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Den otevřených dveří se Stonožkou
hosty nejenom z regionu. Mezi těmi,
které měl možnost představit plnému
sálu byli: paní Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou
- Stonožka, armádní generál ing. Pavel Štefka, bývalý náčelník generální
štábu Armády České republiky a viceprezident hnutí, mjr. Karel Kout z
tiskového odboru ministerstva obrany,
kpt. Lubomír Horák z referátu řízení
zahraničních misí ministerstva obrany, ing. František Zahálka, ředitel závodu společnosti Slovácké strojírny
a člen Rotary klubu, ing. Ivan Chrástek, člen Rotary a člen představenstva podniku Iberofon, ing. Petr Kovařík, ředitel závodu PLOMA Bojkovice,
starosta obce Prakšice Vladimír Vlk,
starosta obce Pašovic Jaromír Čáp, starosta obce Hradčovice doc. RSDr. Jan
Popelka, CSc., Markéta Gajdůšková,
vedoucí odboru školství města Uherského Brodu a řada dalších hostů. Po
dokončení na str. 5

Paní Běla Gran Jensen
Nejen pro své bývalé žáky otevřela
své dveře v neděli 29.4.2007 Základní
škola a Mateřská škola Prakšice. Škola
změnila nejenom svou venkovní podobu po generální rekonstrukci v letech 2004 a 2006, ale doznala změny i
ve vnitřních prostorech. Koncem roku
byly třídy vybaveny novým nábytkem.
K novému nábytku patří
i nová výzdoba.Škola se
ovšem může pochlubit
nejen exteriérem a interiérem, ale i lidmi, kteří
v ní pracují a žáky, kteří
se v ní učí. Právě ukázka
práce žáků gen.mjr. Pavel Štefka s dětmi byla na
programu nedělního odpoledne.
Program dne byl rozdělen do několika částí.
Slavnostní úvodní část
proběhla v sále školy.
Ředitel školy Mgr. Pavel
Savara přivítal vzácné Gen.ing. Pavel Štefka s dětmi
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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice
z 4.veřejného zasedání konaného dne 15.01.2007.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvo obce:

6. Schvaluje výroční zprávu za rok 2006 o hospodaření
s poskytnutými obecními finančními prostředky v ZŠ
a MŠ Prakšice.
7. Schvaluje změnu rozpočtu č. 2 .

1. Schvaluje způsob hlasování aklamací
8. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 270/2006/KŘ.

2. Schvaluje navržený program.
3. Schvaluje zapisovatele pana ing. Josefa Hefku.
4. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Vlastimila Josefíka
a pana Augustina Vlka.
5. Schvaluje složení návrhové komise ve složení – pan Pavel Kovář a pan Josef Hefka´st.
6. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
7. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad.
8. Schvaluje 1. změnu rozpočtu obce na rok 2007.
9. Schvaluje způsob přidělování dřeva z obecního lesa.

9. Schvaluje závěrečný účet obce Prakšice za rok 2006 s výsledkem bez výhrad.
10. Schvaluje vrácení pozemku parc.č. 74/19 v k.ú. Prakšice
od rodiny Krejčiříkovi za původní kupní cenu 162 925,Kč. Od ceny pozemku bude odečtena daň 4.890,-Kč.
Pozemek bude nabídnut k prodeji dalším zájemcům
formou výběrového řízení.
11. Bere na vědomí zápis z Valné hromady Uherskobrodska.
12. Schvaluje výši finančního příspěvku 20.000,-Kč pro ZŠ
a MŠ Prakšice na „Den otevřených dveří“a výsadbu zeleně.
13. Schvaluje vybudování VO chodníku k ZŠ Prakšice.
Předpokládaná cena 202 330,- Kč bez DPH.

10. Schvaluje DOMOVNÍ ŘÁD
starosta, místostarosta

z 5.veřejného zasedání konaného dne 25.04.2007.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvo obce:

14. Schvaluje navýšení rozpočtu na herní prvky pro děti
v obci o 50.000,-Kč.
15. Schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.
16. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2006.
starosta, místostarosta

