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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice z 10. veřejného zasedání
konaného dne 18.06.2008
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb.,
o obcích, zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Vlastimila Josefíka a pana Augustína
Vlka
4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Schvaluje smlouvu o budoucím
smluvním zřízení věcného břemene
mezi Obcí Prakšice, jako budoucím
oprávněným a Městem Uherský Brod,
jako budoucím povinným a vlastníkem
dotčených pozemků parc.č. 536/2-lesní
porost, p.č. 6473/1, 6473/5-ostatní plocha a p.č. 7472/12, 7472/14-orná půda.

6. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Prakšice, jako
povinným a firmou JMP NET, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno, jako oprávněným. Rozsah věcného břemene je
stanoven a vyznačen v geometrickém
plánu.č. 602-232/2008

11. Schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce č.
320/2007/KŘ

7. Schvaluje Protokol o závěrečném
vyhodnocení akce: „ TI 5 Prakšice,
p.č. 2205.

13. Schvaluje změnu rozpočtu č. 2 .

8. Bere na vědomí stanovisko AP
INVESTIG , s.r.o., Palackého 12, Brno
k výběrovému řízení na „Rekonstrukci
ZŠ Prakšice“ .
9. Bere na vědomí úhradu nákladů v
plné výši od pojišťovny Kooperativa na
opravu oplocení po dopravní nehodě.
10. Souhlasí s rozdělením projektu
„Cyklistická stezka Prakšice –Uherský
Brod, I.etapa“ - zvlášť cyklistická stezka a zvlášť místní komunikace.

12. Schvaluje závěrečný účet obce
Prakšice za rok 2007 s výsledkem bez
výhrad.

14. Schvaluje opravu příjezdové komunikace a schodiště u ZŠ Prakšice.
15. Schvaluje nakoupení herních prvků dle objednávky ředitele ZŠ a MŠ
Prakšice a OÚ Prakšice.Předpokládaná cena celkem cca 350.000,-Kč.
16. Schvaluje „Provozní řád sběrného dvora Prakšice“, Havarijní plán
a Požární řád,
17. Schvaluje žádost ředitele ZŠ na dofinancování grantů ve výši 24.200,-Kč.

Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice z 11. veřejného zasedání
konaného dne 01.10.2008.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb.,
o obcích, zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Vlastimila Josefíka a pana Augustína
Vlka
4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Schvaluje provedení inventarizace
obecního majetku za rok 2008 a schvaluje inventarizační komisi ve složení
pan Pavel Kovář, pan Vlastimil Josefík
a pan Jaroslav Hladiš
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6. Schvaluje příjem dotace 300 tis Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj do
rozpočtu obce. Dotace je určena na
výstavbu kanalizace v části Horní Rybníky.
7. Schvaluje zadání pro zpracování
návrhu změny č.4 územního plánu
sídelního útvaru Prakšice. Zároveň
žádá Městský úřad Uherský Brod,
odbor stavebního úřadu a územního
plánování, aby zajistil pořízení návrhu
změny č.4 územního plánu sídelního
útvaru Prakšice.

10. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3 dle
předloženého návrhu .
11. Bere na vědomí dokončení instalace herních prvků a úpravu plochy pro
kontejnery u ZŠ Prakšice.
12. Bere na vědomí zprávu o opravě silnice III/ 49 711 Pašovice- Velký
Ořechov.
13. Souhlasí s případným umístěním
stavby fotogalvanické elektrárny na
k.ú. Prakšice.

8. Bere na vědomí protokol o výsledku
kontroly provedené Finančním ředitelstvím v Brně.

14. Souhlasí s rozpočtovým výhledem
na rok 2009 a 2010 dle předloženého
návrhu.

9. Bere na vědomí ukončení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prakšice.

15. Schvaluje zadání vypracování
odhadu obecní pálenice za účelem
prodeje.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
podle zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
1.
Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční v pátek 17. října 2008 v době od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.
Místem konaní voleb pro voliče zapsané v seznamu Obce Prakšice v okrsku č.1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Prakšicích
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní příslušnost České republiky

4.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volební
lístky volič obdržet i ve volební místnosti.

