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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice z 8. veřejného zasedání
konaného dne 19.12.2007.
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Vlastimila Josefína a pana Josefa
Kadlčka
4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan
Pavel Kovář
5. Nesouhlasí s prodejem pozemku
par.č. 49/2 o výměře 630 m2 za
150,-Kč/m2. Pozemek zůstane v majetku obce a bude osázen zelení.
6. Souhlasí s prodejem nově vzniklých stavebních parcel formou výběrového řízení v lokalitě Horní Rybníky v k.ú. Prakšice. Parcely č.2162/94 až 2162/103 (deset
parcel) vznikly dělením parcely
č. 2162/ 50 v lokalitě Horní Rybníky. Nejnižší stanovená cena pro
výběrové řízení je stanovena na
200,-Kč/m2.
7. Souhlasí s dodatkem ke změně
územního plánu č.4 pod podmínkou, že obec nebude vázána vybudováním inženýrských sítí a že náklady vzniklé na pořízení zněny
územního plánu č.4 uhradí žadatel
pan Miloš Valerián, Ke Křibům
5020, Zlín.
8. Schvaluje dodatek pro rok 2008
ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu se
společností RUMPOLD UHB,
s.r.o., Uherský Brod.
9. Schvaluje uzavření „Rámcové
smlouvy“ o zajištění plynofikace
části obce Horní Rybníky včetně
dodávky zemního plynu a provozování plynárenského zařízení s JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno . Dle smlouvy bude obci vráceno 450.000,-Kč z celkové předpokládané investice 752.000,-Kč,
po dokončení díla.
10. Souhlasí s uzavřením smlouvy
o vybudování el. sítě NN a dodáv-
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ce el. energie v lokalitě Horní Rybníky s firmou E-ON . Dle smlouvy obec vyplatí organizaci E-ON
zálohu ve výši 12.500,-Kč za přípojku pro rodinný dům, celkem
250.000,-Kč (20 domů). Uvedenou
částku 12.500,-Kč bude obec požadovat vyplatit při vydání stavebního povolení se stavebníky v uvedené lokalitě.
11. Schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na
stavbu „Cyklistická stezka Prakšice - Uherský Brod“ se zhotovitelem Ing. Handl, poj.a inž. kancelář, Pořádí č. 1625, Uherský Brod.
Celková částka je 160.000,- Kč.
12. Schvaluje smlouvu s firmou SILAMO s.r.o., Uh. Brod na opravu
chodníku na obecním sportovním areálu. Celková částka je
72.611,50,-Kč.
13. Schvaluje změnu rozpočtu č. 5 dle
předloženého návrhu.
14. Schvaluje změnu katastrálního
území v trati Horní Rybníčky dle
návrhu Pozemkového úřadu, Protzkarova 1180, Uherské Hradiště.
15. Bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Prakšice
č. 320/2007/KŘ provedenou na
OÚ Prakšice ve dnech 15, 10. a
17.10.2007
16. Bere na vědomí hodnocení hospodaření obcí a měst za r. 2006 a
zprávu o výpočtu daňových příjmů na rok 2008 a výhledu na rok
2009 od Regionservisu, s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5
Zbraslav.
17. Schvaluje plán činností na rok 2008
- dokončení výstavby inženýrských
sítí v trati Horní Rybníky, započetí
výstavby stezky pro cyklisty Prakšice - Uherský Brod, výměnu oken
v budově obecního úřadu a pohostinství, oprava tribun na sportovním areálu, oplocení areálu základní školy, dokončení výstavby

akcí, které byly již schváleny a nemohly být realizovány kvůli včas
nevydaným stavebním povolením.
18. Schvaluje rozpočet obce Prakšice
v příjmové části v členění na paragrafy a položky, ve výdajové části
v členění na paragrafy a v části financování členěný na položky. Neinvestiční transfer ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol. 4112) je rozpočtován zaokrouhlenou částkou
378.000,-Kč. Případný rozdíl bude
upraven první změnou rozpočtu
v roce 2008 souvztažnosti s položkou 1111- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
tak, aby celkový objem příjmů odpovídal schválenému rozpočtu
Rozpočet na rok 2008 je schválený jako schodkový, vyšší výdaje
budou kryty z finančních rezerv
z předešlých let.
19. Bere na vědomí pořízení nového
hodového práva.
20. Bere na vědomí provedení zápisu
budovy OÚ Prakšice včetně přístaveb do KN.
21. Schvaluje dodatek ke kupní smlouvě o prodeji stavební parcely č.
545, o výměře 134 m2 manželům
Zalešákovým za úředně odhadnutou cenu. Uvedená parcela nebyla
při prodeji parc. č. 49/1 součástí kupní smlouvy uzavřené dne
6.12.2004.
22. Nesouhlasí s prodejem části parcely 2196/1 o výměře cca 4000m2
za nabídkovou cenu 1.400.000,- Kč
dle předloženého návrhu pana
Pavla Buráně, bytem Pašovice
č.p.7.
23. Bere na vědomí reklamaci nově
zřízeného digitálního vysílání
místního rozhlasu.
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Vyjádření Obce
Asi před měsícem proběhla regionálním tiskem zpráva o pokutě, kterou dostala Obec Prakšice od Úřadu pro hospodářskou soutěž. Máme zato, že články vcelku vystihovaly stav a správně nastínily danou situaci. Přesto všechno se vynořily
opět fámy a dezinformace, které,bohužel, znovu rozvířily emoce v naší obci. Proto jsme se rozhodli, že vysvětlíme situaci
především vám, občanům Prakšic, ještě jednou.
Fakt č.1
V letech 2002-2006 probíhala rekonstrukce naší základní školy. Obci se podařilo získat dotaci od MF ČR ve výši 29,5.
mil. Kč. Celá tato náročná akce probíhala
ve dvou etapách a výběr firem, které budou rekonstrukci provádět, proběhl výběrovým řízením. Tzn., že byly osloveny
firmy v okolí, aby zaslaly své návrhy dle
předloženého projektu na OÚ. Výběrové řízení má svá pravidla a kritéria, jako
např. cena, za kterou firma zakázku provede, solidnost firmy (reference), termíny
prací a případná možnost reklamací a
penále za špatně odvedenou či neodvedenou práci v daném termínu.
Fakt č.2
Výběrové řízení firem na I.etapu
rekonstrukce ZŠ dělala Obec Prakšice.
Oslovila firmy a tzv. „otevírání obálek“
se provádělo za přítomnosti vybraných
zastupitelů obce a zástupců firem, kteří
pozvání na toto řízení přijali. Srovnávaly se nabídky přihlášených firem a zastupitelé naší obce bodovým hodnocením
posléze vybrali pro nás nejpřijatelnější
firmu a ta vyhrála výběrové řízení.
Fakt č.3
Jelikož se v počátku II. etapy rekonstrukce ZŠ měnily podmínky v zákoně o
výběrových řízeních, rozhodlo se vedení
obce, že zadá celé výběrové řízení druhé etapy renomované firmě z Brna (AP
INVEST), která se na tuto činnost spe-