1. Schvaluje způsob hlasování aklamací
Schvaluje navržený program.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Vlastimila Josefíka
a pana Pavla Kováře.
3. Schvaluje složení návrhové komise ve složení pana
J. Hefka st.a pan Augustin Vlk
4. Schvaluje zakoupení 2 ks uzavíratelných kontejnerů na
sběrný dvůr a 2 ks menších na papír a sklo pro ZŠ Prakšice až do výše 150.000,- Kč.
5. Schvaluje Směrnici č. 1/2007 , o poskytování cestovních
náhrad.
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Důležité informace pro občany
Stavební zákon
Nový stavební zákon nabyl účinnosti od 1.1.2007 a přináší změny
v povolování staveb, stavebních úprav
atd., o kterých by občané měli vědět.
Kdy není třeba stavební povolení ani ohlášení, ale v některých případech je třeba územní rozhodnutí
nebo souhlas:
• Přestavuji interiér bytu, přičemž
nezasáhnu nosné zdi
• Stavím nevytápěnou garáž či zahradní altán do 25 m2 a 5 metrů
výšky
• Stavím kotec pro psa, králíkárnu
nebo voliéru do 16 m2
• Stavím zimní zahradu, skleník nebo
bazén do 40 m2
• Buduji kanalizační, vodovodní nebo
elektrickou přípojku v délce do 50
metrů
Kdy je třeba ohlášení:
• Stavím dům či chatu do 150 m2
s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na
stavebním pozemku v místě, kde lze
legálně stavět
• Stavím garáž o ploše menší než 25 m2,
vyhřívanou či podsklepenou
• Buduji kanalizační, vodovodní
nebo elektrickou přípojku delší než
50 metrů
Kdy je třeba stavební povolení:
• Stavím dům o více než dvou nad-

Studny a povolení
Všichni majitelé studní, kteří je
chtějí používat, potřebují od 1.1.2008
povolení k odběru podzemní vody,
přesněji povolení k nakládání s vodami. Týká se to každé domácnosti, která
má studnu vybudovanou po 1. lednu
1955. Je-li studna vybudována před
1.1.1955 povolení k odběru vody nepotřebujete, papírová povolení se ještě
nevydávala. Takové studny jsou povoleny automaticky.
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zemních podlažích nebo o ploše
větší než 150 m2
• Buduji nástavbu takového domu
• Kopu studnu
• Rekonstruuji byt a zasahuji přitom
do nosných zdí
Pro ohlášení stavby jsou třeba
tyto dokumenty:
doklad o právu k pozemku nebo
stavbě, plná moc v případě zastupování stavebníka, seznam a adresy
vlastníků sousedních pozemků, u staveb prováděných svépomocí písemné
prohlášení stavbyvedoucího, že bude
řídit stavbu, nebo odborníka, že bude
vykonávat stavební dozor, doklad o
kvalifikaci osoby, jež bude vykonávat
stavební dozor, projektová dokumentace, územně plánovací dokumentace,
závazná stanoviska dotčených orgánů,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury, na kterou
se bude stavba napojovat.
Pro stavební povolení jsou třeba
tyto dokumenty:
doklad o vlastnictví, plná moc v případě zastupování stavebníka, projektová dokumentace, plán kontrolních
prohlídek stavby, závazná stanoviska
dotčených orgánů, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, doklady
o jednání s účastníky řízení, územní
rozhodnutí nebo územní souhlas, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury.
Všechny doklady se odevzdávají

Pokud si nejste jisti, jestli byla studna vybudována před 1.1.1955, zkuste se
zeptat nějakého pamětníka nebo zkuste vyhledat starou mapu, kde by mohla být studna zakreslená. Dokladem
může být kupní či darovací smlouva,
kde je studna zmíněna, svědecká výpověď souseda nebo příbuzného, vaše
čestné prohlášení, popřípadě znalecký
posudek. Jestli najdete důkaz nemusíte
jej ani předkládat vodoprávnímu úřadu, stačí si ho uschovat pro případnou
kontrolu.

příslušnému stavebnímu úřadu tj. v
Uh. Brodě.
Změna nastává i při dokončení
stavby rodinného domu a jeho užívání. Stavebnímu úřadu stačí oznámit
alespoň 30 dnů předem, že chci stavbu užívat. Během 30 dnů od oznámení
mohou přijít úředníci na kontrolu. Pokud najdou nedostatky, bude je muset
stavebník odstranit. Pokud úředníci
nepřijdou, může v domě po jeho dokončení majitel bydlet.
Ohlášení stavebnímu úřadu
Stavební úřad s ohlášenou stavbou
buď souhlasí a stavebníkovi to sdělí do
40 dnů, nebo provedení stavby zakáže.
Souhlas platí jeden rok, kdy musí být
se stavbou započato, a to alespoň terénními úpravami.
Stavební povolení
Je správní rozhodnutí, které stavební úřad vydává v závěru stavebního řízení. V něm stanoví podmínky
pro provedení stavby i pro její užívání.
Může rozhodnout, které fáze výstavby
musí stavebník oznámit, aby mohly
být provedeny kontrolní prohlídky.
Územní plán
Určuje, kde se smí stavět a kde nikoliv, kde je možné změnit dosavadní
zástavbu či opětovně využít znehodnocené území.