Rozhovor s ing. Pavlem Vojáčkem ředitelem Rumpold v Uherském Brodě
Co nepatří do kontejnerů s vytříděnými odpady
Společnost Rumpold v Uherském
Brodě sváží vytříděné odpady z měst
a obcí, v nichž žije téměř 83 tisíc
obyvatel. O bližší informace jsme
požádali ředitele ing. Pavla Vojáčka:
*Který druh odpadu třídí občané
nejlépe?
Nejméně problémovou komoditou
je sklo, jehož kvalita v nádobách je celkem dobrá. V loňském roce jsme do
našeho meziskladu v areálu Prakšická
svezli celkem 1 321 tun bílého a barevného skla, které pak putovalo k dalšímu
zpracování. Jsem rád, že naši občané
už většinou vědí, že do zelených zvonů na sklo nepatří porcelán, keramika
a zrcadla. Dodám, že zde nejsou žádoucí ani zářivky, žárovky, drátem vyplétané či lepené sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek.
*Jaký problém se nejčastěji vyskytuje při sběru papíru?
Jsou dva hlavní. Prvním je ten, že
v kontejnerech nacházíme mastný
papír. A také mokrý, s čímž souvisí
problém druhý. Když do kontejnerů
naprší, odpad je znehodnocen. Loni
jsme svezli celkem 1 392 tun papíru, jenže z tohoto množství se nedalo
použít k dalšímu zpracování 465 tun!
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To je hodně. Proto si dovolím připomenout, že do kontejneru na papír
nepatří zamaštěný nebo mokrý papír,
ale také papírové pytle s plastovou folií
či povoskovaný papír. A také nápojové kartony, které občané odkládají do
nádob s plasty. Na třídící lince je pak
vytřídíme a odešleme k dalšímu zpracování. Loni jsme úspěšně vyexpedovali celkem 6,38 tun různých obalů od
mléka, džusů apod. Dalších 6,23 tun
nápojových kartonů jsme však museli
uložit na skládku a částečně je využít
jako alternativní palivo. Proč? Zejména kvůli nedostatečnému vymytí kartonu. Potravinové zbytky pak v obalu kvasí, mnohdy vytečou na ostatní
nápojové kartony a znehodnotí je.
Přitom všechen tento odpad prochází
rukama našich pracovníků na třídící
lince, kteří ušpiněný nebo nesprávný
obal musí z pásu odstranit. Není to nic
příjemného…

kontejnerů. Přitom velmi často kanystry ještě obsahují zbytky oleje či mazadla, které se při promíchání odpadu ve
svozovém vozidle dostanou i na ostatní
plasty. Takto zamaštěné jsou pak zcela
nevyužitelné, protože i malé množství
oleje působí koncovým zpracovatelům
plastů velké potíže.
Do kontejneru na plasty nepatří
ani folie, které jsou značně znečištěny
stavebním odpadem, obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií, olejů,
pohonných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, pleny, plastové hračky obsahující kovové
součástky a plasty značně znečištěné
stavebním odpadem.

*U kterého separovaného odpadu
narážíte na nesprávné roztřiďování
nejvíce?
U plastů. Vždyť 307 tun plastů
z celkového loňského svozu 910 tun se
nehodilo k dalšímu zpracování. Mnozí
občané i firmy vhazují plastové nádoby
od oleje či jiných mazadel do žlutých
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Změny v evidenci obyvatel 1.1. do 20.5.2008
Narození
•
•
•
•
•
•

Vojtěch Bednařík
Tomáš Dlapa
Gabriela Jenerálová
Šárka Zálešáková
Marek Jež
Kryštof Škorňa

Úmrtí
•
•
•

Přihlášení

Odhlášení

•
•

•
•
•
•
•
•

Ivana Blahová
Zdeňka Buráňová

Dalibor Rebroš
Jozef Rebroš
Marie Anežka Rebrošová
Radmila Kaňová
Radka Jančová
Michal Janča

Anděla Zábojníková
Josef Hladiš
Antonín Fojtách

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 10.10.2008 - 977.

