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SLOVO STAROSTKY
V

ážení spoluobčané,
sluníčko nás už pomalu láká ven,
jaro už je konečně tu. Taky naše
dubnové vydání Prakšických novin
je už laděno jarně, ačkoli se v něm
ještě ohlížíme i za uplynulou zimou
a zimními akcemi aspoň formou
fotoreportáží.
Na zahradách práce teprve začínají, ale práce na obci pokračuje
bez přestání. Chci vás informovat
například o tom, že práce na územním plánu má první fázi ukončenou.
Zadání bylo schváleno a nyní se pracuje na zpracování územního plánu. Novým počinem je to, že obecní zastupitelstvo schválilo vstup do
MAS Poolšaví (Místní akční skupina), což je občanské sdružení, které
v sobě sdružuje jak obce, tak i menší občanská sdružení (soubory, tělovýchovné jednoty, farnosti apod.)
a podnikatele. Její hlavní činností
je získávat pro jednotlivé subjekty
dotace, na které mohou dosáhnou
právě jenom MASky a následně je
rozdělit mezi své členy. Co se týká
Mikroregionu Za Moravú, jehož
jsme novým členem od června 2011
- zde dobíhají akce, které se započaly ještě před naším vstupem do
mikroregionu (mikroregion získal
dotaci na výstavbu sportovních
zařízení) a nově zatím žádnou větší
investiční akci nepřipravuje. Tento
mikroregion je dost aktivní v kulturní a společenské oblasti, podrobnosti o nejbližších akcích se dozvíte
na dalších stránkách vydání. Vrá-

tím se ale k plánům na tento rok :
je připraveno vybudování horské
vpusti v části Grefty, k realizaci se
přistoupí co nejdříve.Probíhají další jednání ohledně bezpečnějšího
výjezdu z ulice Za Humny. Věřím,
že odstraněním transformátoru
před pohostinstvím se jednání zase
posunou dále (ten byl totiž jednou z
překážek přijatelného řešení). Nově
se přidala jednání na odstranění
problematického zastavování autobusů na zastávce na Malé Straně.
I zde se již hledá řešení, v první fázi
jsme se snažili „dostat“ zastávku
z hlavní silnice, což se po dohodě
s ČSAD a s občany, jež se to týká,
stalo. Pracuje se na dalších úpravách tohoto řešení a pokud najdeme kompromis našich požadavků
a požadavků dotčených orgánů,
chceme úpravu zastávek postupně
konečně realizovat. Dalším plánem
zastupitelstva je úprava společenské části hřiště, kde chceme realizovat kryté posezení a podpořit tak
konání více venkovních akcí v naší
obci. S tím souvisí i úprava zábradlí
kolem celého hřiště, které je už ve
velmi špatném stavu. Protipovodňová opatření, což je správný název
pro vznikající poldry kolem Prakšic, pokračují ve výstavbě. Poldr
v Manově žlebě je již po kolaudaci
a byl na posledním zasedání zastupitelstva přijat do majetku obce. Jeho
účetní hodnota je cca 2 miliony.
Než přejde provoz i údržba zcela na
obec, bude ještě tento rok v režimu
firmy, která jej vybudovala. Poldr

na Dobříšském potoce (u Pašovic)
se po zimním čase probudil zase do
pracovní aktivity. Určitě jste zaznamenali na svých procházkách, jak
se celá lokalita změnila k nepoznání
a jak se zde vyjímá nová vodní hladina. V minulém čísle Prakšických
novin jsem vám slíbila fotoreportáž
z této proměny. Jelikož se nám ale
sešlo dost krásných fotografií do
tohoto vydání, dali jsme jim přednost a přesunujeme fotoreportáž
z poldru na Dobříně do letního
vydání našeho zpravodaje.Tehdy by
už měl být poldr hotový a fotoreportáž bude kompletní.
Chci vás všechny pozvat na jarní i letní akce v naší obci – věřím,
že se koncem dubna uskuteční
opět slet čarodějnic, škola pořádá
Den matek, školka začátkem léta
Pohádkový les. Chceme aktivitu vás
– občanů podporovat. Stačí však,
když se jí i vy sami budete účastnit
jako hosté. Pište nám do novin své
postřehy, chlubte se třeba se svými
úspěchy a zážitky.
Na závěr vám chci všem popřát
klidné svátky Velikonoční, pohodu a štěstí do dalších nejen jarních
dnů!
Irena Bandriová, starostka obce

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice ze 7. veřejného zasedání konaného ve středu 14.12.2011.
Na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. chvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu 4. Schvaluje složení návrhové komise: ing. Libor Mikel
zvlášť
a Augustin Vlk
2. Schvaluje navržený program jednání
5. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věc3. Schvaluje ověřovatele zápisu: ing. Petr Buráň a ing. Zdenému břemeni s E.ON Distribuce, a.s. na pozemek parc.
něk Sedláček
č.2205
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6. Schvaluje přijetí příspěvku z Nadace Děti-kultura-sport
prostřednictvím Regionu Za Moravú za účast na Slavnostech vína v září 2011 ve výši Kč 15.000,-. Každý krojovaný účastník obdrží 400,- Kč - celkem 12.000,- Kč,
zbývající částku 3.000,- Kč obdrží folklórní kroužek
Holomňa jako příspěvek na krojové vybavení.
7. Schvaluje Smlouvu o pronájmu sportovního areálu TJ Sokol
Prakšice – Pašovice na dobu 15 let za roční úplatu 100,- Kč.
8. Schvaluje úpravu ceny pozemku parc.č.1913/76 v k.ú.
Prakšice na původní účetní hodnotu z důvodu neuskutečněného prodeje ve výběrovém řízení. Pozemek dále
nebude k prodeji.
9. Schvaluje výši úhrady za domácí přijímač - 600,- Kč.

Dále schvaluje výši úhrady posledního vybudovaného
hrobového místa s betonovým rámem – 8.500,- Kč.
10. Návrh usnesení o prodeji části pozemku parc.č. 2196/1
v k.ú. Prakšice nebyl přijat.
11. Navrhuje, aby v souladu se závěry zápisu finančního
výboru ze dne 19.11.2011 TJ Sokol Prakšice – Pašovice
doložil všechnu chybějící dokumentaci k poskytnutému finančnímu příspěvku z rozpočtu Obce Prakšice,
a to nejpozději do 20.12.2011.
12. Schvaluje změnu rozpočtu č. 4 dle přiloženého návrhu.
13. Schvaluje rozpočet na rok 2012 v celkové výši příjmů
10.047.800,- Kč a v celkové výši výdajů 9.370.800,- Kč
s přebytkem 677.000,- Kč jako rozpočet přebytkový.