Pokud je vaše studna vybudována
po 1.1.1955 podle platných předpisů,
měli byste povolení k čerpání vody mít.
Jestliže tento dokument nemůžete najít nebo jste jej nedostali ke kupované
nemovitosti, obraťte se na vodoprávní
úřad (odbor životního prostření MěÚ
Uh.Brod),který by jej mohl najít ve
svém archivu. Pokud se povolení nenajde nebo povolení neexistuje, musíte
o něj tento úřad požádat.
K žádosti musíte přiložit mapový
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
podklad (mapa v měřítku 1:50 000),
kopii katastrální mapy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (vyjádření
hydrogeologa), kopii stavebního povolení a kolaudační rozhodnutí.
O povolení k odběru podzemní
vody je třeba požádat do 1.7.2007.
Vydání povolení k odběru vody je
zadarmo.
Ke dni 1.1.2008 tedy zanikne platnost těch povolení k odběru podzemní
vody, která byla vydána a nabyla právní moci od 1.1.1955 do 31.12.2001.
Povolení vydaná od 1.1.2002 platí i
nadále.
Ke každé studni, ať je jakkoli stará
je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.
Pokud je nemáte, ani se nenajdou v
archivu vodoprávního úřadu, je nutné
požádat o vydání stavebního povolení.
Toto povolení vydává také odbor životního prostředí.
Poplatek za stavební povolení je
300 Kč.
Pokud by nedošlo k dodatečnému

povolení stavby studny a zjistí to vodoprávní úřad, zahájí řízení o jejím
odstranění a může dát pokutu až 50 tisíc korun. Vodoprávní úřad však musí
prokázat, že studna byla postavena bez
stavebního povolení. Pokud tuto skutečnost neprokáže, řízení o odstranění
stavby zahájit nemůže.
Podle zákona se studna považuje za
povolenou v případě, kdy dokumentace studny nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu.

Výměna občanských průkazů
Občanské průkazy, vydané do 31. prosince 1998, jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007. Žádost
o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do
30. listopadu 2007.
Žádost můžete podat na Obecním úřadě v Prakšicích
nebo na Městském úřadě v Uherském Brodě.

Výměna řidičských průkazů
Ministerstvo dopravy upozorňuje občany na povinnost
výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993. Tyto doklady jsou občané povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku.
Řidičské průkazy si můžete vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Brodě (areál Slováckých
strojíren).
K vyřízení nového řidičského průkazu musíte předložit
platný občanský průkaz nebo cestovní pas, jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost.
Lhůta pro vystavení nového řidičského průkazu je 15-20
dní.
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Jako vlastník stavby jste pouze povinen
pořídit dokumentaci skutečného provedení v přiměřeném rozsahu podle
vyhlášky o dokumentaci staveb. K vypracování takové dokumentace nepotřebujete autorizovaného projektanta.
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů je nejlépe navštívit odbor
životního prostředí Městského úřadu
Uherský Brod.
S dotazy je možno se obrátit i na
bezplatnou linku ministerstva zemědělství 800 101 197.
Na základě vyjádření příslušných
ministerstev se dá předpokládat, že
pověřené orgány budou kontrolovat
povolení k odběru podzemní vody pro
individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním
v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se
nechystají.
Čerpáno z www.zanikpovolení.cz
a materiálů z MF Dnes.
Zpracoval ing. J. Hefka

Tiskopisy žádostí získáte na Obecním úřadě v Prakšicích.
K žádosti je třeba přiložit 1 fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm, rodný list, oddací list (ženatý nebo vadná), úmrtní
list druhého z manželů (vdovec nebo vdova), rozsudek soudu o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci (rozvedený),
diplom o ukončení VŠ studia (v případě, že požadujete zapsat titul), rodné listy dětí do 15 let (pokud je požadujete
zapsat do nového OP).

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny
řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve
frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla
bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.
S výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte.
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pokračování ze str. 1
projevu ředitele školy a starosty obce
vystoupili děti mateřské školy a žáci
základní školy se svým kulturním programem. Poté zazněla anglicky zpívaná
Stonožková hymna v podání žákyň 6. a
7. třídy za doprovodu učitelů ZUŠ Ireny Bandriové a Tomáše Komárka. Paní
Běla přistoupila k děvčatům paní Běla
Gran Jensen a zpívala s nimi. Po doznění posledních tónů poděkovala paní
Běla za krásné přivítání a pohovořila o
začátcích stonožkového hnutí, o realizaci nápadu pomoci dětí dětem u nás i ve
světě i o tom, že mnohé by v krizových
zemích nemohlo být realizováno bez
pomoci Armády České republiky. Poté
převzala z rukou zástupců žákovského
parlamentu výtěžek z dětského bálu,
který pořádal žákovský parlament, a
jež činil 3100,- Kč. Na její vystoupení
v krátkém proslovu navázal armádní
generál ing. Pavel Štefka. Seznámil pří-

