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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice
z 7. veřejného zasedání konaného dne 26.09.2007.
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.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Augustina Vlka a pana
Jaroslava Hladiše .
4. Schvaluje složení návrhové komise ve složení pan Josef
Hefka a pan Pavel Kovář
5. Schvaluje výběrové řízení a prodej obecního pozemku
parc.č. 74/19 v k.ú. Prakšice vítězi výběrového řízení
ing. Alešovi Baránkovi, bytem Starý Hrozenkov 316.
6. Schvaluje digitalizaci místního rozhlasu a postupné nahrazení poškozených přijímačů digitálními. Předpokládaná počáteční pořizovací cena je cca 150.000,- Kč.
7. Schvaluje odstranění části domu č.p. 1 (Záhorovských)
na náklady obce Prakšice.
8. Souhlasí se změnou územního plánu č.4 pod podmín-

kou, že obec nebude vázána vybudováním inženýrských
sítí a že náklady vzniklé na pořízení dodatku č.4 uhradí
žadatel .
9. Schvaluje uzavření smlouvy s firmou SILAMO s.r.o,
U Porážky 2337, Uherský Brod, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace v části
obce Horní Rybníky.
10. Souhlasí se změnou rozpočtu č. 4 a s uvolněním částky
300.000,- Kč na vybudování veřejných WC při faře
v Prakšicích.
11.Souhlasí s vypracováním projektové dokumentace v části Vinohrady od mostu až po č.p. 305
12. Souhlasí s prodejem pozemku par.č. 49/2 o výměře
630 m2 formou výběrového řízení. Nejnižší cena pro výběrové řízení je stanovena 150,- Kč.
13.Pověřuje finanční výbor provedením kontroly v ZŠ
Prakšice dle předložené osnovy.
14. Pověřuje provedením inventur majetku obce Irenu Bandriovou, Pavla Kováře, Jaroslava Hladiše a Augustina
Vlka

Možnosti čerpání fondů EU
Členství v Evropské unii přináší
České republice a jejím regionům řadu
příležitostí.
Mezi nejvýznamnější z nich patří
regionální politika EU a její strukturální fondy. Ty jsou hlavním finančním zdrojem, který máme po našem
vstupu do EU k dispozici.
V letošním roce začalo druhé plánovací období v EU, které je končí
v roce 2013.
Jde o období, ve kterém budou
plynout do ČR finanční prostředky
ze strukturálních fondů EU zejména
na vyrovnání ekonomické a sociální
úrovně regionů jednotlivých členských
států. Předpokládá se, že by ročně do
ČR mohlo plynout až 93 mld. Kč na
financování projektů z 24 operačních
programů. Je to poprvé a zároveň naposled, co ČR získá z EU takto významnou finanční podporu.
Účelem této podpory je posílit rozvoj jednotlivých regionů tak, aby se
v tomto období co nejvíce přiblížily ekonomické úrovni bohatších regionů EU.
Z toho plyne šance na získání finančních
prostředků pro jednotlivé obce.
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Obce mohou čerpat finanční prostředky ze čtyř operační programů.
Jedná se o:
OP Životní prostředí, který je zaměřen zejména na
- zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí, udržitelné využívání zdrojů energie, zkvalitňování nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží, zlepšování stavu přírody a krajiny,
rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Regionální OP NUTS II. Střední
Morava
Zde se jedná zejména o oblast
podpory
- obnova, výstavba infrastruktury
a místních a účelových obslužných komunikací
- obnova a rekonstrukce stávajících
objektů
- hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství
- vzdělávací infrastruktura – mateřské a základky školy
- infrastruktura pro poskytování so-

ciálních služeb
- infrastruktura pro poskytování
zdravotní péče
- infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních a sportovních a multifunkčních zařízení
- doprava, bezmotorová doprava
Program přeshraniční spolupráce
- rozvoj společných systémů vzdělávání
- investice do přeshraniční infrastruktury turizmu
- organizování společných přeshraničních akcí v oblasti kultury a turizmu
- podpora vytváření společných produktů kultury, turizmu a tradičních
řemesel
Zde je nutno spolupracovat s obcí
ze SR na stejném projektu, který bude
realizován v obou obcích samostatně.
V současné době při přípravě projektů
z tohoto programu spolupracují obce
Mikroregionu Východní Slovácko
– Bystřice, Bánov, Suchá Loz, Kopytná,Nivnice, Vlčnov.

