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Ročník XI
Vážení spoluobčané!
I když jste se pravidelně mohli seznamovat na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce nebo na stránkách
Prakšických novin o všem aktuálním,
co se v naší obci děje, buduje, plánuje,
přesto jsme se rozhodli věnovat toto
podzimní vydání podrobnější bilanci
všeho podstatného za uplynulé 4 roky
naší práce pro obec.
Říká se „kolik hlav, tolik názorů“.
Platí to všude, kde se pracuje kolektivně a platí to bezesporu i o práci obecního zastupitelstva.
Vždycky se sešly různé názory na
jednu konkrétní věc, vznikaly diskuze, někdy i vzrušenější, ale přesto bylo
vždy hlavním kritériem při rozhodování o financích nebo vzhledu obce to,
co je nejpřijatelnější, nejschůdnější a
nejefektivnější nejen pro obecní rozpočet, ale i pro
vás – občany
Prakšic. Mezi téměř tisícem obyvatel jsou určitě
mnozí, kteří by
třeba udělali některé věci jinak.
Ovšem obecní
zastupitelstvo se
starostou se nemohou řídit pouze jednou vizí.
Jsou totiž svázáni
mnoha zákony
a pravidly a cesta k uskutečnění
většiny plánů je
velmi klikatá a
mnohdy se dokonce ukáže, že
je i nemožná.
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Přesto všechno se nám zdá, že se
tvář naší obce za dobu posledních 4
let hodně změnila a troufáme si tvrdit, že k lepšímu. Díky novým bytům
přibyli i noví obyvatelé, což v neposlední řadě prospělo např. i základní
škole, kde přibyly nové děti a do níž
se v tomto volebním období podařilo investovat téměř 30 milionů korun. Mnohé se ještě nestihlo, protože
všechny síly byly nasměrovány právě
na rekonstrukci budovy školy, která
si to za ta léta již opravdu zasloužila. Proto se využilo možnosti dotace,
protože získat ji není tak běžná a jednoduchá záležitost.
Plánovat a slibovat je sice hezké,
ale uskutečnit tyto plány, získat finanční dotace,
dostát platné legislativě, aby obec
neměla právní problémy, nezatížit

obecní pokladnu dluhy a k tomu všemu vyhovět potřebám a požadavkům
vás občanů je těžké a zodpovědné.
Zkuste se nezaujatě vy sami sebe
zeptat, jestli jsme v tom všem obstáli.
Jestli je život v obci pro vás příjemnější a lepší. My jsme pro to udělali
vše,co bylo v našich silách.
Pevně věříme, že období let 2002
- 2006 bylo období pozitivních změn
a další roky se bude pokračovat v započaté práci v naší obci.
Přejeme vám hodně pracovních
úspěchů a osobní pohody!
Zastupitelé obce Prakšice
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Vážení spoluobčané
Je konec volebního období. Mojí
povinností je seznámit Vás s tím,
co se nám z našeho volebního programu, na základě, kterého jsme v
roce 2002 před Vás předstoupili,
podařilo splnit a co ne. Již dopředu
mohu směle prohlásit, že také v tomto volebním období jsme vaši důvěru určitě nezklamali. Toho, co jsme
dokázali splnit, je mnohem více než
jsme slíbili.

Co se nám nepodařilo splnit.
1.) Nedokončili jsme přestavbu pálenice dle projektu, protože pálenice,
kterou má pronajatou firma LETASOL
Kunovice, není již několik sezon v provozu, a proto investice od budovy, která
je majetkem obce, by nebyla účelná.
2.) Prozatím se nepodařilo pokračovat v započetí realizace výstavby
místní komunikace od školy směrem
ke kostelu, lokalita Záhumenice, a to
kvůli nesouhlasu některých vlastníků

pozemků v dotčené časti obecního
katastru. Proto abychom mohli zadat
vypracování projektové dokumentace
potřebuje obec vlastnit alespoň desetimetrový pás pozemku v části plánované výstavby komunikace. V současné době hledáme řešení v probíhající
pozemkové úpravě, při které je brán
ohled na potřeby obsažené v územním
plánu obce. Doufám, že pozemek potřebný pro tento účel bude mít obec ve
vlastnictví.