cializuje. Tzn., že veškerá dokumentace
ohledně nabídek firem byla směrována
pouze a výhradně na tuto firmu, stejně
tak celý průběh výběrového řízení byl
v režii AP INVESTU a proběhl mimo
obec Prakšice. Starosta obce posléze převzal od této firmy již kompletní materiál
o průběhu a výsledku výběrového řízení
a celá rekonstrukce mohla pokračovat.
Fakt č.4
Je nutno říct,že dotace je přidělena de
facto až po ukončení akce a především až
poté, kdy jsou provedeny veškeré kontroly
správních orgánů. Ne jinak tomu bylo i u
nás – po ukončení rekonstrukce komplexu budov ZŠ proběhly podrobné kontroly
prací a dokumentace o rekonstrukci ZŠ,
a to MF ČR, Finančních úřadů, dílčích i
celkových auditů. Vše s výsledkem kladným – bez závad. Teprve v tomto okamžiku byla dotace udělena! Pokud by se
cokoli závažného během těchto kontrol
zjistilo, musela by obec peníze vracet! To
se nestalo, dotace byla přidělena, rekonstrukce dokončena.
Fakt č.5
Nikoli v průběhu rekonstrukce nebo
v průběhu výběrových řízení, ale více jak
po roce obdržela Obec Prakšice upozornění, že bylo na Úřad pro hospodářskou
soutěž zasláno anonymní udání s upozorněním na korupci,netransparentnost
a ovlivňování výběrového řízení. Proběhla další kontrola veškeré dokumen-

tace vztahující se k rekonstrukci školy.
Tu provedl opět Finanční úřad a Úřad
pro hospodářskou soutěž. V dokumentaci výběrového řízení I. etapy nebylo
zjištěno žádné pochybení (!). Celkový
výsledek – formální pochybení při výběrovém řízení na II. etapu rekonstrukce,
tzn. při výběrovém řízení, které kompletně prováděla firma AP INVEST z
Brna. Konkrétně : danému výběrovému
řízení nebyl přítomen notář a zástupci
firem, jedno z kritérií bylo zjišťování solventnosti firem. Pokuta : 50.000 Kč.
Fakt č.6
Podle vyjádření právníků jsou výtky
(a posléze i pokuta) Úřadu pro hospodářskou soutěž neoprávněné, jelikož
žádný zákon neukládá přítomnost notáře. Účast zástupců firem je už na uvážení samotných firem, jsou vyzváni doporučenými dopisy. To vše ale nemohl v
žádném případě jakkoli ovlivnit zadavatel (OÚ Prakšice), protože vše probíhalo
bez naší účasti, a to právě proto, aby se
obec nedopustila nějakých chyb ve stále
se měnících zákonech. Tento postup je
dnes již běžný – na výběrová řízení nejrůznějšího druhu jsou najímány firmy,
které se na toto specializují. Jako další
krok Obec Prakšice zvažuje po vzoru
dalšího nejmenovaného subjektu, který dostal za stejné formální pochybení
stejnou pokutu, podat žalobu na Úřad
pro hospodářskou soutěž.

Necháme na vás občanech, abyste si udělali vlastní obrázek o této kauze. Jenom se sami ptáme : jaké cíle sledoval autor
anonymního dopisu, když udání nebylo vedeno proti obci jako celku, ale směřovalo pouze na osobu starosty? Co tím získal tento člověk – dobrý pocit, že poškodil celou obec (nikoli starostu) a navíc obec připravil zbytečně o 50.000 Kč?
Rozhodněte sami, zdali podobné projevy pokřiveného jednání jsou hodny naší/vaší pozornosti a jak ve svém důsledku
ovlivňují práci a život v obci.
Vedení obce Prakšice

Výběrové řízení
Zastupitelstvo Obce Prakšice vyhlašuje postupně další výběrová řízení na prodej stavebních míst pro rodinné
domy – GP č. 594-487/2007,parcelní čísla 2162/100, 2162/101 a 2162/102 v k.ú. Prakšice, lokalita v místní části Horní
Rybníky (označené parcely na situační mapce). Výše nabídky ceny – min. 200 Kč/m2. Přesné termíny a podrobnější
informace o podmínkách výběrového řízení naleznete postupně vyvěšeny na úřední desce před OÚ nebo na webových stránkách obce Prakšice.
mapku najdete na str. 4
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Czech point
Od 1.2. 2008 Obecní úřad v Prakšicích začal poskytovat služby kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.
Pracoviště CzechPOINT bude občanům přístupné v budově obecního úřadu, Prakšice 29.
Vydávání ověřených výpisů zajišťuje matrikářka.