Říjen 2007

Prakšické noviny
Program rozvoje venkova
- nespadá pod regionální politiku,
ale pod zemědělskou, je zaměřen na
obce do 500 obyvatel
- doplňuje možnost čerpání prostředků pro obce do 2 tis. obyvatel
v oblasti budování vodovodů pro veřejnou potřebu a budování a rekonstrukci kanalizací.
V současné době je vyhlášena výzva k předkládání projektů v rámci tohoto programu.
Mohou se předkládat projekty na
budování a výstavbu místních komunikací, obnovu veřejných prostranství,
zajištění občanského vybavení a služeb,
projekty v oblasti školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní
péče o děti, tělovýchovy a sportu.
Mohou se předkládat projekty na
výstavbu spolkových domů, kluboven,

pečovatelských služeb a center pro seniory, hřišť, kuželen, víceúčelových
sportovně-společenských center včetně zázemí apod.
Dále se zde mohou předkládat
projekty na obnovu a zhodnocování
kulturního dědictví venkova – např.
rekonstrukce památek místního významu, realizace výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, kulturní
aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Na obdobné aktivity budou možno
čerpat dotace z EU v příštím roce v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II obce do 2 000 obyvatel.
EU bude novým členským zemím
spolufinancovat 85 % hodnoty projektu včetně DPH a dle posledních
informací ze zbylých 15% uhradí stát
polovinu. Obce tak ze svých rozpočtů
budou hradit jen 7,5% uznatelných nákladů projektu.

Doba realizace projektu bude do roku
2010 tři roky, pak se zkrátí na dva roky.
Jde o jedinečnou příležitost získat
finanční prostředky na akce, které by
jinak musela ze svého rozpočtu hradit v
budoucnosti obec sama, pokud by si je
mohla finančně dovolit. Tato možnost
se nebude po roce 2013 opakovat.
Kromě těchto možností může samostatně žádat o spolufinancování
projektů v rámci OP vzdělávání pro
konkurenceschopnost i Základní
a mateřská škola v Prakšicích.
Další možnosti čerpání jsou pro
podnikatelské subjekty, neziskové organizace apod.
Připravíme v Prakšicích projekty, abychom mohli, kromě dotace např. z Ministerstva financí, případně ze Zlínského
kraje, čerpat finanční prostředky EU? Peníze jsou připraveny, zvedneme je?
Ing. J.Hefka

UPOZORNĚNÍ

Nabídka
V měsíci říjnu začalo kondiční cvičení pro ženy a dívky.
Kombinované lekce aerobiku, strečinku, kalanetiky a relaxačního cvičení probíhají vždy v pondělí od 19.00 hodin
v tělocvičně ZŠ. Cvičení vede paní Martina Velecká. Vezměte s sebou karimatku!
Opět vyzýváme naše občany, aby využili nabídky prezentace (reklamy) své firmy na obecních webových stránkách. Název firmy, podnikatelské zaměření a kontakty na
vás zašlete na mistostarosta@praksice.cz nebo osobně zapište do připraveného formuláře na OÚ.
Obec Prakšice nabízí k prodeji obecní pozemek parc.č.
49/2 na k.ú. Obce Prakšice o výměře 630 m2 formou výběrového řízení. Nejnižší cena pro výběrové řízení je 150
Kč/m2.

Upozorňujeme občany, že do prostoru příjezdu od hlavní silnice k Základní škole v Prakšicích
platí zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou zásobování a zaměstnanců školy. Toto omezení platí hlavně v ranních hodinách. V dohledné
době zde bude instalována i dopravní značka.
Podobně platí v celém
areálu kolem základní
i mateřské školy zákaz
vstupu se psy. Celý park
kolem školy slouží k pohybu a hře dětí, nikoli
psů!