Co jsme splnili, a to bez ohledu na volební program.
Investiční akce realizované ve volebním období 2002- 2006- stav k 30.09.2006
- Pro potřebu hasičů bylo v přízemí budovy bývalé hasičské zbrojnice
vybudováno technické zázemí s jednací místností.
V 1.NP byly vybudovány tři byty, dva dvoupokojové a jeden
jednopokojový.
- Výstavba 7 bytů v 1.NP v domě č.p. 190 .
- Rekonstrukce obecních bytů u školy(tzv. učitelské byty).
Zde byla provedena celková rekonstrukce, a to výměna elektroinstalace,
odpadů, rozvodů vody, rozvodů plynu, oprava podlah, rekonstrukce
koupelen, výměna střešní krytiny, nová fasáda aj.
- Vybudování dvou bytů na domě služeb
- Výměna vstupních dveří na obecním úřadě.
- Rekonstrukce sociálních zařízení v obecním pohostinství.
- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Prakšice I.etapa + počítačová třída.
- Plynofikace pálenice.
- Rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
- Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení Za Humny.
- Vydláždění chodníků v MŠ I. etapa + II. etapa.
- Odvodnění sběrného dvora pod Vinohrady.
- Vybudování zpevněné plochy pro parkování u hřiště.
- Prodloužení vodovodu Za Humny.
- Rozšíření bezdrátového rozhlasu.
- Vybudování víceúčelového hřiště.
- Vybudování parkoviště u sálu.
- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Prakšice II. etapa.
- Výměna oken na domě služeb a obnovení fasády.
- Rekonstrukce knihovny a archivu, vybudování sociálního zařízení
v suterénu na OÚ a vybudování garsonky (pro případ nouze) v budově
obecního úřadu
- Zakoupení víceúčelového stroje na sečení trávy a pro letní a zimní
údržbu komunikací a chodníků.
- Zakoupení nového nábytku do sálu.

Cena díla 3.560.000,- Kč
Cena díla 6.605.000,- Kč.

Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla
Cena díla

1.111.000,- Kč
771.000,- Kč
90.000,-Kč
380.000,-Kč
18.062.000,-Kč
51.000,-Kč
1.624.000,-Kč
365.000,-Kč
116.000,-Kč
67.000,-Kč
43.000,-Kč
480.000,-Kč
42.000,-Kč
2.359.000,-Kč
215.000,-Kč
10.680.000,-Kč
203.000,-Kč

Cena díla

216.000,-Kč

Cena
Cena

524.000,-Kč
233.000,-Kč.

Do celkových výdajů je nutno započítat faktury, které mají splatnost až v měsíci říjnu.
Neproplacená finanční částka celkem cca 6.000.000,-Kč.
Z toho bude dočerpáno 5.000.000,-Kč z poskytnuté státní dotace a 1.000.000,-Kč ze schváleného obecního rozpočtu.
VÝDAJE CELKEM (za volební období)…………….…………….................................……53.797.000,-Kč
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Některé neinvestiční výdaje vynaložené ve volebním období 2002-2006
- Příspěvky na činnost TJ SOKOL (doprava družstev žáků a přípravky,
míče,dresy,materiál na údržbu hřiště)
Celkem 349.000,-Kč
V této finanční částce nejsou zahrnuty náklady na sečení hřiště
a elektřina na zavlažování (jsou zahrnuty v nákladech na úpravu zeleně,
avšak bez mzdových nákladů ).
- Náklady ( benzin + mzda) na sečení hřiště za měsíc jsou
cca 2000,-Kč.
- Činnost SDH v Prakšicích.
Celkem 183.000,-Kč
- Činnost v lesnictví.
Celkem 664.000,-Kč
- Místní rozhlas.
Celkem
56.000,-Kč
- Veřejné osvětlení
Celkem 380.000,-Kč
- Hřbitov
Celkem
86.000,-Kč
- Veřejná zeleň
Celkem 405.000,-Kč
- Příspěvky ZŠ,MŠ a ŠJ Prakšice
Celkem 2.124.000,-Kč
- Dále zde nejsou vyčísleny náklady na vybavení šaten a tříd nábytkem.
O poskytnutí finanční částky na vybavení rozhodlo zastupitelstvo obce
na poslední veřejném zasedání. Nábytek bude pořízen do konce roku
a bude zaplacen z peněz získaných prodejem nepoužívané obecní zahrady.
- Předpokládaná finanční částka je
cca 1.100.000,-Kč
Celkem …...................................………………………………………………………………5.347.000,-Kč
V současné době má obec na účtě finanční prostředky ve výši cca 9.000.000,-Kč.
Na dotacích od státu jsme získali (škola,byty) celkem 34.500.000,-Kč.
Pokud si někdo myslí, že na získání dotace stačí vyplnit a poslat žádost, mýlí se. Je daleko snadnější peníze utratit než je obstarat.
Z výše uvedeného vyplývá, že po celé
volební období zastupitelstvo obce velmi dobře hospodařilo a že i při velkých
finančních investicích dokázalo shromáždit nemalou finanční rezervu. A další nemalé finanční prostředky přicházejí
a budou do obecní kasy pravidelně přicházet za nájemné z bytů a podnikatelských prostor.
Ze svého hlediska a po ohlédnutí se
za minulostí mohu konstatovat, že každé
volební období od roku 1994 bylo pro
tuto obec postrčením mezi ty nejlepší. Je
to dílo dobré spolupráce členů zastupitelstva obce zvolených většinou na jedné
kandidátce. Proč z jedné kandidátky?
Protože, tak jak se dělí voliči, tak se
také dělí zastupitelé. V posledním volebním období se na veřejných jednáních
a v zákulisí začalo politizovat. Došlo ke
zhoršení komunikace mezi dvěma členy
zastupitelstva zvolenými z jiné kandidátky a ostatními členy zastupitelstva.
Zatímco většina zastupitelů se na dění
v obci během volebního období podílela, zbývající dva přihlíželi. Docházka
na jednání zastupitelstva pana F. B. byla
sporadická a došlo to tak daleko, že od
minulého roku se žádného jednání nezúčastnil. V předešlých volebních obdobích jsme se s takovým přístupem
nesetkali, a proto se divím tomu, že na
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kandidátce Vize 2010 jsou opět bývalí
členové z předešlých zastupitelstev, kteří
neměli zájem pro tuto obec něco udělat
a šlo jim pouze o osobní zájmy.
Pokud hovořím o osobních zájmech,
tak je nutno zmínit také o účasti občanů
na veřejných zasedáních. V této obci je
pár občanů, kteří se o dění v obci opravdu zajímají a na veřejná zastupitelstva
docházejí. Ale je tu skupina občanů, kteří
se rekrutují z jedné rodiny a jejich představa o veřejných zasedáních je poněkud
v jiných dimenzích, jednání se účastní
pouze v případě, že něco potřebují a pokud se jim vyjde vstříc nebo ne, je to úplně jedno, protože členové zastupitelstva
jsou poté všichni pomluveni.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří
nám před čtyřmi léty dali důvěru a jsem
hrdý na to, že jsme je nezklamali.Dále děkuji těm občanům, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomáhali při zajišťování věcí
potřebných pro obec. Zejména děkuji
bratrům Kostelníkovým, kteří zajistili pro
obec (zdarma) spoustu technického zázemí např.traktor, stříkačky, mobilní buňku,
čerpadla aj . Patrioti ještě nevymřeli.
Děkuji za dobrou spolupráci všem
firmám, které se podíleli na obnově naši
vesnice.
Za dobrou spolupráci děkuji řediteli
školy Mgr. Savarovi.

