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Krásy Vánoc
Vánoce jsou krásné svátky,
za hlavu hoďte všechny hádky.
Zimní sporty provozujte,
u toho se zaradujte.
Sáňky, lyže vytáhněte,
hlavně kosti nezlámejte!
První přijde Mikuláš a čertíci,
odnesou jen děti zlobící.
Za pár dní je Štědrý den,
každý bude obdařen!

Maminka peče vánoční cukroví,
celým domem to vždycky zavoní.
Atmosféra u nás houstne,
po Vánocích každý ztloustne.
Všechno končí Novým rokem,
vkročíme do něj dlouhým krokem!
Přejeme Vám všechno nejlepší,
Ať se Vám splní všechny velké sny!!!
Vážení spoluobčané !
Je tu opět čas rodinné pohody,
porozumění a klidu – čas Vánoc!
Chceme vám všem popřát
příjemné prožití svátků, spoustu lásky,
tolerance a štěstí.
Do celého roku 2007 vám přejeme
pevné zdraví, hodně úspěchů v práci,
osobním životě a splnění všech přání !
Zastupitelé a zaměstnanci
Obce Prakšice

Kadlčková Iva, Sedláčková Míša, 7. třída, ZŠ Prakšice
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Tlustá čára
V předvolební agitaci Vize 2010
byla zveřejněna spousta polopravd
a lží, z nichž se pokusíme uvést alespoň některé na pravou míru. Můžeme souhlasit s kritikou pokud se
týká konkrétních věcí, ale nemůžeme
souhlasit s tím, že po šestnácti letech
služby občanům této obce jsme museli čelit spoustě polopravd a pomluv.
Po celou dobu působení v zastupitelstvu obce a na obecním úřadě v Prakšicích jsme se snažili obci prospět, jak
nejlépe jsme uměli a mohli a myslíme
si, že je to vidět.
Je zbytečné znovu opakovat a ukazovat na vše, co jsme v obci vybudovali. Teď je podstatné dokázat se očistit od pomluv dvou bývalých straníků,
kteří v roce 2002 vystrčili „rohy“ a
jako „nezávislí“ byli do zastupitelstva
obce občany této obce zvoleni.
Především musíme konstatovat, že
tito dva „bývalí“, nyní už vážení pánové, se nemohli v žádném případě
přičinit o nápravu „problémů“ školy a
mateřské školy jak uvádějí na pamfletu, který zdárně rozšiřovali ve volební kampani. Předně o jaké problémy
vůbec šlo? Celý problém byl v tom,
že v době minulého režimu vedeného
KSČ , tj. od té doby, co byla škola postavena, do ní žádné výrazné investice nebyly poskytnuty, a proto byla
ve stavu v jakém jsme ji v roce 1990
převzali. Od roku 1990 bylo do školy,
v rámci finančních možností, obcí investováno spoustu peněz z obecních
rozpočtů. V posledním volebním období se na rekonstrukci školy podařilo sehnat ve dvou etapách potřebné
finanční částky, které byly beze zbytku a bez výhrad použity na její celkovou rekonstrukci a nemalou finanční
částkou přispěla také obec. Škola je
nadstandardně vybavená, protože
zastupitelstvo obce v minulých létech
dobrým hospodařením nastřádalo potřebné finanční rezervy a díky
dobře vytvořenému územnímu plánu
jsme získali pozemky, které jsme výhodně zpeněžili. Nevzpomínáme si,
že by potřebné finanční částky sehnal
někdo z „nezávislé“ školské rady nebo
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některý z uvedených členů zastupitelstva. Připomínáme, že na ustavujícím
zasedání zastupitelstva v roce 2002
byl do školské rady zvolen ing. Hefka,
který tím, že se nechal nominovat za
rodiče porušil usnesení zastupitelstva
obce a tím se dostal do střetu zájmů,
což lze opět dokázat.
Vybudování bytů se státní pomocí
není a nemůže být pro obec finanční
zátěží, neboť každému, kdo umí počítat dojde, že minimálně dvacet let se
do bytů nemusí investovat a dvacet
let je doba po jejímž uplynutí mohou být byty prodány. Do té doby
bude obec vybírat nájemné.
Výběrové řízení na rekonstrukci
školy bylo za úplatu zadáno firmě,
která tato výběrová řízení provádí.Pro
výběrové řízení na byty byla vytvořena a odsouhlasena pětičlenná komise
ze zastupitelů obce, kde byl mimo jiné
také F. Bednařík a výběrové řízení řídil nezávisle ing. Krátký.
Dále je nutné zmínit také to,
že kolárna pro obecní byty nestála
100.000,- Kč, jak je uvedeno na onom
již zmíněném cáru papíru, ale cca
19.000,- Kč, což můžeme opět doložit.
Je zajímavé, že je kritizováno dodatečné schvalování výdajů, které
nebyly původně v rozpočtu. Můžeme
dokázat, že se nejedná o dodatečné
schvalování , ale pouze o úpravu rozpočtové skladby.
Ten, kdo rozumí rozpočtové
skladbě a vyzná se v právních předpisech platných pro obce nemůže nic
podobného uvádět. Ale vzhledem k
tomu, že se jedná o osobitý výklad a
chápání zákonů ze strany ing. Hefky,
budiž mu prominuto.
Schvalování finančních darů v
řádu desetitisíců je fantasmagorie,
která měla zapůsobit na tu část občanů obce, kteří jsou ochotni podobným nesmyslům uvěřit a víme,
že uvěřili. Starosta obce, který je ve
funkci v součtu třináct let, nikdy nežádal odměnu, naopak odměnu několikrát odmítl. Lze to dokázat zápisem a usnesením z veřejného jednání