VÝZVA
Žádáme občany, především pamětníky, aby nám poskytli jakékoli informace, které se
vztahují k prakšickému pamětnímu stromu – planuši u kostela. Informace o vysazení, stáří,
pověsti, událostech a vše, co je součástí historie tohoto stromu, zašlete opět na e-mailovou
adresu mistostarosta@praksice.cz nebo osobně přineste na OÚ.
Rádi bychom planuši přihlásili do soutěže „Strom roku 2008“, určitě si to zaslouží.
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Spalování odpadů
Ti z nás, kteří mají vlastní kotel či kamna, do nich občas přiloží i něco jiného než uhlí nebo dřevo.
S tím, jak se zdražují poplatky za odvoz popelnice, dokonce někteří uvažují nad tím, že budou spalovat všechen svůj
odpad a popelnici odhlásí. Pokud to ovšem uděláte, zříkáte se služby, kterou už máte zaplacenou díky poplatku vyplývajícímu z trvalého pobytu. A kromě toho ...

Domácí spalovna odpadu?
Moderní spalovny odpadu jsou vybaveny technologiemi, která zaručí co
nejmenší produkci škodlivin. Spaliny
jsou dále čištěny a provoz celého zařízení je přísně kontrolován.
Jenže rodinný domek není spalovna odpadu. Při spalování v kamnech
či na ohništi může vzniknout mnoho
nebezpečných škodlivin. Důvodem je
zejména relativně nízká teplota hoření
a špatné okysličování paliva. Kolonie
několika rodinných domků tak může
znečistit prostředí více než jediná spalovna odpadu či průmyslový podnik.
Proto zákon o ovzduší spalování odpadu za takových podmínek ani nedovoluje. Spalujete-li odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy,
dioxiny, dehet a jiné látky, které mohou dlouhodobě negativně ovlivňovat
zdraví vaše i vašeho okolí. I když doma
spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky mohou být škodlivé
už při velice nízkých koncentracích.
Možná, že nikoho přímo neotrávíte,
ale přispějete ke vzniku chronických
dýchacích potíží - hlavně u dětí a starších lidí. Sebe a svoje okolí zkrátka
otravujete pomalu a postupně.
Nejhorší jsou plasty
Plasty obvykle dobře hoří, a tak leckdy končí v kamnech. Jejich spalování
je ale problematické.
Bohužel často obsahují těžké kovy,
které se při spalování jednak dostávají do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou látkou, která
při spalování plastů vzniká, jsou fta-
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láty. Oba druhy těchto
látek se rády usazují v
organismu, poškozují jej
a zůstávají v něm velmi
dlouho. Dále mohou při
spalování plastů vznikat
monomery příslušného
plastu (nejčastěji etylen,
styren a propylen), které jsou rovněž
jedovaté nebo alespoň mají na lidské
zdraví dlouhodobé účinky.
PVC a světová válka
Nejnebezpečnější plast z hlediska
spalování je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něj podlahové
krytiny (lino), novodurové trubky,
ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky
na kosmetiku, na čistící prostředky a podobně. Při spalování
PVC vzniká kyselina chlorovodíková,
jedovatý monomer
vinylchlorid a karcinogenní dioxiny.
V kouři z PVC je dále
také jedovatý čpavek
a ještě agresivnější
fosgen. Tyto plyny
se používaly na bojištích první světové
války!

čišťuje vzduch. Kromě toho se tak
obvykle zanáší topné zařízení.
Úklid na zahradě
Zahradní odpad – větve a suché
listí se často pálí na hromadě. V rámci úklidu někdo občas přihodí i něco
jiného – třeba starou pneumatiku. Bohužel. Pálení odpadu na hromadě je
totiž ještě horší než v kamnech nebo
v kotli. Obvyklý hustý dusivý kouř je
známkou špatného přístupu vzduchu
a tím i nedokonalého spálení. Vzniklý popel se sice dá použít jako hnojivo,
ale pokud organický odpad zkompostujeme (můžeme přidat i kuchyňský
odpad), získáme hnojivo mnohem
kvalitnější. Pokud ale byly v ohništi
i plasty, pneumatika nebo jiné odpadky, získáme místo hnojiva nebezpečnou směs škodlivin, která na záhonky
rozhodně nepatří.