Co je CzechPOINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy
CzechPOINT je projektem, který
by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná
správa. V současnosti musí občan
navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. CzechPOINT
bude sloužit jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Další podrobné
informace o projektu CzechPOINT
jsou dostupné na internetové adrese
http://www.czechpoint.cz
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CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde
lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů z
těchto centrálních registrů:
- katastru nemovitostí,
- obchodního rejstříku,
- živnostenského rejstříku,
- rejstříku trestů.
Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát základní údaje
- jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník
zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením
seznámen s počtem stran výpisu a
jeho cenou. Po zaplacení bude ověře-

ný výstup vydán. Součástí výstupu je
„ověřovací doložka“, která z něho činí
veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výstup vydává.
Tato služba není určená k nahlížení
do registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává
veřejnou listinou.
Ceny za vydání výstupů/výpisů ze
systému CzechPOINT:
a) katastr nemovitostí, obchodní
rejstřík, živnostenský rejstřík:
- za první stranu výpisu 100 Kč,
- za každou další stranu výpisu 50 Kč,
b) rejstřík trestů: 50 Kč za výpis.
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Malá bilance
O nejrůznějších akcích za poslední
období se můžete dočíst na stránkách
tohoto vydání obecních novin. Samozřejmě se musíme dále zmínit o pracích na vybudování vodovodu, plynu,
osvětlení a komunikace v místní části
Horní Rybníky, které budou i nadále
pokračovat. Určitě jste si všimli, že v
současné době probíhá oprava i úprava chodníků, tribuny a vůbec terénu
na fotbalovém hřišti včetně nedávno
zničené zídky u vchodu na areál. Stejně tak je již dokončeno vybudování
veřejného osvětlení v části obce od základní školy směrem k Pašovicím, jako
i rozšíření vodovodního řádu k domu
čp.180 na Horním Konci.
Co se snad už také podařilo vyřešit,
byl problém s místním rozhlasem. Reklamovali jsme původní práce na digitalizaci rozhlasu a několikrát proběhly
opravy a úpravy na zařízení. Byli jsme
rádi, že jste nám vy, občané, sami pomohli vylaďovat stav rozhlasu svými
připomínkami. Věříme, že současný

stav je už natolik stabilní, že jste všichni informováni místním rozhlasem k
vaší spokojenosti. Vyslechli jsme také
připomínky těch občanů, kteří přijíždí
ze zaměstnání v pozdějších hodinách a
neměli možnost hlášení slyšet. Z tohoto důvodů se důležitá hlášení opakují i
ve večerních hodinách.
Co nás čeká v nejbližší době?
Budou samozřejmě pokračovat
všechny výše nastíněné akce. Hodláme
doplnit několika prvky dětské hřiště
na Malé Straně. Dále začneme pracovat na zvelebování areálu u mateřské
školy. Podle již existujícího projektu a
za připomínek vedení školky a školy
chceme společnými silami vytvořit co
nejhezčí a hlavně funkční prostředí pro
děti v MŠ, ale i ostatní malé caparty.
Chystá se výměna oken na budově
pohostinství, pošty a OÚ. Zvláště na
budově obecního úřadu je výměna
nutná z ekonomického hlediska (je
zde velký únik tepla špatně těsnícími
okny). Návrh byl schválen na prosin-

covém zasedání zastupitelstva, akce je
už ve své realizaci. Začátkem měsíce
března někteří členové zastupitelstva
ve výběrovém řízení vybrali nejpřijatelnější firmu. Zcela v havarijním
stavu je i sociální zařízení v budově
obecního úřadu. Většina WC jsou
nefunkční a nevyhovující potřebám
OÚ. Vzhledem k tomu, že je místnost ve II. patře hojně využívána na
rodinné oslavy, (které někdy čítají i
80 lidí), je nevyhnutelné, aby došlo k
rekonstrukci. V době uzavírky tohoto
vydání je tato akce připravena k projednání na veřejné zasedání obecního
zastupitelstva ve středu 19.3. Další
akce, jejíž projednání se chystá na již
zmíněné zasedání OZ, je instalace autobusových přístřešků na stávající nekryté zastávky ve směru na Zlín.
Věříme, že se nám podaří tyto úkoly i další, které jsou před námi, dotáhnout do zdárného konce.
Za vedení obce Irena Bandriová,
místostarosta

Výzvy
Ačkoli se zdá, že září je ještě daleko, přesto vyzýváme všechny občany
k přípravám a další krojované účasti
na Slavnostech vína. Budeme rádi za
jakýkoli přínosný nápad a námět k
prezentaci naší obce v Uherském Hradišti. Podle možností obecní úřad pomůže při těchto přípravách.
Účast je možná bez rozdílu věku,
důležitý je nápad! Čekáme na inspirace od vás!
Jednou z motivací může být i finanční odměna z Nadace Děti-kultura-sport, o kterou jsme požádali pro
účastníky minulého ročníku krojovaných slavností a kterou by měli tito v
brzké době obdržet.
Březen 2008

Dále čekáme na náměty
pro druhý ročník fotosoutěže.
Zasílejte co nejdříve svá témata na
mistostarosta@praksice.cz.
Nejvíce frekventované téma bude včas oznámeno,
abyste se mohli do soutěže zapojit.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme všechny občany, aby v prostorách vstupní
chodby v Domě služeb neukládali
kola a Babety!
Před budovou je dostatečný prostor na parkování
těchto dopravních prostředků!
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Než začnete vypalovat trávu ...
V krásných teplých jarních dnech
lidé začínají uklízet své zahrádky po
uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní
činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to
sice nejrychlejší způsob likvidace, ale
vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by
si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno
podle zákona 133/1985 Sb. o požární
ochraně § 17 odst. 3 písm. f).
Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi
vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např.
trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na
hromadě. Při vypalování a spalování
staré trávy mohou lidé zavdat příčinu
ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek. Lidé
by neměli v žádném případě spalovat
trávu při větru, kdy by hrozilo další
rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy,
sena, slámy,…) nebo lesa, kde hrozí
vznik požáru.
Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a
podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona
133/1985 Sb. o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může být příčinou
vzniku požáru s velkými škodami na
majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto
úseku lze uložit fyzické osobě pokutu
do výše 25 000,- Kč, právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,-