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 8. veřejného zasedání konaného ve středu 21.3.2012.
Na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť
2. Schvaluje navržený program jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu : ing. Zdeněk Sedláček
a pan Vladimír Vlk
4. Schvaluje složení návrhové komise : pan Pavel Kovář
a pan Augustin Vlk
5. Schvaluje Dodatek č.3/2011 a Dodatek na rok 2012 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu s firmou Rumbold UHB, s.r.o.
6. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 – Požární řád Obce Prakšice.
7. Schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Prakšice za rok 2011 a schvaluje převod hospodářského
výsledku za rok 2011 ve výši 15,40,- Kč do rezervního
fondu.
8. Schvaluje podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 47 odst.
5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) zadání zpracování návrhu územního
plánu Prakšice. Zároveň žádá Městský úřad Uherský
Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního plánování jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel), aby zajistil pořízení návrhu územního plánu Prakšice. Jelikož není požadováno variantní
řešení, bude zpracován přímo návrh územního plánu bez konceptu řešení. Zároveň souhlasí s podáním
žádosti na dotaci ZK na zpracování ÚP obce Prakšice.
9. Na základě protokolu komise pro výběrová řízení schvaluje jako zhotovitele horské vpusti v části obce Grefty
firmu SILAMO UB. Cena díla: 136.078,- Kč.
10. Na základě protokolu komise pro výběrová řízení schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení
v části obce Horní Újezdy firmu SOFI-ENERGIC Boj-
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kovice. Cena díla: 126.873,- Kč.
11. Schvaluje zařazení Obce Prakšice do území působnosti MAS Dolní Poolšaví, zmocňuje starostku obce paní
Irenu Bandriovou k zastupování obce Prakšice v MAS
Dolní Poolšaví a bere na vědomí Strategický plán LEADER MAS Dolní Poolšaví pro období 2007-2013.
12. Na základě protokolu komise pro výběrová řízení schvaluje pana Martina Valáška, Pašovice jako nájemníka do
obecního bytu budovy čp. 66, I.patro.
13. V souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce schvaluje úpravu výše odměn pro neuvolněné členy OZ z důvodů navýšení počtu obyvatel
obce nad 1000.
14. Schvaluje na základě § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích nabytí Protierozního a protipovodňového
opatření v trati Zážlebčí, vybudované MZČR na pozemcích p.č. 3343, 3346, 3347, 3348, 3375, 3383, 3384, 3546,
3547, a 3548 v k.ú. Prakšice. Účetní investiční hodnota
díla ke dni předání činí 2.136.649,- Kč.
15. Bod jednání o žádosti Římskokatolické farnosti se přesunuje na příští jednání OZ.
16. Schvaluje změnu rozpočtu č. 1 dle přiloženého návrhu
17. Nevyhlašuje na základě novely školského zákona § 166
odst. 3 a přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona
č.472/2011 Sb. v zákonné lhůtě do 30.4.2012 konkurz
na obsazení funkce ředitele MŠ a ZŠ Prakšice.
18. Bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
finančního příspěvku za účelem stavebních úprav na
myslivecké chatě Mysliveckého sdružení Jeleňa – bez
závad a kontrolu dodání chybějících dokladů k finančnímu příspěvku pro Sokol Prakšice – Pašovice dle zápisu v usnesení ze dne 14.12.2011 – vše doloženo a bez
závad.
19. Bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce
Prakšice.
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Evidence obyvatel ke dni 28. 3. 2012
Narození
•
•
•

Antonín Kovář
Karolína Kočicová
Valérie Ulčíková

Úmrtí
•
•

Jaroslav Kandrnál
Marie Polášková

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pavel Urbánek
Martina Urbánková
Natálie Urbánková
Věra Botlíková
David Botlík
Otakar Maleňák
Lucie Maleňáková
Kristina Matušíková
Olha Klymyshyn
Lenka Rakšányiová

Iva Vivienne Ulčíková
Petr Úředníček

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 28.3.2012 - 1001,
včetně cizinců 1012.

Společenská kronika
V prvním měsíci letošního roku oslavila své krásné životní jubileum - 80 let paní Ludmila Kostelníková.
Srdečně jí ještě jednou blahopřejeme!
Ve středu 28.března proběhlo v obřadní síni našeho obecního úřadu další vítání nejmladších občánků Prakšic. Zde
vám je rádi představujeme: Karolína Kočicová, Antonín Kovář, Dušan Řezníček. Dětem i rodičům přejeme hodně
štěstí a radosti!
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Reakce na článek
V předchozích dvou vydáních Prakšických novin (podzimním a zimním) vyšel článek na pokračování o panu učiteli Ignáci Novákovi autora Františka Buráně. Na obecní úřad nám přišly dvě na sobě nezávislé reakce na tento článek.
Z jedné z nich je patrné, že naše noviny nečtou „jen“ občané Prakšic. Zde vám obě reakce nabízíme.
I když už nejsem víc jak 10 let
občanem Prakšic, stále se zájmem sleduji život v obci. Strávil jsem ve zdejší škole 20 let a i když to nebyla vždy
léta lehká, rád na ně, na své žáky, jejich
rodiče a občany Prakšic vzpomínám.
Se zájmem také sleduji Prakšické noviny.V posledních dvou číslech mne
zaujaly články o kolegovi Ignáci Novákovi jako budovateli prakšické školy.
Je nesporné, že mu tyto zásluhy patří,
v tom nechci s autorem článku polemizovat.Chci se jen vyjádřit k té části,
která uvádí důvod odchodu I. Nováka
ze školy. Uvádí se zde, že důvodem
odchodu bylo jeho odmítnutí podepsat vystoupení z církve. S tímto tvrzením nemohu souhlasit ze dvou důvodů: 1. Všichni, kdo v roce 1958 prošli
prověrkami a zůstali ve školství, mohli
dál učit a žádné písemné prohlášení
o vystoupení z církve se od nich nepožadovalo.Např. kolega Jakub Zajíc
žádné vystoupení z církve nepodepsal
a mohl až do roku 1970 dělat zástupce

ředitele. Ani žádný z učitelů, kteří za
mého působení ve škole učili, takové
prohlášení nepodepsal. 2. Hlavním
důvodem odchodu kolegy Nováka
z prakšické školy bylo – jak bylo uvedeno v rozhodnutí odboru školství
ONV v Uh. Brodě, cituji: „Ignác Novák
se dopustil vážného pedagogického
přestupku“. O tomto případě bych se
asi nikdy nedozvěděl a ani bych se
o něj nezajímal, kdyby nesouvisel se
mnou. Jako ředitel školy ve Vyškovci
- Bošáčkách jsem podepsal s odborem školství dohodu, že k 1.7.1959
ukončím své působení na této škole
a nastoupím na odbor školství. Dostaneme byt v Uh. Brodě a manželka tu
nastoupí na školu. V březnu 1959 jsem
dostal příkaz ze školy na Vyškovci
odejít, zajímal mě samozřejmě důvod,
proč před ukončením školního roku
a kdo nastoupí na moje místo. Vedoucí odboru pan Tomáš Milička mi sdělil, že se uvolnilo místo v Prakšicích
a školu mám předat Ignáci Novákovi,

který byl z důvodů již dříve uvedených
ze školy v Prakšicích odvolán. Manželka měla převzít jeho místo v 1. třídě
v Prakšicích. Nevím samozřejmě, co se
tenkrát ve škole stalo a většina z těch,
kteří v té době ve škole učili nebo
o tom na ONV rozhodli, nežije. Uvádím jen fakta, s nimiž jsem byl seznámen vedoucím odboru.
Je samozřejmé, že tato událost
nijak nesnižuje zásluhy Ignáce Nováka v postavení prakšické školy. V žádném případě to nebylo mým úmyslem. A ještě poznámka ke zmínce
v článku o komunistických ředitelích,
kteří vždy uváděli počet žáků chodících do náboženství. Tento údaj byl
součástí dalších statistických údajů,
které musely školy každoročně vykazovat dle směrnic ministerstva školství. Nebyly to teda výmysly nebo iniciativa prakšických ředitelů, ale pouze
dodržování tehdy platných předpisů.
Karel Máťa,
bývalý učitel a ředitel ZŠ Prakšice

Když přičtu k 39 letům učitelování
v prakšické škole 8 let základní školní
docházky, strávila jsem v tomto vzdělávacím zařízení více než dvě třetiny
svého života. Pan uč. Ignác Novák
mě učil v 1. třídě. Později jsem učila
s jeho kolegy z 50. a 60. let, znám jejich
vzpomínky na tuto dobu a ještě později jako ředitelka jsem měla možnost
konfrontace jednotlivých tvrzení.
S p. uč. Novákem jsem se potkávala na některých setkáních bývalých
žáků prakšické školy. Dovolím si proto
několik připomínek a možná i doplnění k článku o I. Novákovi, které vyšly
v říjnu a prosinci roku 2011. 1. Bydlení
ve škole nebylo až do 60. let minulého
století v Prakšicích žádnou výjimkou.
Snad jen u těch učitelů, kteří bydleli u některé z místních rodin. Kromě
Novákovy rodiny bydlela ve „staré“

škole také p.uč. A. Chmelinová. Nebylo to důstojné bydlení, a proto se při
nové škole stavějí i učitelské byty. Jako
první se do třípokojového bytu nastěhovali Novákovi. 2. Není pravda, jak
je uvedeno v článku, že pan uč. Novák
byl pronásledován kvůli jeho náboženskému přesvědčení. Z prakšické školy
musel odejít kvůli závažnému pedagogickému pochybení. Svědčí o tom
i skutečnost, že odchází v průběhu
školního roku a ne až po jeho ukončení. 3. Zveřejněná fotografie v podzimním vydání je stejně jako každé
umělecké dílo dobré nebo špatné. Na
každého může působit různě. Bylo by
zajímavé zjistit, v kolika lidech vyvolává stejné pocity jako u autora článku
: „…osamění I. Nováka“. Možná by se
k ní taky hodil titulek: „Nechci se stát
bezejmennou hlavičkou v davu…“.