Ostatní odpad
Při spalování starého oblečení obsahujícího polyamid (silonová a nylonová vlákna) může vznikat čpavek
a prudce jedovatý kyanovodík, který
již při malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy. Spalovat by
se neměla ani dřevotříska (ani piliny
z ní), neboť se do ovzduší mohou dostávat silně dráždivé jedovaté fenoly.
Do domácího kotle nepatří ani jiný
odpad, protože není příliš výhřevný
a při jeho spalování se zbytečně zne-
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INFORMACE
Informujeme občany, že na měsíc leden připravujeme už tradiční koncert PS Dvořák z Uh. Brodu v místním kostele a zájezd na divadelní představení do Slováckého divadla v Uh. Hradišti.
Dále znovu organizujeme na žádost vás – občanů - počítačové kurzy pro veřejnost (únor 2008).
Přesné termíny a podrobnosti o těchto akcích včas uveřejníme!
Pokud ještě nemáte zakoupený kalendář na rok 2008, doporučujeme stolní kalendář Uherský Brod a okolí, kde najdete stránku věnovanou i našemu prakšickému kostelu.

POZVÁNKY

Humanitární sbírka

Prakšická hodová chasa srdečně zve všechny na

V měsíci srpnu Obec Prakšice zorganizovala humanitární sbírku pro
Diakonii Broumov. Proběhla ve dvou
termínech (sobota 11.8. dopoledne
a středa 15.8. odpoledne). Setkala se
s velkou odezvou ze strany vás – občanů, čemuž jsme byli velmi rádi. Sesbíralo se značné množství ošacení, přikrývek i nádobí a hraček. Vzhledem
k tomu, že se po ukončení sbírky
hodně z vás dotazovalo, jestli se bude
sbírka opakovat, můžeme vás ujistit,
že pokud přijde ze strany organizace
z Broumova nabídka, sbírka se zopakuje opět v létě příštího roku. Za vámi
projevenou solidaritu vám zprostředkovaně za Diakonii Broumov děkujeme.

hodový víkend
Program :
pátek 19.10. - Reflexy originál – kult. sál Prakšice, 20.00 hod.
sobota 20.10. - Vnorovjané – kult. sál Prakšice, 20.00 hod.
neděle 21.10. - Mše svatá – kostel Krista Krále, 10.00 hod.
- krojovaný průvod, 14.00 hod.
- vyzvednutí práva na OÚ Pašovice, 17.00 hod.
- Hradčovjanka – kult. sál Prakšice, 20.00 hod.
Zastupitelstvo Obce Prakšice zve všechny občany na

slavnostní otevření nově vybudované místní komunikace
v části obce Za Humny,
které se koná v neděli 21.října ve 14.00 hodin
u místního pohostinství.

Kulturní komise při OÚ v Prakšicích srdečně zve naše důchodce na

adventní koncert,
který proběhne
v neděli 16.prosince v místním kulturním sále.
Na programu je vystoupení dětí ze základní a mateřské školy.
Občerstvení pro vás je zajištěno a k poslechu i ke zpěvu vám zahraje
cimbálová muzika Vinár z Veletin.
Přijďte se pobavit s přáteli a poslechnout si krásnou muziku!

Obědy pro veřejnost
Obec Prakšice je již delší dobu v jednání se Základní
školou Prakšice o možnosti odebírání obědů pro veřejnost
ze školní jídelny v Prakšicích. Tato možnost se týká hlavně
důchodců, ale i dalších strávníků. Podmínky, které si stanovila v současné době školní kuchyně, jsou ve srovnání
s okolními školními jídelnami odlišné a podle členů zastupitelstva obce Prakšice nejsou zatím akceptovatelné (cena
obědu : bez donášky 50,- Kč, s donáškou 60,- Kč). Proto chceme nadále v jednáních se základní školou a školní
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jídelnou pokračovat a doufáme, že stávající podmínky se
nám podaří ještě upravit. Předpokládaný termín zahájení
odebírání obědů – únor 2008.
Věříme, že další dojednání podmínek provozování této
služby bude úspěšné a občané naší obce budou mít možnost využívat ke své spokojenosti provozu školní jídelny,
do jejíž rekonstrukce Obec Prakšice vynaložila nemalé finanční prostředky. S dalšími informacemi vás co nejdříve
seznámíme.
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Společenská kronika
V měsíci srpnu se dožil krásných 85 let pan Antonín Fojtách.
Významné životní jubileum 80 let oslavil koncem září i pan Karel Boráň.
Oběma přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a elánu.
Na OÚ v Prakšicích byl doručen dopis od pana Skalského, který nás poprosil o uveřejnění svého
článku o útvarech PTP. Jeho žádosti vyhovujeme a předkládáme vám tento článek k přečtení.