Určitě si lze vzpomenout na spoustu
užitečných věcí vykonaných ať tím či jiným občanem pro obec, ale nelze nikdy
opomenout dobrou práci zastupitelů
obce, kteří velmi dobře vedli výbory či
komise nebo jinou poctivou prací přispěli k tomu, aby se nám dílo podařilo
realizovat.
Děkuji paní Ireně Bandriové, paní
Martině Velecké, panu Jaroslavu Hladišovi, panu Josefu Hefkovi st, panu
Vlastimilu Ulčíkovi a panu Vlastimilovi
Josefíkovi za velmi dobrou spolupráci v
zastupitelstvu obce.Velice rád bych také
poděkoval zbývající dvěma členům zastupitelstva obce, ale bohužel není za co.
Pokud jsem s poděkováním na někoho zapomněl, neudělal jsem to úmyslně,
žádám o prominutí.
Volby do nového zastupitelstva obce
budou 20. a 21. 10. 2006.
V každé obci záleží na tom, jak
ochotné má občany k veřejné práci, zda
se najde skupina lidí, kteří jsou ochotni
vzít na sebe rozhodování, přemáhat nezájem, neochotu, sobectví, lenost, často
i hloupost některých spoluobčanů. Jeto
začarovaný kruh, který je věčný.
Voličům přeji aby měli zase šťastnou
ruku. Říká se, že občané mají takovou
vládu jakou si zaslouží.
Vladimír Vlk, starosta obce
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Práce zastupitele nejsou pouze veřejná zasedání, ale na druhé straně je to jeho povinnost se těchto zasedání účastnit. Předkládáme k nahlédnutí tabulku docházky obecních zastupitelů v letech
2002 – 2006, kdy se celkem konalo 25. veřejných jednání obecního zastupitelstva v Prakšicích.
jméno

omluven

neomluven

docházka

Vlk Vladimír
Josefík Vlastimil
Hefka Josef
Bandriová Irena
Velecká Martina
Hladiš Jaroslav
Ulčík Vlastimil
Ing.Hefka Josef
Bednařík Frant.

