nad Ostrožskou Lhotou a naopak.
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Svatý Florián
Socha sv. Floriána (obr.3) dnes stojí u hřbitova. Dříve stávala před starou školou č. 29 na Dědině společně
se sv. Janem Nepomuckým. Sv. Florián byl římský voják
původem z Norika, území dnešního Rakouska. Byl důstojníkem v římské armádě za císaře Diokleciána a mučednícky zahynul pro svou křesťanskou víru v roce 304. Je
patronem hasičů, zedníků, kovářů, sládků, bednářů
a horníků. Je spodobňován jako římský voják, s korouhví
v ruce, symbolickým vědrem s vodou na hašení a mlýnským kamenem u nohou ( ten mu při popravě přivázali
k nohám a hodili jej do řeky).
Sochu věnoval v roce 1900 pozdější starosta (v letech
1898-1906) František Vlk (1853) z č. 9 z Malé Strany se
ženou Annou –rozenou Němečkovou (1857).
Svatý Jan Nepomucký
Socha sv. Jana Nepomuckého (obr.4) dnes stojí u hřbitova. Dříve stávala před starou školou č. 29 na Dědině
společně se sv. Floriánem. Sv. Jan Nepomucký byl kněz,
kterého nechal popravit v roce 1393 český král Václav IV.
mimo jiné také pro neochotu vyzradit zpovědní tajemství
jeho ženy královny Žofie. Byl umučen a poté vhozen do
Vltavy z Karlova mostu. Když se jeho tělo později vynořilo
na hladinu, svítilo mu kolem hlavy pět světel, se kterými
bývá vyobrazován. Je patronem kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Sochu věnovala rodina Vlkova z č.
44 z Horního Konce a rodina Kadlčkova v roce 1905.
Kříž nad vesnicí -„nad horů“
Jedná se o nejstarší prakšický kříž (obr.5). Věnovali ho
pozůstalí po zemřelých na choleru v r. 1870. Choleru přivleklo do Prakšic pruské vojsko, po prohrané válce rakousko-pruské. V Prakšicích tehdy tábořili a doslova je „vyjedli“.
Z té doby se traduje úsloví: „žere jak prajs“ Nakažení občané Prakšic byli tehdy převezeni do Hůrky a po pominutí
nemoci se mohli vrátit zpět do obce. Kříž byl postaven nad
obcí, odkud zemřelí naposledy viděli svou rodnou obec. Po
první světové válce, v roce 1919, byl tento kříž nahrazen
Památníkem padlých v 1. svět. válce a převezen do Hůrky
do míst zvaných „Na stráních“ při staré brodské cestě. Tam
potom byl celých 80 let. V červenci roku 1963 ho neznámý
vandal poškodil. Ještě na podzim byl opraven, ale v roce
1964 byl znovu poškozen a vyvrácen. Proto rozhodl tehdejší
prakšický farář P. Josef Popelka převést ho na faru. Ve farní
kronice je fotografie poškozeného kříže a argument: „...až
na to pachatel zapomene...“. Po čase byl pak převezen zpět.
V roce 1999 byl tento kříž již značně zchátralý. V této době
byl přestěhován Památník padlých v 1. svět. válce pod nový
hřbitov na Horní Konec. Stanislav Běhůnek (1930) z č. 25
zaplatil opravu tohoto kříže a jeho vrácení zpět nad vesnici
na jeho původní místo. Při jeho opravě se však již nepodařilo zachránit spodní část, na které byla krásná plastika čtyř
evangelistů. Tento rozpadlý pískovcový kus kříže zůstal na
původním místě v Hůrce - Na Stráních jako vzpomínka...
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Kříž pod hřbitovem
Je to druhý nejstarší prakšický kříž (obr.6). Věnovali ho
v roce 1891 manželé Josef (1824) a Františka (1825)Vlkovi
z č. 9- rodiče pozdějšího starosty z tohoto čísla Františka Vlka
(1853). Jeho původní místo bylo na Dědině před nejstarší prakšickou školou, v místě odbočení ke kostelu. Stál zde více než sto
let a byl dominantou středu vesnice. U tohoto kříže končívali
kluci své velikonoční hrkání, scházeli se děti ke hrám, začínaly
pohřební průvody občanů z Vinohradů a Greftů v dobách, kdy
se mrtví nosili na márách a jejichž cesta by byla příliš dlouhá
a namáhavá, začínaly průvody ke kostelu při církevních slavnostech apod. Při rekonstrukci silnice na Dědině byl kříž
v roce 1987 bohužel přemístěn pod nový hřbitov.
Kříž „V Trnových“
Kříž (obr.7) stojí nyní u Trnovského žlebu nad vesnicí směrem k Maršovu . To však není jeho původní místo. Kříž věnoval v
roce 1892 –rok po věnování kříže svým otcem Josefem na Dědině- pozdější starosta František Vlk (1853) z č. 9 z Malé Strany
se ženou Annou –rozenou Němečkovou (1857). Byl postaven
uprostřed starého hřbitova pod kostelem a stával zde až do zrušení tohoto hřbitova v 70. letech. Nějakou dobu byl pak uložen
rozebraný pod novým hřbitovem a až po pár letech ho převezl
a postavil současný František Vlk ( 1927) z č. 9-vnuk Františka
Vlka (1853)- na nové místo u Trnovského žlebu. Důvod proč ho
převezl až tam, je ten, že poblíž tohoto místa-„Na Průhonech“
stával do té doby dřevěný kříž s postavou Krista z ocelového
pomalovaného plechu a kříž byl chráněn proti povětrnosti plechovým obloukem. Tento kříž věnovala rodina Zalešákova z č.
42. Kříž však stářím zchátral a musel být zrušen a právě kříž ze
starého hřbitova jej zde nahradil. Patří mezi nejkrásnější prakšické kříže a v Trnových je hodně ukrytý...
7

