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SLOVO STAROSTKY
V

ážení spoluobčané,
tak jako v úvodu každého vydání
Prakšických novin, chci i v tomto čísle
shrnout činnost v obci. Je tu letní období, kdy pokračuje především údržba
zeleně v obci naplno. Součástí této údržby bylo i provedení bezpečnostních
řezů poškozených a nemocných stromů
v parku školy, školky a velké lípy u vjezdu do obce. Vybudovala se horská vpusť
v části obce Grefty, kde občany trápil nános bahna na komunikaci při
každém dešti. Za finančního přispění
obce byly ve druhé etapě zrekonstruovány sprchy v kabinách TJ a v současné době probíhá rekonstrukce zábradlí kolem hrací plochy, která měla být
jen součástí dalších úprav na hřišti.
Bohužel na posledním jednání nebyla vůle zastupitelstva schválit realizaci krytého posezení, o kterém jsem se
zmiňovala už v zimním vydání novin.
Stejně tak nebyla schválena ani realizace
venkovního ozvučení celé obce, po kterém volá mnoho občanů. Tím pádem
se nevyužije letní počasí a především
letní přestávka mezi jarním a podzimním fotbalovým kolem na hřišti, kdy
se mohly tyto akce uskutečnit. Jediná
akce, která byla schválena díky tomu,
že se zvýšil počet přítomných zastupi-

telů na červnovém zasedání a která se
snad ještě stihne realizovat v podzimních měsících (záleží ještě na rychlém
získání stavebního povolení), je řešení
nebezpečné křižovatky před pohostinstvím. Je připravena oprava nových bran
k základní škole, o které se mluví už několik let, po nějakých úpravách volá i autobusová čekárna u školy. Další čekárna
(na dědině) se plánuje odstraňovat a to
bude jen součást realizace nového řešení autobusové zastávky na tomto místě a instalace autobusových přístřešků
v obci. Na tomto projektu se stále pracuje
a probíhají jednání.
Vedení obce pracuje na návrhu
aktualizace Programu obnovy venkova,
který byl vypracován společně s územním plánem v roce 1997. Jelikož nebyl
po deseti letech obnoven, připravuje se
nyní návrh plánu investic obce do roku
2018.
Co se týká nového územního plánu, připravuje se samotný návrh
k veřejnému projednání. Na realizaci
nového územního plánu získala naše
obec dotaci od Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova
ve výši 110.000,- Kč. Určitě jste si na
svých procházkách všimli, že poldr
na Dobříně (u Pašovic) je před svým
ukončením, v současné době probíhá

kolaudační řízení. Nyní je stále ještě
v majetku státu, údržbu bude ještě provádět firma, která stavbu realizovala.
Jelikož se toto dílo posléze stane majetkem obce Prakšice, bude obec i povinna tyto plochy udržovat dle pokynů
v manipulačním řádu. A udržovat tuto
velkou plochu nebude snadné, proto
obec plánuje nákup i odpovídající techniky. V souvislosti s tím vás všechny
žádám, abyste do těchto prostor v současné době nechodili, byť některé z vás
letní vedra sváděla dokonce i ke koupání v této vodní nádrži. Vězte, že je to stále ještě staveniště, pohyb je zde zakázán
a může být i nebezpečný a navíc se ničí
okolní výsadba. Zákaz platí jak pro pěší,
tak i pro jakákoli vozidla. Prohlédnout
si toto dílo lze i z okolních polních cest.
Chci vás požádat i o trpělivost při projíždění vedlejší obce Pašovice, kde bude
až do října probíhat celková rekonstrukce hlavní cesty a chodníků.
Na dalších stránkách vydání Prakšických novin se dozvíte o mnoha kulturních a společenských událostech,
které v obci proběhly a já vás zvu na
další akce, které se na léto a podzim
připravují. Závěrem vám všem přeju
krásné prožití léta a dovolených.
Irena Bandriová, starostka obce