zastupitelstva. Pro udělení této jediné
odměny, která byly starostovi odsouhlasena za celých 13 let, a to v roce
2004, hlasovalo osm členů z celkového počtu devíti přítomných včetně
Ing. Hefky a F. Bednaříka, starosta se
hlasování zdržel.
Pokud se týká firem, které si starosta vybral na opravu rodinného
domu, je to pouze jeho záležitost, a
také záležitost každého občana této
obce, pro kterého tytéž firmy něco
opravovaly či rekonstruovaly.
Význam použitých slov klientelismus a rodinkaření tvůrcům uvedeného pamfletu uniká, proto je zbytečné
se k tom vyjadřovat.
Závěrem chceme dodat, že tento
článek by možná ani nevznikl kdyby někteří členové, kteří jsou nyní v
zastupitelstvu obce za Vizi 2010, nechtěli abychom udělali tlustou čáru
za minulostí a tím zapomněli na
spoustu pomluv. Nevíme jak by se
chovali kdyby se s něčím podobným
sami setkali.
Jsme ochotni na onen kompromis
přistoupit, pokud se nám pánové Ing.
Hefka a Bednařík veřejně omluví.
V Prakšicích 13.12.2006
Vladimír Vlk,
Vlastimil Josefík
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Členové zastupitelstva na období let 2006 – 2010

