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Prakšické noviny

Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice
z 6. veřejného zasedání konaného dne 18. 07.2007.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací
Schvaluje navržený program.

10. Bere na vědomí, že Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo žádost obce o dotaci ve výši 1 000 040,- Kč z Programu rozvoje bydlení, která měla být použita na vybudování inženýrských sítí v místní části Horní Rybníky.
Dotace nebyla udělena, protože Obec Prakšice není
vlastníkem parcely č. 1915, ta je majetkem ČR.

2. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava Hladiše
a pana Pavla Kováře.

11. Bere na vědomí vypovězení smlouvy o pronájmu obecní pálenice. Na příštím zasedání je nutné předložit návrhy na využití nebo odprodej budovy pálenice.

3. Schvaluje složení návrhové komise ve složení pan Vlastimil Josefík a pan Augustin Vlk

12. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3 dle předloženého písemného návrhu.

4. Bere na vědomí ukončení závěrečného vyhodnocení Ministerstva financí ČR akce Základní škola - rekonstrukce.

13. Schvaluje provedení geometrického zaměření a vypracování projektové dokumentace na stezku pro cyklisty
z obce Prakšice do Uherského Brodu.

5. Schvaluje navýšení provozního příspěvku řediteli ZŠ
Prakšice o 1930,- Kč.

14. Bere na vědomí minimální cenu pozemku pro výběrové
řízení 150,- Kč/ m2 , která byla schválena na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 30.06.2004 bod 10/16.

6. Schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu pro ZŠ Prakšice o finanční částku cca 150 000,- Kč.
Peníze budou použity na obnovu nátěrů parket v třídách
ZŠ a pokládku gumy před hudebnou.
7. Schvaluje smlouvu s městem Uherské Hradiště o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 15 000,-. Kč na vybavení
knihovny .

15. Schvaluje přidělení obecního bytu 3+1 slečně Mgr. Monice Mahdalové, Pašovice 142.
16. Bere na vědomí zprávy podané předsedy výborů a komisí.

8. 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
Za Humny.

17. Odvolává z kontrolního výboru pana Vl. Řezníčka, který již není občanem naší obce. Do kontrolního výboru
volí p. Augustina Vlka. Ruší vyplácení měsíčních odměn členům komise Pro rozvoj obce, školství, mládeže
a turistiky, která od jejího jmenování nevykazuje žádnou činnost.

9. Bere na vědomí rozpočty pečovatelské služby a ZŠ Prakšice na donášku obědů pro občany obce Prakšice.

18. Schvaluje zakoupení a zabudování 2 ks měřičů rychlosti.

Nabídka
Zastupitelstvo Obce Prakšice vypisuje výběrové řízení na prodej stavebního místa pro rodinný dům – dle GP
č. 259-58/2002, parc.číslo 74/19 o výměře 931 m2 v k.ú. Prakšice, plocha se zástavbou bytových domů v místní části
„Za Humny“. Výše nabídky ceny : 150,- Kč/m2.
Dále zastupitelstvo Obce Prakšice nabízí k pronájmu budovu místní pálenice. Firma, která vlastní veškerá zařízení
v pálenici, provede demontáž tohoto zařízení z důvodu nerentability. Uvolněný objekt je možné posléze pronajmout na
podnikatelskou činnost v obci.
Nabízíme soukromým podnikatelům možnost prezentace na našich obecních stránkách. Kdo má zájem o zveřejnění
své firmy či služeb na webu, přihlaste se na OÚ u paní matrikářky nebo se ozvěte na e-mail: mistostarosta@praksice.cz .
Uveďte : název firmy, své jméno, stručný popis nebo zaměření vaší podnikatelské činnosti a kontakty na vás.
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Obec - noviny
O vydávání periodik samosprávami již toho bylo napsáno mnoho.
Mimo jiné se ve studiích, které monitorují vydávání periodik konstatuje,
že obecní noviny ve většině případů
nesplňují ani základní principy média
veřejné služby, to je poskytovat objektivní a nestranné informace potřebné
ke svobodnému utváření názorů. Občan se především nedozví, jaké jsou
názory opozice na články prezentované v daném výtisku periodika. Polemiku o připravovaných rozhodnutích
nebo názorovou pluralitu zde také
nenajdete. Typické jsou sebechvalné články oslavující úspěchy starostů
a vládnoucích zastupitelů. Přitom zákon o obcích nařizuje pečovat o potřeby všech svých občanů, šířit proto za
veřejné peníze informace odpovídající
jen části voličů je protiprávní. Existuji
doporučení institucí a sdružení, která
se touto problematikou zabývají, jak
by mělo vydávání periodika samosprávou probíhat.
Uvedeme některé závěry a doporučení.
1. Vydávání periodika za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou
nelze vnímat jen jako jednostranný
vztah předávání lichotivých či nepolemických informací od představitelů
obce k občanům. Úkolem periodika
totiž je poskytovat veřejnosti objektivní informace o činnosti vedení obce.
Právě při šíření informací za veřejné
prostředky a s veřejnou autoritou má
ochrana menšinových názorů a infor-

mací mimořádný význam a je právní
povinností.
2. Má být zřízena několikačlenná redakční rada ze zvolených členů zastupitelstva a dalších občanů tak, aby v sobě
zahrnovala místním poměrům odpovídající názorovou různorodost. Starosta,
místostarosta, či členové rady nemají být
členy redakční rady. Jde o klasický střet
zájmů. Veřejní představitelé by měli příznivý obraz získat svou činností, nikoli
ovládáním informací o své činnosti.
3. Redakční rada má uplatňovat
tzv. avízo – s přiměřeným předstihem
informovat představitele opozice v zastupitelstvu o hlavních tématech připravovaných k uveřejnění tak, aby tito
mohli alternativní názor poskytnout
do uzávěrky.
Jak je to v Prakšicích?
Nejsou stanoveny pevné termíny
vydání novin. Nepracuje žádná redakční rada. Noviny řídí a o článcích,
které budou otištěny rozhoduje vedení
obce. Tzv. opozice se v předstihu nedoví jaké články budou v novinách zveřejněny, aby na ně mohlo být souběžně
reagováno. Jsou zveřejňovány články,
které jednostranně informují o úspěších vládnoucích zastupitelů, občané
nejsou informováni o některých skutečnostech a kauzách objektivně nebo
vůbec, zejména v několika posledních
výtiscích novin.
Toto všechno tzv. opoziční zastupitelé a někteří z občanů kritizovali na
zasedání zastupitelstva obce koncem
minulého roku a v lednu letošního