4. Pokud bylo přáním I.Nováka být
pohřben v Pašovicích, bylo zcela
na jeho synech a pozůstalé rodině,
jak rozhodli. Nebylo rozhodnutí
o pohřbení pana Nováka a jeho paní
ovlivněno také faktem, že oba dožili svůj život mimo Pašovice, i když
autor tvrdí opak? Nijak nesnižuji
zásluhy pana Nováka o výstavbu školy
v Prakšicích když připomenu, že na
její stavbě – hlavně pokud se týká
vyřizování různých povolení – měl
nemalý podíl i P.Jan Dubský. Ten získal při stavbě kostela řadu kontaktů
a sám nabídl místním orgánům spolupráci. A na závěr? Říká se: „o mrtvých
jen dobré“. Chceme-li ctít tuto zásadu, neměli bychom zároveň ubližovat
jiným, ať už mrtvým nebo živým.
Mgr. Věra Pomykalová, bývala
učitelka a ředitelka ZŠ Prakšice
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Z Mikroregionu Za Moravú
SLAVNOSTI VÍNA
I letošní září bude ve znamení
účasti Prakšic na Slavnostech vína
v Uh. Hradišti. Ačkoli se už ze strany
Synotu nebude dotovat účast krojovaných finanční odměnou, věřím, že
i tak se zúčastní co nejvíce krojovaných, kteří jedou vždy do Hradiště
z přesvědčení, nikoli kvůli penězům
a 10. ročník slavností bude stejně

úžasný co do počtu i barevnosti krojů
jako ročníky předchozí. Chtěla bych
vyzvat i další zájemce o účast. Třeba
ne v krojích, ale jako pomoc při prezentaci obce na odpoledním jarmarku. Je možné zde předvést výrobky,
gurmánské výtvory apod. a za symbolickou cenu je nabízet návštěvníkům
slavností. Jako inspiraci uvedu, že třeba obec Nedachlebice tradičně peče

ryby ze svých rybníků anebo nápad
z Topolné – chléb ze sádlem a s cibulí. Ani si nedovedete představit, jak
jde na odbyt! Najde se dobrý nápad
na prezentaci Prakšic na Slavnostech
vína v UH mezi vámi? Najdou se
i lidé, kteří jej budou za podpory obce
realizovat? Jste vítáni!

AKCE V RÁMCI MIKROREGIONU
8.5. - setkání U kameňa – pozvánka obce Topolná na tradiční setkání na rozhraní 3 katastrů
9.6. - Country bál v Prakšicích – organizuje Taneční skupina Country tanců Pašovice
17.6. - pěvecká soutěž Zpívá celý region, letos v Kněžpoli; přihlaste co nejdříve i vy a zazpívejte si s Kněžpolankou
(bližší informace na OÚ Prakšice)
24.6. - Mezifarní den v Bílovicích
Bližší informace na všechny akce budou včas uveřejněny.

Derniéra Psa Baskervillského
Prakšický ochotnický divadelní
soubor skutečně odehrál poslední
představení divadelní hry s komediálními prvky Pes Baskervilský (viz.
fotoreportáž).
Dvanáct úspěšně odehraných repríz
v nedalekém okolí (např. Dobrkovice,
Veletiny, Dolní Němčí, Horní Němčí,
Bojkovice, Březová, Kaňovice, Vlčnov, Hradčovice atd.) jasně ukázalo,
že obavy z uvedení detektivního žánru
v divadelní podobě byly zcela zbytečné. Scherloka Holmese i ostatní hrdiny
přijalo publikum skvěle jistě také díky
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osobitému zpracování postav jednotlivými členy prakšického souboru.
Čím více jsme se vzdalovali od uvedení premiéry, tím méně nám tréma
svazovala ruce a hlavně ústa, více jsme
se dokázali uvolnit, improvizovat…
Vyzařovala z nás energie i pohoda, ale
hlavně radost.
Kdo jednou k divadelní atmosféře
„přičichne“, jistě se mnou bude souhlasit, že není možné z rozjetého vlaku
jen tak vystoupit. Ani my nehodláme
tento druh zábavy pověsit na hřebík.
Už nyní pracujeme na přípravě nácvi-

ku další hry, tentokrát pro potěchu především mladších diváků, tedy pohádky. Název zatím neprozradím, snad
jen to, že se jedná o hudební pohádku
známou především z filmového zpracování. Pokud půjde vše podle našich
představ, snad ještě na sklonku letošního roku uvedeme premiéru.
Na závěr chci poděkovat nejen
všem členům souboru za spolehlivost
a lásku k divadlu, ale také starostce paní Ireně Bandriové za ochotu
a podporu naší činnosti.
Libuše Goldmannová

Březen 2012
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Karneval v MŠ

Fašank 2012
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Kaleidoskop informací
Výstava leteckých modelů řízených rádiem, kosmických zařízení se uskuteční na rozhraní měsíců května a června
na hvězdárně v Uherském Brodě. Přesný datum akce bude na plakátech. Letové ukázky předvedou žáci ZŠ Prakšice,
členové LMK a kolegové modeláři.
Knižní publikaci „Od věnečku k obálence“ o svatbách z let minulých na Kopanicích, do kterých přispěli svými
dobovými fotografiemi i naši občané, si můžete zakoupit na Městském informačním centru, v Muzeu J.A.Komenského
(zde je cena 550,- Kč) a v prodejnách knih - vše v Uherském Brodě.
V neděli 13.5. pořádá MŠ a ZŠ Prakšice v kulturním sále oslavu Dne matek, začátek ve 14 hodin. Součástí slavnostního odpoledne je i Den otevřených dveří spojený s vernisáží prací žáků školy.
Humanitární sbírka ošacení se uskuteční v pondělí 14.5. odpoledne. Bližší informace budou včas zveřejněny.
Plán svozů plastů na I. pololetí 2012 : 16.1.,13.2.,12.3.,23.4.,7.5.,4.6.
Soboty na sběrném dvoře – I.pololetí 2012 : 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.,12.5., 26.5., 9.6., 23.6.
Na Obecní úřad v Prakšicích můžete přinést i nefunkční světelné zdroje: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky a LED světelné zdroje (klasické žárovky sem nepatří!!). Sběrná schránka se nachází v suterénu OÚ, proto
je nejlepší zářivky přinést v úterý v době otevření knihovny : od 15.00 - do 18.00 hodin. Pokud je přinesete mimo tento
termín, stačí se nahlásit u pracovnice obecního úřadu.