PRAVDA O ČERNÝCH BARONECH
V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech nakopat. A tu přišel na spásný nápad
prezident republiky Klement Gottwald a jeho zeť ministr národní obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli nakopat
vojáci.Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý Bedřich Reicin, který později skončil na šibenici. A tak byly
utvořeny útvary PTP – pomocné technické prapory. A k nim byli povoláni na „dobrozdání“ místních nebo městských národních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi, čtenáři, dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo
té „cti“ u PTP sloužit.
Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnický původ“. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků.
Zde stačilo, když byl otec trafikant nebo matka hokyně a synáček narukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří
vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysoko-školáci, kteří byli z politických důvodů vyloučeni
z vysokých škol. Jen málokterému se po „vojně“ podařilo studium dokončit. Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda
mládenci, který před vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných politických stran než KSČ. K PTP byli též
povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také byli k
PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní, kteří ve druhé světové válce bojovali na západní frontě. Nesmím zapomenout
na učitele a profesory. Ti se dostali k našim útvarům proto, že málo vtloukali do hlavy žákům a studentům marxismus.
A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec), byl povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o
ilegální přechod státní hranice a byli při tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili šlechtici,
baroni a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli od obce nebo města v posudku napsáno „z ostatních důvodů“. Oni
marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme my mladí litovali ty, kteří byli do PTP povoláni na paragraf. Zde, ať mi čtenáři
prominou, že si číslo tohoto paragrafu nepamatuji. To byli vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu dávno
za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří se narodili v 19. století!
Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách a těžké, kde pracovali v do-lech a v podzemí.
Vojenská služba u PTP trvala 2 roky. Ale ti, kdo dostali z obce či města do posudku „návrat nežádoucí“ sloužili déle. Já
kupříkladu plných 30 měsíců a 10 dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech 1951-1953.
Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka „Černí baroni“ nebo zhlédli stejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu, že
jsme si užívali legrace s hloupými důstojníky, vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé byli s
intelektem na štíru, ale o to byli krutější. V tomto směru hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal Lukáč a velitel roty nadporučík, později kapitán Jaromír Gřešek, který vojáky nepouštěl ani k zubnímu lékaři, i když se jednalo o bolestivý případ.
Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými samopaly a cvičenými psy.
A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce v dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického školení. Na práci na šachtě jsme
nebyli zacvičení, na bezpečnost práce se moc nehledělo, na některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu, proto docházelo k častým úrazům, někdy bohužel smrtelným. A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny
doma byly krutě pronásledovány. Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali na věčnost sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom svůj bídný život skončili v sovětských koncentračních
táborech na Sibiři.Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování.
Ačkoli to zní jako zlý sen, to, co jsem zde vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině 20. století ve Střední Evropě…..
S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dole padli a na ty, kteří se kvůli popsaným útrapám dnešních dnů nedočkali.
Čest jejich památce! I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy!
Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé
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Střípky ze ZŠ
Úspěch v celostátní výtvarné soutěži
Téměř na konci minulého školního roku jsme se zapojili v
rámci hodin výtvarné výchovy do celostátní výtvarné soutěže s názvem Barevné jaro Iberia, která byla vyhlášena nadací
Archa Chantal a výrobcem barev na textil Iberia. Do soutěže s tematikou příroda kolem nás se přihlásily dvě skupinky
žáků, z nichž většina z nich navštěvovala výtvarný kroužek, ze
současné 7. a 8. třídy. Podmínkou této soutěže bylo vytvořit
výtvarnou práci pomocí zaslaných textilních barev Iberia. Žáci
si zvolili techniku malbu na textil a zhotovili dvě díla o rozměrech 1,40 x 2 m s názvy Safari a Mořské dno. Úspěch v této
soutěži byl potěšující. Ze zaslaných prací, kterých bylo téměř
2300, jsme obdrželi spolu s několika školami výborné 4.místo.
Doufáme, že nás tento úspěch povzbudí do další práce.
Jana Kovaříková, uč. výtv. výchovy