roku, navrhli ustavení redakční rady
a změnu v pojetí novin.
Výsledkem byla skutečnost, že noviny v I. čtvrtletí letošního roku nevyšly jako reakce na kritiku. Stejně
bylo reagováno na kritiku o fungování
sběrného dvora, zákazem vyvážení některých druhů komunálního odpadu.
Problematika se diskutovala znovu
na jednání zastupitelstva v dubnu letošního roku, opět s návrhem na ustavení
redakční rady, s návrhem konkrétních
jmen do redakční rady, s návrhem na
změnu pojetí článků zveřejňovaných
v novinách.
S jakým výsledkem? Nic se nezměnilo. V květnu byly vydány noviny opět
bez redakční rady, opět bez možnosti
podílet se na vytváření finální podoby
novin většímu počtu občanů a opět
s tendenčním článkem „Proč vychází
Prakšické noviny až nyní ?“, bez možnosti reakce na tento článek. Do novin se pak nedostane například článek
o připravovaném „Školním vzdělávacím
programu ZŠ Prakšice“. Termín k předání článků do nového vydání byl sdělen
na jednání zastupitelstva 18.7.2007. Dál
se pokračuje v zajetých kolejích.
Znovu proto navrhujeme, aby byla
ustavena redakční rada Prakšických
novin, tak jak je tomu ve všech obcích,
kde jsou noviny obcí vydávány a aby
se přestalo s obviňováním zastupitelů,
kteří problém nevydání novin nezpůsobili ani způsobit nemohli.
Ing.J.Hefka, J.Kadlček,
P.Kovář, A.Vlk

Pod čarou
Velice mě překvapuje tak náhlý
a velký zájem o členství v redakční
radě, která přichází až dnes, v době,
kdy noviny získaly konečně své stálé
rubriky, kdy do nich začali (i když ne
ve velké míře) přispívat ti občané, kteří chtěli a měli co říct. A tuto možnost
měli a mají stále všichni. Ačkoli bylo
na posledním zastupitelstvu navrženo
několik lidí, kteří by mohli pracovat
v redakční radě, nikdo fakticky nepro-
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jevil žádný zájem o tuto činnost, byť datum uzávěrky bylo předem vyhlášeno.
Klasický střet zájmů? Je to snad
proto, že stejný člověk, který tu „káru“
táhnul bez povšimnutí druhých zastupitelů sám čtyři roky jako řadový zastupitel, teď stejnou práci nemůže (podle
opozice snad nesmí?!!) dělat jenom
proto, že převzal funkci místostarosty? Kdo má a nemá být členy redakční
rady je věc domluvy. Odvolávám se na

minulé vydání, kdy jsem vysvětlila, že
jsem pouze shromažďovala materiály,
popř. sepisovala zprávy z dokončených
a proběhlých akcí a proto se znovu kategoricky ohrazuji proti tvrzení, že vedení obce „rozhodovalo“ o článcích,
které mají být otištěny. Je až zarážející, jak se dá práce jednotlivce zneužít
pro obhajobu vlastní nečinnosti. Na
kritiku je tu přeci opozice a je to tak
správně, protože se dociluje rovnová-
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hy názorů. Opozice má a měla vždycky možnost se vyjádřit. Víte, úspěchy
jsou celého zastupitelstva, nezdary samozřejmě pouze „vládnoucí strany“.
A pokud jste si mohli všimnout, vždycky jsem ve svých zprávách o činnosti
zastupitelů a členů komisí, které byly
i opozicí ve jmenovaném článku nazvány „úspěchy“, psala v množném
čísle, ačkoli de facto ruku k dílu přidali
jenom někteří…
Naprostý nezájem o noviny ze strany opozice v minulých letech dokazuje
i nepravdivé tvrzení v článku, že nejsou stanoveny přesné termíny vydání
novin. Periodiky samospráv (když se
podíváte na vydávání novin i v jiných
obcích) jsou nepravidelné, redakční
radu tvoří někde obecní úřad, jinde
kulturní komise. Vyjdou prostě, až se
sesbírá materiál. Připomínám ale, že
v Prakšicích vychází noviny PRAVIDELNĚ VŽDY před Velikonocemi,
uprostřed léta, po hodech a před Vánocemi. Například škola, která je stálým přispěvatelem do novin, ale i jiní
přispěvatelé, tyto termíny za čtyři roky
naprosto pochopili a vzali na vědomí.
A proč nevyšly noviny v termínu na
jaře jsem dostatečně vysvětlila v minulém vydání. A doplňuji, že první
kritika novin ze strany opozice vzešla
pouze jako reakce na článek starosty,
který vyšel v zimním vydání, tzn. že
byla účelová. Původně nešlo o kritiku
novin jako takových, ale kritika byla

vedena na osobní úrovni. Až postupem času se „noviny“ staly nástrojem
ke zviditelnění opozice. V novinách
by se měly objevit zprávy z dění již
minulého, plány a také polemiky.Musí
je ale někdo NAPSAT a DODAT! Ke
kterému názoru se pak samotný čtenář posléze přikloní, je samozřejmě na
něm samotném. Já osobně budu i nadále přispívat zprávami o dění v obci
a o dojmech ze své účasti na akcích se
ráda podělím.
Konstruktivní kritika by měla věci
posunout kupředu, ale účelová kritika
rozeštvává lidi, kteří by měli spolupracovat a vytvořit společný kompromis
dobrý především pro obec, nikoli pro
jednotlivce.
Ještě se vrátím k problematice střetu zájmů, která byla výše zmíněna:
mám dojem, že mnohem větší střet
zájmu vystihuje spíše situace, kdy se
předsedou školské rady stává jeden
člen zastupitelstva (byť delegovaný za
rodiče), které je vlastně zřizovatelem
dané školy. A jak jste si mohli přečíst
v článku o školské radě, ta projednává ROZPOČET ŠKOLY, podává podněty a oznámení řediteli školy, ZŘIZOVATELI a orgánům státní správy.
Jak se může člověk, který rozhoduje o
obecním rozpočtu, jakkoli podílet na
tvorbě rozpočtu školy, jehož je zřizovatelem?! Jak to, že opozice poukazuje
na střet zájmů u druhých a ve svých
řadách něco podobného toleruje?

A proč se tedy, cituji:..“nedostal článek
o připravovaném Školském vzdělávacím programu ZŠ Prakšice“ do minulého vydání obecních novin? Odpověď
je víc jak jednoduchá – NEBYL DODÁN a pokud je mi známo, v té době
samotné ještě vůbec nebyl vypracován
do již existující podoby.
Dále se mi velmi líbí a plně se ztotožňuji s prohlášením, že: „….veřejní
představitelé by měli příznivý obraz
získat svou činností…...“ Veřejný činitel je samozřejmě každý zastupitel
v samosprávě, nikoli jenom starosta
nebo místostarosta, abychom si ujasnili pojmy. Všem jsou k dispozici zápisy z činností výborů a komisí. Mimochodem na posledním zastupitelstvu
byla jedna z komisí pro svou nečinnost
zrušena a kontrolní výbor byl podroben taky kritice za naprosto nedostačující činnost. Být zastupitelem snad
neznamená jen účastnit se 4krát ročně
zasedání zastupitelstva a teoretizovat.
Znamená to také iniciovat a aktivně se
zapojovat do konkrétních akcí.Chtěla
bych, aby zastupitelé hledali cestu ke
společné řeči. Nemusí mít stejný názor, ale stejný cíl. Svoji funkci by neměli brát jen jakousi „elitní výsadu“.
Průběh a dopad jakéhokoli jednání je
výsledek osobního přístupu. A právě
proto je to cesta velice těžká, protože
se na ní setkávají lidé s různými názory, vlastnostmi a pocity.
Irena Bandriová