Text a foto: František Buráň
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OBEC PRAKŠICE
poĜádá

VÁNOýNÍ KONCERT

Program: Adam Michna z Otradovic, Antonín Tuþapský,
František JiĜí Mach a Jan Jakub Ryba
Sólisté: Monika Koubová, Stanislav František Zápeca a Vlastimil Ondrušek
PĜednes: Eliška Martincová
Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer

PČvecký sbor DVOěÁK
Komorní sbor DVOěÁK

dirigent Antonín Veselka

Prakšice - kostel
strana 12
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Ze života mateřské školy
Ve školním roce 2008/2009
dochází do mateřské školy 38 dětí,
z toho 4 děti do tří let, 34 dětí ve věku
od 3 let do 7 let. Děti jsou rozděleny
do dvou tříd. První třídu „Sluníčka“
navštěvují mladší děti, druhou třídu
„Srdíčka“ děti starší - předškoláci.
- Ředitelem ZŠ a MŠ je Mgr. Pavel
Savara, vedoucí učitelkou MŠ Marta
Minaříková.
V tomto školním roce o děti
pečují tři pedagogické pracovnice.
O děti 2. třídy se stará paní učitelka Marta Minaříková a paní učitelka
Ivana Jankůjová, o děti 1. třídy paní
učitelka Pavlína Michálková a paní
učitelka Marta Minaříková. Studující učitelky zastupuje dle potřeby
paní učitelka Eva Dynková. O čistou
a pořádek v mateřské škole pečuje paní uklízečka Ludmila Ulčíková. Chutnou a zdravou stravu vaří
kolektiv paní kuchařek s vedoucí
školní jídelny paní Danou Maráškovou. Drobné opravy a údržbu zařízení, vytápění mateřské školy zajišťuje
pan školník Roman Bandri.
- Mateřská škola pracuje podle
Rámcového vzdělávacího programu
pro děti předškolního věku. Tématem tohoto školního roku jsou známé i méně známé pohádky, se kterými se děti seznámí v programu
„Cesta do světa pohádek“. V prvním
půlroce to jsou známé pohádky Budka, O veliké řepě, Otesánek, Perníková chaloupka a O dvanácti měsíčkách. Prostřednictvím pohádkových
postav a jejich příběhů se děti seznamují např. s ročním obdobím, přírodou, učí se orientovat v okolí, rozvíjí
svou řeč, slovní zásobu, učí se chovat
v kolektivu dětí, pomáhat si navzájem,
osvojují si pravidla společenského
chování, rozvíjí pracovní schopnosti
a dovednosti, fantazii a setkávají se s
novými podněty, které jim umožňují se dále rozvíjet. V programu každé
třídy jsou písničky a básně, výtvarné
a pracovní aktivity, které se k daným
tématům vztahují .
- Dětem předškolního věku po
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krátkém odpočinku jsou nabízeny mimořádné aktivity: pískání na
flétnu paní učitelkou Jankůjovou,
výtvarné paní učitelkou Michálkovou, rozvojem grafomotorických
dovedností a hudební aktivity paní
učitelkou Minaříkovou. Mimo nabízené aktivity všem dětem, které v
tuto dobu neusnou, nabízí učitelky
možnost volné hry, záměrného vzdělávání, individuálního procvičování.
- Co děti prožily od začátku školního roku?