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 10. veřejného zasedání konaného ve středu 20. 6. 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. Libor Mikel a pan Vladimír Vlk
4. Schvaluje složení návrhové komise : pan Pavel Kovář
a ing. Josef Hefka
5. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/BUH/2249/2012-BUHM na pozemek parc.
č.2301 a parc.č. 2321 v k.ú. Prakšice, zapsaný na LV 60000.
6. Schvaluje zrušení svazku „Uherskobrodsko, sdružení měst
a obcí“ s likvidací k 1.8.2012.
7. Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Prakšice a městem Uherský Brod podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích o zabezpečení provedení zápi-
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sů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
8. Schvaluje celoroční hospodaření obce Prakšice a závěrečný
účet Obce Prakšice za rok 2011 včetně Zprávy č.385/2011/
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Prakšice
za rok 2011 bez výhrad.
9. Neschvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti.
10. Neschvaluje rekonstrukci ozvučení obecního rozhlasu
dle předložených cenových nabídek od firmy TERO SAT
z Hluku a SOFI-ENERGI z Bojkovic.
11. Schvaluje rekonstrukci koupelny v obecním bytě čp. 220
ve výši 75.000,- Kč. Rekonstrukci provedou firmy Vodoinstalatérství Pavel Mikuláštík, Prakšice a Zednictví Pavel
Varaďa, Pašovice.

Červenec 2012

Prakšické noviny
12. Neschvaluje vybudování venkovního krytého posezení na
sportovním areále v Prakšicích.
13. Schvaluje rekonstrukci křižovatky před pohostinstvím
v Prakšicích. Dle stavebního rozpočtu schvaluje částku
644.00,- Kč. Dodavatele vybere na základě výběrového
řízení komise pro výběrová řízení při Obci Prakšice.
14. Schvaluje výměnu zábradlí po obvodu hrací plochy na hřišti v Prakšicích ve výši 196.000,- Kč. Dílo provede firma
Vodoinstalatérství Pavel Mikuláštík, Prakšice.
15. Schvaluje žádost MŠ a ZŠ Prakšice o navýšení rozpočtu
o 102.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na
vybavení 9. třídy lavicemi a novou tabulí ve 2. třídě.
16. Schvaluje změnu rozpočtu č. 2 dle přiloženého návrhu.

17. Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o finančním příspěvku pro Sokol Prakšice – Pašovice. Finanční příspěvek lze
použít i na opravu střechy na budově kabin na sportovním
areále v Prakšicích.
18. Bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření s příspěvkem Obce Prakšice na MŠ a ZŠ Prakšice
ze dne 1.6.2012.
19. Pověřuje starostku a místostarostu obce přípravou podkladů pro doplnění Programu obnovy venkova Obce Prakšice schváleného v roce 1997.
20. Neschvaluje využívání místní komunikace v části obce
Vinohrady k odvozu dřeva při těžbě dřeva společností
Lesy ČR.

Evidence obyvatel ke dni 30.6.2012
Narození
•
•
•

Elen Maleňáková
Alex Janovský
Nelly Chludová

Přihlášení

Úmrtí
•
•

Odhlášení
•

•
•
•

Ivona Stašková
Dominika Valášková
Martin Valášek

Antonín Marášek
Vojtěch Doležálek

Eva Vráblíková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30. 6. 2012 - 1005,
včetně cizinců 1016.