SDH PRAKŠICE
Vážení spoluobčané.
Dovolte mně abych vás seznámil
s činností a prací sboru dobrovolných
hasičů v Prakšicích za rok 2011.
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů se uskutečnila 18. 12.
2011.
Hasičskou stříkačku jsme vzbudili ze
zimního klidu až nácvikem na okrskovou soutěž. Okrsková soutěž proběhla
21. května na místním hřišti. Náš sbor
měl v soutěži družstvo mužů i žen. Muži
se umístili na čtvrtém místě za družstvy
z Těšova, Havřic a Pašovic. Ženy byly v
soutěži osamoceny. Připravenost hasičů
byla prověřena námětovým cvičením,
které probíhalo ve firmě Slovácké strojírny Uh. Brod. Tématem byla likvidace
požáru hořícího kontejneru.
Po roční přestávce jsme 30. června pokračovali v pořádání již tradiční
pohárové soutěže v požárním útoku
O pohár starostky obce Prakšice. Přestože panovalo nepříznivé počasí, sjelo
se na soutěž 8 družstev mužů. Pořadí
na prvních třech místech bylo následující: Hradčovice, Částkov a Ořechov
C. Je škoda, že v kategorii žen byly jen
hasičky z Prakšic. Součástí hasičského
odpoledne byla výstava práce leteckých modelářů i s letovými ukázka-
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mi a možnost povozit se na koních.
Z hasičské techniky byla k vidění vysokozdvižná plošina z SDH Kunovice.
Sobotní odpoledne pokračovalo zábavou se skupinou Madison. Teď něco
k našim dalším kulturně-společenským akcím. 11. Okrskový ples hasičů
II. okrsku Uh. Brod se konal 19. února
a tentokrát jsme ho pořádali jenom my
hasiči z Prakšic. Další akcí byla Fašanková obchůzka po vesnici. V dubnu jsme sbírali staré železo. 1. neděli
v měsíci květnu jsme oslavili svátek
hasičů účastí na mši svaté a potom
jsme měli posezení v hasičské zbrojnici.
11. a 12. června pomáhali naši členové
při zajišťování krajského kola hry Plamen a okresního kola v požárním sportu dorostu, spolupořádaného našim
Okresním sdružením. Toto se konalo
na stadionu Na lapači v Uh. Brodě.
I tento rok jsme pokračovali
v modernizaci našeho materiálně
technického vybavení. Ve spolupráci
s obecním úřadem jsme koupili plovoucí čerpadlo, vhodné pro čerpání
zatopených sklepů a vodních lagun.
Také jsme pořídili několik nových
vycházkových uniforem pro muže
a ženy sboru. Dále byla zakoupena
akumulátorová baterie a byla upravena

elektroinstalace v našem autě. Zároveň
bylo auto přistaveno k technické kontrole, kterou úspěšně prošlo a i další
technika byla připravena na zimní
provoz. V příštím roce máme v plánu
koupi elektrocentrály a do budoucna je třeba se zabývat myšlenkou na
pořízení nové zásahové motorové
stříkačky, neboť ta současná již pamatuje 70. roky. Nejsou to malé finanční
prostředky, ale doufáme, že za přispění obecního úřadu se nám tyto plány
podaří realizovat.
To jsem vyjmenoval a v kostce
popsal to, co se nám podařilo a co
jsme úspěšně dokončili.
Závěrem mně dovolte poděkovat
obecnímu zastupitelstvu, zvláště paní
starostce Ireně Bandriové za materiální a finanční podporu, kterou nám
po celý minulý rok poskytovali. Děkujeme též členům soutěžních družstev
za reprezentaci na okrskové soutěži,
zvláště pak družstvu žen za reprezentaci na soutěžích pohárových a i členům sboru, jenž se podíleli na pořádání společenských a kulturních akcí.
Také děkujeme všem občanům, kteří
nás během roku podporovali a naše
akce navštívili.
František MARÁŠEK, SDH Prakšice

Březen 2012
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Mozaika z MŠ
Karnevalové veselí
Jako každý rok v období fašanku i letos se v naší školce
konal karneval. Děti celý týden nemluvily o ničem jiném a
pátečního karnevalu se nemohly dočkat. viz. fotoreportáž
Konec týdne nám přinesl největší sněhovou vánici za
celou zimu, ale to naše malé prince a princezny neodradilo. A tak se po svačině ve třídě sešla pestrá směsice masek
– včelky, broučci, čarodějové, víly, kovbojové i čerti.

Velkou karnevalovou diskotéku jsme zahájili soutěží
o nejlepšího tanečníka, následoval balónkový tanec i oblíbená „mašinka.“
I když nám sněhová nadílka znemožnila se projít v maskách po Prakšicích, dětem to nevadilo. A po velkém ranním
řádění spokojeně usnuly zmožení karnevalovými zážitky.
Bc. Michaela Kalandříková, učitelka MŠ

Návštěva hvězdárny v Uherském Brodě
Dne 2.3.2012 jsme s dětmi 2.třídy navštívili hvězdárnu v Uherském
Brodě.Bohužel nám počasí nepřálo
a tudíž jsme nemohly pozorovat slunce dalekohledem. A tak jsme se ve studovně podívali na tři pohádky. Byly
o různých souhvězdích,které nám byly
přemítány na projektoru a tak jsme se

dověděli něco o tom, které souhvězdí co představuje a co znamená.Byli
jsme se i podívat v místnosti,kde se
dalekohled nachází.Dověděli jsme se
zde,že stěny kopule jsou posuvné,aby
tak výhled byl co nejlepší a k čemu se
jednotlivé části dalekohledu používají.Všimli jsme si na jedné z budov

hvězdárny slunečních hodin,které ale
díky oblačnému počasí nefungovaly.
I když děti neměly možnost sledovat slunce,velmi se jim tento malý
výlet líbil,protože se zároveň dověděly mnoho zajímavostí.
Jaroslava Vlková,učitelka MŠ

Co nás ještě čeká…
Masopust a loučení se zimou už
máme za sebou a přicházející krásné a slunečné jaro nám přináší příležitosti k dalším akcím. Nejbližší
je nám velikonoční dílnička pro
rodiče s dětmi, na kterou je všechny
v pondělí 2. dubna zveme a těšíme
se na ně.
Slunečných jarních dní využijeme i k delším procházkám do přírody a návštěvě kamarádů v Mateřské
škole Pašovice.
V dubnu se také budeme těšit na
návštěvu dopravního hřiště v Uherském Brodě, kam se vydáme i s těmi
nejmladšími dětmi a seznámíme se
se základními dopravními značkami, bezpečností a pravidly silničního provozu nejen z pozice chodců, ale také řidičů – cyklistů. Co
se naučíme, si vyzkoušíme v praxi
při dopravním soutěžení na vlastních kolech a koloběžkách na hřišti
v Prakšicích.
Na nové kamarády, kteří za námi
budou od září do školky docházet
se budeme těšit v pondělí 16. dubna
od 13 do 16 hodin, kdy se uskuteční
zápis do mateřské školy.

Březen 2012

S dubnem se rozloučíme a květen
přivítáme rejem čarodějnic. Dopolední čarování ve třídách završíme
tematickým soutěžením na školní
zahradě a letem čarodějnic vesnicí.
Máj „lásky čas“ zaměříme především na ty, které máme nejraději –
maminky. K příležitosti jejich svátku s dětmi připravíme besídku, na
kterou v pondělí 14. května srdečně
zveme všechny rodiče a prarodiče
našich dětí.
Termíny dalších akcí budeme
přizpůsobovat počasí. Speciálně
pro předškolní děti máme naplánovanou exkurzi do Kovosteelu ve
Starém městě a zakončení předplavecké výuky účastí na soutěži
„Putování žabky Žofky“.
Nezapomeneme ani na oslavu
Mezinárodního dne dětí s dopoledním soutěžením na školní zahradě, hledáním pokladu a návštěvou
divadélka Barborka.
Mezi dětmi je oblíbený letos již
8. ročník letní sportovní olympiády
a výlet.
Největší akcí pořádanou ve spolupráci se SRPŠ při MŠ a myslivec-