1
1
1
3
0
4
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
1
7

96 %
96 %
96 %
88 %
100 %
84 %
80 %
76 %
52 %

Volby do zastupitelstva obce
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky se uskuteční volby do zastupitelstva obce
ve dnech 20. a 21. října 2006. Současně s nimi v naší obci proběhnou volby
do 1/3 Senátu České republiky.
Volební komise byla ustanovena v počtu 7 členů + 1 zapisovatel.
Volební místnost pro volební okrsek č.1 bude umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu
v Prakšicích.
Volby do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou:
- v pátek 20. října 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- v sobotu 21. října 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Každý volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne ve dnech 27. a 28. října 2006.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet náhradní hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči mají možnost požádat volební komisi o návštěvu imobilních nebo jinak nemohoucích
občanů a tím jim umožnit účast při volbách.
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Co znamená být zvolen do zastupitelstva obce.
Každý občan, který se nechá napsat na kandidátní listinu za kteroukoliv stranu, by si měl být vědom toho,
co obnáší být členem zastupitelstva
obce a zda má dostatek vůle a volného
času na výkon veřejné funkce. Hlavní
povinností člena zastupitelstva je účast
na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce. Pokud se nemůže člen zasedání
zúčastnit je jeho povinností se řádně
písemně omluvit, dle zákona o obcích.
Bohužel, v odcházejícím zastupitelstvu jsou členové, kteří takovou věc
jako účast na veřejných zasedáních nepovažují za nutnou, natož pak nějakou
omluvu. Jako příklad mohu uvést jednoho člena zastupitelstva obce, který
se ve volebním období veřejných zasedání zúčastňoval sporadicky a v tomto poslední roce nepřišel vůbec. Mezi
další povinnosti člena zastupitelstva
patří být dobře informován o tom, co
se bude na veřejných zasedáních projednávat a vůbec o tom, co se v obci
děje. Takové informace může každý
člen zastupitelstva získat na obecním
úřadě, tuto možnost za celé volební
období využívaly pouze členové zvolení na kandidátce se starostou obce,
zbývající dva o práci v zastupitelstvu,
jak se zdá, moc nestáli a svoji činnost
projevovali hlavně neoprávněnou kritikou. Kritice podrobili kupříkladu staré hračky a lehátka v místní MŠ, špatné
schodiště do ZŠ, které chtěli okamžitě
opravit. Tady je důležité připomenout,
že pro MŠ bylo při sestavování rozpočtu počítáno s částkou 50.000,- Kč a v
ZŠ byla provedena I.etapa rekonstrukce a měla být prováděna II. etapa, při
které měla být opravena také schodiště. Ovšem ani jednoho z těchto dvou
kritiků nezajímal špatný stav vstupního schodiště na obecní úřad a že také
toto schodiště potřebuje opravit. Také
výměna promrzajících prosklených
čelních ploch se vstupem na obecní
úřad byla schválena snad až na potřetí.
Další povinností člena zastupitelstva
obce je účast při hlasováních, protože
přitom se hlavně rozhoduje o obecních
financích, za které se provádí udržování majetku obce, rekonstrukce a inves-
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tice do majetku obce. Je zajímavé, že
někdo nemůže nebo nechce pochopit,
že je občas nutné hlasovat kladně pro
určité věci, které jsou ku prospěchu
celé obce. Jako příklad uvedu, že když
se rozhodovalo o rekonstrukci hasičské zbrojnice, kde měli být postaveny
tři byty a technické zázemí pro hasiče,
tak jistý člen zastupitelstva promlouval
k ostatním členům, jak je realizace z
ekonomického hlediska pro tak malou
obec, jakou jsou Prakšice, příliš velká
zátěž a když se starostovi podaří sehnat peníze, tak mu podá ruku. Část
peněz na vybudování bytů dotoval
stát, zbytek dala obec, rekonstrukci
jsme provedli, ruka podána nebyla
dodnes. Z nájemného za byty má obec
měsíční příjem.
Dále se zpochybňovala rekonstrukce WC v obecním pohostinství,
zpochybňovalo se provedení víceprací při rekonstrukci ZŠ a MŠ Prakšice,
zpochybňovalo se zakoupení nové sekačky na obecní úřad , zpochybňovalo se mnoho jiných věcí. V minulých
volebních obdobích byla spolupráce
celého zastupitelstva na daleko lepší
úrovni, protože se vždy dávala přednost rozvoji obce před zájmy osobní-