Společenská kronika
V dubnu oslavil své 80. narozeniny pan Josef Jedek a v červnu oslavila krásné životní
jubileum – 90 let paní Božena Hladišová. Přejeme oběma především hodně zdraví, síly
a optimismu.
Ve stejném letním měsíci proběhla v obřadní síni našeho obecního úřadu další (v pořadí již druhá) letošní slavnost – vítání občánků. My vám zde na fotografii představujeme
v současné době nejmladší občany obce Prakšice : Nelly Chludová. Elen Maleňáková a Alex
Janovský. A už nyní můžeme prozradit, že nás na podzim čeká určitě ještě jedno vítání.
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Výzvy občanům
• Nabízíme bezplatnou inzerci
místním podnikatelům a firmám
v Prakšických novinách i na webových stránkách obce. Dále budeme
velice rádi, když nás budete sami
informovat o zajímavých událostech,
které mají spojitost s naší obcí nebo
o nejrůznějších úspěších vás – občanů

Prakšic. Zapojte se do tvorby našeho zpravodaje a kontaktujte nás na:
starosta@praksice.cz.
• V sobotu 8.září pojede krojovaná
mládež opět reprezentovat naši obec
na Slavnosti vína do Uh. Hradiště. Na
rozdíl od minulých let Nadace Dětikultura-sport již neposkytne finanční

příspěvek jednotlivým účastníkům.
Obec Prakšice beze změny zajistí
všem účastníkům občerstvení a vyzývá vás všechny (bez rozdílu věku)
k účasti! V tomto okamžiku je dohodnuto vystoupení folklórního souboru
Holomňa, ale jakýkoli další nápad,
jak prezentovat naši obec, je vítán.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
Díky rozvoji a provozu systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, občané Obce Prakšice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou občané Prakšic
dosáhli v roce 2011, představuje : Emise CO2 ekv. 15,045 tun, úspora energie : 355 707 MJ.

Vyvěšení moravské vlajky
Obec Prakšice se připojila k vyvěšení moravské vlajky
v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července). Cílem je připomenout dějiny, jedinečné tradice,
folklór a krásy Moravy. Iniciativu organizačně zabezpečuje nestranické občanské sdružení Moravská národní
obec (MNO http://zamoravu.eu/) která oslovuje vybrané
radnice, případně orgány dalších institucí. Kromě vyvěšování vlajky v souvislosti se státním svátkem se MNO
snaží dojednat i zpřístupnění muzejních expozic zdarma
či se slevou.
Letošní ročník přinesl zvýšení počtu zapojených
radnic ve srovnání s loňským z více než 220 na téměř
400. Loni zavlála moravská vlajka například na obecních
a městských úřadech v Uherském Brodě, Nivnici, Strá-

ní, Velehradě, Popovicích, Březůvkách a mnoha dalších
obcích a městech na celé Moravě včetně Brna. V tomto roce se jejich seznam rozšířil například o Topolnou,
Kněžpoli, Doubravy, Veletiny či Staré Město. Hodně
měst a obcí se připojilo na západní Moravě. Moravskou
vlajku z úcty k cyrilometodějské tradici vyvěsila i slovenská obec Cífer. V Čechách opět zavlála v Jindřichovicích pod Smrkem, kde o její vyvěšení požádali moravští krajané. Dnes ji obyvatelé Moravy, různé organizace
a obecní i městské samosprávy běžně používají také při
různých společenských, sportovních a jiných příležitostech. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že moravská
vlajka zažívá svou renesanci.
Pavel Rakšányi

Slavnostní události na obecním úřadě
Středa 27.6.2012 se nesla na Obecním úřadě v Prakšicích v duchu společenských událostí. Proběhlo zde tradiční pasování žáčků mateřské školy
do řad prvňáků a slavnostní přijetí
žáků 9. třídy u příležitosti ukončení
jejich docházky na základní školu.
Záštitu nad krásnou akcí pasování
„ mateřšťáků“ do řad školáků nese
Obec Prakšice, ale samotný akt pasování připravují učitelky MŠ. Letos
odchází ze školky do 1.třídy 14 žáků
z Prakšic a ti taky prošli slavnostním
dekorováním. Z rukou svých učitelek
a posléze i starostky obce převzaly děti
nejrůznější dárky a pamětní listy a na
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závěr slavnosti nechybělo ani společné foto. Na tuto slavnost přijala jako
host pozvání i předsedkyně SRPŠ při
MŠ Prakšice paní Andrea Jenerálová.
Po malé pauze následovalo
i slavnostní přijetí žáků 9. třídy. Na
střední školy a učiliště letos odchází
z naší školy 20 žáků. Všichni přišli
do obřadní síně slavnostně oblečeni
i naladěni, vyslechli si projev starostky obce a převzali upomínkové předměty a pamětní listy. Jako host předal
pamětní listy i místostarosta Obce
Pašovice pan Petr Lukašík, žáky dále
pozdravila třídní učitelka paní Pavlína Gajdůšková a předsedkyně SRPŠ