Obec a odpady
Pro komunální odpady vznikající na
území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob nepodnikajících, se za
původce odpadů považuje obec. Obec se
stává původcem komunálních odpadů
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném.
Obec je podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. původcem komunálního
odpadu a tudíž se na ni vztahují i obecné
povinnosti původců odpadů.
Jednou ze základních obecných povinností, která je stanovena každému, je
povinnost nakládat s odpady a zbavovat
se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu ži-
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votního prostředí.
Mezi základní povinnosti obce v oblasti hospodaření s odpady (§ 17) je povinnost určit místa, kam mohou občané
odkládat komunální odpad a zajistit
místa kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu.
Obec by měla obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Tolik suchá řeč zákona.
Z výše uvedeného je patrno, že vedení obce začátkem roku nepostupovalo
v souladu se zákonem, když pracovník

obce na sběrném dvoře odmítal převzít
k uložení zejména tzv. objemný odpad
(zejména větve, kartony apod.) s odůvodněním, že je to zakázané ze strany
některých zastupitelů a občanů. Přirozeně tomu tak nebylo, poněvadž tito občané nemají v rámci obce žádné rozhodovací pravomoci.
Ve skutečnosti to však byla reakce
vedení obce na kritiku občanů a části
zastupitelů na způsob fungování sběrného dvora (zejména pálení odpadů všeho
druhu) a na požadavek, aby se systém
fungování sběrného dvora řešil koncepčně (kompostováním, zakoupením
drtiče větví atd.). Při stávajícím způsobu
ukládání odpadů na sběrném dvoře brzy
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dojde k tomu, že nebude kam komunální
odpad ukládat.Přirozeně, že zákaz vyvolal u občanů negativní reakci směřovanou zejména na ty, kteří byli neprávem
označeni za původce zákazu.
Teprve po stížnosti na odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě
a po řádném vysvětlení a objasnění této
problematiky Ing. Kubišovou jak občanům, tak zastupitelům na veřejném
zasedání v dubnu letošního roku, došlo
k obratu v přístupu k řešení této problematiky ze strany vedení obce. Bylo

schváleno zakoupení velkoobjemových
kontejnerů na shromažďování odpadů
jak na sběrném dvoře, tak u školy (škola
žádala bez úspěchu zakoupení kontejnerů více než rok). Dále měla být vydána
vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem, která by byla v souladu
se zákonnými normami. Měl být zpracován provozní řád sběrného dvora, tak
aby tento maximálně splňoval svůj účel
v rámci ochrany životního prostředí
v obci. Pracovníci MěÚ Uherský Brod
přislíbili pomoc při jejich zpracování.

Do konce července se však nic nestalo, některé druhy komunálního odpadu
se na sběrném dvoře neukládají, vyhláška ani provozní řád sběrného dvora
zpracovány nejsou.
Ing.J.Hefka

Ještě krátce k odpadům
První část nové koncepce zlepšení tohoto systému byla navržena již
na podzimním zasedání obecního
zastupitelstva místostarostkou, která navrhovala zvýšení poplatku za
svoz komunálního odpadu na později
schválenou částku 200 Kč na občana
s dodatkem, že každý občan dostane 2
ks pytle na plasty zdarma. První krůček k postupnému odstraňování nedostatků a zlepšování daného systému.
V rámci této koncepce, byla navržena
a taky jednohlasně odsouhlasena koupě velkoobjemových kontejnerů.Bohužel trvalo i k naší nelibosti déle, než
nám byly kontejnery na sběrný dvůr
dodány. Po několika urgencích jsou
nyní již tyto kontejnery na sběrném
dvoře k dispozici. V návaznosti na to
byl vypracován konkrétní leták pro
občany, jak nakládat s jakýmkoli odpadem v domácnosti. Na sběrném dvoře
je vytvořen systém třídění velkoobjemového odpadu, po problémech se
svozem navážky z čištění rybníka je
vše uklizeno a funguje. Stavební suť,
která v tomto okamžiku zabírá taky

velkou část sběrného dvora, se využije
při zpevnění a výstavbě komunikace
Horní Rybníky. I další prozatím uložený komunální odpad na sběrném dvoře bude přesunut na skládku, poněvadž
sběrný dvůr je úložiště pouze dočasné.
K definitivnímu uložení odpadu slouží
pouze skládka.V tomto okamžiku nám
není jasné, konkrétně které druhy komunálního odpadu se na sběrném
dvoře neukládají, jak je psáno ve výše
zmíněném článku.
Obecně závazná vyhláška č.3/2001
o nakládání s komunálním odpadem
a se stavebním odpadem samozřejmě existuje. Byla vypracována podle
dosud platného Zákona č. 185/2001
o odpadech a schválena obecním zastupitelstvem. Jako znalec zákonů by měla
opozice vědět, že bez tohoto zákona
nelze vypracovat, schválit a posléze ani
vybírat poplatky za komunální odpad!
Provozní řád sběrného dvora je zpracováván v součinnosti s Odborem životního prostředí v Uherském Brodě. Zaráží
nás, že se nikdo z opozičních zastupitelů
nezajímal doposud o tento proces a neví,

že se zpracovává a ani neprojevuje zájem
se podílet na jeho tvorbě.
Co se týká kompostování, náš názor je, že investice do výstavby kompostárny v obci a všeho potřebného
příslušenství by byla neefektivní. Opozice má jiný názor. Ale stále se pohybujeme jenom v teoretické rovině bez
konkrétních návrhů. Navrhujeme, aby
opozice předložila ucelenou koncepci
vybudování, rozpočtu, ochrany všeho
příslušenství, provozu kompostárny
a následného odbytu a způsobu prodeje
vzniklého produktu.
Za posledního půlroku bylo občanům předloženo dostatečné množství
informací a rad o třídění komunálního
odpadu a jeho ukládání. Pokud se někdo z nich rozhodl upravit svůj způsob
nakládání s odpadem, myslíme si, že se
dozvěděl všechny základní informace
a má se podle čeho řídit. Jak to bude
probíhat v každé domácnosti a následně v naší obci dále, ukáže až čas.
Sdružení nestraníků

Školská rada
V dubnu letošního roku ukončila
svoji činnost Školská rada při Základní
škole v Prakšicích, která byla zvolena v
roce 2004.
Rada pracovala jako šesti členná ve
složení : ing. J. Hefka – předseda, ing.
J. Horonyová – místopředsedkyně, L.
Špalková, D. Marášková, F. Bednařík
a V. Vlk.
Dle zákona dva členy rady delegu-
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je zřizovatel, dva zástupci rodičů žáků
a dva zaměstnanci školy.
Dle školského zákona se školská
rada:
- vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje

jejich změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu na
další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy
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- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy.
Rada se scházela k jednání minimálně dvakrát ročně a plnila úkoly,
které vyplývají ze školského zákona.
V květnu letošního roku došlo k
volbě nových členů školské rady na
další tříleté období.
Počet členů rady byl zvýšen na devět.