kým sdružením Jeleně je již tradiční
sobotní pohádkový les s táborákem,
na který zveme známé i neznámé,
místní i přespolní, zkrátka všechny,
kteří mají rádi pohádky, soutěžení
a zábavu. Letos to pro mě bude
pohled z trochu jiné strany. Poprvé
z pozice vedoucí učitelky se zodpovědnějším úkolem. Proto předem
děkuji všem, kteří při organizaci
přiloží ruku k dílu nebo pomohou
dle svých možností jakýmkoli jiným
způsobem.
Školní rok jako každý jiný zakončíme rozloučením a „pasováním“
předškoláků na obecním úřadě.
Nebude chybět ani nocování ve školce s nočním putováním po zahradě,
soutěžemi a nocí plnou zážitků.
Doufám, že se naše akce budou
dětem líbit, užijí si je a budou na ně
rády vzpomínat.
Bc. Ivana Michalčíková
vedoucí učitelka MŠ
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Střípky ze ZŠ
Dort pro vojáky
Ve čtvrtek 8. března 2012 nastoupili v Prostějově příslušníci 8. jednotky PRT k slavnostnímu ukončení
činnosti této jednotky. Před vojáky
předstoupili ministr obrany Alexandr
Vondra, náčelník generálního štábu
gen. Vlastimil Picek, zástupce náčelníka GŠ gen. Aleš Opata, představitelé města a další vzácní hosté. Za
úspěšné splnění stanovených úkolů
byli vojáci dekorováni řády a medailemi. Ministr obrany v krátkém projevu poděkoval příslušníkům 8. jednotky PRT za jejich práci a vyjádřil
uspokojení nad tím, že se všichni vrátili zdrávi zpět domů. Také náčelník
GŠ jim poděkoval za velmi úspěšné
splnění všech úkolů, kterým přispěli
k šíření dobrého jména Armády České republiky ve světě.
Také Stonožka měla příležitost

vojákům za jejich práci poděkovat.
Paní Běla slíbila veliteli jednotky
pplk. Andráškovi, že po jejich návratu domů jim stonožkové děti předají
vlastnoručně upečený dort. Splnění slibu se ujaly děti z naší základní
školy a vojákům skutečně nádherný
dort upekly a na slavnosti předaly (viz. fotoreportáž). Protože tento
dort nejen nádherně vypadal, ale také
výborně chutnal, jak potvrdili všichni
přítomní, děkujeme touto cestou paní
Olze Maráškové a její rodině, která se
tohoto zajímavého úkolu ujala.
Příslušníci naší armády jsou za
spolupráci se stonožkovými školami
vděčni. To dokazuje dopis, který nám
zaslal velitel 8. jednotky PRT podplukovník Ing. Pavel Andráško:
,,Jak vyplývá z názvu naší jednotky, jsme již osmou jednotkou AČR

působící v afgánské provincii Logar,
jejíž hlavním úkolem, a to společně
s civilní části PRT, je podpora rozvoje a rekonstrukce ve všech oblastech
života v této části Afganistánu. Proto
je pro nás velkou ctí, že jsme v tomto úsilí podporováni Stonožkovými
dětmi a velice oceňujeme Váš podíl
na této humanitární pomoci všem
potřebným. Pro život na celém světě
je velmi důležité, aby se měli lidé rádi,
aby si pomáhali. A právě Vy všichni
jako Stonožkové děti jste tohoto dění
součástí, pomáháte tyto potřeby naplňovat s dětskou láskou, pomáháte tak,
jak to děti umí a dovedou.“
Jménem paní Běly, prezidentky
hnutí Na vlastních nohou Stonožka,
děkuji všem dětem a jejich rodičům,
kteří se na práci pro hnutí podílejí.
Mgr. Jana Kovaříková

Lyžařský výcvik
Letošní lyžařský výcvik, na který
jsme se všichni moc těšili, začal
15. ledna odjezdem od školy. Půlka naší třídy (včetně mě) na lyžích ještě nikdy nestála, proto to pro nás byl
obzvlášť výjimečný zážitek. Dokonce
jsme se naučili lyžovat i my, taková
nemehla. Celý výcvik jsme přebývali
v krásné dřevěné chatce, pokoje tam
byly vážně moc útulné. Každý den
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jsme si užívali naplno, poslouchali
přednášky instruktorů a pak se pouštěli do vtipných večerních programů,
které si muselo připravit vždy jiné
družstvo družstvo. Na svahu nám to
všem moc šlo. Ze začátku bylo pádů,
že se nedaly spočítat, ale zlepšovali
jsme se a jejich počet rapidně klesal.
Během posledních třech dnů
chytli téměř všichni pěknou chřip-

ku, nakonec jsme to ale nějak přežili
a v pondělí jsme už zdrávi nastoupili
do školy.
I přesto všechno máme velkou
spoustu super zážitků, na které už
nikdy nezapomeneme. Doufám, že
se příští rok opět sejdeme na svahu,
tentokrát v lepší kondici.
Aneta Luksová, 7. třída
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Ples
Letošní ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Prakšice se uskutečnil 21. ledna 2012. O zahájení se postarali žáci 9. třídy, kteří si pod
vedením paní učitelky Gajdůškové připravili polonézu. Krásné bílé šaty a oblek navodily slavnostní atmosféru a vystoupení se opravdu povedlo. Společenské tance předvedl také profesionální taneční pár, který jste mohli vidět už v loňském
roce. K tanci a poslechu potom hrála cimbálová muzika Réva ze Zlína. viz. zadní strana
Ing. Jana Horonyová

Sbírka pro charitu
V této mimořádně mrazivé zimě strádají především lidé v nouzi, bez domova. Oslovili jsme pracovníky Charity v Uherském Brodě s nabídkou organizace sbírky teplého ošacení, obuvi, zimních doplňků, dek apod. Následně jsme požádali
rodiče našich žáků, ale i ostatní občany Prakšic i Pašovic, zda by darováním těchto věcí pomohli strádajícím lidem.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. Velmi si také vážíme ocenění, kterého se nám dostalo dopisem vedoucí
pracovnice Krizového centra Bc. Jany Forrové. Více informací zjistíte na našich webových stránkách.
Mgr. Marcela Chmelová

Postřehy žáků (8 – 9 let)
Kdybych byl/a starostou…

Co bych vybudoval/a místo koupaliště?

- V první řadě bych postavila dům jenom pro děti, aby si
tam mohly přijít hrát nebo jen tak si tam sednout, když
bude venku zima. Jinak bych nic moc neměnila, líbí se
mi tu.
- Postavil bych větší tělocvičnu a posilovnu.
- Za prvé bych se nikdy nechtěl stát starostou, ale kdybych jím byl, tak bych v současné době neměnil nic.
V Prakšicích se mi líbí a jsem rád, že tu žiju.
- Koupila bych do školy automat na nápoje a sladkosti.
- Nechtěl bych být starostou, protože bych musel za
všechno zodpovídat. A na to já nemám hlavu.
- Postavila bych autobusové zastávky.