při ZŠ Prakšice paní Lenka Lukašíková (viz. fota na zadní staně).
Atmosféra, kterou dozdobilo
i krásné vystoupení žáků folklórního
kroužku při ZŠ Prakšice pod vedení učitelky paní Marie Vlkové, byla
velice slavnostní a milá. Jsem ráda
i za účast vás – rodičů. Jen podotýkám, že na slavnostní setkání na
obecním úřadě jsou zváni samozřejmě i prarodiče, kteří se nemusí ostýchat přijít prožít si se svými vnuky
tyto slavnostní okamžiky. Rádi vás
zde uvítáme!
Irena Bandriová
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Pohádkový les v Prakšicích
V sobotu 26. 5. se uskutečnil
v Prakšicích již třetí ročník Pohádkového lesa pro děti. Tradičně se místem
pro pohádkové dění stalo okolí cyklostezky ve směru z Prakšic na Maršov.
Letošní velká účast svědčí o tom, že
o takové akce je v Prakšicích zájem.
Spoustu pohádkových úkolů, otázek
a hádanek musely děti řešit na 10 stanovištích, kde je vítaly nejrůznější bytos-

ti z pohádek. Úkol být jinou bytostí
si vzali za své školáci a dobrovolníci
z řad občanů obce. Proměnili se v čerty, princezny, šašky, vodníky, ježibaby
a užili si sobotní odpoledne společně
s dětmi naplno. Především jim, dále
pak výboru rodičů při MŠ Prakšice,
učitelkám MŠ, mysliveckému sdružení
Jeleňa z Prakšic a všem ochotným
sponzorům je nutné poděkovat za

organizaci této akce. Celé odpoledne
vyvrcholilo u táboráku u myslivecké
chaty, kde si všichni pochutnali na
špekáčku. Ty děti, které ještě měly dost
energie, si mohly užít velkého skákacího hradu. Krásné odpoledne, kterému přálo i počasí, ve všech zanechalo
hezké zážitky a především děti odcházely šťastné. Už teď se těšíme na další
Pohádkový les v Prakšicích.

Country festival a slavnost v Uherském BrodEˇ
Víkend 9. a 10.6. byl naplněn nejrůznějšími akcemi. Ne jinak tomu bylo
i v Prakšicích. V sobotu se uskutečnil,
byť za nepříznivého počasí na sportovním areále festival country tanců. Jeho
organizátorem byla taneční skupina
country tanců z Pašovic, která svým
vystoupením otevřela celé odpoledne.
Pak se vystřídala na tanečním kole plejáda country skupin z okolních obcí.
Celkem jich vystoupilo 7, a to v nejrůznějším věkovém zastoupení. Byla
to velice barevná podívaná plná vtipu
a mohli jsme si opravdu užít kvalitní
podívanou na americký folklór. Návštěvníci měli zajištěno výborné občerstvení v podobě uzené klobásky a uzeného hermelínu a vzácní hosté této
akce, kterými byli statutární náměstek
hejtmana Zlínského kraje pan Libor
Lukáš se svou paní a senátorka za Zlínský kraj paní Jana Juřenčáková, měli
možnost ochutnat i domácí pašovské