tomné s konkrétními případy vzájemné
spolupráce armády a Stonožky a zdůraznil, že armáda je v budoucnu připravena stonožkovým dětem při humanitárních akcích pomoci. V následujícím
vystoupení promluvil kpt. Lubomír
Horák, účastník právě ukončené mise v
Afghánistánu. Podrobně vylíčil průběh
právě probíhající akce v Afghánistánu
- v distriktu Kohestan, kam směřovalo
7 000,- USD ze stonožkového konta. Za
tuto sumu byl nakoupen materiál pro
vybudování vodovodu do místní školy
a byly zhotoveny školní lavice. Vojáci
kontingentu zorganizovali také první vojenský mezinárodní „Stonožkový
dvojtýden“, během kterého se podařilo
získat peníze na zakoupení potravin a
dřeva na otop pro sirotčinec ve Feyzabadu. Dokumentární fotografie, které
byly během výkladu promítány, podtrhly výklad a názorně dokumentovaly
těžký život dětí v této části světa. Vy-

právění zanechalo ve všech přítomných
hluboký dojem.
Jako památku na tuto slavnost zasadili hosté – armádní generál ing. Pavel Štefka, Běla Jensen, ing. František
Zahálka a Vladimír Vlk - před školou
stromy, které budou léta připomínat
obyčejnou lidskou pospolitost i krásné
zážitky z tohoto dne.
Následovala prohlídka školy, při
které se mohli všichni přesvědčit, jak
šikovné prakšické děti malují na sklo a
hedvábí, tkají na rámu, pracují v keramické dílně, zkoumají základy fyziky v
učebně přírodních věd nebo předvádějí své dovednosti v učebně informatiky. Celé odpoledne probíhala v budově
školy dobrovolná sbírka na Stonožku a
současně prodej výrobků dětí ze skla
a keramiky. Výtěžek činí 2 570,- Kč,
který bude zaslán na konto Stonožky.
Společné posezení bylo příjemnou tečkou krásně prožitého dne.

Proč Prakšické noviny vychází až nyní?
Ráda bych se omluvila čtenářům za
to, že Prakšické noviny nevyšly v pravidelném termínu před Velikonocemi
a chci vám vysvětlit i důvod. Ačkoli na
stránkách místních novin jsem psala
většinou pouze o činnosti kulturní komise, kterou jsem v minulém volebním
období vedla, nedá mi to, abych nevyjádřila tentokrát svůj osobní názor.
Na zasedání zastupitelstva obce 15.
ledna byly Prakšické noviny podrobeny kritice ze strany opozice. Kritika
se týkala hlavně toho, že na stránkách
prakšických novin nemá prostor právě
opozice a dále, že redakční radu tvoří
jeden člověk. Ano, jméno „Bandriová“
je skutečně uvedeno na konci každého
vydání prakšických novin za poslední
4 roky a ačkoliv jsem o to moc nestála, nestydím se za to. Veškeré získávání článků, v některých případech i
složité přepisování článků, zpracování
jejich formátu i grafiky včetně vlastní
fotodokumentace, jsem dělala sama.
Pozor! Netvořila jsem články samotné, ani je nijak NECENZUROVALA,
pouze je shromažďovala, upravovala
vzhled a posílala do tisku. Za všechny
příspěvky, ať už od pana ing. Gajdůška,
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který vždy vypracoval bohaté články o
historii obce, od vedení a učitelů základní školy, mateřské školy, od pana
Josefa Kadlčka, který svého času dodával materiály o dění v oddílech kopané,
od pana Františka Vlka a pana Františka Maráška, kteří dodávali zprávy o
činnosti SDH nebo články pro občany
o požární bezpečnosti domácností; v
poslední době od pana Františka Buráně, který tvoří skvělý fotografický
seriál „Zrcadlo času“ – za všechny tyto
i další příspěvky (nerada bych někoho
opomenula) jsem byla vždycky vděčná a hlavně jsem byla velice ráda, že
si občané zvykají na tento způsob prezentace. A proč „nedostala“ místo na
stránkách opozice? Jednoduše – nebyl
zájem. Za celé 4 roky mi nebyl dodán
jediný článek od těchto kritiků, a tak
nemohl být ani otištěn. A že byl otištěn
každý článek, který mi byl dodán, za to
dám ruku do ohně. Já nedělám rozdíl
mezi „my“ a „oni“, všech devět zastupitelů vždycky vědělo, kdy je uzavírka
vydání a mělo možnost dodat materiál
do našich novin. Proto se rázně ohrazuji proti tvrzení, že nebyl dán někomu prostor. Dokonce na zasedání 15.