mi. Nikdo se nebrání rozumné diskusi,
která směřuje k vylepšení určitých rozhodnutí. Naschvály a zbytečné komentáře, které jsou pouhým „kecáním“ na
veřejná jednání zastupitelstva nepatří.
Kdyby se každý člen zastupitelstva
obce měl řídit osobním zájmem, tak
tato obec bude upadat do průměru a
možná do podprůměru. Zatím se vždy
v zastupitelstvu našla většina rozumně
uvažujících lidí, kteří po zvolení do
zastupitelstva, samozřejmě po určitém
seznámení se s povinnostmi a prací člena zastupitelstva , táhli za jeden
provaz a snažili se, aby obec Prakšice
patřila mezi ty nejkrásnější.
Proto si myslím, že každý, kdo již v
zastupitelstvu této obce dříve byl a pro
obec neodvedl to, co odvést mohl, měl
by se chytit za nos a zvážit, zda jeho
práce pro obec bude pouhou účastí
jako minule a nebo bude něčím, co se
dá definovat jinak.
Závěrem vyslovuji osobní názor, že
lidské charaktery se v podstatě nemění, a proto by si ostatní měli dávat pozor, protože nesprávná rozhodnutí se
již nedají vrátit.
Vlastimil Josefík, místostarosta
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Střípky ze školy
Školní rok 2006/07 byl zahájen 4. září 2006. Slavnostní zahájení proběhlo netradičně ve třídách, protože sál procházel
rekonstrukcí. V devíti třídách naší základní školy se po prázdninách sešlo 162 žáků – 94 z Prakšic a 68 z Pašovic. Tento den
byl slavnostním zejména pro 16 prváčků, které přivítala jejich
paní učitelka Mgr. Marcela Lukašíková. Paní učitelka od tohoto roku u nás nastoupila na celý úvazek, předchozí roky učila
pouze nepovinný předmět německý jazyk. Do školní družiny
přišla nová paní vychovatelka Michaela Mošťková z Uherského
Brodu, která bude zároveň učit tělesnou výchovu, výtvarnou
výchovu a pracovní výchovu na prvním stupni. Další novou
členkou našeho učitelského sboru se stala slečna Marie Vlková
z Pašovic, která učí na zkrácený úvazek hudební výchovu na
prvním stupni a nepovinné předměty německý jazyk a náboženství. Po mateřské dovolené se vrátila i paní učitelka Mgr.
Lenka Juráková z Pašovic, která učí také na zkrácený úvazek
přírodopis na druhém stupni.
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim bývalým kolegům Mgr. Věře Máťové a Mgr. Robertu Goldmannovi, kteří
odešli na konci školního roku na vlastní žádost, za všechnu
poctivě odvedenou práci ve prospěch prakšických a pašovických dětí a přeji jim hodně úspěchů na novém pracovišti.
Veřejnost jistě zaznamenala některé změny, které souvisejí
se školní budovou. Díky finanční dotaci z ministerstva financí od jara letošního roku probíhá druhá etapa rekonstrukce
této členité budovy. Byla soustředěna tentokrát na mateřskou
školu, sál, tělocvičnu a spojovací krček. Na celém objektu základní školy byla vyměněna střešní krytina, okapy a svody, celá
stavba byla zateplena a pořízeny nové omítky. V budově mateřské školy došlo k výměně odpadů, výstavbě nových sprch
a sociálního zařízení, došlo k rekonstrukci elektroinstalace,
úpravě všech podlah, nově byla zařízena výdejna jídel. Novým
nábytkem byla vybavena jedna třída a šatny dětí. Ve spojovacím krčku byly vybudovány sprchy a kabinet tělesné výchovy.
V sále, tělocvičně, spojovacím krčku a části mateřské školy
byla vyměněna okna a vstupní dveře. V sále a tělocvičně bylo
instalováno nové topení. V rámci rekonstrukce se uskutečnila
i úprava okolí školy. Kolem celé budovy byly vybudovány okapové chodníky, v areálu mateřské školy byl vybudován nový
přístupový chodník a opraveny chodníky. V současné době
probíhají terénní úpravy okolí školy.
Základní škola a Mateřská škola Prakšice rekonstrukcí konečně získává tolik potřebné základní podmínky k
vyučování. V novém prostředí, která se stává více podnětným, se všichni určitě lépe cítí. To se samozřejmě odráží i v tom, že je více snahy o co nejlepší výsledky. Žáci
i učitelé přicházejí s novými myšlenkami a nápady, které
vedení školy podporuje. I v tomto školním roce přicházíme s nabídkou účasti v kroužcích školní družiny a školního
klubu. Věřte, že tak široká nabídka mimoškolní činnosti není běžná na všech školách. Je jenom na dětech, které
kroužky si vyberou, aby mohla být výuka zahájena. Velký
zájem je tradičně o debrujáry, kroužky sportovní, počíta-
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čové, taneční nebo keramické. Nabízíme i kroužky naukové
– např. konverzaci v anglickém jazyce, matematické kroužky, kroužek českého jazyka, přírodovědný apod.
V letošním roce opět bude pokračovat činnost žákovského
parlamentu, kde žáci mají možnost přijít se svými připomínkami a nápady, o kterých debatujeme a pokoušíme se je realizovat. Chceme, aby děti uměly říci svůj názor a nebály se prosazovat své myšlenky i vůči autoritám a zároveň tvořily svými
realizovatelnými nápady tvář školy.
Rodičovská veřejnost ví, že stále častěji pořádáme tzv.
projektové dny. Jsou to dny, kdy učební činnost je směřována k jednomu tématu, ke kterému lze přistupovat různě.
Vytvoří se skupinky žáků, které téma prakticky zpracovávají z různých pohledů. Větší žáci druhého stupně spolupracují v jedné skupině s dětmi prvního stupně. Tak např.
před Vánocemi touto formou proběhl Adventní den, na jaře
Den Země a po prázdninách Poznávání mikroregionu. O
tom zatím posledním projektovém dni bude psáno na jiném místě těchto novin. V nejbližší době proběhne další,
tentokrát se zaměřením na sport.
Myslíme si, že žáci by měli znát svou historii, své kořeny,
své zázemí. V chodbě v přízemí začíná vznikat výstava o historii školy, obcí, tradic a zvyků. Děkuji všem, kteří na základě
mé výzvy poskytli dobové fotografie nebo materiály např. o
budovách, starých řemeslech apod. k okopírování. Velmi si
toho vážím. Pokud by chtěl někdo ještě přispět nějakým materiálem, může mne kontaktovat na čísle 572 672 250
Činnost školy je možné sledovat na našich nových webových stránkách, které se začínají tvořit. Najdete nás na
www. zspraksice.zkedu.cz. Zde naleznete informace o aktuálním dění ve škole, včetně oblíbené fotogalerie z různých
akcí školy i příspěvky našich žáků a učitelů. Pokud nám
chcete napsat, je možné zaslat e-mail na adresu vedení školy: zspraksice@uhedu.cz.
Učitele čeká velmi náročný rok. Ze zákona začne v tomto školním roce pedagogický sbor vytvoří na základě Rámcového vzdělávacího programu svůj vlastní vzdělávací program, podle které se bude vyučovat již od začátku příštího
školního roku v 1. a 6. třídě.
Závěrem chci všem rodičům, přátelům a sponzorům
školy poděkovat za jejich podporu a spolupráci.
Mgr. Marcela Chmelová, zástupkyně ředitele
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Činnost kontrolního výboru
Kontrolní výbor je nezávislý útvar
obecního úřadu, který je zřízen pro organizování a provádění kontrolní činnosti v rámci obce. Řídí se zákonem o
finanční kontrole a dalšími právními
a vnitřními předpisy. Členy tohoto
výboru byly na ustavujícím zastupitelstvu zvoleni: Velecká Martina- předseda výboru, Bednařík František a Ulčík
Vlastimil – členové.
Výbor vždy na začátku roku předkládal plán kontrolních akcí, podle
kterého se kontroly uskutečňovaly.
Pravidelně se prováděla kontrola
příspěvkové organizace, kterou je v
naší obci základní škola,do které jsou
vkládány nemalé finanční příspěvky z
obecního rozpočtu . Nejméně dvakrát
ročně byla prováděna kontrola hospodaření s těmito příspěvky, zda byly použity pro žáky a pro jejich potřeby.
Dále probíhaly kontroly vybraných
investičních akcí, které se uskutečnily v
průběhu volebního období. Jednalo se
o kontrolu investovaných finančních
prostředků na vybudování vodovodu
a osvětlení v části obce „Za humny“,
výstavbu víceúčelového hřiště, rekonstrukce WC a vybudování vstupu v