vdolečky. Celé odpoledne, pak vyvrcholilo večer taneční zábavou za doprovodu pašovské country kapely Sklerotyci,
kteří hudebně vyplňovali celé odpoledne a nevadil jim ani vydatný déšť.
V neděli odpoledne se pak zástupci
obce Prakšice rozjeli na Bělokarpatské
slavnosti do Uherského Brodu. Naši
obec reprezentoval folklórní soubor
Holomňa, který vede Klára Goldmannová. Hned po poledni jsme ještě
v Prakšicích značně zmokli, ale posléze
se vyjasnilo a nás už čekalo krásné odpoledne plné hudby a zpěvu. Po úvodním
vystoupení uherskobrodského souboru
Olšavěnka nastoupil soubor z Prakšice
a předvedl jak krásně nacvičené pásmo
písní, tak i doprovod vlastní cimbálovky! Sama Klárka se ujala paliček a usedla
k cimbálu, dále se v cimbálovce objevil
klarinetista Honza Rajnoha, flétnistka
Iva Bednaříková, na housle vypomohla
paní Marie Vlková. Důležitou výpo-

mocí byli i primáš a kontráš ze souboru
Rozmarýn. Úvodem zazpívala sólo Petra Vlková a po taneční vsuvce zazpíval
sólo i Ondra Drábek. Jejich premiéra
s cimbálem se vydařila a já jim k tomuto úspěchu gratuluju! Děkuju všem,
kteří se podíleli na výborné prezentaci naší obce na těchto slavnostech a za
pomoc při odpolední obrazové a jiné
prezentaci Prakšic u stánku na náměstí,
která trvala až do večera. Výborně zorganizovaná akce umocnila dobrý pocit
nás všech, kteří jsme se účastnili a užili
si moc hezké odpoledne při poslechu
hudební přehlídky obcí z okolí Bílých
Karpat. Na závěr tlumočím poděkování pořadatelů Bílokarpatských slavností (Patrioti a Město Uherský Brod)
folklórnímu souboru Holomňa a Obci
Prakšice za skvělý výkon a účast. Další fota z akce opět naleznete na našich
webových stránkách.
Irena Bandriová, starostka

farní den
V horkém nedělním odpoledni 24. června proběhl v prostorách školního hřiště V. farní den. Pobavit se přišli lidé všech
věkových skupin. K velké spokojenosti všech hrála k poslechu
hudba COUNTRY MIX. Kvalitním vystoupením se nám přišli
představit žáci naší prakšické základní školy – folklorní kroužek
a dvě skupiny děvčat s vystoupením břišních tanců. Své pásmo
předvedl i folklorní soubor Holomňa. Pro děti si připravili naši
biřmovanci stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost a obratnost. Pobavit se mohly i u malování křídami na
beton nebo zkusit vyhrát nějakou pěknou hračku v kole štěstí.
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Velký ohlas měla i další soutěž o nejlepší buchtu. Sešlo se neobvykle mnoho vzhledem lákajících, ale i velmi chutných vzorků.
Leteckou akrobacií svých modelů se představili naši modeláři. Ve velmi teplém počasí přišla vhod čepovaná kofola a pivo,
všem určitě chutnala opékaná kýta, cigáro i voňavé škvarky.
Celé odpoledne proběhlo v příjemné a pohodové atmosféře
díky všem sponzorům, vystupujícím, návštěvníkům, ale hlavně ochotným lidem, kteří celý farní den s velkým nasazením
připravili.
Mgr. Marie Vlková
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V Prakšicích jsou šikovné zpěvačky
V neděli 17.června se uskutečnil v rámci Regionu Za
Moravú již 3. ročník pěvecké soutěže „Zpívá celý region“.
Po prvním ročníku, který proběhl v Topolné u cimbálu
a druhém loňském ročníku v Březolupech v rytmu country, se na sportovním areále v Kněžpoli, která byla tentokrát hostitelskou obcí, sešlo 13 zpěváků - amatérů např.
z obce Částkov, Nedachlebice, Bílovice, Včelary, Březolupy, Prakšice a Topolná. Za doprovodu dechové hudby
Kněžpolanka každý účinkující zazpíval svou vybranou
píseň a návštěvníci pak mohli pomocí hlasovacích lístků
rozhodnout o vítězi ve dvou kategoriích, a to do 15 let
(nebo-li „bez občanky“, jak bylo uvedeno vtipně v programu) a nad 15 let. Zpívalo se občas s trémou, ale hlavně
s chutí. Nakonec hlasování rozhodlo o tom, že vítězové
v obou kategoriích přijeli z obce Prakšice. V mladší kategorii se stala vítězkou Katka Juráková, která navštěvuje
4. třídu prakšické základní školy a její „V Mistříně na dolině“ rozezpívalo všechny posluchače. Vítězství ve starší