Kč, právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě provozující činnost se
zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.
Z Encyklopedie :
Vypalování porostů
Vypalování porostů je způsob zbavení ze suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato
činnost je prováděna zejména na jaře a
je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je
do značné míry opodstatněný, byť platí
pouze u některých typů luk. Na druhé
straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých
typů luk, rozsáhlé škody na některých
částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je
prakticky vždy vysoce negativní. Někdy
se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového
vandalismu. V důsledku vypalování trav
vznikají často velkoplošné požáry způsobující velké materiální škody a rovněž
ztráty na životech.
V ČR je vypalování porostů zakázáno zákonem. Zákon o požární ochraně
stanovuje toto:
§ 5, odst. 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat
porosty. Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství jsou povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na
volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, kte-

rý může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena. (zákon o myslivosti, lesní zákon,
zákon o odpadech, zákon o ovzduší).
§17, odst. 3, písm. f): Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
§76, odst. 2, písm. n): Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě, která
porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování
hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti
vzniku a šíření požáru.
§76, odst. 4: Právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí
byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor
kraje při výkonu státního požárního
dozoru uložit další pokutu až do výše
dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
§78, odst. 1, písm. s): Přestupku na
úseku požární ochrany se dopustí ten,
kdo vypaluje porosty.
§78, odst. 2: Za přestupek podle
odstavce 1 písm. m) až z) lze uložit pokutu do 25 000 Kč.
I přes neustálé výzvy v hromadných sdělovacích prostředcích lidé v
této činnosti bohužel každoročně pokračují. Uvědomte si možné následky
než škrtnete sirkou………..

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok proběhla v naší obci akce Charity – Tříkrálová
sbírka. Letos občané Prakšic přispěli do sbírky částkou 19.175,-Kč.
Pro srovnání : v roce 2007 to bylo 23.257.- Kč.
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Vánoční posezení seniorů u cimbálovky
Doba Vánoční i předvánoční je
doba setkávání. Proto se i obecní úřad
v Prakšicích rozhodl připravit takové
setkání našim seniorům. Na neděli 16.
prosince 2007 byla tedy do kulturního
sálu pozvána cimbálová muzika Vinár
z Veletin, připravil se ve spolupráci se
základní i mateřskou školou program,
přivezlo se občerstvení, nainstalovala
se ozvučná technika a netrpělivě se očekávala odezva u našich seniorů. Jelikož
akce pro seniory tohoto druhu v Prakšicích neproběhla již několik let, byli
jsme všichni trochu netrpěliví. Výsledek ale předčil všechna naše očekávání!
Sál byl plně obsazen a celé odpoledne se
neslo v přátelské atmosféře, kterou dokreslovala svým úžasným vystoupením
i cimbálovka z Veletin.
Program, který slovem provázela
místostarostka obce paní Irena Bandriová, začal spontánním koledováním
dětí z MŠ, které připravila p.uč. Marta
Minaříková. Poté si všichni poslechli
flétnové vystoupení Pavlínky Mikeskové za klavírního doprovodu Nikolky Chmelové, které zahrály dvě koledy. Krásnou předvánoční atmosféru
vykouzlil i živý Betlém v podání žáků
základní školy pod vedením p.uč. Jany
Kovaříkové.

Následovalo koncertní pásmo cimbálové muziky Vinár. Krátkou přestávku využila místostarostka obce k
rekapitulaci všech vzácných jubilantů
za uplynulý rok, k blahopřání nejstarší občance Prakšic paní Františce Běhůnkové, která se 15.12.2007 dožila
89 let a nakonec i k rozloučení s paní
Ludmilou Vlčnovskou, která po 80 letech odchází z Prakšic. Tuto dojemnou
chvilku umocnila i písnička věnovaná
právě paní Vlčnovské, kterou jí zazpíval
opravdu celý sál.Věříme, že se k nám
bude paní Vlčnovská i při jiných příležitostech ráda vracet!
Následovalo pásmo koled a slovác-

kých písniček, které si všichni společně
prozpěvovali.
Ke vdolečkům a zákuskům byla podávána káva a bylo evidentní, že si přátelé u stolu mají pořád co povídat.
O tom, že se koncert líbil, svědčí
i následný ohlas mezi spoluobčany a
pěkný zápis v kulturní kronice.
A to je odměna, ze které máme velikou radost!
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce. Věřím, že příště budeme neméně úspěšní
a návštěvnost bude opět hojná. Vždyť
setkání s přáteli není nikdy dost!
text i foto: Irena Bandriová

Ohlédnutí za kulturními akcemi
V pátek 21.prosince loňského roku
se zrodila doufám nová vánoční tradice
v naší obci – koledování u vánočního
stromu před OÚ. Krásné pásmo vánočních říkadel a koled nám předvedly děti
z mateřské školy, na housle je doprovodila paní Marie Vlková. I když bylo dost
chladno, zvládly to děti i všechny paní
učitelky na výbornou. Velmi potěšující
byla i hojná účast vás – občanů Prakšic,
kteří jste si našli čas a přišli si společně
s dětmi pod rozsvíceným stromečkem
zazpívat koledy. Fotografie je malým
ohlédnutím za milou předvánoční akcí.
Stejně tak i první lednová kulturní
akce – koncert pěveckého sboru Dvořák v neděli 6.ledna – se u vás setkala se
značným zájmem. Krásná atmosféra v
prakšickém kostele byla příjemnou teč-
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kou za Vánočním obdobím.
Ve výčtu úspěšných kulturních akcí
pořádaných obecním úřadem nesmíme
zapomenout ani na zájezd do Slováckého divadla na muzikál DONAHA!, který

se uskutečnil ve středu 20.února. Usměvavé tváře při odjezdu z Uherského Hradiště napovídají, že i o další podobný
zájezd bude přinejmenším stejný zájem.
Plánujeme ho na podzim.
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Malé ohlédnutí za plesovou sezónou.
Termíny plesové sezóny letos byly zcela zaplněny a všechny plesy se vydařily.Na plese SRPŠ vystoupili se svou polonézou i žáci 9.třídy. Bylo to jejich slavnostní rozloučení se školou. Zde nabízíme jejich foto.