místní restauraci, rekonstrukce „učitelských bytů“, vybudování bytu na
domu služeb a následné zateplení a rekonstrukce suterénu obecního úřadu.
Mimo plán se dále kontrolovalo
plnění usnesení zastupitelstva a čtvrtletně kontrola pokladny na obecním
úřadě jak účetní tak i skutečný stav.
Každoročně je taktéž prováděna
inventura veškerého majetku obce,
kdy se tento majetek kontroluje účetně
i fyzicky.

Krojovaná prakšická i pašovská chasa děkuje starostovi, obecnímu zastupitelstvu, paní matrikářce a vedení ZŠ
Prakšice za podporu, ochotu a vstřícnost při každoročním
organizování hodů.

Z uvedených kontrol byly pořízeny
zápisy, které byly předány starostovi
obce. V některých případech, kdy byly
zjištěny drobné nedostatky, byla provedena následná kontrola, která byla
zaměřena na přijatá opatření k nápravě a odstranění závad.
Tolik jenom ve stručnosti, kdy jsem
se snažila shrnout naši činnost a seznámit vás s prací kontrolního výboru.
Martina Velecká
předs. kontrolního výboru

Zastupitelé obce Prakšice by rádi tlumočili poděkování
všech občanů paní Ludmile Vlkové č.p. 9 za vyčištění přístupového chodníku pod kostelem, (který je majetkem církve)
a za nezištnou údržbu obecních okrasných ploch na návsi.

POZVÁNKA
Krojovaná mládež z Prakšic a Pašovic zve všechny občany
na hodové zábavy.
Pátek 13.října 2006 – SCARLET ROSE, zač. v 19.00 hod.
Sobota 14.října 2006 – ZÁHOROVJANÉ, zač. v 19.30 hod.
Obě hodové veselice proběhnou v kulturním sále v Prakšicích.
Říjen 2006
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Kulturní a sociální komise

Kulturní a sociální komise není v
popředí činnosti obecního zastupitelstva, přesto zaznamenala možná nejvíce změn ve své práci.
K pravidelným povinnostem této
komise patří vydávání PRAKŠICKÝCH
NOVIN.
Děje se tak 4krát ročně, každé vydání je aktuální podle dění v obci. Do každých novin samozřejmě přispívají i zástupci složek a institucí v obci (základní
škola, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů
aj.) a taky místní kronikář a další.
Po mnoha letech se opět obnovily
návštěvy u jubilantů. Jedná se o občany,
kteří dovršili 80, 85 let a více. V nově založené kronice kulturních událostí obce
můžete od roku 2002 nalézt 23 zápisů
a fotografií našich spoluobčanů, kteří se
dožili některého z těchto významných
životních jubileí. Pro každého jubilanta
je zakoupen dárek a kytička a my jsme
se vždy setkali s velice vřelým a až dojemným přijetím, což bylo a je našim
velkým zadostiučiněním.
Stejně tak se obnovila i tradice vítá-