Naši jubilanti
Krásná životní výročí oslavili v těchto podzimních měsících naši spoluobčané,
kterým ještě jednou srdečně blahopřejeme!
80 let oslavil pan Josef Ruprecht
a 85 let oslavili paní Ludmila Nevařilíková a pan František Hefka.

Vítání občánků
V červnu proběhlo na obecním
úřadě další uvítání našich nejmladších.
Velice nás těší, že se u rodičů slavnost
vítání těší veliké oblibě a stala se hezkou tradicí. Na poslední slavnosti jsme
přivítali mezi občany obce Prakšice :
Viktorii Hanáčkovou, Alžbětu Durďákovou, Sabinu Helískovou, Davida
Řezníčka a Lucii Mičkerovou. Přejeme ještě jednou všem miminkům
i rodičům hodně zdraví a lásky. My se
už těšíme na další prakšická miminka, která přivítáme na obecním úřadě
v listopadu.
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Rekonstrukce hřiště
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 19. prosince 2007 byla schválena členy obecního zastupitelstva
rekonstrukce sportovního areálu v Prakšicích a finanční částka, kterou obec do úprav vloží. Naplánovala se oprava tribuny, stolků pro občerstvení, zdi a vstupní brány na hřiště. Zakázku dostala firma Silamo z Uh. Brodu a celkové náklady činily dle schválení OZ cca 75.000 Kč. Poté došlo k vykácení starých stromů u vchodu na areál a vysazení stromků
nových, které tuto částku povýšilo ještě přibližně o 20.000 Kč. Celé léto bylo již zrekonstruované hřiště využito nejen k
návštěvám fotbalových utkání, ale i k dalším akcím nebo jenom jako místo k odpočinku. Věříme, že areál bude i nadále
sloužit občanům naší obce i všem návštěvníkům akcí na prakšickém hřišti.

Strom roku 2008
Jak jsme vás již informovali, naše
hrušeň polnička – neboli prakšická
planuše, byla v červnu vybrána odbornou
porotou ze 109 nominací z celé republiky mezi 12 finalistů soutěže Strom roku,
kterou každoročně vyhlašuje Nadace
partnerství. Stala se tak jediným zástupcem v této kategorii za Zlínský kraj.
V pátek 27.června odpoledne navštívili
naši obec zástupci Nadace partnerství.
Osobně jsem je přivítala na obecním
úřadě, kde jsme si o našem památném
stromu a soutěži vůbec velice příjemně
popovídali a pak jsme navštívili společně planuši (viz.foto). Soutěž později
pokračovala hlasováním veřejnosti (od
1.srpna do 10. října). K tomu účelu byla
naše hrušeň vyfotografována k nejrůznější propagaci, dostala se dvakrát do
regionálního tisku a byla námětem i tří
reportáží televizních stanicí (ČT, RTA
a Slovácké televize). Možnost hlasovat
měl každý bez věkového omezení, a to
formou dárcovských SMS nebo anketních archů. Děkuji tímto všem, kteří
mi pomohli s propagací a shromažďováním hlasů a samozřejmě vám všem,
kteří jste se zapojili do samotného hlasování. Ráda bych zvláště jmenovala
děti základní školy. Velice vstřícného
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jednání se mě mimo jiné dostalo např.
na Městském informačním centru,
na DDM, Domě kultury a na Odboru
životního prostředí – vše v Uherském
Brodě. Pomocnou ruku podal i Tiskový
odbor Krajského úřadu ve Zlíně, který
propagoval soutěž na krajském portálu a
prakšická planuše se objevila i na titulní
straně zářijového vydání časopisu Okno
do kraje. Ačkoli naše planuše nedosáhla
svými hlasy na přední umístění, rozhodně tato anketa kladně zviditelnila naši
obec, která se dostala do povědomí široké veřejnosti v regionu i Zlínského kraje.
Dokonce se kolem planuše objevovali
v letních měsících častěji turisté na
kolech, aby si náš památný strom pro-