Velmi se vydařila návštěva dopravního hřiště v Uh. Brodě. Díky tatínkovi jednoho z žáčků naší mateřské
školy, panu Dalajkovi, prožily děti
hezké a poučné dopoledne s příslušníky Městské policie v Uh. Brodě,
kteří je ochotně zasvěcovali do tajů
bezpečného přecházení vozovky,
jízdy na kolech, funkce semaforu,
seznámili je s vybavením aut policie. Děti si odnesly nejen nezapomenutelné zážitky, ale i drobné dárky
a „policejní“ cukrovinky.

dopravní hřiště
lampiónový průvod
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Děti vzpomínají s radostí na
pečení brambor na ohýnku. Ochutnávka byla pro většinu dětí něčím
zvláštním, s čím se setkaly poprvé
v životě. A že jim brambory pečené
na ohni chutnaly, dokazovaly začerněné a usměvavé tváře.
Lampionový průvod a uspávání
broučků, zavírání zahrady. Se zvědavostí a odvahou dětem vlastní prožívaly průvod s rozsvíceným lampionem a večerní hru v setmělé zahradě
při světle lampionků.
Soutěž o nejhezčího „Podzimníčka“. Maminky s dětmi si doma
vyhrály a vyráběly z přírodnin.
O tom, že vznikly nádherné posta-

vičky a díla, se mohou návštěvníci
MŠ přesvědčit na vlastní oči a jistě se
mnou budou souhlasit, když řeknu,
že máme šikovné a tvořivé maminky i děti. Bylo by těžké vybrat ten
nejhezčí, všechny jsou krásné a zajímavé. Chcete se o tom přesvědčit?
Přijďte se podívat do MŠ!
Pečení perníčků. Vůně a příprava
perníkového těsta přivolala a připomněla Mikuláše a vánoce. Vykrajování z těsta děti bavilo stejně jako
uždibování a ochutnávka těsta a zdobení perníčků.
Toto je jen něco málo z toho, co
děti prožívají a s čím se mají možnost setkat v mateřské škole.

A co nás ještě čeká? No přece
VÁNOCE!!!
Děti druhé třídy vystoupí s krátkým programem v neděli 14.12.2008
na vánočním koncertě v sále ZŠ,
19.12.2008 se představí ve vystoupení „Cesta do Betléma“ všechny děti
MŠ u vánočního stromu u obecního
úřadu v Prakšicích. Zpěv dětí doprovodí na housle sourozenci Šimkovi.
Na vystoupení vás všechny srdečně
zveme.
Přejeme Vám všem spokojené
a příjemné prožití svátků.
Marta Minaříková
vedoucí učitelka MŠ