ní občánků. Připravili jsme 4 slavnostní
uvítání pro nově narozené děti v Prakšicích. Rodiče obdrželi kromě upomínkových předmětů, fotografií z přijetí na
OÚ i finanční hotovost ve výši 2 000
Kč. I v této činnosti jsme se setkali s
kladným ohlasem a vysokou účastí rodičů, čemuž jsme velmi rádi.
K výčtu podobných akcí patří i zabezpečení dvou svatebních obřadů,
které se uskutečnily v obřadní síní OÚ
v Pašovicích. Jednalo se o občany žijící
v Pašovicích a ty spadají pod matriku
obce Prakšice.
Pokud byste měli možnost nahlédnout do již zmíněné kroniky (např. při
některých veřejných zasedáních zastupitelstva), mohli byste si připomenout
např. koncert pěveckého sboru Dvořák
z Uh. Brodu, návštěvu operetních umělců z Opavy nebo byste si mohli přečíst
slova arcib. Jana Graubnera, která sem
zapsal při své návštěvě v Prakšicích.
K dalším aktivitám kulturní komise,
které nejsou už tak vidět, patří i spolupráce při tvorbě nejrůznějších knih a

brožur, ať už se jedná přímo o Prakšice
(nedávno vyšla kniha Slovácké kostely, na článku o našem kostele jsme se
podíleli i my), nebo o nejbližší okolí či
regionu (různé turistické, informační a
propagační materiály a brožury, které si
vyžádal např. KÚ Zlín - obor cestovního ruchu, Katedra historie Olomoucké
fakulty apod.).
Kulturní komise zajišťovala a vytvořila plakety a diplomy např. k výročí 100
let vzniku SDH a s fondu kulturních
činností obce se přispívá každoročně
na prakšické hody.
Co se týká sociální činnosti, zajistila
se smlouva o spolupráci s Charitou Uh.
Brod v oblasti sociální výpomoci občanů a zajišťování obědů v Prakšicích.
Stejně tak se zpracovávají nejrůznější
údaje o Prakšicích např. pro odbor Životního prostředí KÚ Zlín , pro statistické úřady nebo pro úřad práce apod.
Pravidelně se z obecního fondu zasílá schválená finanční částka na organizace,které pracují pro postižené děti.
Činnost této komise je možno v
této době již rozšířit o některé aktivity,
protože nově zrekonstruovaný kulturní
sál v Prakšicích skýtá nejen reprezentativnější prostory pro tyto akce, ale taky
klidnější průběh, kde neruší ani nefungující elektroinstalace, průvan z oken
nebo špatná akustika.
Věřme, že to všechno je již minulostí
a že všechny akce v novém sále budete
hojně navštěvovat.
Irena Bandriová
předseda kult. a soc. komise

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala všem, kteří pravidelně anebo aktuálně přispívali svými
články a fotografiemi do našich místních novin. Doufám, že korespondentů bude
přibývat a Prakšické noviny si i nadále udrží svou novou tvář i úroveň.
Irena Bandriová
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Z činnosti stavební komise ve volebním období 2OO2 – 2OO6
Stavební komise při OÚ v Prakšicích ve volebním období 2OO2 –
2OO6 projednávala žádosti a ohlášení
od občanů tak, jak jí byly doručovány.
Pokud byly žádosti doplněny všemi potřebnými podklady, snažila se stavební
komise rozhodovat bezodkladně.
Ve 47 případech vydala stavební
komise kladné stanovisko k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a
udržovacích prací. Žádosti, které stavební komise obdržela, a nebylo v její
kompetenci jejich vyřešení, komise
postoupila Městskému úřadu v Uh.
Brodě, odboru výstavby a územního
plánování.
Dále bylo vydáno stavební povolení
na 8 vodovodních přípojek. Proběhlo
jedno správní řízení, v němž byly uvedeny na pravou míru skutečnosti, které byly v předcházejících letech povoleny v rozporu se stavebním zákonem.
Byla povolena 1 demolice a vyřešeno
6 stížností občanů, v nichž šlo převážně o sousedské spory týkající se hranic
jednotlivých pozemků. Ve 4 případech
byli občané upozorněni na neohlášené
úpravy a údržby objektů. Ve 2 případech museli občané své „vlastní“ projekty odstranit.
Mnozí občané měli výhrady k rozhodování stavební komise, ale za mého
působení v jejím čele jsem se snažil
povolovat jen takové opravy, úpravy a
drobné stavby, které skutečně spadaly
do naší kompetence. Již v současné
době mnozí naši občané přicházejí na
to, že při digitálním zaměřování pozemků a staveb nemají některé objekty

zaneseny do katastru nemovitostí a s
velkými těžkostmi jim neustále vysvětlujeme, že tyto dle názoru našich
občanů „drobné stavby,“ nemohla a
ani v současné době nemůže stavební
komise v Prakšicích povolit. Nejčastěji se setkáváme s černými stavbami
garáží či různých skladů a dílen, které svými rozměry neodpovídají parametrům drobných staveb. V takových
případech se občané musejí obracet
na Městský úřad v Uh. Brodě, odbor
výstavby a územního plánování, se žádostmi o jejich dodatečné povolení. Je
potřeba také všechny občany upozornit na to, že veškeré doklady, které kdy
k povolení staveb obdrželi, je nutné
si dobře uložit. Z let 1970 až 1990 se
nedochovalo v obecním archivu téměř
nic, takže i když tvrdíte, že obec vám
drobnou stavbu povolila, nemáme se