Milé maminky, babičky, tetičky….., zkrátka všechny, co máte rády hezké věcičky.
V zasedací místnosti OÚ v Prakšicích jsem pro vás připravila prodejní výstavu různých výrobků, které se dají vytvořit
doma. Zároveň mám pro vás zpestření všedních dnů.

Výstava se uskuteční v neděli 30. března v 15.00 hodin.
Za podpory obecního úřadu máme možnost využívat prostory v budově OÚ,
kde se můžeme scházet a tvořit, co se nám bude líbit.
První lekce těchto kurzů proběhne ve čtvrtek 17. dubna v 16.00 hodin
v suterénní místnosti obecního úřadu.
Kvůli přípravě materiálu je nutné se přihlásit nejpozději do 10.4.!
Formuláře k přihlášení do kurzů naleznete v budově MŠ i na OÚ v Prakšicích.
Těší se na vás Bronislava Zavadilová z Prakšic.
Kontakt: Bronislava.Z@seznam.cz

ukázky výrobků

Březen 2008
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Fašank

Fašank
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Střípky ze školy
Lyžařský výcvik 2008
A je to tady! Sedmnáctý leden, ten
den, na který se všichni už dlouho těší.
Tak sbalit věci, vzít lyže a můžeme vyrazit! Stejně jako každý rok se jede na
týdenní lyžařský kurz. Všichni ostatní, co s námi jedou, už vědí, jak to na
takovém „lyžáku“ chodí. Ale pro nás
(sedmáky) je to poprvé, a proto se těšíme ještě víc.
V neděli 17. ledna jsme měli v 8
hodin ráno sraz před školou, kde jsme
netrpělivě čekali na autobus. Ten měl
sice trochu zpoždění, ale nevadí. Když
přijel, naložili jsme lyže a zavazadla,
nasedli do autobusu, zamávali rodičům a vyrazili. Cesta tam nebyla nijak
zvláštní a uběhla celkem rychle. Asi
po dvou hodinách jsme spatřili ceduli
Velké Karlovice. Hurá!
V penzionu nás přivítal bernardýn
Bohoušek, vyložili jsme lyže, zavazadla a byli rozděleni do pokojů. Byla tu
ubytována ještě jedna škola, se kterou
jsme se večer střídali ve společenské
místnosti.
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První den po obědě nás paní učitelka seznámila s denním režimem a
také s novým instruktorem Tomášem
Chmelou. Každý náš den vypadal asi
takto: 7:30 budíček a snídaně. Lyžovalo se vždy dopoledne od 9:00 do 11:30
a odpoledne od 14:00 do 16:00. Mezitím jsme měli osobní volno, v poledne
oběd a v 18:00 večeři. Večerní programy probíhaly od 18:30 do 21:00. No a
večerka byla stanovena na půl desátou.
O večerní zábavu se starala jednotlivá
družstva, do kterých jsme byli rozděleni. Programy, které jsme si vymýšleli,
se střídaly s diskotékou.
Ale zpět k našemu prvnímu dni.
Když jsme poprvé dorazili na svah, ti
zkušenější už šli rovnou na vlek a ti, co
na něm ještě nejeli, museli šlapat pěšky. Naučili jsme se základy lyžování,
jak se na lyžích obrátit, jezdit pluhem
a projíždět brankami. První den byl
docela náročný. Další dny probíhaly
úplně stejně s tím rozdílem, že jsme se
den co den téměř všichni zlepšovali.

Třetí den se lyžovalo jen dopoledne, protože jsme byli unavení. A tak
jsme šli místo odpoledního výcviku na
procházku. Bylo krásně a velmi teplo,
takže jsme měli obavy, že nám sníh
roztaje. Nastal ovšem jiný problém. Ve
čtvrtek v noci pršelo a ráno a byl sníh
mokrý. Moc se nám na svah nechtělo.
Nicméně i přes naši malou „demonstraci“ jsme lyžovat šli. Jednu výhodu
to ale mělo - na svahu nikdo nebyl, a
tak jsme ho měli sami pro sebe. Toto
bylo naše poslední lyžování, protože
sníh stále tál a nedalo se moc dobře
jezdit. Proto se letos nekonal ani tradiční závěrečný slalom na lyžích a my
se chystali odjet už v sobotu ráno.
Poslední večer jsme uspořádali karneval a diskotéku. Ten den byla večerka až ve 22:00, abychom si poslední večer pořádně užili a stihli si zabalit věci.
Ráno po snídani jsme všechno naložili
a odjeli za deštivého počasí domů.
Martina Gajdošíková, 7. třída
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Školní klub při ZŠ a MŠ Prakšice všechny zve dne 30. dubna 2008
v době od 15:00 hod. do 18:00 hod. na

REJ ČARODĚJNIC
Sraz čarodějnic, ale i čarodějů ve svých kostýmech je před školou.
Přijďte si zasoutěžit a třeba i získat titul „Miss Čarodějnice“. Nezapomeň dobrou náladu a špekáčky – na konci bude táborák.
Všechny zve Klubáček