Vladimír Vlk

Irena Bandriová

Vlastimil Josefík

starosta

místostarosta

předseda
finančního výboru

Pavel Kovář

Josef Hefka

Jaroslav Hladiš

předseda
kontrolního výboru

předseda komise zemědělské
a životního prostředí

člen zastupitelstva

Foto nebylo
dodáno

Augustin Vlk

ing. Josef Hefka

Josef Kadlček

člen zastupitelstva

člen zastupitelstva

člen zastupitelstva

Další členové komisí:
Martina Velecká

- předseda komise pro rozvoj obce

Mgr. Marie Vlková

- předseda komise kulturní a sociální

Vlastimil Ulčík

- člen komise

Vlastimil Řezníček

- člen výboru

Antonín Janovský

- člen komise

Petr Juřík

- člen komise
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Střípky ze školy
Paní Běla Gran Jensen v naší škole
Dne 7.11.2006 navštívila ZŠ a MŠ
Prakšice paní Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou
- Stonožka. Přijela zejména ocenit
práci našich žáků a paní učitelky Jany
Kovaříkové pro toto charitativní hnutí. Před 15 lety obdržela paní učitelka
Kovaříková nenápadnou obálku s návrhem, zda by bylo možné, aby i naše
děti malovaly vánoční přáníčka, která
paní Běla se svými spolupracovníky
prodá v zahraničí a z jejichž výtěžku
budou financovány projekty pro děti.
Paní učitelce se nápad líbil a tehdejší
vedení školy jej také plně podporovalo. Tak se i prakšické a pašovické děti
již 15 let zapojují do charitativní akce,
kdy děti pomáhají dětem, což málokdo ví. Zisk z prodeje vánočních přání
jde na humanitární pomoc potřebným dětem v naší republice a dětem
do válkami postižených zemí. Paní
Běla Jensen přijela v doprovodu majora Karla Kouta z ministerstva obrany.
Právě vojáci z našich mírových misí
jsou velkými pomocníky při realizaci
dodávek humanitární pomoci dětem.
Co všechno za 15 let paní Běla Jensen
spolu s dětmi dokázala je úctyhodné.
I zde platí, že kapky se slévají v moře
a i nepatrná pomoc se může proměnit
ve velký dar. Kde všude Stonožka pomohla je možné snadno najít na jejích
webových stránkách www.stonozka.
org. Zmíním alespoň, že 40 nemocnic
a zdravotnických zařízeních v ČR a SR
dostalo přístroje a vybavení v hodnotě 40 miliónů korun, 6 škol v Čechách
i na Slovensku v době povodní v roce
1997 dostalo 3 milióny Kč, byla zasílána pomoc dětem stiženými zemětřesením v Pákistánu, školní potřeby pro
děti v Basře v Iráku, školní oblečení
a školní výbava pro děti v Thajsku, které bylo stiženo tsunami apod.
Paní Bělu Jensen a čestné hosty přivítal ředitel školy Mgr. Pavel Savara.
Mezi čestnými hosty nechyběli starostové obou obcí Vladimír Vlk a Jaromír Čáp, místostarostka Irena Band-
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riová, vedoucí odboru školství MěstÚ slov ředitele školy a nastala hlavní část
v Uh. Brodě Markéta Gajdůšková, programu – poděkování žákům za jeředitel Domu kultury v Uherském jich práci s předáním knihy Létáme do
Brodě PhDr. Jaroslav Mikulík a děkan války. Oceněni byli nejen současní, ale
P. František Král. Následovalo slav- i bývalí žáci, kteří se za dobu docházky
nostní přivítání starodávným způ- do naší školy do práce pro Stonožku
sobem chlebem a solí, které hostům nejvíce zapojili. Zároveň bylo pozváno
nabídli žáci v krojích. Hosté byli pří- 30 žáků naší školy na Vánoční konjemně překvapeni vystoupením folk- cert Stonožky, který proběhl 8.12.2006
lorního kroužku pod vedením paní v pražské Lucerně. Největší překvapení
učitelky Marie Vlkové, které se všem ale čekalo na paní učitelku Janu Kovavelmi líbilo. Paní Běla projevila zájem říkovou. Za svou práci byla odměněprohlédnout si naši školu. Mimo jiné na Zlatou stonožkou – řetízek se stonavštívila náš keramický kroužek, je- nožkou jí věnovala paní Běla jako dík
hož členy pod vedením paní učitelky za její dlouholetou záslužnou práci.
Jany Horonyové zastihla při pilné Podstatnou část odpoledne tvořila bepráci. Hosté se živě zajímali o výro- seda s oběma vzácnými hosty, kde se
bu keramiky a o techniku glazování děti dotazovaly na práci v hnutí Stoa vypalování keramických výrobků. nožka, na spolupráci s armádou, zajíProhlídka školy pokračovala a paní maly se práci našich vojáků v míroBěla měla možnost se přesvědčit o vých misích OSN.
tom, že naše děti jsou opravdu velmi
Celé odpoledne proběhlo v příjemšikovné a že právem jejich přáníčka né atmosféře a jistě ve všech zúčastněpatří mezi ty nejhezčí. Ve čtvrté třídě ných zanechalo jen ty nejlepší dojmy.
právě probíhalo zhotovování těchto Zároveň bylo tou nejlepší motivací pro
přáníček. Zde paní Běla s dětmi velmi pokračování v práci, která má hmatadlouho diskutovala a chválila je za je- telné výsledky ve prospěch všech pojich práci. Poté převzala z rukou žáků třebných, zejména dětí.
krabici, ve kterých byla uložena již
Mgr. Marcela Chmelová
zhotovená přáníčka. Hnutí Stonožka je věnovali žáci prvního i druhého
stupně naší školy.
Program návštěvy pokračoval ve
školní jídelně. Tam všechny čekalo překvapení. Žákyně
2. stupně pod
vedením učitelů
ZUŠ Ireny Bandriové a Tomáše
Komárka nacvičily stonožkovou
hymnu Never Be
Alone,
kterou
zazpívaly v anglickém jazyce. O
hudební doprovod se postarali
učitelé ZUŠ. Po
hymně následoval krátký pro- zleva: mjr. Karel Kout, Běla Gran Jensen a Jana Kovaříková
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Hrátky s čertem v Prakšicích