Byli delegováni a zvoleni tito členové rady:
- za zřizovatele – V.Josefík, J. Hladiš (Obec Prakšice), Mgr. L.Juráková
(Obec Pašovice)
- za rodiče – ing. J.Hefka, L.Špalková, J.Jahodová
- za zaměstnance školy – Mgr.
M.Chmelová, M.Minaříková, D.Marášková.
Dne 4.6.2007 bylo svoláno první zasedání školské rady, kde byl projednán

jednací řád a provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady.
Předsedou školské rady byl zvolen
ing. J.Hefka, místopředsedkyní Mgr.
L.Juráková.
Na prvním jednání školské rady,
které proběhlo 4.7.2007 byl projednán
nový školní vzdělávací program, podle kterého bude ve škole od školního
roku 2007/2008 probíhat výuka žáků.
Ing. J.Hefka

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s obecním úřadem
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
Sbírka v Prakšicích se uskuteční :

1.TERMÍN:
2.TERMÍN:
MÍSTO:

SOBOTA 11. SRPNA 2007
9.00 – 11.00 HODIN
STŘEDA 15. SRPNA 2007
16.00 – 18.00 HODIN
SUTERÉN OBECNÍHO ÚŘADU

VĚCI PROSÍME ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI KRABIC, ABY SE NEPOŠKODILY TRANSPORTEM
Děkujeme za Vaši pomoc!
Bližší informace podá dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na : www.diakoniebroumov.org
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Společenská kronika

Narození
•
•
•
•

Sára Samsonková, Prakšice 64
Marie Hrubošová, Prakšice 277
Adam Janovský, Prakšice 265
Linda Nevařilová, Prakšice 318

Úmrtí
•
•
•

Miloslav Gabryš, Prakšice 91
Ludmila Mošťková, Prakšice 241
Martin Machalík , Prakšice 238

Přihlášení
•
•
•
•
•
•
•
•

Rostislav Šrámek , Prakšice 187
Stanislav Vráblík , Prakšice 101
Zdenka Vráblíková, Prakšice 101
Eva Vráblíková, Prakšice 101
Lenka Vráblíková, Prakšice 101
Daniel Arduini, Prakšice 5
Filipo Arduini, Prakšice 5
Monika Zálešáková, Prakšice 16

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.06.2007

Srpen 2007

Odhlášení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iva Vlková, Prakšice 285
Alexander Chertishchev, Prakšice 187
Petra Hrubešová, Prakšice 313
Pavel Bednařík , Prakšice 105
Petra Varaďová, Prakšice 245
Michal Samsonek , Prakšice 64
Kateřina Samsonková, Prakšice 64
Vojtěch Samsonek , Prakšice 64
Sára Samsonková, Prakšice 64
Filip Řezníček , Prakšice 220
Tadeáš Řezníček , prakšice 220
Vlastimil Řezníček , Prakšice 220
Lenka Řezníčková, Prakšice 220
Roman Mišlinský, Prakšice 71

- 963.
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Společenská kronika
V měsíci červenci proběhlo vítání nových občánků v naší obci. Nově narozené děti k datu 12. červenec 2007 jsou : Adam
Janovský, Marie Hrubošová a Linda Nevařilová.
Koncem měsíce června se dožila krásného životního jubilea – 85 let paní Božena Hladišová.
Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, lásky a životní pohody!

Zleva: rodina Nevařilova, rodina Janovská a rodina Hrubošova

Hasičská soutěž
V sobotu 28.července proběhl na
našem hřišti 4. ročník soutěže hasičských družstev O pohár starosty obce.
Z původně přihlášených 8 družstev
přijelo jenom šest, z toho dvě byla mimo
soutěž. Bylo to družstvo žen z Těšova
a nejmladší hasiči z Pašovic. Celé odpoledne začalo slavnostním nástupem
všech zúčastněných, hlášením starosty SDH Prakšice panem Františkem
Jurákem starostovi obce. Po přivítání
starostou panem Vladimírem Vlkem
se začala samotná soutěž, která probíhala ve dvou kolech, v nichž se započítával čas. Šlo o to nejrychleji připravit
a zprovoznit techniku, natáhnout a spojit
hadice a proudem vody sundat kužel ze
stojanu. Družstva se výkon od výkonu
zlepšovala a nakonec ten nejlepší získal
hlavní pohár starosty obce Prakšice.
Tím vítězem bylo mužstvo SDH z Pašovic. Na druhém místě se umístilo mužstvo SDH z Těšova a třetí místo obsadili hasiči z Prakšic. Pomyslnou čtvrtou
příčku obsadilo družstvo SDH Havřice.
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Zajímavé výkony předvedlo družstvo
žen z Těšova a žáci-hasiči z Pašovic.
Nikdo neodešel s prázdnou, všichni si
odnesli aspoň sladkou odměnu.
V průběhu celého odpoledne byly
pro návštěvníky připraveny atrakce.
Nafukovací skluzavky hned za vchodem na hřiště, velkému zájmu se těšily
modely letadel, s nimiž se přišli pochlubit místní modeláři a ti nám na závěr
předvedli i letové schopnosti některých
svých výtvorů. Velkou radost měly určitě děti i z možnosti svézt se na koních.
Nebyla by to ani akce našich hasičů, kdyby nebyla dodržena neslavná
„tradice“- déšť. Po úplném slavnostním
zakončení soutěže a vyhlášení výsledků přišla bouřka, která všechny diváky
vehnala do kavárny nebo na tribunu.
Dobrou náladu to ale nikomu nevzalo,
nakonec se přítomní a nově příchozí
dobře pobavili na taneční zábavě, na
které hrála skupina MADISON.
Trochu pořadatele mrzela nevelká
účast. Stále slyšíme ze všech stran, jak

je málo akcí. A když se připraví takové bohaté odpoledne, není z řad našich
občanů zájem. Nevím, čím to je, že obyvatelé jiných obcí více podporují akce
složek svou účastí, které vždycky skýtají
mnoho možností se pobavit a sejít se
známými. Přesto všechno bych chtěla
všem, kteří se podíleli na organizaci,
přípravě a průběhu soutěže, našim modelářům a panu Jurákovi se svými koníky, poděkovat a chci věřit, že taková
spolupráce mezi občany na dobré věci
se bude rok od roku rozšiřovat.
Rozsáhlejší fotoreportáž z této akce
si můžete prohlédnout na našich obecních webových stránkách.
Irena Bandriová