Školní klub

Exkurze

I v letošním školním roce pracuje na naší škole školní klub,
který vyplňuje svou činností volný čas žáků. Nabízí celkem 14
zájmových kroužků, z nichž si mohou žáci vybrat. Novinkou
je skřítek Klubáček, který bude pro žáky připravovat i mimoškolní akce a seznamovat je s děním školního klubu. Spolu s
harmonogramem kroužků informace o těchto akcích naleznete na webových stránkách školy.
Na závěr měsíce října školní klub připravuje hned dvě akce.
Ve středu 24.října se bude konat odložená DRAKIÁDA- sraz
v 15:30 hodin u školy. Na čtvrtek 25. října je plánovaný turistický výšlap po stezce PRAKŠICKÁ VRCHOVINA - sraz v
8:30 hodin u školy. Podrobnosti ohledně obou akcí budou ještě upřesněny. Skřítek Klubáček přeje všem dětem, co neznají
nudu, aby se v kroužcích naučily hodně nových zajímavých
věcí a na akcích si užily hodně legrace. Všem přeje úspěšný
školní rok a hodně elánu při plnění školních povinností.

Dne 8.října 2007 se žáci osmé a deváté třídy
zúčastnili exkurze do ekologické vesnice Hostětín
ležící na úpatí Bílých Karpat. Měli možnost shlédnout tradiční výrobu jablečného moštu bez konzervačních přísad z neošetřených biologických jablek
spojenou s ochutnávkou. Dále viděli provoz spalovny dřevního odpadu, která zabezpečuje vytápění domů v
celé vesnici, sluneční panely a veřejné osvětlení ekologickými
zářivkami nezpůsobující světelný smog. Prošli si sadem, ve
kterém rostou už méně známe druhy ovocných stromů- oskeruše, mišpule, a jiné, nachází se v něm i stará sušárna plodů.
V závěru exkurze viděli kořenovou čističku odpadních vod a
nízkoenergetický dům, který je zatím hudbou budoucnosti.
Exkurze byla velmi zajímavá a poučná, nabídla řadu otázek
týkajících se životního prostředí v budoucnosti.
Ing.Jana Horonyová, ZŠ a MŠ Prakšice

Naše třída s marťánky
Když jste v minulém školním roce
měli možnost zhlédnout televizní pořad
natočený ostravskou televizí Bydlení
je hra, možná jste si nevšimli, že jedna
třída zůstala nedokončená. Nebylo to
vinou tvůrců pořadu, ale tím, že stěna
této učebny nebyla připravena k malbě a
z hlediska nedostatku času, který byl určen k natáčení, nebylo možné v uvedeném termínu malbu dokončit. Designéři
nám tedy zanechali pouze šablony marťánků s tím, že každý žák této třídy si má
svého marťánka na stěně dotvořit podle
své fantazie. S pomocí několika rodičů
žáků tehdejší 4.třídy, kteří měli zájem
podpořit naše úsilí, byla stěna připra-
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vená pro naši tvorbu. S výmalbou třídy
nám ovšem pomohl malíř pokojů, který
podle návrhu marťanské krajiny stěnu
vymaloval. A na dětech už jen bylo, aby
svým přispěním malbu dokončily. Takže
každý si s pomocí šablony vytvořil na zeď
marťánka, k němuž si přimaloval vlastní
mobil a označil si ho podle své fantazie.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností tak vzniklo originální dílko, které je podtrženo dřevěnou skříňkou
s úložným prostorem ve tvaru rakety. Vše
je laděno do barev vestavěných skříní, závěsů a doplňků, které nám sem nainstalovali pracovníci ostravské televize. Protože
se nám teď v naší třídě ještě více líbí, jsme
rádi, že nám vedení školy umožnilo, abychom mohli tuto učebnu trvale využívat i