hlédli. Zajímavá prezentace prakšické
hrušně polničky proběhne v podzimních měsících i na mezinárodním jednání Svazu zahrádkářů v Bavorsku, který
se bude týkat neobvyklých ovocných
druhů. Vyhodnocení celé ankety Strom
roku probíhá právě v těchto dnech
(17.10.) v Brně. Jak dopadlo slavnostní
vyhlášení výsledků vám zprostředkujeme v dalším vydání prakšických novin.
A co čeká naši planuši dál?
Náš zájem o ni ukončením ankety
neskončí. Rozhodně bude posouzen její
zdravotní stav, a to za odborné spolupráce s Odborem životního prostředí
v Uherském Brodě. Taky bychom rádi
zvelebili její okolí. Tím mám na mysli
esteticky vyřešit umístění kontejneru
v její blízkosti (např. výsadbou okrasných keřů). Více o historii tohoto
stromu chystáme do některých z příštích vydání obecních novin. Zajímavé
fotografie planuše naleznete už nyní
na webových stránkách obce a nové
snímky od vás občanů přibudou tamtéž ihned po skončení fotosoutěže
v listopadu. Pokud je vám cokoli známo o planuši, budeme rádi, když se
s námi o své vědomosti podělíte.
Irena Bandriová
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Mají si kde hrát...

Na zasedání obecního zastupitelstva v červnu 2008 byla schválena částka 350.000 Kč na zakoupení
a instalaci nových herních prvků v areálu zahrady MŠ. Po domluvě s ředitelem školy byla oslovena konkrétní
firma a vybrány požadované herní
sestavy na Velkou zahradu (před školou). Obec souběžně vybrala i kolotoč
na oddychový plácek pro děti na Malé
Straně. Zakázka byla zadána stavební
firmě s akreditací na tuto činnost a ta
celou instalaci herních prvků včetně
ukotvení a vybudování bezpečnostních zón (a to i u stávajících herních
prvků) provedla na přelomu měsíců
červenec/srpen. Koncem prázdnin
škola provedla opravy a nátěr všech
průlezek a houpaček, takže nyní areál kolem školy vypadá zase o něco
lépe. Vyskytly se bohužel i problémy
– první hned v době výstavby, kdy
někteří občané nerespektovali zákaz
vstupu na areál, který se přechodně
stal staveništěm. Zarážející je, že to
většinou byly maminky s malými dětmi a vystavovaly se tak zbytečně i po
upozornění nebezpečí úrazu. Nové
sestavy se staly samozřejmě středem
pozornosti pro děti i mládež. Je to
pochopitelné a nás to těší. Horší na
tom je, že se staly i místem, kde se
mládež (většinou nezletilá) scházela
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na dýchánky s alkoholem a cigaretou,
což už vhodné není. Po těchto akcích
se totiž u herních prvků v bezpečnostních (pískových) zónách nalezly
nedopalky a dokonce i rozbité láhve!
Po vyhlášení místním rozhlasem se
situace uklidnila a věřím, že mládež
bude respektovat to, že areál zahrady
a její zařízení je určeno především pro
děti ke hraní. Stejně tak i herní sestavy na Malé Straně jsou určeny k zába-