ledna jsem nabídla jmenovaným, aby
příští číslo připravili. Nestalo se tak.
Není to sice moje vina, že noviny nevyšly, ale cítím se za to zodpovědná,
protože mi vždy záleželo a záleží, aby
noviny vycházely.
Nemám nic proti opodstatněné
kritice. Jsem člověk přístupný a ráda
se nechám poučit. Ale kritizovat na
veřejnosti jen pro obecenstvo a výsledek se posléze rovná nule, to nechám
bez komentáře.Vždycky se dá všechno
dělat lepší, hezčí, jinak, ale od pouhé
teorie k praxi je ještě dlouhá cesta.
Snad se budou stále vylepšovat i
Prakšické noviny a stále doufám, že za
podpory vás všech.
Irena Bandriová
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Ohlédnutí za obdobím leden – květen 2007
Rozhodla jsem se vám připomenout některé akce pořádané obecním
úřadem.O úřední činnosti a práci zastupitelstva se můžete více dozvědět
na zasedáních zastupitelstva. Já bych
zde vzpomenula spíše akce, které bylo
nutné provést mimo úřední a pracovní
povinnosti nebo ty, které iniciovali někteří členové zastupitelstva.
V měsíci lednu byla ukončena inventarizace majetku obce Prakšice.
Komise ve složení: Bandriová, Josefík,
Kadlček, Kovář, Vlk Aug. zkontrolovala veškerý hmotný majetek a provedla
i dokladovou inventuru. Všechny protokoly o vyřazení nefunkčních přístrojů a závěrečná zpráva prošly nedávným
auditem bez závad, vše je k dispozici k
nahlédnutí členům zastupitelstva.
Ve stejném měsíci proběhl pod záštitou OÚ koncert Pěveckého sboru
Dvořák v prostorách místního kostela.
Osobně mě velice potěšil velký zájem
ze strany vás – občanů a věřím, že se
stejnému zájmu budou těšit i další kulturní akce pořádané v obci. V lednu

Vystoupení PS Dvořák 7. ledna 2007

dále kulturní komise zorganizovala
i přijetí rodičů a nových občánků v
zasedací místnosti OÚ. Svým milým
vystoupením se na ní podílely i děti
z mateřské a základní školy a toto setkání bylo velice, já věřím, že oboustranně, příjemné. Následující měsíce
navštívily členky kulturní komise i dvě
naše vzácné jubilantky, které oslavovaly své kulaté narozeniny. I tato setkání byla velice příjemná a vy si více
můžete přečíst ve společenské kronice
tohoto vydání.
V měsíci únoru proběhl ve spolupráci OÚ Prakšice i Pašovice a ZŠ
Prakšice kurz počítačové gramatiky
pro veřejnost, který se uskutečnil v
informačním centru školy. Zájem z
řad občanů byl velký, což nás potěšilo
a pokud bude zájem a podmínky, určitě se tyto kurzy příští rok zopakují.
Přizpůsobí se ještě více tématicky i případně rozsahem požadavkům zájemců. Děkuji tímto ještě jednou lektorce
– paní Sylvě Roženkové, která tyto
kurzy připravila a poskytla i elektro-

nický manuál účastníkům kurzu. Ti
si mohou své získané znalosti doma
upevňovat.
Koncem měsíce února proběhlo losování o přidělení obecního dřeva v části
Topoly k samovýrobě občanům. Komise vytvořená k tomuto účelu ve složení:
Kovář (předseda), Bandriová, Hefka st.
připravila a následně provedla samotné
veřejné losování. Výsledky byly vyvěšeny na úřední desce a protokol o průběhu
losování je založen na OÚ.
Koncem měsíce března byla spuštěna nová verze obecních webových
stránek. Její obsah bude samozřejmě
aktuálně obměňován a doplňován.
Záleží samozřejmě na tom, jaké akce
se budou konat a jestli bude zájem
události na webu zveřejňovat. Proto
budeme velice rádi, když nám své příspěvky, informace, nápady a podněty
budete zasílat.
Kontakt: mistostarosta@praksice.cz,
popř. obec@praksice.cz.
Irena Bandriová, místostarosta

Vítání občánků v lednu 2007

Pozvání
Divadelní ochotnický spolek PR.D. (prakšické divadlo) zve na oblíbenou Drdovu pohádku Hrátky s čertem, kterých odehrál po okolí již 15 představení. Pohádku můžete shlédnout
v neděli 3. června v kulturním sále v Prakšicích, začátek v 17.00 hodin. Případné změny termínu budou včas vyhlášeny nebo si je můžete přečíst na plakátech.
strana 6
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Společenská kronika
V pátek 12. ledna 2007 proběhlo na OÚ v Prakšicích slavnostní přijetí rodičů a jejich dětí narozených
v období srpen – prosinec 2006.
Ondřej Moštěk
Natálie Juráková
Adéla Lukašíková

č.p. 292
č.p. 304
č.p. 215

Významné životní jubileum oslavily v období leden – květen 2007:
paní Jarmila Zálešáková
paní Ludmila Vlčnovská

- 80 let
- 80 let

Přejeme všem jmenovaným ještě jednou hodně radosti,
lásky,
, hodně zdraví, životního optimismu a pohody.