-

Park s lavičkami a jezírkem s lekníny
Skatepark
In-line park
Hřiště na volejbal
Vojenské muzeum
Bruslařskou dráhu
Lanové centrum s restaurací
Rozšířil bych hřiště
Sportovní halu
Hřiště na paintball
Zastřešené kurty

Práce žáků
Velikonoce
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je na červeno,
na modro i na zeleno.
Kluci chodí s pomlázkami
na mrskačku za holkami,
dostanou ta vajíčka,
nesmí chybět pentlička.
Kateřina Píšková, 7. třída
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Jaro
Jaro, tento pojem jen těžko vyjádří kouzlo, které v sobě toto
období skrývá. Miluji štěbetání ptáčků, šumění potoka i růst
trávy, která se právě zbavila sněhu. Není ani vedro a ani zima, je
krásně a slunce je zářivější než kdy jindy možná proto, že si jej
v zimě nemůžeme užít a chybí nám jeho paprsky lechtající na
tváři. Květiny se prodírají na světlo a kvetou zářivými barvami,
zvířata radostně pobíhají, pasou se a probouzí se ze zimního
spánku. No není ten souhrn zvuků a barev venku nádherný?
Jana Buráňová, 7. třída
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Včelaři
1

Prakšičané včelaří již dlouho a věřme, že včelařit ještě
dlouho budou. Včelaření je totiž velmi prospěšná zájmová činnost našich spoluobčanů. Albert Einstein kdysi řekl: „Pokud
by zmizely na Zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.“ Měl na mysli nejen přímý užitek z včel spočívající v jejich
produkci hodnotného medu a některých dalších produktů,
například mateří kašičky, včelího vosku, tmelu (propolisu)
a nebo včelího jedu, ale zejména nepřímý užitek spočívající ve
zvyšování produkce rostlinné výroby opylováním. Lapidárně
řečeno- když nebude včel, nebude časem co jíst…
Včelaření je však nejen velmi prospěšné, ale také velmi
časově a i finančně náročné.
Mnoho z nás u včelařů vidí jen zisk z prodeje medu. Neví
však, že jeho získání předchází stovky hodin ročně strávených „ve včelách“. Včelař se musí po celý rok o včely pečlivě
starat. Chrání je proti mnoha nemocem. A že jich je -varroáza, virové nákazy, mor včelího plodu, nosemóza, houbová
onemocnění, zavíječ voskový a tumidóza. Zejména ochrana
proti roztoči -parazitu Varroa je dnes prováděna pravidelně
a povinně. Hlavní fáze jejího léčení probíhají v období říjen,
listopad a prosinec. Včelař před zimou musí také pomáhat
chránit včelstva před loupežícími živočichy - před vosami,
brouky, myšmi, rejsky a ptáky ( zúžuje jim česno). Včelař
rovněž musí včely krmit. Krmení včelstev má dvě hlavní
podoby: zakrmení před zimou (náhrada za odebraný med)
a průběžné sezónní podněcování. Cena cukru přitom stále
roste a pro jeden úl ho včelař spotřebuje až 20 kg ročně. Při
pravidelných celoročních prohlídkách včelař kontroluje činnost včel a jejich matky. Následně pak spojuje a přemísťuje slabé včelstva, doplňuje rámky s mezistěnou do plodiště
a medníku, zvětšuje úlový prostor a přidává nové nástavky
do úlu, vyměňuje matku, doplňuje oddělky a zásoby potravy
pro včely, odchytává roje a pod. Když pak v zimě včelstvo
zimuje a mohl by si včelař trochu odpočinout, musí si vyrábět nové rámky s mezistěnou, provádí údržbu úlů, opravuje
a shání další včelařské pomůcky (např. pro přípravu rámků,
medobraní, krmení, léčení, zpracování vosku, chov matek
aj.) To vše zase stojí včelaře čas a další nemalé peníze.
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Z výše uvedeného je patrné, že mozaika včelařských činností je velmi pestrá. Proto příště, až budete zase kupovat
med a částka se Vám bude zdát vysoká, uvědomte si, co vše
včelař musel do toho vložit…
Ale vraťme se zase k historii včelařství. Z celosvětového
pohledu je včelaření opravdu hodně staré. Včela medonosná
(Apis mellifera) je jedním z nejstarších živočichů využívaných
člověkem. Včela a informace o jejím chovu se objevují již na
sumerských tabulkách či v textech starých Egypťanů. Zmíňka o včelím produktu-medu je také i v bibli. Ve druhé knize
Mojžíšově, verši 8., kapitole 3. je uvedeno, že Bůh přivede svůj
lid do země, která bude oplývat mlékem a medem. Také praotec Čech vystoupil na horu Říp a pronesl svoji větu:
„To je ta země zaslíbená, medem a strdím oplývající.“
Ve střední Evropě byla včela obyvatelkou lesa. Jako hnízdiště (obydlí) jí posloužily duté stromy nebo pařezy. Časem
proto lidé začali ve stromech vytvářet umělé dutiny, aby
poskytli prostor dalším včelám. Místo stojících stromů byly
stále častěji používány úly z pořezaných, ručně vydlabaných částí kmenů ( tzv. kláty). Ty už bylo možno přestěhovat do blízkosti obydlí včelaře a pro med nebylo nutno lézt
na strom. Tím se stala péče o včelstva mnohem jednodušší.
Včelař vyráběl typické kláty v mnoha variantách. Výroba úlů
ze slámy, rákosu, palachu nebo proutí znamenala pro včelaře velké zjednodušení, neboť uplést v zimě pár košů bylo
podstatně jednodušší než vydlabávat kmeny stromů. A tak
vznikaly koše, nazývané tzv. překlopné košnice, Kláty i koše
měly společnou nevýhodu, prohlídka včelstva a zjištění jeho
stavu nebyla možná bez narušení nebo zničení díla. Včelařům proto zůstaly utajeny biologické děje a vnitřní vztahy
ve včelstvech. Až osvícený švýcarský chovatel včel Francois
Huber (1750-1832) vymyslel úl, do kterého bylo možno
nahlédnout: byl to Huberův rámkový úl.
Ve středověku byli včelaři ve velké vážnosti. Jejich cechy
a společenství se datují již od doby Karla Velikého. Mohli
nosit zbraň, měli zvláštní práva a vlastní, tzv. včelařský soud.
Dne 8. dubna 1775 podepsala rakouská císařovna Marie
Terezie (1740-1780) včelařský patent pro Moravu. Tímto právním dokumentem, který si podržel platnost až do
r. 1950, se mj. ustavila včelařská škola ve Starém Brně, držitelé včelstev byli zbaveni jakýchkoliv daňových břemen a svým
způsobem i nevolnických povinností. Císař Josef II. (17801790) uložil farářům rozumět selskému hospodaření. Včelaření se stalo součástí vzdělávání v kněžských seminářích.
Průkopníky lidového včelaření se tak stávali především venkovští kněží.
A pomalu se dostáváme k prakšické historii včelaření. Potvrzením předchozích řádků je první prakšický farář
František Dvořáček. Ten ihned po příchodu do Prakšic
v roce 1906 začal aktivně včelařit a učit této dovednosti své
farníky. Rovněž další farář-Jan Dubský, který do Prakšic
přišel v roce 1937, byl také aktivní včelař. Když už mluvíme
o faráři Janu Dubském, musíme vzpomenout i jeho jmenov-
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ce-učitele Josefa Dubského, který v prakšické nejstarší škole působil v letech 1822-1862. Ten mimo jiné, že začal psát
nejstarší dochovanou školní kroniku na našem okrese, byl
zapálený sadař (vysadil „Manůj“ žleb) a také právě včelař.
Mnoho jeho žáků v této činnosti pokračovalo a za všechny
jmenujme jeho prapravnuka Josefa Vlka -“zvonicu“ (1901)
z č.73, který celý svůj život včelařil a tato činnost se stala jeho
největším životním koníčkem ( Foto č.1 ). Měl své úly na své
zahradě (Foto č. 2), v Hůrkách, v Trnových ( zbytky jeho úlů
tam jsou dodnes -Foto č. 3) a u potoku Holomňa na hranici
prakšického a drslavského katastru. Naši starší spoluobčané
si určitě vybaví, že každou neděli, po kostele, namísto „taročků“, pravidelně vyrážel do včel...

2
FOTO 2
FOTO 3

Další zapálení „prvorepublikoví“ prakšičtí včelaři byli
František Šuranský (1883 ) z č. 188
-rodák z Nedachlebic, který měl své úly ve Vrhových (Foto
č. 4) a Tomáš Buráň (1865) z č. 26. Ten naučil včelařit i své
syny Antonína (1892),Aloise (1900) a Františka (1902). Antonín a Alois se později přiženili do Havřic a Pašovic, kde pak
oba patřili k uznávaným a největším místním včelařům.