Vinohradnictví v Prakšicích.
Archeologické nálezy ve Starém
Městě potvrzují existenci vinohradnictví již v období Velké Moravy.Pěstování vinné révy proniká na uherskobrodsko již ve 13. a zvláště ve 14.
století, kdy nabylo velkého rozvoje.
Nepochybně již v té době se rozvíjelo
vinařství i v Prakšicích a pokračovalo v 15. a 16. století, možná tehdy dosáhlo v obci vrcholu. První písemné
zprávy o vinohradnictví v obci jsou
až z počátku 17.století. Před rokem
1620 je v Prakšicích 81 měřic vinohradů. Je pravděpodobné, že největší
výměra vinic byla již ve století 15.a
16. V lánovém rejstříku z roku 1671
je v obci uvedeno jen 28 měřic vinohradů.K výraznému poklesu jejich
výměry došlo v průběhu třicetileté války.Obec byla již dříve známa
svým vinohradnictvím. Z roku 1687
pochází pečeť obce Prakšice, která
má ve svém reliéfu hrozen a dva vinařské nože. Vinohrady byly nejdříve
vysázeny v trati Stará Hora, dnes nazývaná Staré vinohrady, později byly
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vysázeny i v trati Nová hora, dnešní
část vesnice Vinohrady. Menší část
vinohradů byla i v části obce Grefty, kde byla vinice pro rozmnožování
sazenic vinné révy, zde byl pěstován i
chmel.Staré vinohrady jsou v prostoru od sběrného dvora po pravé straně potoka tekoucího do Holomně
na přilehlých jižních svazích.V roce
1749 byl sestaven soupis, ve kterém
je uvedena výměra vinohradů ve Staré hoře – 89 měřic a 4 achtele rozdělených mezi 75 poddanských majitelů, dále 10 měřic vrchnostenských
vinic a pustých 15 měřic, celkem
114 měřic. V tomto období dosáhlo pravděpodobně vinohradnictví v
Prakšicích svého vrcholu, protože
dle Tereziánského katastru je v roce
1767 uvedeno již pouze 99 měřic vinohradů. Obce, kde bylo rozsáhlejší
viniční hospodářství, mezi ně patřily
i Prakšice, měly svou vlastní samosprávu. Ta byla na správě obce téměř
nezávislá. Pro prakšické vinohrady
byla vedena gruntovní kniha. Kromě

řady zápisů uvádí, že Martin Varaďa
koupil v roce 1796 vinohrad za přítomnosti horného Václava Vlka. Pro
znázornění činnosti horného a jeho
pravomoci ve vinohradech jej můžeme přirovnat ke starostovi obce.
Horný se ve své práci řídil určitými
pravidly zapsanými v horenském
právu. Prakšické horenské právo se
ale nedochovalo, bylo ale v sousedních obcích a panstvích obdobné. V
písemné podobě se na uherskobrodsku zachovalo jen ve 4 obcích, mezi
kterými jsou i Pašovice. Uvádí se v
něm v úvodu, že horenské právo bylo
napsáno v roce 1701. V roce 1769 jej
nechal přepsat Jan Gajdůšek z čísla
domu 23, aby “…..pro památku budoucího času bylo zachováno….“,
jak uvádí v závěru horenského práva.
Je zachováno dosud.
V další stati je uvedena vůle Maxmiliána Dominika z Kounic a Rietberku, který na žádost poddaných
z Pašovic „aby je vinohradnickými
právy obdařil“, ten tak učinil. Dále je

Březen 2008

Prakšické noviny
uloženo, aby na den sv. Jiří byli zvoleni dva horní, kteří jsou povinni se
ve své činnosti řídit horenským právem. V podstatě je jim svěřen dozor
nad hospodařením vinohradníků,
mají pravomoc řešit menší spory
mezi nimi nebo rozhodnout o dalším
postupu v soudních sporech. Dále
byly stanoveny povinnosti notáře
– hlídače. Hlavní část je věnována
škodám ve vinohradech způsobená
lidmi nebo dobytkem. Ustanovení
o potrestání provinilců jsou velmi
přísná a tresty kruté. Např. – jestliže
byl někdo přistižen s hrozny nebo s
jakýmkoli ovocem (kradeným),“….
tehdy má jemu na hrdlo být uvázáno a s tím uvázán na šibenici“. Další
ustanovení: „Za krádež 3 nebo více
kůlů bude oběšen jako jiný zloděj“.
Do horenských knih byly zapisovány prodeje a nákupy vinohradů,
dluhy na vinohradech a další údaje.
Horenské právo se vyvíjelo staletí, vrchnost jím přenesla část svých
pravomocí horným, kteří byli voleni
vinohradníky. Umožňoval těm rodinným příslušníkům, kteří nemohli
získat čtvrtlán nebo podsedek, je-

jichž počet byl od roku 1749 přesně
vymezen, pořídit si pro přežití ve
vinohradě přístřešek. Dále jej využívali k produkci vlastních potravin,
zvláště zeleniny, zelí, luštěnin a dalších plodin pro vlastní výživu. Největší výměra vinohradů je písemně
uváděna v roce 1749, v dalším období postupně klesala. Vinohrady
byly do určité míry svobodná půda,
kterou jeho majitelé mohli předávat
svým dědicům nebo rodinným příslušníkům nebo je prodat. Horenská organizace i právo byly zrušeny
v roce 1784. Horské právo bylo velmi výhodné, jak bylo uvedeno, pro
poddané, protože vinohrady byly
prakticky svobodnou půdou. Rovněž
i pro vrchnost, které příjem z vinohradů byl zachován a nemusela se
zabývat řešením různých sporů mezi
vinohradníky. Svědčí o tom skutečnost, že nejsou známy žádné zápisy
ze soudních sporů, které by musela
řešit vrchnost. Poddaní se vždy podřídili rozhodnutí horného, kterého si
zvolili, rozsudek při odvolání k vrchnosti by pro ně mohl být dle horenského práva krutý. Prodej vína byl