vě malým a mladším dětem, nikoli
k ničení a likvidaci ze strany mládeže.
Pokud bude takové chování prokázáno, bude se dotyčný podílet na opravě poškozeného zařízení. A věřte,
že položky to nejsou nízké. Bohužel
musím říct, že podobný případ vandalismu je nyní v šetření Policie ČR.
Během léta se stalo, že neznámý
pachatel polámal a poničil rok vysazené malé stromky akátů v areálu MŠ
(viz.foto dole). Proč? Těžko říct. Asi
stromky stály někomu v cestě, stejně,
jako značka u hlavní silnice. Stromky se snažíme zachránit, jestli vydrží,
ukáže čas. Věřím, že podobné incidenty jsou ojedinělé a my budeme moci
v záměru instalovat další herní prvky
po obci pokračovat, aniž bychom se
báli, že je okamžitě někdo zcela zbytečně zničí. Chceme, aby sloužily dětem
s rodiči ke každodenní zábavě. V souvislosti s tím vám předkládáme výňatek z Provozního řádu areálu zahrady
ZŠ a MŠ Prakšice, především provozní
dobu pro veřejnost a žáky školy a školky. Respektujte, prosím, tato pravidla,
ať nedochází zbytečně ke konfliktům
a celá zahrada slouží opravdu k příjemné zábavě všem dětem.
Irena Bandriová, místostarosta
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Provozní doba areálu zahrady ZŠ a MŠ Prakšice
pro využívání veřejnosti
Velká zahrada

(před školou)

PO – PÁ

8.00 – 10.00 hodin
15.00 – 18.00 hodin

SO, NE

8.00 – 18.00 hodin

Malá zahrada

(u obchodu)

8.00 – 10.00 hodin
12.00 – 15.00 hodin
16.30 – 18.00 hodin
8.00 – 18.00 hodin

V letních měsících (1.dubna – 31.října) se provozní doba prodlužuje do 20.00 hodin.
Zahrada je určena výhradně ke hře dětí.
Dětem bez doprovodu rodičů a jiným dospělým osobám
není umožněn vstup do areálu.
Po dobu pobytu v areálu rodiče plně zodpovídají za bezpečnost svých dětí!
Zákaz vstupu se psy!
Zákaz kouření a požívání alkoholických a omamných látek! Udržujte čistotu!
MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE RÁNO SI NA ZAHRADU PŘIJDOU HRÁT MALÉ DĚTI!

Přejeme vám příjemný pobyt a hezkou zábavu!

Slavnost na obecním úřadě
Ve středu 25. června 2008 odpoledne se uskutečnilo přijetí žáků prakšické mateřské a základní školy na Obecním úřadě v Prakšicích. Důvodem
bylo slavnostní rozloučení se žáčky,
kteří odchází z naší mateřské školy
a po prázdninách nastupují do 1. třídy
školy základní. Paní učitelky z MŠ nám
tímto vlastně představily nové školáky.
Všichni si nejprve poslechy kulturní
program, který předvedly děti z mateřské i základní školy a krátký projev
místostarostky obce. Poté si malí žáčci převzali dárky jak od svých učitelek ze školky, tak od zástupců obce.
Následovalo slavnostní rozloučení
žáků 9. třídy jak z obce Prakšice, tak
i z Pašovic. Každý si převzal pamětní
list a knížku s kytičkou, navíc se všichni podepsali do kulturní kroniky obce
Prakšice. Na závěr pozdravili všechny
přítomné hosté, kteří přijali pozvání
na toto setkání – starostové obou obcí,
ředitel školy a třídní učitelky Základní a mateřské školy Prakšice. Jsem
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moc ráda, že se této příjemné události
i za velmi horkého počasí zúčastnili
nejen všichni žáci, ale hojně i rodiče
dětí mateřské školy. Opravdu se akce
zdařila, všichni byli velmi spokojení

a věřím, že se zdárně uskuteční i příští
rok. Už teď ji plánujeme do kulturního
sálu, abychom mohli lépe čelit vysokým letním teplotám.
Irena Bandriová
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Kaleidoskop
zpráv a informací
V měsíci září se opět uskutečnila
v Prakšicích humanitární sbírka ošacení, kterou pořádala Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí. Ve dvou
termínech se sesbíralo větší množství
materiálu, který dále poslouží potřebným. Děkujeme všem, kteří do sbírky
přispěli!

Z důvodu dlouhodobě zaplněné kapacity se zájezd na představení „1+2=6“ do
Slováckého divadla v Uherském Hradišti
odkládá na jarní měsíce. O přesném termínu budou zájemci včas informováni
místním rozhlasem.

Změna úřední doby na poště:
PO,ÚT,
ČT,PÁ: 8.00 - 10.30 h., 13.30 – 15.30 h.
STŘ : 8.00 - 10.30 h., 13.30 – 16.00 h.