v letošním školním roce.
Věříme, že se zde tak dobře jako my
budou cítit i ti, kteří budou tuto učebnu
v budoucnu navštěvovat. Pokud máte zájem, můžete navštívit naše webové stránky www.zspraksice.zkedu.cz, kde budou
uveřejněny další fotografie k článku.
Jana Kovaříková a žáci 5.třídy
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Prakšický farní den
opékaná uzená kýta a klobásky, čepovalo se brodské pivo
a kofola. K dobré pohodě nám hrála cimbálová muzika Vinár. Program zahájila děvčata rozverným tancem – kankánem. Zazpívala malá schola Sluníčko i velká schola žertovné písně z vlastní tvorby. Pantomimu – výjevy ze Starého
i Nového zákona skvěle a nápaditě předváděli místní divadelníci. Děti ze „spolča“ měly velký úspěch se scénkou
Zmrzlík, kterou si nacvičili už na letním farním táboře.
Do dávných dob středověku nás svými scénkami, souboji
a tanci zavedla skupina LOS-PUPKOS.
Chceme poděkovat všem nejmeno-vaným ochotným
lidem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli
i všem sponzorům, kteří tuto akci jakkoli podpořili.
Mgr. Marie Vlková

V neděli 2. září proběhl v naší farnosti 1. farní den .Bylo
to pro nás něco úplně nového a neznámého. Po přípravách,
do kterých se zapojila pod vedeném P. Františka Krále pastorační rada a spousta ochotných dobrovolníků, nadešel
den, který jsme všichni s napětím a trochou nejistoty očekávali. Jak to všechno proběhlo?
Výborně, k velké spokojenosti občanů obou vesnic Prakšic , Pašovic i přes-polních hostů. Bohatý program byl připraven pro pobavení nejen dospělých, ale hlavně dětí. Ty si
zasoutěžily na stanovištích připravených v námořnickém
duchu, vydováděly se na skákacím hradu a o pěkné ceny si
zahrály u kola štěstí.
U stanovišť s občerstvením všem zájemcům chutnala

Slavnosti vína
V sobotu 8. září 2007 se zástupci prakšické hodové chasy zúčastnili
Slavností vína a zároveň i oslav 750.
výročí založení města Uherské Hradiště. Tyto obě akce se konaly v rámci
Dnů evropského dědictví.
Na shromaždiště ve Vinohradské
ulici v části Mařatice nás dovezl tranzit v půl osmé ráno a od té chvíle jsme
se stali svědky nádherného setkávání
lidí, kteří se ve folklórních kruzích
pohybují již nějakou dobu. Součástí
dvoudenních oslav v Uherském Hradišti byl totiž úvodní krojovaný průvod . Průvod tvořili zástupci mnoha
obcí v regionu (podobně jako my), ale
i nejrůznější folklórní soubory a hudební seskupení. Byl to neuvěřitelný
gejzír spontánnosti. Na každém kroku byla cítit radost ze zpěvu a muzicí-
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rování. Po celé trase z ulice Vinohradské až na hlavní náměstí mohli vidět
návštěvníci, kterých bylo velké množství, neuvěřitelnou přehlídku krojů,
tanců a zvyků. Nádhernou podívanou
umocnilo i krásné počasí, které se po
týdnu dešťů umoudřilo a „vyslalo“ do
Uherského Hradiště sluníčko. Jako by
si řeklo, že stojí za to, aby si tuto akci
užili účinkující i návštěvníci. Defilé
skončilo na hlavním náměstí, kde každou obec nebo soubor uvedla moderátorka a představila je hostům před
hlavní tribunou. I naše skupinka byla
představena zástupcům města, kraje
a dalším hostům slavností a předvedla
malou ukázku hodového vystoupení.
Po skončení celého krojovaného
průvodu městem procházely historické postavy z dob založení města

Uherské Hradiště Přemyslem Otakarem II. a v některých historických
a kulturních objektech probíhala vystoupení souborů a prezentace obcí.
Po celém obvodu velkého náměstí byly
rozestavěny nejrůznější stánky s lidovými výrobky, ukázkami řemesel a samozřejmě i výborným občerstvením.
Kromě jiného samozřejmě i vínem
a burčákem. Vždyť to byla přeci oslava
tohoto skvělého moku! Naši krojovaní
procházeli městem a zpívali na každém
kroku! Užili si kroje, úžasné atmosféry
a své role se zhostili na výbornou! Byl
to neuvě-řitelný zážitek a nádherný
pocit, že sem patříme, že jsme součástí
tak folklórně bohaté oblasti – Slovácka! Vlastně jsme se hlavně rozkoukali; nevěděli jsme vůbec, co nás čeká
a jak obstojíme. Určitě obec Prakšice
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nezanikla ani v tak velké konkurenci.
Všimli jsme si, že kromě zpěvu jsme
vzbudili zaslouženou pozornost naši-
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mi krásnými kroji. Dokonce jsme byli
požádáni o pózování při fotografování.
Bylo nám paní z Prahy, která se s námi