kam obrátit, abychom vámi požadovaný doklad našli.
Jeden nevyřešený případ zůstal v
místní části Vinohrady. Tento případ
byl však již v loňském roce předán
Městskému úřadu v Uh. Brodě, odboru výstavby a územního plánování.
V současné době se čeká na vytyčení
skutečné hranice pozemků, aby mohlo
být ve věci rozhodnuto.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům oznámit, že od 1.1.2OO7 začne platit nový stavební zákon a s jeho
účinností bude také ukončena činnost
stavební komise v Prakšicích. Od výše
uvedeného data se všichni občané budou muset obracet na Městský úřad v
Uh. Brodě k řešení všech záležitostí týkajících se jejich stavebních záměrů.
Jaroslav Hladiš
předseda staveb. komise

Projektový den
Ve středu 27. 9. 2006 celá škola poznávala svůj mikroregion – Prakšice a
Pašovice. Nevyučovalo se sice podle
klasického rozvrhu, ale myslím si, že
se i tak děti dozvěděly spoustu nových
věcí o svých předcích a kraji, ve kterém
žijí. Seznamovaly se totiž s místními
pověstmi, tradicemi a zvyky v průběhu celého roku. Zjišťovaly, jak žili naši
předkové, co oblékali, jedli, s čím si hrá-
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ly jejich babičky a dědečkové. Žáci prvního stupně si také sami zkusili upéct
domácí chleba, na kterém si potom pochutnali a 3. třída vypracovala brožurky
o našich obcích s názvy Vítá Vás obec
Pašovice a Vítá Vás obec Prakšice.
Druhý stupeň byl rozdělen do několika skupin. V každé se sešly děti od 6.
do 9. třídy. Jedna ze skupin například
malovala na stěny školních chodeb ob-

rázky s pohádkovými motivy. A škola je
hned veselejší.
Další děti se účastnily besedy s pamětníkem a kronikářem panem Gajdůškem, který vyprávěl o osídlování našich
obcí nebo o archeologických nálezech.
Zajímavé bylo také povídání o proměnách školství v Prakšicích i Pašovicích.
Tímto panu Gajdůškovi děkujeme. Po
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
skončení besedy děti informace zpracovaly, připojily i historické fotografie
a vytvořily letáky, které jsou spolu s
ostatními pracemi tohoto dne vystaveny na chodbách školy.
Jedna ze skupin se vydala po stopách „Prakšické vrchoviny“. Cílem
bylo lépe poznat přírodu našeho okolí.
Pan Ruprecht nám umožnil prohlídku
200 let starého mlýna, který fungoval

přibližně v letech 1806 - 1955. Výprava pokračovala poznáváním rostlin
a živočichů po naučné stezce a žáci
plnili i zajímavé přírodovědné úkoly.
Doufáme, že tato vycházka byla pro
děti přínosem, protože dnešní mladí lidé často nevnímají krásy svého
okolí, někdy jej ani neznají. A také si
v době, kdy jsou obchody plné sáčků
s moukou několika druhů, málokdo
uvědomí, že získat ji nebylo v uplynu-

lých staletích tak snadné…
Letos je školnímu časopisu Školča
deset let. Různě měnil podoby a samozřejmě i autory, kterými byli většinou žáci deváté třídy. K narozeninám
dostal novou podobu a vy si jej můžete přečíst na internetových stránkách
školy www.zspraksice.zkedu.cz .
Mahdalová Monika

Zrcadlo času
(díl první –Dědina)
Často se říká : „Čas pádí jako zběsilý...“. On však neplyne rychleji než v době našich dědů.
Zvykli jsme si ho jen utrácet ve větším chvatu. Buďme však na paměti, že nejvíce šálí ten čas, jenž na křídlech letí a
nejméně dosáhnou ti lidé, kteří čas nikdy nemají. Proto se na chvíli zastavme, nebo ještě lépe, vraťme se o něco zpět v čase
a zkusme najít to, co jsme už třeba i zapomněli...
Aby nám to lépe šlo, připravili jsme pro Vás první dvojici fotografií. První fotografie (A) z každé dvojice nám připomene dobu různě vzdálenou. Druhá fotografie (B) z dvojice je zhotovena v tomto roce 2006 a přesně ze stejného místa, ze
kterého vznikla první...

1A

1B

Svatba Marty Čumíčkové (1944) a Františka.Juráka (1941) v roce 1964. Fotografováno od starého MNV. Vlevo je Vlkovo č. 73- „zvonicovo“ za ním Buráňovo č.65 – „obchodníkovo“. Na fotografii z r. 2006 je vidět vlevo Zalešákovo č. 49 a
vpravo Jančovo č.32 . Sklon silnice a mostu se výrazně změnil...
připravil František Buráň
Pod Vinohrady
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