Termíny svozů plastů: 20.10., 17.11.,
15.12.

Ke svému konci se chýlí i výstavba nové
místní komunikace v části obce Horní
Rybníky. Bilanci o průběhu a dokončení celé akce chystáme do příštího
vydání obecních novin.

Opět nabízíme možnost prezentace
soukromým firmám a podnikatelům
z naší obce na prakšických webových
stránkách. Využijte této možnosti
a kontaktujte nás!

I letos jsme dostali možnost prezentovat obec v kalendáři Uherskobrodsko
2009. Ptejte se v listopadu v prodejně
Eltisk v Uherském Brodě.

Více fotografií ze všech akcí v obci
naleznete na www.praksice.cz.
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Střípky ze školy
Přivítání nových žáků
Letos jsme přivítali žáky 1. třídy v
nově upravené učebně. Kromě obvyklé
přípravy na nový školní rok byla prošla
úpravou hlavně zadní stěna třídy, která byla barevně zvýrazněna motivem
duhy. Nástěnka ve tvaru domku tak
ještě více vynikla. Dřevěný plot v zadní části celkový dojem ještě podtrhl.
Tak jako nástěnku jej budou využívat
děti k ukázkám svých prvních nejzdařilejších prací jak už v rámci výtvarné
výchovy, pracovních činností a prvouky.
V hodinách matematiky a českého jazyka bude sloužit jako pomůcka k názornému předvedení a uplatnění praktických znalostí a dovedností dětí.
Nyní můžete nástěnku spatřit tematicky motivovanou podzimem, prvním
seznámením se školou, s novými spolužáky a jejich rodinným prostředím.

Jak moc se to našim novým prváčkům
podařilo, můžete posoudit sami. (viz.
foto na úvodní straně)
Potěšující je, že jim k úspěšnému
vykročení do školních let pomáhali
žáci 9. třídy. Po přivítání na začátku
školního roku velkým lízátkem místo obvyklé kytičky jim v hodinách
výtvarné výchovy vlastnoručně vyrobili didaktickou pomůcku k výuce
matematiky, kterou jim pak ochotně
osobně předali. Nejvíce jsme se pobavili v hodině matematiky při společné
ukázce, kdy žáci 9. třídy učili naše
prváčky s pomůckou pracovat.
Děkujeme všem, kteří svou prací
přispěli našim nový žáčkům k úspěšnému vykročení do období školních let.
Jana Kovaříková,
učitelka ZŠ Prakšice

Recyklohraní
V tomto školním roce se naše škola zapojila do soutěže Recyklohraní, kterou
pořádá Ministerstvo školství. Jedná se o školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů spojenou s osvětovou činností v oblasti třídění a recyklace ve školských zařízeních
v České republice. Škola získává za sběr body, které ve speciálním internetovém
obchodě smění za zajímavé odměny. Další body lze získat správným zodpovězením otázek, případně splněním úkolů týkajících se třídění a recyklace odpadů.
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách www.recyklohrani.cz.
Nyní sbíráme pouze baterie, kontejner na drobná elektrozařízení bude dodán
během měsíce.

Odpoledne s hasiči
Ve škole se stále učíme, jak poskytnout první pomoc, co máme dělat, když se
stane něco nečekaného. Ani si to příliš neuvědomujeme, ale každý den se zkrátka můžeme setkat s nějakou mimořádnou situací. Proto jsme si na úterý 7. října
pozvali členy Sboru dobrovolných hasičů z Pašovic, aby nám předvedli zásah se
stříkačkami a aby nás poučili, jak máme postupovat, pokud začne hořet. Nejprve
jsme tedy za zvuku sirény zhlédli zásah a poté jsme si mohli zblízka prohlédnout
požární obleky, které měli hasiči na sobě. Vzhledem k teplému počasí jim v nich
muselo být horko, ale i přesto trpělivě odpovídali na naše zvídavé otázky. Podle
ohlasů z řad dětí se nejvíce líbilo hasičské auto, které si mohly prohlédnout nejen
zvenčí, ale i zevnitř. Ochotným hasičům z Pašovic tímto moc děkujeme a přejeme co nejméně zásahů.
Mrg. Lenka Juráková a Mgr. Monika Mahdalová