Srpen 2007

Prakšické noviny

Fotoreportáž
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Výzvy občanům
Již několikrát jsme uveřejňovali výzvu, která vás všechny upozorňuje na to, že pokud chcete poblahopřát svým blízkým v našich novinách nebo v místním rozhlase k různým výročím nebo úspěchům, musíte nám dát vědět. Ačkoliv se
o mnohých výročích dozvíme, nemůžeme jich bez vašeho svolení zveřejňovat. Známe taky případy, že si to sám jubilant
vyloženě nepřeje. To je důvod, proč blahopřání v novinách nebo v rozhlase nezveřejňujeme automaticky. Noviny vychází
v termínech: před Velikonocemi, uprostřed léta, po hodech a před Vánocemi. Pište svá přání, rádi je otiskneme!!!
Vyzýváme občany, především mládež, k účasti na zájezdu do Uherského Hradiště ve dnech 8. a 9. září 2007. Jedná se
o krojovanou prezentaci na Slavnostech vína, která by mohla být pro nás velkou příležitostí ke zviditelnění obce. Pokud
byste rádi prožili zajímavý den, pobavili se, máte-li zájem se zúčastnit a chcete-li se dozvědět podrobnosti o této akci,
přihlaste se co nejdříve u pana Rostislava Němečka (Dolní Újezdy).
Na základě stížností občanů vyzýváme majitele pozemků v části obce Horní Rybníky k vysečení těchto pozemků. Pyl
z bujně se šířícího plevele nejen, že zapleveluje okolní pozemky, ale způsobuje i zdravotní problémy – alergie. Další případné řešení by obec byla nucena postoupit Odboru životního prostředí v Uherském Brodě.

Hrátky s čertem

V sobotu 23. června se uskutečnila v kulturním sále
v Prakšicích derniéra Drdovy oblíbené pohádky Hrátky
s čertem v nastudování prakšického divadelního ochotnického spolku PR.D., který vede a všechny hry režíruje paní
Libuše Goldmannová.
Mohli jsme zaregistrovat změny ve složení členů spolku,
ale taky v provedení celého představení. Je vidět, že ochotničtí herci za dobu, kdy se začali pohybovat na jevišti, získali

větší jistotu a přesvědčivost. Můžu říct, že snad všichni diváci
jim věřili každé slovo, které bylo proneseno a gesto, které často vyvolalo smích na tváři diváků i herců samotných. Je evidentní, že ve spolku panuje dobrá nálada a pospolitost a tato
vede k zajímavým hereckým výkonům. Za tím vším je hodně
práce a času, které jdou samozřejmě na úkor osobního volna
všech členů souboru.
Ačkoli byla návštěvnost poněkud menší, než se čekalo,
těší mě, že i občané obce Prakšice budou přispěvateli na dobrou věc. Jak totiž pronesla v úvodu hry principálka paní Goldmannová, výtěžek z tohoto představení poputuje na konto
charitativního hnutí Na vlastních nohou (Stonožka), o čemž
se všichni můžeme přesvědčit i na stránkách tohoto hnutí.
Já bych ráda poděkovala všem členům ochotnického divadelního spolku v Prakšicích i paní Goldmannové za tuto
činnost. Hry pobaví vždy široké obecenstvo v okolních obcích, ale hlavně obohacují kulturní život v naší obci.

Přeji všem hezký zbytek léta, zasloužený odpočinek
a hodně síly a elánu do další práce.
Odkaz na vlastní stránky divadelního spolku PR.D. najdete na našich obecních stránkách. Na nich si můžete prohlédnout i více fotografií z tohoto zdařilého představení.
Irena Bandriová
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Proč a jak třídit odpad
Důvodů k třídění odpadu je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě
ekologické důvody. Třídění odpadů
a jejich recyklace šetří přírodní zdroje
surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může ušetřit až
dva vzrostlé stromy. Kromě toho nevytříděný odpad končí buď ve spalovnách
či na skládkách, které rozhodně nemají
na životní prostředí pozitivní vliv.
Dalším aspektem jsou ekonomické důvody. Vytřídění a využití odpadu
je levnější způsob nakládání s odpady,
než jejich odstranění, tedy skládkování.
Podstatné je i to, že poplatek za odpad
se stanovuje podle nákladů na netříděný
odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí,
o to více by mohli obyvatelé ušetřit na
poplatku za odpad. Navíc obec Prakšice
má uzavřenou smlouvu se společností
EKO-KOM, která na náklady spojené
s tříděním odpadů finančně přispívá.
Čím více odpadů obec vytřídí, tím
více peněz dostane zpátky.
Třídění dokonce ukládá i zákon
o odpadech.

TŘÍDĚNÍ V DOMÁCNOSTI
Valnou část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu
zpracovat a použít – tedy recyklovat.
Má to však jednu podstatnou podmínku: využitelné složky je třeba už doma
vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.
Když při vaření naházíte do koše
bez ladu a skladu igelitové pytlíky, slupky od brambor, pár papírů a do toho
ještě suché kytky, obsah popelníku
a rozbitou skleničku, vznikne ohavná
směs, kterou již nelze využít a je nutné ji
odvézt na skládku a zahrabat. Pokud si
však člověk dá v kuchyni trochu práce,
může zajistit, aby se jednotlivé složky
komunálního odpadu dostaly do svých
příslušných kontejnerů neznečištěné,
a tedy použitelné.
Není nutné pořizovat si nějaké
speciální barevné koše, které zabírají
spousty místa. Stačí mít jednu plastovou tašku, do níž dáváme PET lahve
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a nápojové kartony, další pytlík na papírové sáčky, časopisy atd., a třeba krabici na sklo. Nashromážděný vytříděný
odpad prostě jednou za čas hodíte do
příslušného kontejneru. Tento systém
má výhodu i v tom, že zabráníte, aby
vám odpady doma začaly zapáchat.
PET lahve je vhodné sešlápnout, protože zaberou míň místa, ale rozhodně
není třeba odšroubovávat víčko. Stejně tak i kartony od mléka a džusů je
dobré sešlápnout a navíc vypláchnout.
Ačkoli na různých webových stránkách
firem, které se zabývají informacemi
o tříděném odpadu najdete poznámky, že není nutné tyto obaly nebo i jiné
plastové kelímky (např. od jogurtů
apod.) umývat, nás informovala přímo
firma Rumpold, která obstarává svoz
tříděného odpadu v naší obci, že je víc
jak vhodné a dobré z těchto obalů odstranit nečistoty od potravin. Neomyté
obaly začínají zapáchat, těmito nečistotami se znehodnocují a na linkách se
následně vytřídí a veškerá námaha jde
vniveč, protože jako tříděný odpad už
je tento obal k nepoužití.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při
třídění odpadů. Nežádoucí příměsi
znehodnocují vytříděnou surovinu,
která pak nemůže být recyklována
a odváží se na skládku.
Pro občany naší obce byl vyhotoven
aktuální barevný přehledný leták, jak
mají nakládat s odpady. Vyšel jako samostatná příloha v květnovém vydání
Prakšických novin.
Třídění odpadů je věc potřebná
a výhodná, jak pro životní prostředí, tak
pro naši peněženku. Ne vždy však na
první pohled poznáme, z jakého materiálu je obal a potažmo odpad vyroben
a jak s ním máme tedy správně naložit.
Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme
s takovým obalem po použití naložit.
Pro vás, kteří chcete být více informováni o způsobu třídění domácího
odpadu, nabízíme bližší informace
o obalových značkách. Záleží pak na
každém z vás, jestli přímo u vás v domácnosti zavedete třídění veškerého
domácího odpadu.