3

Lze říci, že většina následujících prakšičkých včelařů se
od výše vzpomínaných včelařů inspirovala a učila. Z těch co
již zemřeli lze vzpomenout Josefa Gébu z Vinohradů č.141,
Františka Lysoňka z Horního Konce č.46 a Františka Vlka
„sáblíka“ z Dolních Újezdů č. 251.
V 60.letech na prakšické základní škole existoval včelařský kroužek. Vedl ho tehdejší školník Vojtěch Čumíček
z č.244. Kroužek míval kolem 15 členů, měl vlastní včelín ve
školní zahradě a v něm až 5 včelstev.
Včelaření prošlo svým vývojem a zatímco výše uvedení staří včelaři včelařili v maloprostorových úlech, většina
dnešních včelařů používá nástavkové úly (viz Foto č.5), které
umožňují jednoduchou celoroční manipulaci a práci s včelami, ale také 3-4x větší výtěžnost medu na jedno včelstvo.
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4

5

Dle počtu včelstev je jednoznačně největší současný
prakšický včelař Radek Hložek z č.145 (56 včelstev-Grefty).
P. Hložek je také současným jednatelem těch prakšických
včelařů, kteří jsou organizováni v uherskobrodské organizaci Českého svazu včelařů. Svou včelařskou aktivitu rozšířil
i do sousední vesnice Pašovice, kde si v lokalitě Na Podbůdí
zřídil další úly.
Další současní prakšičtí včelaři jsou František Zábojník
z č. 111 ( 15 včelstev), Jiří Gajdůšek z č. 120 (13 včelstev),
Otakar Maleňák z č. 123 (6 včelstev). Tito tři včelaří ve Vinohradech vedle sebe ( Foto č.5 ). Dále včelaří Josef Mahdal
z č.51 (6 včelstev v Břístovci a 3 včelstva v akátí pod Vinohrady ), Karel Oliva z č. 116 (2 včelstva-Vinohrady), Ludmila
Knotova z č. 251 ( 4 včelstva- akátí pod Vinohrady ), Rudolf
Martinec z č. 150 ( 6 včelstev-Horní Konec), Josef Vlk z č.
44 ( 2 včelstva-Horní Konec), František Marášek z č. 107 (3
včelstva-Grefty). Bohužel ne všichni prakšičtí včelaři jsou
organizovaní v Českém svazu včelařů, což je překážkou organizovaného a společného boje proti včelím nemocem.
V důsledku ubývání včelí pastvy však dobrých včelařských roků ubývá. Často se vydaří jen jeden rok z mnoha.
Dní v roce, kdy jak říkají včelaři, že meduje každý kůl v plotě, by někdy spočítal na prstech rukou. Pícniny bývají často
posečeny před plným květem, včelám brání ve snůšce špatné
počasí... Některé roky jsou pro včelaře proto často ztrátové.
Z tohoto pohledu je důležitá i součinnost včelařů s místním
zemědělským podnikem. Ten může místní včelaře podpořit
vysazováním lánů řepky či hořčice poblíž vesnice a umožnit
tak včelám první jarní snůšku. Naopak by zase neměl provádět
letecké chemické postřiky v blízkosti pole řepky v době snůšky,
jak to provedl ZEVOS v loni na jaře, kdy pak následně uhynula
prakšickým včelařům až 1/3 včel.
„Včela byla vždy synonymem pro pracovitost, pospolitost, spořivost a poctivou práci. Kolik pěkných rčení o ní
existuje:
Pilný jako včelka. Po všem h…, po včelách med.
Hledí, jako by mu uletěly včely.
Sklenice medu - půl lékárny domu.
Roj včel v máji stojí za fůru sena.
Takže prosím, až Vás příště zase někdy „pichne“ včela
, nezlobte se za to na včelaře. Jeho včely jsou tu i pro Vás.
Nehledě k tomu, že je to zdravé...
František Buráň Vinohrady 120
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TJ SOKOL PRAKŠICE - PAŠOVICE
Vážení spoluobčané,
fotbaloví fanoušci,
po zimní přestávce se nám opět
v dubnu rozběhnou krajské a okresní
fotbalové soutěže ročníku 2011-2012.
Začíná tak druhá náročnější polovina
soutěžního ročníku. Naše čtyři mužstva
se postupně po novém roce zapojily do
přípravy, která vyvrcholí ostrým již
zmiňovaným startem do soutěže. Na
úvod nechám promluvit trenéry, kteří
krátce zhodnotí přípravu na jarní část
soutěže.
Přípravka je po podzimní části na
prvním místě tabulky a budeme dělat
všechno proto, aby to vypadalo stejně nebo podobně i na jaře. Za dobrý
výsledek vděčíme i tomu, že se děti
účastnily tréninků i zápasů ve velkém
počtu (průměrně 15 hráčů). Od začátku února probíhá zimní příprava každý
čtvrvrtek v tělocvičně, tady už v menším počtu.
Sukup Martin – trenér
Družstvo žáků po postupu do
okresního přeboru vstupuje do jarních
odvet ze třetího místa. Žáci v podzimní části sezóny získali celkem 19 bodů
/6 vítězných zápasů, 1 remíza, 1 prohra, 37 vstřelených a pouze 3 obdržené
góly/. Nejlepším střelcem byl David
Slezák. Po podzimní části sezóny jsou
žáci v tabulce na pěkném třetím místě
se ztrátou tří bodů na první Šumice.
Jelikož nám po sezóně odchází 5 hráčů
do dorostu, zapojujeme do zápasů už
i chlapce z přípravky. Tito se už snaží
prosadit a dokonce se některým podařilo vstřelit góly. Rád bych poděkoval
hráčům za vzornou docházku na tréninky i zápasy a trenérům za pomoc při
vedení družsta. Věřím, že se ve druhé
polovině sezóny udržíme minimálně
na pozici, kterou držíme doposud.
Josef Kadlček, trenér
Prakšičtí dorostenci začali zimní
přípravu 18.2.2012. V období od 18.2.
do 25.2. 2012 proběhlo, díky jarním
prázdninám, 5 tréninků. Dále jsme
pokračovali v trénování 2x týdně. Od
začátku zimní přípravy bylo snahou
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všech trenérů zabezpečit pro kluky fotbalové soustředění. Nakonec se podařilo, díky vstřícné domluvě mezi vedením TJ Sokol a také Obcí Prakšice, tuto
akci zrealizovat. Podmínkou bylo, že na
financování se budou podílet i samotní
hráči a trenéři. Soustředění proběhlo
v areálu stadionu TJ Vlčnov. Hráči a
trenéři si hradili ubytování, TJ Sokol a
Obec Prakšice přispěly na stravování,
zapůjčení sportovní haly a přípravu
hrací plochy. Doprava byla hrazena z
dotace, kterou poskytuje Obec Pašovice, na dopravu dorostu na zápasy. Celé
soustředění mělo mít především herní
a zápasový program. Byly naplánovány
3 zápasy a také další tréninkové jednotky. Ve čtvrtek 8.3. dorostenci sehráli
přátelské utkání s dorostenci z Vlčnova
ve vlčnovské sportovní hale. V pátek
se měl konat zápas na hřišti a v sobotu ráno také zápas na venkovním hřišti s dorostem z Hradčovic. Plán jsme
museli mírně upravit, protože v pátek
nám nepřálo počasí. Tento den proběhly 3 tréninkové jednotky, z toho jedna
ve sportovní hale. V sobotním zápase
s dorostenci z Hradčovic si hráči sáhli
na dno svých sil, ale nakonec zvítězili
3:2. Soustředění se zúčastnilo celkem
13 hráčů a v rámci svých možností se
doplňovali všichni 3 trenéři – Zdeněk
Kadlček, Petr Jakeš a Jaroslav Hladiš.
Za finanční podporu této akce a
také za vstřícné jednání a pochopení
chceme poděkovat TJ Sokol Prakšice – Pašovice, Obci Prakšice a Obci
Pašovice. Jako trenéři věříme, že toto
soustředění pro kluky bude zavazující
a bude jejich snahou poprat se s nelehkou situací a zachránit soutěž. To se
podaří, jen pokud si kluci uvědomí, že
pravá parta vznikne a upevní se, pouze
tehdy, když se něčeho dosáhne. Před
několika desítkami let hrávali prakšičtí dorostenci před zaplněnou tribunou
nadšených diváků. Ti však na fotbal
nechodili jenom proto, že neměli co
dělat. Chodili se fotbalem bavit. Až to
naši mladí hráči pochopí, tak si boudou
fotbalu užívat a určitě je přijdou podpořit i jejich fanoušci.
Jaroslav Hladiš -trenér