fotografovala, sděleno, že fotografie
z prakšickými krojovanými poputují
až do Austrálie!
Jsem moc ráda, že
se nám podařilo tuto
akci uskutečnit. Ačkoli účast oproti původnímu očekávání byla
menší, měla úspěch
a věřím, že příště bude
odezva ještě větší, a to
nejenom u mládeže!!
Vzali jsme si inspiraci
a už nyní máme svou
vlastní představu, jak
bude vypadat nejen
účast, ale skutečná prezentace obce na příštích Slavnostech vína
v Uherském Hradišti.
Více fotografií si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách.
text i foto Irena
Bandriová
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Zrcadlo času
( díl šestý-Grefty )

Nejzachovalejší a jedna z nejstarších fotografií doškových prakšických chaloupek z přelomu19. a 20.století. Jedná se
o dvě chalupy ve Greftech. Vlevo je dům Jana Varadě (1887) č. 104-na zápraží stojí jeho tchýně Františka Běhůnková
(1859). Vpravo je dům Josefa Šůstka (1861)-později Aloise Malaníka (cca 1880) č. 105. Domky jsou ještě pokryty došky,
před Šůstkovým vidět dřevěná „rumpálová“ studna, úplně vpravo je vidět štít střechy-Františka Hefky (1855)-později
Bednaříkovo- z č. 106.
Na současné fotografii z obou domů zůstal jen levý dům č. 104-dnes pana Jana Šťastného (1941)-byl jen o něco prodloužen
směrem dopředu . Pravý dům-Malaníkovo a stará „šopa“ byly nahrazeny domem č. 105-Františka Bednaříka (1957). Štít střechy
domu č. 106-dnes Pavla Bednaříka (1952) je skrytý za stodolou pana Šťastného a kukuřici v zahrádce nahradili rajčata...
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Pohled z pravé strany na stejné dvě chaloupky o něco později... Vpravo je roh domu-chlévy–Hefkovo-Bednaříkovo
č. 106, vedle stará Šůstkova-Malaníkova „šopa“-dál vlastní dům-Šůstkovo-Malaníkovo č. 105 (před ním rumpálová
studna totožná z obrázku 1A a přes „silnici“ Malaníkova dřevěná stodola již s pálenýma taškama), dál Varaďovo č. 104
a Kostelníkovo ( později Hasoňovo ) č. 103. Chaloupky jsou odděleny pláňkovým plotkem a i přes jejich skromný vzhled
působí upraveným dojmem.
Na současné fotografii se z původních domů vyskytují ještě dva-vlevo dům č. 103-dnes pana Svobody původem z Uh.
Brodu a vedle dům č. 104-dnes Jana Šťastného (1941) -prodloužený směrem dopředu. Vše ostatní bylo zbouráno a přestavěno. Z rohu starého Hefkového-Bednaříkového chléva domu č. 106 zůstaly v trávě ještě patrné kamenné základy...

Rodinný dům Františka Bednaříka (1902) č. 106. Vlevo v popředí měl dům chlévy s půdou na seno, vpravo obytná
část s dřevěnými vraty do dvora, které jsou již mimo záběr, za neomítlou-cihlovou částí domu. Fotografie je již z doby
po druhé světové válce, neboť na střeše je již sloupek s elektrickým vedením. Elektrifikace byla v Prakšicích provedena za
II. svět.války v roce 1943. Velkou zásluhu na ní měl pašovský rodák Demela-tehdejší ředitel energetických závodů, řídící
učitel Novák a farář Dubský.
Na dnešní fotografii je tento dům již hodně změněný. Dnes ho již obývá rodina Pavla Bednaříka (1952) -vnuka dědy
Františka. Přestavbu provedl jeho otec František (1927). Společné mají oba domy snad jen směr a místo elektrické přípojky.
Připravil František Buráň,
Pod Vinohrady 120
Vydal: Obecní úřad Prakšice v nákladu 350 ks.
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