Říjen 2008

Prakšické noviny

Jubilejní ročník soutěže O pohár starosty
Nedělní odpoledne 2.srpna patřilo
na sportovním hřišti dalšímu ročníku
v hasičském sportu O pohár starosty
obce. Tradičně se zde sešla družstva
z okolí, byť období dovolených narušilo
větší účast soutěžících. Přesto navzdory tradici, kdy minulé ročníky postihla
nepřízeň počasí, přálo 5. ročníku sportovního klání velmi příjemné počasí
a všichni diváci si mohli naplno užít
přehlídky hasičského soutěžení a dobré
organizace celého odpoledne. Za přítomnosti zástupců hasičského okrsku a
samozřejmě prakšických a pašovických
členů SDH, proběhla vždy dvě soutěžní kola pro každé družstvo. Vše bylo
měřeno a výsledky jsou následující:
MUŽI
1. Prakšice
2. Těšov
3. Pašovice

I.
21,44
30,79
29,07

II.
19,75
27,75
28,52

ŽENY
1. Prakšice
2. Těšov

29,35
N

32,55
32,25

Pozorný čtenář si všiml, že v kategorii žen máme nového zástupce. Jsou
do mladší ženy, které začaly s nácvikem
teprve v červenci a hned v prvním klání byly úspěšné. Od té doby se účastnily
dalších pohárů v okolí a ani tam děvčata
neudělala obci ostudu. Členkami nového hasičského družstva žen jsou: Monika Andrýsková,Monika Polášková (kapitán), Kristýna Chaloupková, Romana
Bandriová, Lenka Vrágová, Lenka
Vráblíková a Natálie Hastíková.Trenéry
tohoto družstva se stali František Kučera
a Martin Vlk. Budeme děvčatům přát,
aby jim chuť soutěžit vydržela a obě naše
družstva se na podobných soutěžích

umisťovala vždy co nejlépe.Průběžně po
celé odpoledne měli návštěvníci možnost se svézt na koních, které přivedl pan
František Jurák a taky je nutno poděkovat hasičům z Uherského Brodu, kteří
přivezli na ukázku starožitnou hasičskou parní stříkačkou a předvedli nám
i ukázku hašení. Skvělé občerstvení jen
doplnilo příjemnou atmosféru, tečkou
za celým odpolednem udělala taneční
skupina MADISON. Na příští ročníky
O pohár starosty obce připravují členové
prakšického hasičského sboru novinky
a úpravy v organizaci celé soutěže, takže
se určitě máme na co těšit.
Irena Bandriová, místostarosta

Jak vidíte, v obou kategoriích získala první místa družstva z Prakšic.
Výsledné časy byly opravdu skvělé
a určitě by obstály i při větší účasti
soutěžících.

Ohlédnutí za letní slavností - primice P. Romana Vlka

foto : archiv Vlkovi
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Slavnosti vína 2008
I letos se již podruhé účastnila prakšická hodová chasa dalšího ročníku
Slavností vína v Uherském Hradišti.
Stalo se tak v sobotu 13.září a my jsme
byli při tom, kdy zde vznikly dva nové
světové rekordy - největší účast krojovaných na jednom místě (4 153 osob)
a nejvíce tanečníků předvádějících
verbuňk na jednom místě (213). I přes
velice chladné počasí to byl zážitek!
Naše skupina krojovaných z Prakšic
byla zařazena mezi hosty, kteří v nekonečném průvodě šli asi ve druhé třetině. Celý průvod začal asi v 9 hodin
a my jsme na naše zařazení v průvodě
čekali asi hodinu a půl. Podle neoficiálních informací byl průvod dlouhý