Byli jste tam také? Myslím, že většinou ano. A pokud ne, je to určitě
škoda. Divadelní představení našich
ochotníků totiž určitě stálo za to. Naši
herci po dvou letech nacvičili a zahráli známou pohádku Hrátky s čertem.
O tom, že lidé v naší vesnici i v okolí

oceňují herecké umění tohoto souboru, svědčila i vysoká návštěvnost na
obou doposud odehraných představeních na počátku adventní doby. V sobotu i v neděli hráli herci před úplně
vyprodaným sálem a bylo vidět, že se
publikum skvěle baví. Jednoduchá, ale
nápaditá výprava dala dobře vyniknout téměř profesionálním výkonům
jednotlivých postav. Těžko bychom
vybírali, která byla nejlepší, protože

díky režisérce paní Libuši Goldmannové byla každému jeho role šita na
tělo. Víme, že za těmito vystoupeními
byla spousta dřiny a času, který museli jednotliví členové souboru nácviku
pohádky věnovat. Chtěli bychom jim
všem poděkovat a věříme, že po čase
nás PRakšické ochotnické Divadlo potěší nastudováním dalšího „kousku“.
Mgr. Marie Vlková
předseda kult. komise

Návštěva koncertu v Praze
Slavnostního vánočního koncertu, který každoročně pořádá hnutí Na
vlastních nohou, se letos zúčastnilo
28 žáků naší školy, pro které byl tento
koncert odměnou za jejich práci. Protože jsme dostali pozvánku na celý program, který zahrnuje mimo jiné i účast
na slavnostní mši v kostele vojenského
kostela sv. Jana Nepomuckého, museli
jsme si opravdu přivstat. Ale myslím
si, že to opravdu stálo za to.
Po krátké procházce po Hradčanech
jsme navštívili katedrálu sv. Víta. Následující slavnostní mše byla zahájena
přivítáním paní Běly prezidentky hnutí
Stonožka (viz. foto). Hlavní kaplan armády, pplk. Jan Kozler, pak zdůraznil
důležitost pomoci bližnímu a poděkoval přítomným dětem za jejich pomoc,
kterou nezištně poskytují dětem z jiných
částí světa, které jejich pomoc potřebují. Stonožková hymna zpívaná dětským
sborem v kostele zazněla mnohem slavnostněji než kdy jindy.
Odpoledne po krátkém občerstvení jsme se opět sešli s našimi stonožkovými přáteli. A bylo jich opravdu
hodně. Na koncertu v Lucerně se sešlo
přes 1300 dětí nejen z celé republiky, ale
i ze Slovenska. Nejdřív zatančil valašský
soubor tanců dětí ze Vsetína, hned za
nimi vběhl na pódium v roli moderátora
u dětí velmi oblíbený známý herec Vojta
Kotek. Ten přivítal na jevišti paní Bělu,
která dětem poděkovala za jejich celoroční úsilí pomáhat potřebným dětem
a připomněl jim, kam směřovaly výsledky jejich letošního snažení. Dětem
v Thajsku, a Kambodži, dětem v Opařa-
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nech, dětem v bosenské obci Grk - tam
všude byla jejich pomoc doručena. Do
dětské psychiatrické léčebny v Opařanech byl pořízen nový mikrobus, do
Thajska a Kambodži peníze na jídlo, léky
a školní potřeby... Děti se dále dověděli,
že v nejbližší době bude postaven nový
vodovod pro školáky v Afganistánu. Zde
opět pomohou vojáci z jednotek CIMIC.
A pak Vojta uvádí další hosty- zpěvačku
Viktorie, pak následuje objev roku Ewa
Farna. Děti jejich hity dobře znají, tak
mají velkou radost. Po rozhovoru s vrchním ředitelem programu České televize
přivítali přítomní dalšího významného hosta - patrona Stonožky náčelníka
generálního štábu AČR pana generála
Štefku. V závěru zazpíval své hity Miro
Žbirka. Bylo to tak zábavné a strhující, že
nám všem čas velmi rychle uběhl.
Tak ještě procházka po Václavském
náměstí, návštěva vánočních trhů na