Střípky ze školy
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

Naše škola se letos poprvé zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují

sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Recyklohraní, si klade za cíl realizaci zpětného
odběru těchto odpadů spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady v České republice. Hra
probíhá pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky.
V rámci projektu Recyklohraní je
naše škola vybavena sběrnou nádobou
na použité baterie a dále také E-boxem,
určeným ke sběru použitého drobného
elektrozařízení.
Každý žák bude moci do školy nosit
nepotřebné drobné elektrospotřebiče
(například starý mobil, kalkulačku,
telefon, elektrohračku, drobné počí-

tačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač), baterie a akumulátory.
Naši žáci budou také plnit řadu
úkolů. Již jsme vyplňovali dotazníky
z oblasti třídění a recyklace odpadů. Zapojili jsme se také do výtvarné
soutěže. Všechny další úkoly budou
postupně zadávat organizátoři projektu.
Za nasbírané vysloužilé baterie
a drobná elektrozařízení a splněné
úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný
čas. Katalog odměn a další informace
o projektu jsou Vám k dispozici
na www.recyklohrani.cz.

Do Recyklohraní se můžete zapojit všichni! Stačí jen dětem věnovat vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Zajistíte tak jejich recyklaci a pomůžete získat body na nákup odměn, z kterých budou mít jistě vaše děti velkou radost.
Proto prosím, myslete na nás a pomozte dělat dětem radost.
Mgr. Lenka Juráková, učitelka ZŠ

Literární soutěž
Nedávno se děti zúčastnily výtvarné a literární soutěže „Zima už nám klepe na dveře“, kterou pořádala Městská knihovna v Uherském Brodě. V literární soutěži byla velmi úspěšná Pavla Mikesková, která obsadila 2. místo. Martina Gajdošíková a Zuzana Špalková skončily na pěkném 3. místě. Ve výtvarné soutěži byli vyhodnoceni mezi nejlepšími Dušan
Kratochvíl a Eliška Juráková. Všem gratulujeme!
ukázky básní v tomto čísle
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Akce Školního klubu
Ve dnech 10.–12. října 2008 se uskutečnilo finálové kolo
celostátní soutěže Malých debrujárů „Šifra Komenského“
v Uherském Brodě. Klání se zúčastnilo 19 družstev z celé
republiky. Malí debrujáři řešili zajímavé úkoly ve městě –
na hvězdárně, v muzeu, na Domě dětí, … i v budově gymnázia JAK, v níž celá akce po dobu tří dnů probíhala. Pro
zúčastněné byl připraven i kulturní a sportovní program
– vystoupení tanečního souboru gymnázia, folklórního
kroužku, výuka břišních tanců a „kopaničářských“ her, návštěva aquaparku Delfín. Malí debrujáři prezentovali činnost
svých kroužků výstavou.
Této soutěže se zúčastnilo i družstvo naší školy v zastoupení: Ondřej Man, Pavel Hefka, Veronika a Zuzana Horonyovy, které obsadilo pěkné jedenácté místo. Akce měla
velký úspěch a debrujáři se těší na další společné setkání.
V sobotu 25.října 2008 školní klub- Malí debrujáři ve spolupráci s ČMMJ Pašovice-Maršov uspořádal Drakiádu. Na
myslivecké „chatě“ byl pro žáky připraven program - přednáška o významu myslivosti a výskytu zvěře v našem mikroregionu, výstavka trofejí, ukázka plemen loveckých psů s výkladem jejich mysliveckého využití. Děti soutěžili v pouštění draků,
v různých pohybových hrách (skákání v pytli, běh v gumových holínkách, …) a vrcholem byla soutěž ve střelbě ze vzduchovky na daný cíl. Celé odpoledne jsme zakončili vyhodnocením soutěží a táborákem, na kterém jsme si pochutnali na vypečených špekáčkách. Přálo nám hezké počasí, užili jsme si spoustu legrace a všichni se těšíme na další podobné akce.
Ing. Jana Horonyová, učitelka ZŠ