Tomuto symbolu je věnováno žalostně málo pozornosti. Alespoň co se
naší země týká (myslíme, jak stát, tak
i planetu). Většinou ho považujeme za
samozřejmost nebo v horším případě,
za hezký obrázek. Co to tedy je ten Zelený bod ? Je s námi od roku 2000. Tato
značka by nám měla říkat (ve většině
případech stále marně), že výrobce zaplatil za recyklaci obalu. Ano. Někteří
výrobci za recyklaci platí (že jste to netušili?) Takže pokud zaregistrujete na
obalu od čokolády, nebo lednice dovedně skrytý zelený bod, či až vypijete
limonádu nebo dojíte sušenky z krabice, pak obal recyklujte (odhoďte ho
do barevného kontejneru), jinak mrháte penězi! A to i svými! Zelený bod
tedy znamená, že je za obal zaplaceno
do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje
sběr a využití obalových odpadů.

Tenhle pořádkumilovný panáček
se také velmi často objevuje na různých
obalech. Je trochu zavádějící, protože
to vypadá, jakoby nabádal k vyhození
do koše. Ve skutečnosti však obrázek
tohoto panáčka říká, že obal se má
vhodit do patřičného kontejneru na
tříděný odpad. Panáček s košem tedy
znamená, že použitý obal máme hodit
do příslušné nádoby na odpad. Pokud
je panáček přeškrtnutý, znamená to,
že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky.
Takové odpady se odnáší do sběrného
dvora nebezpečných odpadů.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás
informují o materiálu, z něhož je obal
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vyroben.
Podle nich poznáme, do kterého
kontejneru máme obal později vyhodit.
Pro ty, kteří chtějí znát přesnější informace o tomto dalším dělení druhu
obalů, otiskujeme i tabulku s nejčastějšími kódy, které se objevují právě
v těchto šipkách a místo uložení u nás
(viz. tabulka).
Možná, že se do této činnosti rády
zapojí vaše děti nebo vnuci. Jsou velmi
dobře informovány ze školy, kde tento
systém třídění zavedli přímo ve třídách. Asi je dítko velmi zmatené, když
poté zjistí, že žádné třídění odpadů
doma neprobíhá a veškerý odpad končí v jednom odpadkovém koši.Tato
generace se bude skutečně v budoucnu
velmi potýkat s problémem likvidace
odpadů, tak je dobré seznamovat s ní
již v raném věku a v součinnosti výuky ve škole a rodiny. Postupem času
se tato činnost zautomatizuje a třídění
odpadů v domácnostech bude samozřejmostí. Zatím tomu tak zdaleka bohužel není.
Tříděním odpadů se množství komunální odpadu v popelnici zmenší.
Tím pádem se naopak zvýší objem odpadu, který patří např. do žlutého pytle
či kontejneru. To by ale nemělo nikoho
odradit, je to vklad do budoucnosti.
V návaznosti na zavedení třídění odpadu v domácnosti se pak nemůže
stát, že při procházce po naší obci
v topné sezóně, se budeme dusit štiplavým kouřem, který se valí z komínů.
A věřte, že ani tma nezabrání, aby si
toho okolí nevšimlo. Nemluvě o krátkozrakosti dotyčného člověka, neboť
zplodiny dýchá on sám i jeho děti!
Zkusme se nad tím zamyslet. Třeba vám pomůže k utvoření názoru
tento náš ekologický seriál anebo
i následující test. Správné odpovědi
najdete na některé z posledních stránek našich novin. Pokud byste měli
zájem se zapojit do této ekologické
osvěty v naší obci, máte nápad, jak
tento problém přiblížit našim občanům, jste vítáni.
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Druh odpadu

Místo k odložení odpadu

Papír

PAP

22

Výkupna odpadů nebo sběr

Vlnitá lepenka

PAP

20

Výkupna odpadů nebo sběrný dvůr

Hladká lepenka

PAP

21

Výkupna odpadů nebo sběrný dvůr

Bílé sklo

GL

70

Zelený kontejner nebo sběrný dvůr

Zelené sklo

GL

71

Zelený kontejner nebo sběrný dvůr

Hnědé sklo

GL

72

Zelený kontejner nebo sběrný dvůr

Ocel

FE

40

Výkupna odpadů

Hliník

ALU 41

Výkupna odpadů

Polyethylentereftalát

PET

1

Žluté pytle

Polypropylén

PP

5

Žlutý pytel nebo žlutý kontejner

Polystyrén

PS

6

Žlutý pytel nebo žlutý kontejner

Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4

Žlutý pytel nebo žlutý kontejner

Polyetylén (lineární)

HDPE 2

Žlutý pytel nebo žlutý kontejner

Kombinovaný obal

C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem
převládá
Dle druhu

Nápojový karton

C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír
Oranžový pytel

TEST
Jak jsme na tom s tříděním odpadu doma
1. Právě jsme si pochutnali na výborné bonboniéře. Celý obal z ní jsme vhodili
do odpadkového koše
ANO – NE

2. V letním období jsme stále zásobeni minerálními vodami v PET lahvích.
Prázdné PET láhve včetně igelitového obalu skončí v popelnici
ANO – NE

3. Televizní ovladač a baterka z dovolené přestaly fungovat. Vyměnili jsme baterie a staré jsme vhodili do odpadkového koše
ANO - NE

4. Při stavebních úpravách se nám nashromáždily různé obaly se stavebního materiálu (kartony, igelit apod.) Buď je nastrkáme do popelnice, ale spíš, abychom
ušetřili místo, je někdy navečer zapálíme společně se suchou trávou nebo klestím na zahradě
ANO – NE