Víceúčelové hřiště v Prakšicích
Majitel: Obec Prakšice
Osoba pověřená vydáváním klíčů: Stanislav Velecký, Prakšice č.p. 286, kontaktní telefon : 608 142 230

Provozní doba:
zimní měsíce: 8.00 hod. – 20.00 hod.
letní měsíce: 8.00 hod. – 22.00 hod.
Užívání: organizace a občané obce Prakšice, v dopoledních hodinách žáci ZŠ Prakšice

Řád víceúčelového hřiště
1. Uživatelé víceúčelového hřiště (dále jen „hřiště“) vstupují do areálu hřiště k tomu určenou brankou, a to v očištěné
sportovní obuvi bez hřebů
2. Uživatelům je zakázáno poškozovat nebo lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, tyče na sítě, plot apod.)
3. Na hřišti jsou všichni povinni udržovat čistotu a pořádek
4. Na hřišti je zakázána jízda na kole
5. Na hřišti je zakázáno požívat alkohol a kouřit
6. Psi mají na hřiště vstup z hygienických důvodů přísně zakázán
7. Pokud při sportovní činnosti dojde k poškození hřiště nebo jeho vybavení, bude vzniklá škoda nahrazena tím, kdo
poškození způsobil
8. Klíče od hřiště si může vyzvednout jen osoba starší 18 let
9. Vstup na hřiště nezletilým osobám je povolen pouze pod dozorem osoby starší 18 let
10. Jakékoli závady a poškození je každý uživatel povinen ihned nahlásit majiteli (Obec Prakšice)
11.Uživatelé hřiště jsou povinni využívat areál tak, aby předcházeli
možnosti vzniku úrazu, požáru, poškození nebo jiným haváriím.
Schváleno zastupitelstvem obce dne 25. dubna 2007

Květen 2007
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Informace ze sociální oblasti
Základní informace o změnách od ledna 2007 v systému
poskytování sociálních dávek a v oblasti sociálních služeb
Od 1.ledna 2007 jsou v platnosti
nové zákony, které řeší pomoc osobám
v nepříznivých sociálních situacích,
zejména osobám s nedostatečnými
příjmy, které zabezpečují základní životní potřeby.
Jedná se o nový zákon o životním
a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Uvedené zákony představují jeden z největších reformních zásahů do sociální oblasti za
posledních 15 let. Cílem je dostatečně
ochránit občany před hmotnou nouzí, motivovat je k hledání zaměstnání
a také zabránit zneužívání sociálních
dávek.
Dosud bylo životní minimum
dvousložkové – zahrnovalo jednak
náklady na výživu a ostatní základní
osobní potřeby a dále náklady na domácnost. Od 1.1.2007 se část životního
minima obsahující náklady na bydlení
vyloučila. Potřeby související s náklady na bydlení řeší dávka státní sociální
podpory – příspěvek na bydlení a dále
nová dávka v hmotné nouzi, kterou je
doplatek na bydlení.
Současně se zavádí dolní hranice
příjmů, tzv. existenční minimum, které
vyjadřuje náklady minimálního životního standardu umožňujícího přežití a
je vyjádřeno částkou 2020,-- Kč.
Další nově koncipovanou dávkou
je příspěvek na živobytí, v jehož konečné výši je právě zohledněna motivace občana zvýšit si příjem vlastním
přičiněním.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
počítá také s možností poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, a to na-

příklad při ohrožení vážnou újmou na
zdraví, při mimořádné události apod.
Nové právní úpravy jsou vedeny
snahou o efektivnější rozdělení prostředků na sociální výdaje, aby pomohly těm, kteří pomoc opravdu potřebují.
Občan, který se ocitne v hmotné nouzi, má právo na bezplatné poradenství. Občané Prakšic, kteří potřebují
svoji nepříznivou sociální situaci řešit, se mohou obrátit hlavně v úřední
dny pondělí a středa na Městský úřad
Uherský Brod, sociální odbor, který
nyní sídlí na ulici Pecháčkova.
Od 1.1.2007 nabyl účinnosti rovněž nový zákon o sociálních službách,
který staví do hlavní role člověka, který potřebuje pomoc.
Tento zákon přiznal zdravotně
postiženým občanům nárok na příspěvek na péči, který je základním
nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb. Výše příspěvku se řídí mírou postižení a základní rozdíl mezi příspěvkem při péči o
osobu blízkou, který byl vyplácen do
31.12.2006 je ten, že příspěvek na péči
náleží tomu člověku, který péči potřebuje.
Příspěvek pro zdravotně postižené
občany nad 18 let věku za kalendářní
měsíc činí:
Stupeň I
lehká závislost
2000,-- Kč
Stupeň II
středně těžká závislost 4000,-- Kč
Stupeň III
těžká závislost
8000,-- Kč
Stupeň IV
úplná závislost
11000,-- Kč