Vánoční akce
Dne 3.12.2008 uspořádal školní klub při ZŠ a MŠ Prakšice ,, Mikulášský večírek“ s tradičním setkáním s mikulášskou družinou. Žáci naší školy si mohli na této akci zasoutěžit v různých hrách, zatančit a získat pěknou cenu za nejlepší
mikulášskou, čertovskou nebo andělskou masku. Vyhodnocené masky odměnil Mikuláš se svou družinou. Akce se
dětem líbila a možná příští rok na shledanou.
Na den 11.12.08 uspořádal školní klub při ZŠ a MŠ Prakšice ,,Adventní dílny“ v prostorách školní družiny. Pro žáky,
ale i jejich rodiče a sourozence, byla připravena výroba vánočních ozdob, jako např. baněk na stromeček z polystyrénových koulí, andílků z borovicových šišek, kolíků na prádlo nebo papíru, malovaných skleněných ozdob nebo vitráží
z hedvábí. Akce se všem líbila, zúčastnili se ji v hojném počtu a strávili tak odpoledne v příjemné vánoční atmosféře.
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TJ Sokol
Jako již každý rok se nám přiblížil
čas vánoční a následně i konec roku.
Je to doba, kdy se hodnotí a bilancuje. I Sokol Prakšice- Pašovice má
co hodnotit, čím se chlubit. Hodnocení mužstev nechám na trenérech,
ale musím vzpomenout titěrnou
a důležitou práci k zajištění fotbalových zápasů, kterou by jsme bez
řady fotbalových příznivců nezvládli. Vlastními silami jsme opravili
venkovní schodiště budovy - nátěr
zábradlí a další potřebnou údržbu
v kabinách.
Dále určitě stojí za vzpomenutí,
co všechno zrealizoval obecní úřad
na místním hřišti. Byla provedena
rekonstrukce tribuny, nové oplocení
včetně vstupní brány a laviček. Na
příští rok jsme podali žádost na obec
o vybudování závlahy travnatého
hřiště, které přes parné léto bývá ve
velmi špatném stavu. Tolik jenom ve
stručnosti a nyní slova trenérů:

Přípravka
Družstvo přípravky navázalo na
loňský ročník a po podzimní části
soutěže skončilo na druhém místě. Po odchodu starších hráčů, kteří
odešli do žáků jsme s obavou vstupovali do soutěže. Obavy se nenaplnily,
kluci vzorně trénovali a v zápasech
bojovali o body. Nevyšel nám pouze
domácí zápas s vedoucím Bánovem
a zápas v Hradčovicích. Oba zápasy byly vyrovnané pouze góly dával
soupeř. Přípravka má na kontě 24
bodů a skóre 46 :18 jsme dva body za
prvním Bánovem.
Chtěl bych poděkovat rodičům,
kteří pomáhají při trénincích a jezdí
taky na zápasy. Trenéři: Roman Hlavín a Josef Kadlček

Žáci
Uplynulou
podzimní
sezónu mladších žáků bych zhodnotil
v několika botech. Nelehkým úkolem
bylo dát dohromady kvalitní sesta-
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vu, která by reprezentovala obě naše
obce, Prakšice- Pašovice. V dnešní
době se zapálení mladí sportovci hledají jako jehla v kupce sena. Kádr byl
složen z pěti hráčů Prakšic, tří hráčů
Pašovic a pěti hráčů Dobrkovic, kteří
jsou u nás na hostování.
Domácí zápasy nám vcelku vycházely, ale venku se nám tak nedařilo. Většinou se celá sestava nesešla
a hráli jsme v devíti či deseti hráčích a to se samozřejmě podepsalo
i na celkovém výsledku. Ještě bych
se chtěl zmínit o malém zájmu veřejnosti, podílet se na podpoře tohoto
družstva. Zároveň bych chtěl oslovit
ty, kteří by se rádi podíleli na přípravě. Trenér: Josef Zemánek, Petr
Jakeš