5. Právě jsem vyprázdnil/a při mytí vlasů nádobu od šampónu. Chvíli na to došel i mycí prostředek na nádobí. Obojí skončí v odpadkové koši.
ANO – NE
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Sezona 2006/2007 byla pro TJ Sokol Prakšice-Pašovice velmi úspěšná
Své hodnocení uplynulé sezony začnu u hodnocení mužů.
Muži pod vedením trenéra Vojtěcha Gajdůška obsadili v I.A třídě skvělé konečné 6. místo, když se po podzimu umístnili na 3. místě.
Na úspěchu se podílel dobrý kolektiv hráčů, v mužstvu panovala pohoda a tak se dostavily skvělé výsledky.
Dobré výsledky se odrazily na velmi
slušnou návštěvnosti na domácím
hřišti, ale i velkou účastí fanoušků na
utkáních venku. Do mužstva se vrátili
bývalí odchovanci J.Sukup, M.Gajdůšek, po zranění R.Mikel a P.Němeček
se vrátil z Anglie, kde pracoval. Na
podzim za náš oddíl nastupovali i dva
hráči ze Slovenska a to M.Stano, který
vyrůstal v mládežnických oddílech se
současnými slovenskými reprezentanty a R.Jurčák, který dokonce reprezentoval Slovensko ve věkové kategorii do
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19 let. Stano v současné době hraje 2.
ligu v N.Mestě n.V. a Jurčák taky nastupuje ve 2.lize za Dolní Vestenice.
Na jaře přišel do mužstva O. Šimuni, slovenský hráč, který hrál za Rybany a M.Ulčík, který na podzim nehrál
kvůli nemoci. Z Uherského Brodu přišel J. Maňásek a z dorostu J.Kańa, který se postupně zapracoval do základní
sestavy.
Za úspěchem, který se dostavil a
to je 6. místo v konečné tabulce, stojí i ostatní stálí členové našeho mužstva, které znáte. Nejlepšími střelci byli
J.Maňásek a T.Sychra oba se 7 góly.
Do nové sezony by mužstvo mělo
nastupovat ve stejné sestavě jako na
jaře, z dorostu přichází kanonýr T. Ondra. Z hostování se vrací J. Zálešák. Bratři Bartkové chtějí odejít do Hřevného
Újezda, kde trénuje R.Bartek senior, je
škoda, že to v mužstvu mužů nechtě-

jí alespoň zkusit. Několikrát jsme je
bez úspěchu přemlouvali, aby zůstali
v Prakšicích. Za brankaře M.Maráška, který chce chytat divizi za dorost
v Uherském Brodě máme přislíbenu
hráčskou náhradu do mužstva mužů.
Dorostu se v uplynulé sezoně konečně podařilo postoupit do krajské
soutěže. Po předloňském 2. místě a loňském 4. místě, letos nenechali dorostenci nic náhodě a vyhráli okresní přebor se 78 body s 6 bodovým náskokem,
a přitom neprohráli ani jeden zápas.
Zvítězili v 25 utkáních a jen tři krát
remizovali na hřištích soupeřů. Vstřelili celkem 100 golů, nejvíc T. Ondra 28
gólů a R. Polášek 22 gólů. Obrana hrála
velmi dobře, dostala pouze 19 branek.
Brankař M. Marášek vychytal 7 nul,
M. Gregor vychytal 5 nul. Nejlepším
hráčem byl vyhodnocen T. Ondra.
Také žáci v uplynulé sezoně hrá-
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li velmi dobře a skončili na 2. místě
okresního přeboru skupiny C. Vstřelili
taky 100 gólů, nejlepším střelcem byl
P.Haveta s 29 góly aj. Vrablím s 20 góly.
Přípravka v uplynulé sezoně hrála
okresní přebor, kde skončili na 13 místě a nejlepšími střelci byl L. Zemánek

s 9 góly a J. Zbranková s 8 góly.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kdo se zasloužili o tak dobrý
ročník. Hlavně všem hráčům od mužů
až po přípravku, trenérům, vedoucím
mužstev, pořadatelům, obsluze udírny,
p. Koníčkovi, výboru a všem, kdo jak-

koliv pomohl.
Zvláštní poděkování patří i oběma
obcím, bez kterých by se fotbal v Prakšicích už dávno nehrál.
Velký dík taky ostatním sponzorům.
Za TJ Sokol Prakšice-Pašovice
J. Kadlček

Současnost a budoucnost TJ Sokol očima J. Kadlčka
V současné době má naše TJ Sokol
4 mužstva, 3 mládežnická a 1 mužstvo
dospělých. Řadíme se mezi málo obcí v
okrese, kde mají tak širokou hráčskou
základnu. To stojí nemalé finanční náklady spojené s dopravou na zápasy,
údržbou budovy a nákupem materiálu
potřebného k fungování oddílu.
Dopravu přípravky a žáků hradí
obec Prakšice, dopravu dorostu hradí
obec Pašovice, za což jim patří velký
dík.
Před výstavbou víceúčelového hřiště byly veškeré pozemky areálu hřiště
dohodou převedeny na obec Prakšice
a tím jí taky vznikla povinnost starat
se o údržbu hřiště a okolí. TJ Soikol
tak zbyla jen budova kabin a pozemek
pod ní. TJ získává finanční prostředky
jen z nájmu hospody na hřišti, dotací
z ČSTV, které jsou stále nižší a ze vstupného a prodeje klobás a občerstvení
u udírny při zápasech. Nesmíme zapomínat ani na dary od sponzorů, které
taky dost pomáhají zajišťovat chod oddílu po finanční stránce. Je škoda, že se
v převážné míře jedná o cizí firmy.
Je smutné, že někteří tak zvaní fandové využívají díry v oplocení a chodí
na zápasy zdarma.
Když bude vše fungovat jako doposud, počítám, že by se měla finanční
situace částečně zlepšit. V současné
době jsou vyřešeny problémy s finančním úřadem Uherský Brod. Rád bych
se k tomuto problému vrátil. V roce
2005 došlo ke kontrole daně z příjmů
TJ finančním úřadem za období tří let
2001 - 2003. Vzhledem k tomu, že nebylo správně vyplněno za toto období
daňové přiznání a nebyla správně odvedena daň z příjmu, musela TJ doplatit finančnímu úřadu nemalou finanční částku, která pak chyběla vletech
2006 a 2007 na provoz TJ Sokol. TJ
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doplatila na neznalost zákonů. Podotýkám, že po mém nástupu do funkce
zpracovával účetnictví a daňové přiznání podal daňový poradce.
Dále bych se chtěl vrátit k problematice valné hromady. Veřejnost nám
vyčítá, že nesvoláváme valnou hromadu a neinformujeme členy o činnosti
TJ. Když byla valná hromada svolána,
kromě výboru přišel pouze jeden host.
Vymlouvat se na špatný termín je laciné. Myslím, že nedělní dopoledne je
ideální termín, fotbálek a karty se mohou hrát každý týden, valná hromada
se koná za určité období.
Další věcí, která mě trápí je výběr
členských příspěvků. Ani nevíte, co
si musím někdy vyslechnout, je mně
opravdu trapně, jak je placení příspěvku ve výši 100 Kč na rok některými
členy TJ komentováno.
Nyní bych se chtěl zamyslet nad budoucností. Budoucnost TJ Sokol vidím
tak, že do výboru přijdou do konce tohoto soutěžního roku noví lidé a dají
fungování TJ nový impuls. Já osobně
už jsem po těch letech práce ve výboru vším unavený a znechucený. Práce
současných členů výboru si vážím, ale
veškerá odpovědnost a chod TJ je na
mě.
Musím shánět finanční prostředky,
komunikovat s fotbalovým svazem,
zajišťovat
dopravu, komunikovat s představiteli obcí, zajišťovat zavlažování hřiště
v letním období a jiné. Možná si někteří z občanů myslí, že jsme za tuto práci odměňováni. Vše děláme zdarma,
na úkor svého volného času a rodiny
a ještě konkrétně já poskytuji TJ finanční prostředky formou sponzorských darů.
Za všechnu tuto práci si musím
ještě vyslechnout kritiku jak to špatně