skromným příjmem chudé skupiny
obyvatel. Na mapě z roku 1827 je zakresleno v trati Stará hora 25 vinohradnických půd, v trati Vinohrady
asi 30, z nichž část byla již v té době
přestavěna na obydlí. Obdobně v
Greftech jich bylo deset. Po zrušení
roboty a ukončení pronájmu pozemků potřeboval velkostatek stále více
námezdních pracovních sil. Zvláště po rozšíření pěstování cukrovky
bylo vinařství ekonomicky málo zajímavé. Ve druhé polovině 19. století se ve vinicích rozšířily houbové
choroby, které podstatně snižovaly
úrodu. Poslední ránu vinohradům
dal révokaz, který se k nám rozšířil a
v závěru 19. století přispěl ke zrušení
vinic v Prakšicích. Pokus o obnovení vinohradů v roce 1936 ustaveným
místním spolkem pro obnovu vinohradů v obci se nezdařil. Několik
členů spolku vysázelo menší výměry
vinic v tratích Staré vinohrady, Drahy,Grefty i jinde, ty v dalších desetiletích postupně zanikly.
Zpracoval Jaroslav Gajdůšek

Rekonstrukce farní budovy
Nepřehlédnutelnou akcí
v naší obci je oprava více
než stoleté fary.
Již dříve byla na celé
budově provedena izolace. Samotná oprava začala
přístavbou tak potřebného
sociálního zařízení. Dále
proběhla výměna stropů,
přestavba příček. V současnosti faru zdobí nová
střecha i se střešními okny,
protože se počítá s využitím
tohoto prostoru na obytné účely. Byly odstraněny
budova fary v březnu 2008
vnitřní omítky, rozvedena elektřina a voda. Je jistě
radostné, že téměř všechny
práce byly provedeny zdarma, díky ochotě našich mužů, ale i žen, z nichž někteří pracují na opravách pravidelně i v průběhu týdne. Větší brigády bývají vždy v sobotu. Díky všem, kteří přispěli nebo přispívají k dokončení tohoto díla, které
bude k prospěchu všem lidem v naší obci.
text: Marie Vlková, foto Irena Bandriová
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Sokol Prakšice-Pašovice
Dlouhé roky je fotbal spojován s nejrozšířenějším sportem ve většině měst
a obcí. Nejinak je tomu v Prakšicích a
Pašovicích. Situace se však v porovnání
s minulými roky značně mění v neprospěch samotného fotbalu, především
díky vymoženostem dnešní doby.
Zásadním problémem je nedostatek
hráčů všech věkových kategorií, zvláště těch nejmladších a to je úskalí, které
dělá vrásky na čele všem, kteří mají co
do činění s fungováním fotbalu. Tuto
situaci musíme řešit hostováním hráčů
z jiných oddílů.
Kromě několika let, kdy nám nefungovaly některé mládežnické oddíly, máme v současné době rozehrané všechny věkové kategorie, od těch
nejmenších žáčků až po muže, čímž se
nemůžou pochlubit některé srovnatelné obce.
Teď malé ohlédnutí za podzimní
částí soutěží očima trenérů:
Nejmladší mužstvo přípravka je po
podzimu na výborném 2 místě, na kontě má 15 bodů, skóre 17:11. Nejlepším
střelcem je Libor Zemánek, který dal 7
gólů. Stávající kolektiv přistupuje k zápasům i k tréninkům svědomitě za což
je trenéři chválí. První jarní zápas sehrají hráči přípravky 3. května, tréninky začnou hned po velikonocích. Pro
příští sezónu je potřeba doplnit mužstvo o nové hráče a to hlavně o ročníky
1998 - 2000 a mladší, přihlásit se mohou i děvčata. Jinak hrozí, že mužstvo
přípravky pro nedostatek hráčů nebude
moci nastoupit do soutěže.
Kadlček Josef-trenér
Mužstvo žáků po velmi úspěšné loňské sezóně a postupu do Okresního přeboru, opustilo 7 fotbalistů. Žáci v polovině soutěže obsadili 9 příčku. Průměrný
věk mladých fotbalistů je 13 let. Mužstvo
zdobí velmi slušná obrana, avšak útok se
proti fyzicky vyspělejšímu soupeři nedokáže prosadit. Přesto však můžeme být s
výsledky spokojeni a tým pochválit.
Chaloupka Josef-trenér
Dorost postoupil v roce 2007 do
krajské soutěže skupiny B, když okresní přebor dorostu vyhrál bez jediné
prohry. Po podzimní části je v tabul-
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ce na výborném 3.místě se ziskem 24
bodů, aktivním skóre 23-16. Nejlepším
střelcem je J.Dynka s 11 góly a 5 asistencemi, druhý J.Babušík s 5 góly a 7
asistencemi. Nejlépe hodnoceným dorostencem je J.Dynka, druhý R. Běťák
a třetí M.Gregor. Dorost má celkem 18
hráčů z toho 8 z Prakšice, 5 z Pašovic, 4
z Velkého Ořechova a 1 z Dobrkovic.
Ďurica Michal - trenér, Ing.Šašek
Zdeněk-vedoucí mužstva
Mužstvo mužů po podzimu skončilo na uspokojivém 7. místě, když další
2 mužstva na 5. a 6. místě mají stejný
bodový zisk 22 bodů. Odehráno bylo 7
zápasů venku a 6 doma, z toho mužstvo
7x vyhrálo, 1x remizovalo a 5x prohrá-