kategorii patří sestrám Pavle a Zuzaně Gregůrkovým, které suverénně zazpívaly polku „Včera u studánky“. Srdečně
gratulujeme! Krásné a zdařilé akci Regionu Za Moravú
přálo i nádherné letní počasí a na své si přišli všichni, kteří
fandí právě dechovce. V současné době je již domluveno,
že příští ročník této pěvecké soutěže se přesunuje do naší
obce (za získané vítězství). Musíme rozhodnout, jaký žánr
zvolíme pro další ročník soutěže, kde nerozhoduje ani věk
účastníků a není důležité ani mít školený hlas, ale odvaha
a především radost ze zpívání. Moc se těším, že naše obec
jako pořadatelská obec bude z řad našich občanů taky
hojně příští léto zastoupena. S podmínkami celé soutěže
vás včas budu informovat. Já jenom dodávám – děkuji
děvčatům za účast a velice zdařilou reprezentaci naší obce
na poli hudebním a samozřejmě i jejich rodinám za podporu. Fotky naleznete uvnitř vydání, další si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
iba

Mozaika z MŠ
Nocování předškoláků ve školce
Ve čtvrtek 28. 6. 2012 se v naší školce konalo poslední
spaní předškoláků. Celkem se zúčastnilo 13 dětí. Mohly si
s sebou přinést baterky i spacáky. Když jsme v šest hodin
otvíraly pro děti školku, přihnaly se jako velká voda. Očekávání bylo veliké. Co nás ale celý večer a noc čeká? Večer
plný soutěží s přenášením vody, lentilek, zábavných her
a spoustou smíchu nás unavil víc, než jsme čekaly. Do
postýlek jsme sice ulehaly unavení a vyčerpaní, ale spát se
nám ještě nechtělo. Krátce po setmění, kdy jsme už ležely
v pyžamkách a četly si pohádku, na nás zazvonil zahradní skřítek, který nechal dětem na školní zahradě malé překvapení. S pomocí baterek je úspěšně našly a proto sme se
mohly vrátit ke spánku. Dětem se poslední spaní velmi líbi-

lo a společně s nimi jsme si ho užily i my, paní učitelky.
Jaroslava Vlková, učitelka MŠ