O příspěvek na péči může požádat
ten občan, který se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu stal závislým
na pomoci jiného člověka v běžné péči
o vlastní osobu a v soběstačnosti. V
péči o vlastní osobu se jedná o běžné
denní úkony jako je zajištění či přijímání stravy, osobní hygiena, oblékání
a pohyb. Soběstačností se rozumí účast
na sociálním životě – komunikace, nakládání s penězi či předměty osobní
potřeby, zajištění osobních záležitostí,
vaření, praní, úklid.
O příspěvek na péči je možno požádat rovněž na Městském úřadě v
Uherském Brodě, a to na Mariánském
náměstí č. 136 na kachlíkárně. Nárok
na výplatu příspěvku vzniká dnem
podání žádosti. Vzhledem k tomu,
že je nutno provést v rodině žadatele
sociální šetření a dále bude hodnotit
zdravotní stav žadatele posudkový lékař, může doba posouzení nároku na
příspěvek na péči trvat i 3 měsíce. Příspěvek je pak vyplacen zpětně ode dne
podání žádosti. Může být vyplácen
složenkou i na účet občana.
Dá se předpokládat, že nové zákony vytvoří podmínky pro uspokojování přirozených potřeb lidí formou
podpory a pomoci při zvládání péče o
svou osobu v soběstačnosti nezbytné
pro plnohodnotný život a také v těch
životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného společenského života.
Sociální služby umožňují člověku
ohroženému sociálním vyloučením
přístup ke vzdělání, zaměstnání i kulturnímu a společenskému životu.

Výsledky Tříkrálové sbírky
Prakšice
Pašovice
Drslavice
Hradčovice
Nedachlebice
Topolná
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23.257 Kč
14.849 Kč
18.447 Kč
28.800 Kč
20.543 Kč
44.287 Kč

Oblastní Charita Uh. Brod
celkem
1.161.466 Kč
Oblastní Charita Uh. Hradiště
celkem
1.646.095 Kč

(zdroj: Slovácký deník 12.1.2007)
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DIAKONIE ČCE - středisko Cesta
Už téměř deset let existuje v Uherském Hradišti středisko sociálních služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením nazvané Cesta.
Působí jako denní stacionář – úlevová
služba pro rodiny, které o svého blízkého s postižením pečují doma.
„Naše služby umožňují pečovatelům,
kteří se doma celé dny starají o rodinného příslušníka, ukrojit si kousek volného
času pro své potřeby, nákupy, vyřizování
na úřadech... Klientům, které nám přitom svěří do péče, nabízí středisko Ces-

ta bezpečné stimulační prostředí a péči
školených pečovatelů,“ vysvětluje Zuzana Hoffmannová, ředitelka střediska.
Ve středisku Cesta klienti absolvují různá relaxační cvičení, dechovou
gymnastiku, a dle stupně postižení si
mohou prostřednictvím námětových,
pohybových a didaktických her osvojovat získané dovednosti. Osobnost klientů je rozvíjena prostřednictvím fyzioterapie (stimulační a relaxační cvičení),
muzikoterapie (zpívání u klavíru), ergoterapie (výtvarná a pracovní výcho-

va) či canisterapie (cvičení se psem).
Středisko je otevřeno ve dnech pondělí až pátek od 7.30 do 15.00. Je zde i
možnost zajištění oběda.
Budete-li mít pocit, že vám můžeme
jakkoliv pomoci, volejte, pište, nebo se
k nám přijeďte podívat.
DIAKONIE ČCE – středisko Cesta,
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště,
Tel.: 572 557 273, 737 507 915,
http://cesta.diakoniecce.cz,
e-mail: cesta@diakoniecce.cz

Česká televize v ZŠ Prakšice
V pondělí prvního únorového týdne
bylo v Základní škole Prakšice poněkud více rušno než obvykle. Štáb České
televize, studio Ostrava, zde právě začíná natáčení dalšího dílu svého pořadu
Bydlení je hra. Několik týdnů předtím
proběhla jednání ředitele školy s dramaturgyní pořadu paní Janou Strýčkovou a
vedením televize. Projednávali se podmínky finanční i materiální. Co všechno tomu předcházelo? Obec Prakšice
poskytla škole finanční prostředky ve
výši 1 300 000,- Kč na pořízení nového
nábytku do tříd pro žáky. Nový nábytek
do starých prostor? Proč to nezkusit jinak? Tak vznikl nápad oslovit tvůrce pořadu Bydlení je hra. Vedení školy mohlo
uvolnit pro změny interiéru školy z dané
částky 160 000,- Kč. Poté probíhala další
jednání přímo s designérkou paní Ivou
Lukšovou. Obě strany se shodly na úpravách interiéru ve čtyřech učebnách – 5.,
4., 2. třídě a učebně hudební a literární
výchovy. Největších změn doznala 5. třída a učebna hudební a literární výchovy.
Iva Lukšová spolu se studenty Soukromé
střední umělecké školy v Ostravě vytvořily na stěny učeben prostorovou malbu.