3 km. Měli jsme možnost vidět celou
přehlídku krojů a souborů z celého
regionu. Když jsme se konečně rozešli, celou cestu nás zdravili lidé podél
silnice z ulice Vinohradské až na hlavní náměstí a se zájmem si prohlíželi
a fotografovali naše nádherné kroje.
Mimochodem - určitě ne náhodou
si reportér Slováckého deníku vybral
právě naše prakšické kroje do středečního vydání (17.9.)! Po celou cestu přes
Uherské Hradiště naše krojovaná mládež zpívala,výskala, tancovala za doprovodu dechovky z Velkého Ořechova,
navazovala kontakty s diváky a krásně
předváděla kroj a prezentovala tím naši
obec. Před tribunu jsme se dostali asi ve

čtvrt na 12, kde nás uvítala a zároveň
popsala prakšický kroj etnografka Slováckého muzea paní Romana Habartová. Tím naše účast na Slavnostech vína
jako u většiny účastníků skončila. Po
celé odpoledne probíhala nejrůznější
vystoupení souborů a sborů, současně
probíhal hlavní program na náměstí
a samozřejmě jarmark, kde jste skutečně mohli ochutnat vínečko všech druhů, barev a chutí. Naši krojovaní odpoledne v pořádku dojeli zpět do Prakšic
a věřím, že budou na tento krásný zážitek nejen dlouho vzpomínat, ale upevní
se tím i jejich vztah ke kroji a k našemu
na folklór tolik bohatému regionu.
Irena Bandriová

Program zájezdů do Brna
Program zájezdů do Brna na muzikálové, baletní, operní, činoherní a koncertní představení,
které pořádá paní Rosenfeldová z Uh. Brodu.
Na zájezdy se mohou přihlásit studenti všech ročníků gymnázia, rodiče a přátelé školy. Studenti platí poloviční vstupné
od 80 Kč do 150 Kč. Podstatnou slevu mají důchodci (30%). Na zájezdy jezdíme autobusy nebo minibusy. Cena za dopravu, do níž se zahrnuje kilometrovné a čekací doba, se pohybuje od 140 Kč do 190 Kč. Odjezdy autobusů jsou většinou ve
14.45, abyste mohli využít dvou až tří hodin osobního volna. Návrat do Uh. Brodu bývá mezi 23.00 – 24.00 hod.
STŘ 29.10. Jesus Christ Superstar (muzikál) Městské divadlo
ČT 30.10. Labutí jezero (balet) Janáčkovo divadlo
PO 10.11. Její pastorkyňa (opera) titulní role : Eva Urbanová
PÁ 14.11. Káťa Kabanová (opera) Janáčkovo divadlo
SO 13.12. Street Dance Show (výrazový tanec) Reduta
SO 13.12. Prodaná nevěsta (opera)
STŘ 17.12. Romeo a Julie (balet)
NE 18.1. Tanec Ludvíka XIV až po break dance Reduta
SO 31.1. Carmen (opera) Janáčkovo divadlo
Zájemci se mohou již nyní závazně přihlásit. Informace na tel. 572 633 614 u paní Marie Rosenfeldové.
Tento program zájezdů naleznete i na www.gjak.cz.
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Program prakšických hodů 2008
PÁTEK
20:00 předkapela Non Revolver
21:15 zábava s kapelou Street 69 + disco moderátora rádia Zlín Petra Uhříka

Obec Prakšice srdečně zve
především naše seniory,
ale nejen je, na

vánoční koncert

SOBOTA
20:00 hodová zábava s losováním tomboly
hraje Hradčovjanka
NEDĚLE
10:00 mše svatá v Chrámu Páně v Prakšicích
14:00 průvod krojovaných s tradiční zastávkou
u stárků, hraje Hradčovjanka
17:00 vyzvednutí hodového práva na Obecním
úřadě v Prakšicích
20:00 krojovaná hodová zábava - hraje Hradčovjanka
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dechové hudby Zdounečanka
Neděle 14.prosince 2008, kulturní
sál v Prakšicích,
začátek ve 14.30 hodin
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Farní den
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