Staroměstském náměstí, kde bylo nutno zakoupit nezbytné dárky a suvenýry z Prahy, a jelo se domů. Ještě je
vhodné dodat, že v tak krátkém čase,
který jsme měli vymezený jednodenní
návštěvou Prahy, jsme zvládli i procházku po Karlově mostě či prohlídku
Staroměstského orloje.
Myslím, že čas strávený v Praze
nám příjemně a velmi rychle utekl.
Děti byly tak nadšené, že už se chystají
malovat přáníčka pro další rok. Tak ať
se ji práce pro Stonožku daří a za rok
se za odměnu můžeme těšit na další setkání opět třeba v Praze. Více o tomto
hnutí i koncertu se můžete dočíst na:
http://www.stonozka.org/lucerna2006.
htm a na záznam z tohoto koncertu se
můžete podívat na Štědrý den v poledne na televizní stanici ČT 1.
Jana Kovaříková
učitelka ZŠ
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Školní družina
Florbal v Prakšicích
Naši mladí nadějní florbalisté sehráli ve středu 15. 11. 2006 přátelské
utkání v Havřicích. Své síly porovnávali
se soupeři z Uherského Brodu. Největší
předností našich kluků byla chuť hrát a
veliká bojovnost. Museli se přizpůsobit
herním podmínkám, a dokonce poprvé hráli podle pravidel malého florbalu
na malé brány. Ale i s tímto „handicapem“ předvedli, že jsou vyrovnanými
soupeři i takovým hráčům, kteří na
hale trénují delší čas. Všem klukům
děkuji za výborný předvedený výkon.
A výsledek??? Vyhrála hra.

Recitační soutěž
Dále bych Vám ráda představila
děti naší školní družiny, které byly vybrány na recitační okrskovou soutěž,
která se konala také ve středu 15. 11.
2006 v Uherském Brodě. Na soutěž se
poctivě připravovala celá družina a
všechny děti zarecitovaly svoji báseň.
Překvapením pro ně bylo, že se hodnotily navzájem, ale tím byla soutěž
zajímavější a pestřejší. Rozhodování
bylo velmi těžké, poněvadž všechny
děti předvedly, že recitovat UMÍ! A
tím to je ještě jednou chválím. Kteří
„recitátoři“ nakonec zavítali do Uh.

Brodu a co přednesli?
Petr Vlk (První pohádka), Lenka
Lukašíková (Pampeliška), Jakub Kučera (Podzim – zima), Ivana Hefková
(Verbování), Eliška Juráková (Šel si
kohout pro výplatu), Sabina Marášková (Pohádka), Michal Kratochvíl
(Matka a jabloň)
Mošťková Michaela,
vychovatelka školní družiny

Pozvánka na kulturní akce roku
2007
OÚ Prakšice vás všechny srdečně zve na koncert Pěveckého sboru Dvořák
z Uherského Brodu, který se uskuteční v neděli 7.ledna v 17.00 hodin
v prostorách kostela Krista Krále v Prakšicích.