Přípravu I. mužstva na jarní část
fotbalové sezony jsme zahájili 20. ledna 2012. Trénovali jsme dvakrát týdně
v domácích podmínkách. Účast hráčů však nebyla dobrá, čímž trpěla celá
příprava. Zúčastnili jsme se zimního
turnaje v Uherském Brodě a s bilancí
4 výher a dvou porážek jsme obsadili
konečné 3. místo.
Podzimní kádr neopustil žádný
hráč, naopak jsme v přípravných zápasech testovali řadu nových tváří. Spoléháme na vlastní odchovance, ale jen
s nimi to nelze. Pro jarní část by nás
proto mohli posílit 2 nový hráči, se kterými nyní jednáme.
Cíl pro jaro je jasný - udržet mužstvo
v 1.A třídě.
Svatopluk Bičan-trenér
Z fotbalového zákulisí vzpomenu
asi dvě zásadní informace a to, že začátkem letošního roku proběhla na příkaz
ČSTV nová registrace všech hráčů,
funkcionářů a členů TJ. Za tuto registraci se odvedlo na účet ČSTV za člena
50 Kč (v příštím roce to má být 100,- Kč
hráč a 200,- Kč člen), kde zatím nevíme
částku, která se nám(zdali se nám) vrátí
zpět do oddílu.
Druhou a to podstatnou změnou od
roku 2012 je financování všech sportovních oddílů z ČSTV. Na všechny
Tělovýchovné jednoty a starosty měst
a obcí byl předsedou ČSTV JuDr.Miroslavem Janstou zaslán dopis z kterého
podstatnou část uvádím :
Jak jistě dobře víte, byla koncem
loňského roku i přes protesty sportovního prostředí
schválena novela zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, která mění
od roku 2012 způsob rozdělení
výtěžku z loterijních a sázkových her.
Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný
podíl. Významná část těchto prostředků
je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto
prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení
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Tolik výňatek z uvedeného dopisu.
Po přečtení je naprosto jasné, že celou
odpovědnost za financování nejen
fotbalu, ale všeobecně sportu v České
republice naše státní orgány nechávají
na domluvě mezi představiteli Tělový-

chovných jednot a představiteli měst
a obcí.
Ať už tato situace je velmi složitá,
pevně věřím, tak jak doposud, že naše
obce Prakšice a Pašovice nás nenechají
bez podpory a finančních prostředků.
Zůstat bez těchto prostředků znamená nemít možnost zakoupit sportovní
vybavení (dresy,míče,sítě …), neuhradit
energii, nezaplatit rozhodčí, dopravu I.
mužstva (mládežnické mužstva hradí
obce) atd.Na letošní rok byla z obecního rozpočtu Prakšic schválena dotace
150 000 Kč na rekonstrukci sprch, které
byly v havarijním stavu. Děkuji zástupcům obou obcí za finanční prostředky a
pomoc při údržbě fotbalového areálu.
I přes všechny tyto zásadní změny
na rok 2012 je pro nás členy a hráče,
kteří se taky podílejí částečně na údržbě a zvelebení našeho sportovního areálu, ať už rekultivací travnaté plochy či
úpravou a výsevem tréninkové plochy,
nejmladší sběrem odpadků po zimě…,
stále pro nás zůstává zásadní, dobré
sportovní výsledky s nedílnou pozitivní
reprezentací obou obcí.
Všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev a těm, kteří pomáhají
Prakšicko – Pašovskému fotbalu děkuji
za jejich volný čas strávený ve prospěch
druhých. A současně žádám, především rodiče dětí mládežnických
mužstev a fanoušky o podporu přímo na zápasech. Nic víc mladé hráče
nemotivuje než Vaše přítomnost na
zápase.
Stanislav Velecký

Jak jistě mnozí víte, folklorní
soubor Holomňa od roku 2010 pravidelně zahajuje zdejší farní plesy,
stará se o vystoupení na hodech či
pořádá vánoční koledování. Každopádně se za pouhé tři roky své existence pořádně rozrostl a to jak po
stránce členů a krojů, tak po stránce repertoáru i celkového zaměření
souboru.
Naposledy se Holomňa mimo
Prakšice ukázala na Kateřinském
jarmarku v Uherském Brodě (za
doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn), kde mělo velký úspěch

chlapecké pásmo Klobúkový.
Holomňa reprezentuje naši obec
nejen známými lidovými tanci a
písněmi z širokého okolí, ale obnovuje také zapomenuté tradice přímo
z Prakšic. Nyní nacvičujeme pásmo
prakšických tanců, které bude mít
premiéru na letošních hodech.
Snažíme se též o založení cimbálové muziky, což se nám daří velmi pomalu, protože je v Prakšicích
málo muzikantů (hlavně houslistů).
Za výpomoci houslistky z CM Rozmarýn však už mohli někteří z vás
„naši“ muziku slyšet na loňském

ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč.
Podrobný odhad odvodů pro každou obec je pro vaši informaci k dispozici na internetu
http://www.olympic.cz/public/img/
financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
Dle informací MF ČR obdrží obce
první zálohovou platbu již v dubnu
2012. Zmíněné prostředky ze státního rozpočtu byly v obcích v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti.
Samotný podíl prostředků pro sport
činil dlouhodobě více než 50 %, a to
zejména ve prospěch sportu mládeže.
Řada starostů před schválením novely loterního zákona prohlašovala,
že tak tomu bude i v letošním roce.
Starostové byli o výše uvedeném
právě v těchto dnech informováni,
a to dopisem, zaslaným do datových
schránek obcí z Ministerstva financí
ČR. Je proto nutné, aby se představitelé sportovních klubů a jednot právě
v těchto dnech starostům o proklamované řešení přihlásili a o zásadní
navýšení podpory sportu korektním
jednáním usilovali. Obce totiž obdrží
navíc finance, které v minulosti putovaly z loterií přímo do sportu.
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Hokej
v Prakšicích
Na přelomu letošního ledna
a února zavítala do našich končin
opravdová zima. Prakšický rybník
se tak stal na dva týdny centrem
pozornosti. Scházela se zde prakticky celá vesnice jako za starých
časů. Mohli jsme tu potkat rodiče
s dětmi, mládež, ale i dospělé, kteří se zde každý den připravovali na
zápas (viz.zadní strana).
Trénovali tak poctivě, že se to
neobešlo bez drobných poranění. Konečně nadešel DEN D, kdy
se měli utkat „mladí“ se „starými
pány“. Vše bylo připraveno, nechyběla ani střídačka v podobě starého
gauče a bar s občerstvením, jehož
úlohu plnil vozík auta. V napínavém
zápase zvítězilo nakonec mužstvo
starších, ale o to vlastně ani nešlo.
Důležitý byl dobrý pocit ze hry
a příjemného setkání.
Mgr. Monika Mahdalová

FS HOLOMŇA
– co se událo
a co se chystá
Koledování u Betléma, se kterým
jsme taktéž vystoupili v Uherském
Brodě.
Závěrem chci poděkovat Vám
všem, a hlavně obecnímu zastupitelstvu, za podporu našeho souboru, protože bez ní by Holomňa
nemohla fungovat, a zvu mezi nás
nové členy (starší 14 let) – tanečníky i muzikanty.
Více informací o folklorním souboru na www.holomna.estranky.cz
Klára Goldmannová
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