v TJ funguje, jaké jsme břemeno pro
obec. Je třeba si uvědomit, že TJ jako
jediná složka v obci zajišťuje téměř
každý týden v roce jediné společenské
vyžití pro mládež a dospělé občany
obou obcí.
Věřím, že se během zbytku roku
najdou lidé, kteří budou ochotni pracovat ve výboru pro TJ.
Po podzimní části sezony bude svolána valná hromada a na ní by se mělo
vše projednat.
Vím, že se napoprvé vše nevyřeší,
jsem připraven svolat i několik schůzek a vše vyřešit ku prospěchu TJ.
Hlavně musí být zájem o fungování
TJ a nespoléhat na to, že to nějak dopadne. Pokud zájem nebude, nebude
ani fotbal v naší obci. Já se už do dalšího dobrodružství pouštět nebudu.
Myslím, že je na vše dost času, aby
se dané problémy vyřešily. Pokud bude
mít někdo zájem, může již nyní se
mnou problémy a lepší fungování TJ
řešit.
Myslím vše opravdu vážně.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kdo jakkoliv pomáhá. I malá
pomoc potěší a pomůže.
Největší poděkování patří zbylým
členům současného výboru TJ, kteří se
mi snaží ze všech sil pomáhat.
Jsou to jen moje myšlenky, se kterými jsem chtěl seznámit občany, ale
věřím, že stejný názor na věc má i zbytek současného výboru – V. Pluháček,
P.Kadlček, J.Babušík, ing.F.Moštěk,
M.Ďurica st.
J.Kadlček
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Kulturní komise při OÚ v Prakšicích
vyhlašuje

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

LÉTO V PRAKŠICÍCH
Při svých letních procházkách se Vám naskytne určitě mnoho příležitostí zvěčnit svým fotoaparátem některá ze zajímavých nebo hezkých míst v naší obci nebo v jejím blízkém okolí.
Máme tu nádhernou přírodu, lesy nebo i zákoutí, která nejsou všem příliš známá.Nebo se Vám
podaří zachytit pěknou letní momentku? Podělte se o ně s námi a ještě navíc něco vyhrajte!

Své max. 3 snímky zasílejte do konce měsíce září pouze elektronicky na e-mail:
mistostarosta@praksice.cz
Fotografii označte stručným popiskem a připojte své jméno.
Na obecních webových stránkách si stáhněte i souhlas k dalšímu případnému nekomerčnímu
využití Vašich fotografií (k propagaci obce apod.) a zašlete, prosím, společně se snímky.
V měsíci říjnu budou vybrány vítězné snímky a jejich autoři budou odměněni věcnými dárky.
Hlavní cena: MP 3 přehrávač (věnoval FOTO Ivan Láska Uh. Brod)
Samostatnou kategorii budou tvořit snímky dětských autorů.
Všechny snímky budou následně uveřejněny na stránkách obce Prakšice.

Správné odpovědi na ekologický test (ze str. 12) :
Jestli jste odpověděli ve všech případech NE, jste na dobré cestě správně třídit odpad, šetřit své peníze a přičinit se
svým dílem o lepší přírodní podmínky pro nás všechny.
Pokud jste na všechny otázky našeho testu ale odpověděli ve všech případech ANO, je to s vaším ekologickým cítěním
dost špatné. Nabízíme vám další řešení otázek testu :
1. Karton z bonboniéry patří do modrého kontejneru na papír. Vnitřní lisovaná část patří do žlutého pytle
(či kontejneru).
2. PET láhve i s igelitovým obalem patří do žlutého pytle.
3. Vybité baterie můžete odevzdat v prodejnách Jednoty. Baterie jinak patří mezi nebezpečný odpad.
4. Složené neznečistěné velké kartony patří do velkoobjemového kontejneru na sběrný dvůr. Aspoň
částečně složené objemné igelitové obaly patří do jiného velkoobjemového kontejneru na sběrný
dvůr.
5. Vymyté obaly od šamponů a čistících prostředků patří do žlutého pytle (nebo žlutého kontejneru).
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Zrcadlo času
( díl pátý-Horní Újezdy )

„Krojové banderium“ při příležitosti primicií prakšického rodáka Zdislava Varadi v r. 1938.
(prakšičtí mládenci v krojích a na vyzdobených koních jezdili přivítat vzácné hosty do Uherského Brodu k vlaku
a doprovodit je do vesnice) Foto před Běhůnkovou hospodou „Na nové ulici“, jak se dříve říkalo Horním Újezdům, vlevo
od ní je dům „zahumenských“ Vlků č.189, vpravo od ní je malý domek-řeznictví p. Josefa Talaše (1909) a dál vpravo je
vlastní dům hospodského Josefa Běhůnka (1901) č. 21.
Na dnešní fotografii z původních domů zůstal jen dům „zahumenských“ Vlků č. 189 a roh domu naproti - Manovo
č.208....

Výroba dřevěného plotu před Talašovým č. 118 na Horních Újezdech. V popředí –chlapec s metlou František Talaš
(1935) a za ním stojí v řeznické zástěře jeho otec-řezník Josef Talaš (1909) .Foto za II. sv. války v r. cca 1942, kostel v pozadí má ještě svou první podobu kostelové věže, později v r. 1945 rozstřílenou a následně přestavěnou.
Kostel na dnešní fotografii je schován za domy manželů Štěpánových č.288 a Marty Kulhavé č.287.Plot zmizel, dřevěný
sloup el. vedení nahradil na fotografii betonový, tchána jeho snacha Helena Talašová (1942)...
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Pomník padlých ve 2.světové válce. Pomník byl postavený k uctění památky padlých vojáků Rudé armády při osvobozování obce 30.4.1945 a byl odhalený v obci 9.5.1946.
Byl postaven na Horních Újezdech na volném prostranství. Na fotografii jsou vidět stodoly na Dolních Újezdech
a vpravo je vidět již stodola Hefkova č.210 z Újezdů Horních. V 70 letech, po zboření starých domů na návsi, byl pomník
přemístěn do středu obce před dnešní Obecní úřad.Byl přebudován -nové plány zhotovil Josef Mahdal (1933), po „revoluci“ v r. 1989 přišel o pěticípou hvězdu a stojí tam dodnes....
Na dnešní fotografii jsou v těchto místech již domy –Vlků č.264 a Janovských-Běťáků č. 265, které milosrdně zakrývají
již neudržovaný a neposečený greftský kopec. To neplatí pro zahrádku Josefa Běhůnka (1937) v popředí a pro ostatní zahrádky na Horních Újezdech, které jsou naopak udržované příkladně...
Připravil František Buráň,
Pod Vinohrady 120
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