Plesová sezóna
Sokol Prakšice – Pašovice pořádá 26.12.2006 Štěpánskou veselici.
K tanci hraje skupina SCARLETT ROSE.
SRPŠ a ZŠ Prakšice zve všechny na svůj tradiční ples, který se koná v sobotu
20.ledna. Na programu předtančení žáků ZŠ a módní přehlídka Salónu M.K.
K tanci i poslechu hrají Záhorovjané. Začátek v 19.3O hodin.
Sokol Prakšice – Pašovice vás zve v sobotu 27. ledna na taneční zábavu.
Začátek v 19.30 hodin, hraje skupina DOMINO.
V sobotu 3.února vás zveme na hasičský ples. K tanci i poslechu hraje skupina
TEMPO, začátek v 19.30 hodin.
V sobotu 17. února zveme na poslední taneční zábavu sezóny – farní ples.
Začátek v 19.30 hodin. K tanci i poslechu hraje Ostrožanka.
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Evidence obyvatel ke dni 10.12.2006
Narození

Odhlášení

Přihlášení

Filip Řezníček, Prakšice 220
Denisa Mrázková, Prakšice 27
Ondřej Moštěk, Prakšice 292
Natálie Juráková, Prakšice 304

Ivana Strážnická, Prakšice 158
Zdeněk Šuranský, Prakšice 17
Zdeněk Vlk, Prakšice 300
Jaromír Vlk, Prakšice 44

Alena Matoušková, Prakšice 97
Petr Matoušek, Prakšice 97
Tomáš Matoušek, Prakšice 97
Jaromír Rachůnek, Prakšice 271
Božena Rachůnková, Prakšice 271
Lenka Rachůnková, Prakšice 271
Pavel Rachůnek, Prakšice 271
Lenka Mülerová, Prakšice 140
Pavla Gregůrková, Prakšice 30
Zuzana Gregůrková, Prakšice 30
Olga Gregůrková, Prakšice 30
Soňa Kubišová, Prakšice 200

Úmrtí
Božena Vlková, Prakšice 109
František Vlk, Prakšice 251
Anežka Šišková, Prakšice 152

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 10.12.2006 - 964

NAŠI JUBILANTI
V měsíci prosinci oslavují významné životní jubileum 80 let
pan Vojtěch Doležálek a 88 let paní Františka Běhůnková.
Přejeme hodně zdraví, síly a štěstí
do dalších dlouhých let.

Zrcadlo času
(díl druhý –Dědina)

Na fotografii ze 70. let je zleva Matulíkovo č. 19, Němečkovo č.20, Vlkovo č. 22 a dál vpravo roh domu Vlkového (dříve
Jurákového) č. 23.
Na dnešní fotografii z r. 2006 zůstal již jen roh domu Vlkového č. 23.Tvar zatáčky se změnil a silnice vede místem, kde
stával dům č. 22.
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Na fotografii z 50. let je uprostřed Obecní úřad (dříve využíván rovněž jako školní třída), vpravo od něho je stará hasičská zbrojnice a dál vpravo je vidět hostinec Záhorovských a Hubáčkova kovárna, vlevo od OÚ je stará zvonice z roku
1818 a trafika Františka Doležala.
Na dnešní fotografii z r. 2006 nezůstalo z předchozího již ani památky. Je vidět pouze dříve skrytou obytnou část původní Záhorovské hospody, která se postupně rozpadá...

Svatba na návsi v Dědině cca v roce 1920 s nezbytným „koláčem“. Fotografie byla ručně vybarvena. Vlevo dům Blahovo-dříve Vlkovo č. 149, vzadu za ním zasunutý dům Sedláčkovo č. 52. Vpravo je roh domu-Manovo č. 66 - naproti staré
školy (domy byly zbořeny v 60 letech při regulaci potoka).
Pohled na stejnou část návsi v roce 2006. Stromy na návsi vysázel učitel Jan Mareček v 70. letech...
Autor fotografií: František Buráň, Pod Vinohrady
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