Květen 2007

Zvláštní zmínku zaslouží grafická úprava
5. třídy, kdy do malby jsou zakomponovány skříňky tak, že opticky působí jako
jeden celek. Východiskem se staly návrhy našich žáků a místní vesnické prvky
jako je kostel, chalupa ve Vinohradech
nebo „boží muka“. Žáci měli možnost
spolupracovat se štábem, když část třídy si doplnili výtvory vlastních rukou
– ve druhé třídě dotiskovali křidélka slepičkám, ve čtvrté ufonky a v páté třídě
má každý žák nad tabulí svého smajlíka.
Navíc každé dítě v nově upravených třídách získalo svou poličku ve vestavěných
skříních,
kam si ukládá své
pomůcky. Čtvrtá
třída byla dotvořena až po natáčení. Podle reakce žáků se celá
proměna velmi
zdařila a dětem se
v nových třídách
líbí. Autorkou nápadu i realizace je
paní učitelka Jana
Kovaříková. Na

tomto místě je třeba poděkovat i šikovným tatínkům – panu Petru Tomkovi,
Ing. Liboru Miklovi a Josefu Bednaříkovi, kteří ve svém volném čase připravili
stěnu tak, aby se na ni dalo malovat. Bylo
třeba zazdít dveře, zeď srovnat sádrokartónem a znovu omítnout. Jejich práce
byla bezchybná, což je ostatně vidět i na
konečném výsledku. Jsme rádi, že se najdou rodiče, kteří bez nároku na odměnu jsou připraveni škole pomoci. Pořad
z prakšické školy byl vysílán v pátek 2.
března 2007 na ČT 1.
Mgr. Marcela Chmelová
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Správný okamžik pro zavedení plynu.
V klidu a s úsporou až 10 000* za přípojku.

Pro Vaši domácnost
zemníplyn

Instalace
Zavedení plynu je rychlé a jednoduché. Nenechte si ujít nabídku plynoﬁkace domu „na klíč“,
s garancí ceny, kvality provedení a možností prodat nám svou přípojku až za 10 000 Kč*. Informace
o produktu Instalace a podmínkách odkupu přípojky získáte na Zákaznické lince 840 11 33 55,
na internetových stránkách www.rwe-jmp.cz nebo u obchodních zástupců.
* Modelový výpočet pro plastovou přípojku v délce 4 m a roční odběr plynu minimálně 1 204 m3.

www.rwe-jmp.cz
inzerat_180x130_CB.indd 1

24.4.2007 10:44:25

Mějte klid a nohy v teple!
Pro Vaši domácnost
zemníplyn

Instalace
Pohodlné bydlení a snadná regulace teploty u Vás doma jsou hlavní přednosti využívání
zemního plynu. Pro Váš klid a nohy v teple nabízíme plynoﬁkaci domu „na klíč“, s garancí ceny
a kvality provedení. Tak proč se sám trápit s úřady, instalatéry a revizními techniky?
Informace o dalších výhodách získáte na Zákaznické lince 840 11 33 55, na internetových
stránkách www.rwe-jmp.cz nebo u obchodních zástupců.
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Zrcadlo času

Svatební průvod s „muziků“ a nezbytným obrazem kráčí do kostela (po předchozím úředním obřadu na MNV ).
Svatba Marty Čumíčkové (1944) a Františka.Juráka (1941) v roce 1964. Domky zleva-Boráňovo, Marečkovo, Zábojníkovo, Manovo, Mikulčíkovo a Blahovo. Na dnešní fotografii z r. 2006 po těchto domcích zůstala již jen studna....

Pohled z opačné strany než byla první dvojice fotografií. Procházka na Horním Konci v 70. letech-uprostřed Karel
Vlk (1945) s Evou Kostelníkovou-Bařinovou (1942) - vpravo Blahovo č.72, naproti přes cestu je rovněž Blahovo „rudolfovo“ č.37. Současný pohled s geodety - na stráň nad potokem se dříve vešlo 9 domků. Poslední domky byly zbourány
v 70. letech.

dokončení na str. 12
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Seníky u kostela v r. 1940-přední řada. Celkem jich bylo 22 a byly zbourány na jaře 1941 po apelu pana faráře Jana
Dubského. Kostelní věž se teprve dokončuje a získává na pět let svou první podobu. Při osvobozování obce 30.4.1945
bude věž poškozena, po následné opravě se změní její tvar, nadstaví se o 7 metrů a vytvoří se ochoz se zábradlím.
Na dnešní fotografii – kostel je po celkové rekonstrukci, věži se vrátil původní tvar a určitě mu to sluší víc...
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