lo. Celkové skóre je aktivní 17:15. Výborný výkon podalo mužstvo v Bánově,
kde jednoznačně vyhrálo 4:0, naopak
zklamáním byla domácí prohra se Šumicemi 2:0. I když tréninková docházka
úzkého kádru nebyla uspokojivá, bylo
podzimní vystoupení náročné soutěže
dobré. Vzhledem k dlouhodobému tréninkovému vytížení po podzimní části
přerušuji trenérskou činnost a mužstva
se ujímá bývalý hráč TJ Sokol Prakšice
Roman Hlavín. V současné době vrcholí příprava na jarní zápasy, které začnou
na velikonoční neděli derby zápasem s
mužstvem Hradčovic, na který zveme
všechny fanoušky.
V.Gajdůšek, trenér.
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Valná hromada Sokol Prakšice-Pašovice
Dne 8.2.2008 proběhla valná hromada Sokolu Prakšice-Pašovice, která byla svolána na základě odstoupení výboru.
Hlavním bodem programu byla volba nových členů výboru, který byl zvolen v následujícím složení:
Stanislav Velecký – předseda, Ing. Pavel Ondra – místopředseda, Ing. Pavel Němeček - jednatel, Ing. František Moštěk
– hospodář, Josef Babušík, Zdeněk Kadlček, Pavel Kadlček – členové.
Současný výbor touto cestou děkuje všem členům,kteří ukončili činnost za obětavý přístup a zajištění fungování a
reprezentaci fotbalu v Prakšicích-Pašovicích.
St. Velecký - předseda

Nabízíte své výrobky či služby a chcete dát o sobě vědět ostatním občanům?
Jste úspěšní ve vašich zálibách a chcete se pochlubit? Zde je

MÍSTO PRO VÁS
Stejnou možnost bezplatné prezentace především vašich firem a služeb máte na našich
obecních webových stránkách

www.praksice.cz
Vaše příspěvky posílejte na mistostarosta@praksice.cz nebo na obec@praksice.cz ,
popř. je osobně odevzdejte na obecním úřadě.

Distribuce Prakšických novin: je doručováno jedno vydání do každého domu.
Pokud má někdo další zájem, několik kusů vydání zůstává k dispozici na OÚ.

Zrcadlo času
(díl osmý - závěrečný)
V předchozích sedmi dílech seriálu, který byl nazván „Zrcadlo času“, jsme se pomocí dvojic fotografií vraceli do různě
vzdálené minulosti. Zejména pamětníci - naši starší spoluobčané, si
takto mohli opět připomenout dnes již často neexistující domy ,ulice a místa svého dětství.A protože jak už to bývá,
že jedna věc ve vzpomínkách okamžitě asociuje-vyvolává druhou, mohli si poslechnout i ti mladší spoluobčané od svých
rodičů a dědů mnohem více o časech, které jsou často již jen v jejich vzpomínkách...O časech, kdy se žilo pomaleji a lidé
měli k sobě mnohem blíž, kdy děti prožívali své dětství plné dobrodružných her a i dospělí se uměli bavit navzájem jaksi
víc, kdy to bylo všechno tak nějak lepší ...
Ale je to opravdu tak ? Není to jenom náš subjektivní pocit ? Nebudou naše děti říkat za 25, nebo za 50 let zase to samé
? Asi ano. Ale proč by jsme nemohli být aspoň na chvíli trochu sentimentální a nezavzpomínali si na staré dobré časy ?
Pokud k tomu tento seriál napomohl, tak jsem tomu rád.
Na závěr seriálu uvádíme dvě dvojice fotografií, které dokazují, že ne vše se mění a ne vše je zapomenuto...
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František Jurák ( 1908 ) z č. 30 -„nad školů“ oře za Jankujovým na „Širokých“, vzadu jsou vidět „Topole“. Fotografie z
r. cca 1945.
Uplynulo půl století...Vnuci pana Juráka ořou podobným způsobem „Na Rybnících“.
Jen jsou na to dva. Že by byl děda šikovnější...? Opratě má v rukou František Jurák (1965), za pluhem je jeho bratranec
Martin Vlk (1972). Foto z roku 2000.

Některé zvyky naštěstí zůstávají. O tom nás přesvědčuje tato dvojice fotografií. První fotografie-Velikonoce v roce 1943 a
„pán“ dává znamení prutem ostatním „hrkáčom“ pod dva roky novým kostelem Krista Krále v Prakšicích. Čtvrtý zprava Josef Buráň (1930), 8. zprava Stanislav Běhůnek (1929), 9. zprava Karel Turzík (1931) a 11. zprava Emil Man (1931) a další....
Druhá fotografie-Velikonoce 15.4.2006 o Bílé sobotě ve 12 hod. Pravnuci kluků z předchozího záběru se scházejí na stejném místě, aby začali velikonoční hrkání a obešli svůj „rajón“... Zleva Marek Valerián (1995), Petr Buráň (1993), „pán“- Jan
Buráň (1990), Dušan Kratochvíl (1999) a další. Uplně vpravo Michal Kratochvíl (1997 ). Velikonoční tradice pokračuje...
Oprava:
Autor děkuje čtenářům na upozornění chybného situování doškového domku s převislou střechou v minulém čísle. Fotografie byla nalezena v archivu Musea J.A.Komenského v Uherském Brodě. Její popis byl pouze: „Dům p.Varadě z Prakšic.“
Protože tvar tohoto domku byl velmi podobný tvaru původního domu č. 165 pana Františka Varadě ( dnešní Maráškovo)
z Vinohradů a to dle zachovalých fotografií z pozdější doby a i proto, že někteří starší občané ho takto poznali, byl s tímto
domkem ztotožněn. Pozorné čtenářky p.Buráňová a p Sedláčková upozornili, že toto situování bylo chybné. Ve skutečnosti se
jedná o dům č.84 Josefa Varadě-„kaláče“ ( později i Běhůnkovo ), který stával v zahradě, pod horním chodníkem, za dnešním
domem č. 279 dnes již mrtvých manželů Antonína a Františky Minaříkových (oba 1945) ve Vinohradech. Pamětníci si prý
pamatují, že po 2. svět. válce k němu od silnice vedl chodník vydlážděný z mosazných nábojnic dělostřeleckých granátů ....
Připravil František Buráň, Pod Vinohrady 120
Vydal: Obecní úřad Prakšice v nákladu 350 ks. Redakční radu vede Irena Bandriová.
Kontaktní mail:mistostarosta@praksice.cz. Uzávěka příštího vydání:30.6.2008
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