Dorost
Hraje již druhým rokem krajskou
soutěž skupinu B.Po skončení jarní
sezony odešlo z mužstva 8 hráčů a byl
před námi velký problém jak těchto
8 hráčů nahradit , když z žáků přišel
pouze jeden hráč.Nakonec se nám to
podařilo a mužstvo hraje s 8 Prakšičany a Pašovjany, se 2 Ořechovjany
a 3 Drslavjany, tedy ve 13 hráčích
za výpomoci 2 hráčů žákovského
týmu.Po podzimu obsadili pěkné
7. místo s 6 vítězstvími, 2 remizami
a 5 prohrami, se skorem 33-33
a s 20 body.Před námi je zimní přípravné období od ledna do března,
kdy budeme připravovat mužstvo
k dobrému působení v jarní části
soutěže a zachování umístění do 7.
místa, to znamená umístění v horní
polovině tabulky. Vedoucí mužstva:
Michal Ďurica,Ing. Zdeněk Šašek

hráčů, takže jsme celý podzim museli
neustále měnit sestavu. Podzim jsme
odehráli každý zápas v jiném složení
a to jsme někdy jeli jen ve 13 hráčích
s výpomocí dorostenců. Cíl byl uhrát
16–17 bodů, což by byl střed tabulky.
V některých zápasech, hlavně venku,
jsme mohli uhrát lepší výsledek. Nejlepší zápas byl určitě doma s Boršicemi 3:0, nejhorší venku s Březolupy,
kdy jsme se po druhém gólu položili.
Přípravu začínáme začátkem ledna
na turnaji v Uherském Brodě. Trenér: Roman Hlavín, Josef Babušík
Za celý výbor Sokola, bych chtěl
poděkovat nejenom hráčům, trenérům a všem těm, kteří mají co do
činění s fotbalem, za jejich obětavou práci a do nového roku popřát
nejenom jim, ale všem fanouškům
a spoluobčanům krásné a pokud
možno klidné prožití svátků vánočních i novoročních, štěstí a pohodu
ve vašich domovech.
Velecký Stanislav
Předseda TJ Sokol

1. mužstvo
Do podzimní části sezony jsme
vstupovali s velmi omlazeným
mužstvem, jelikož skončilo 5 hráčů
základní sestavy. Z toho pramenil
i velmi nízký věkový průměr 21 až 23
let. K tomu musím přičíst i zranění
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POZVÁNKA
Zveme ženy a dívky na další výtvarné kurzy, které vede paní Zavadilová. Přijďte se podívat
a načerpat inspiraci. Rozšířenou fotogalerii prací z těchto kurzů najdete brzo na obecních
webových stránkách. Kontakt: BronislavaZ@seznam.cz
Termíny kurzů a plán výrobků na rok 2009
31. ledna – Valentýnské srdce a svícen
28. února – Obrázek s kávou a podnos
28. března – Velikonoční patrový věnec a dekorace z květináče
18. dubna – Zvonkohra a panáčci z květináčů
Začátek lekce vždy ve 14.00 hodin,
kurzy probíhají v suterénní místnosti OÚ v Prakšicích.

Prosinec 2008
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Zveme vás k nám na příjemné povánoční posezení u dobrého vínečka, které proběhne v sobotu 27.12. 2008.
K poslechu vám zahraje cimbálová muzika z Bánova
STRÚČEK, začínáme ve 20.00 hodin. Vstupné 55,- Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek přímo v pohostinství
nebo u paní Bočáňové na telefonu: 604 815 394.
V sobotu 31.1.2009
se u nás uskuteční posezení při zabíjačce.
K dobrému jídlu zahrají na harmoniku
bratři Marečkovi z Komně.
Přijďte ochutnat i zazpívat si. Začátek v 19.30 hodin.

VA A

Zveme vás všechny na
vánoční koledování u stromečku.
Krátký program předvedou děti MŠ
a společně si můžeme i zazpívat.
Sejdeme se v 17.00 hodin
před OÚ v Prakšicích.
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Zuzana Špalková
7. třída

DČkuji všem, kteĜí svými þlánky obohatili všechna letošní vydání
Prakšických novin.

ZároveĖ bych vám všem, vážení spoluobþané, chtČla popĜát
za sebe, za þleny obecního zastupitelstva a zamČstnance Obce
krásné prožití Vánoc, pohodu, lásku a klid v rodinném kruhu
a do celého roku 2009 pĜedevším pevné zdraví,
hodnČ úspČchĤ a osobního štČstí.
Irena Bandriová, místostarostka obce
Prosinec 2008
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Hody
2008
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