Ohlédnutí za školním rokem ve školce
Máme tady léto, začátek prázdnin a s nimi i nejvyšší čas
k zhodnocení končícího školního roku. V jednotlivých vydáních prakšických novin jsme vás informovaly o proběhlých
a plánovaných akcích naší školky. Kromě těchto akcí měly
předškolní děti také možnost v průběhu školního roku navštěvovat zájmové kroužky, jako bylo seznamování s angličtinou, Metoda dobrého startu (tj. motoricko–akusticko–optická cvičení) a pohybové hry. Pravidelně nás navštěvovaly
divadélka Rolnička a Barborka se svými představeními pro
děti, dvakrát za rok jsme vystoupili s krátkým pásmem na
vítání nejmenších občánků na obecním úřadě a několikrát se
se svými kresbami a malbami zúčastnili výtvarných soutěží.
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Pro přehled připomenu některé akce a výlety. Nejen
výlety na dopravní hřiště do Uherského Brodu a zábavného
centra Galaxie ve Zlíně nám zpestřily začátek školního roku,
ale také dýňování s rodiči, které proběhlo na školní zahradě,
opékání špekáčků s pečením brambor a drakiáda.
S podzimem jsme se rozloučily výstavou podzimních
skřítků, které děti spolu s rodiči vyrobili do soutěže „O nej
podzimníčka“ a kterými vyzdobili celou školku, lampionovým průvodem a uspáváním broučků.
Na přelomu podzimu a zimy jsme v rámci prevence
nabídly rodičům možnost návštěv solné jeskyně v Uh. Brodě. Většinový zájem nás překvapil, děti měly návštěvy solné
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jeskyně rády a líbilo se jim v novém a nevšedním prostředí. Zda a jaké výsledky tyto ozdravné návštěvy měly mohou
posoudit rodiče sami.
Začátkem prosince jsme s dětmi čekali na Mikuláše
a jeho družinu, jestli se i letos zastaví s nadílkou. Nezklamal
nás a opravdu se ukázal. Aby ani děti nezahálely, připravily
si k příležitosti vánočního posezení seniorů pro naše babičky, dědečky, tetičky a strýčky dramatickou scénku „Čertíkův
ztracený řetěz“. Těsně před vánocemi jsme pro děti a jejich
rodiče přichystaly vánoční dílničky, které měly hojnou účast.
Nevyráběly jen maminky a babičky, ale také děi, z jejichž
výrobků a děl jsme těsně před vánocemi udělaly vánoční
výstavku dětských prací. Nebyly by pravé vánoce bez nadílky a vánoční besídky, která se letos pro státní smutek konala
před mateřskou školou.
Se začátkem druhého pololetí měly předškolní děti možnost navštěvovat předplaveckou výuku v CPA Delfín v Uh.
Brodě, kam každé úterý společně s kamarády z MŠ Pašovice
a ZŠ Výsluní dojížděly. Jako každý rok se v období fašanku konal karneval masek. Sice jsme se pro velkou sněhovou
vánici nemohly vypravit na průvod masek vesnicí, ale i tak si
děti karneval užily, zasoutěžily si a prožily hezké dopoledne.
Březen jako měsíc knih a knihoven jsme zahájily návštěvou místní knihovny, za kterou děkujeme knihovnici – paní
Zálešákové. S předškoláky jsme se také podívaly za kamarády
do školních lavic 1. třídy a vyzkoušely si, jak to ve škole chodí.
Hezké počasí, které nám přicházející jaro přineslo nám nedalo
je nevyužít k výletům. Začaly jsme letos již druhou návštěvou
zábavného centra Galaxie, dětmi 2. třídy - „Srdíčka“ exkurzí
do hvězdárny v UH. Brodě a návštěvami dopravního hřiště
při ZŠ Výsluní v Uh. Brodě, kde se děti seznámily se základními dopravními značkami, bezpečností a pravidly silničního
provozu nejen z pozice chodců, ale také řidičů – cyklistů. Co
se naučily si také v paxi vyzkoušely na vlastních kolech a koloběžkách při dopravním soutěžení na hřišti v Prakšicích.
Každoročními velikonočními zvyky ve školce jsou dílničky s rodiči, vyrábění, barvení vajíček a následná výstavka
dětských prací a výrobků.
V dubnu se konal také zápis dětí do mateřské školy, při
kterém bylo přijato pro příští školní rok devět dětí. Nejen
masopustní karneval byl příležitostí k řádění v maskách, ale
také rej čarodějnic, který jsme po ranním čarování završily
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letem vesnicí a soutěžením na školní zahradě.
Kvěnové, stejně jako ostatní akce na konci školního roku nás
zaměstnaly nejvíce. Příprava besídky k svátku maminek a školní akademii, exkurze do Kovosteelu ve Starém Městě, návštěva
hasičů z Uh. Brodu s ukázkou jejich práce, výstroje a prohlídka
hasičského auta, oslava Mezinárodního dne dětí, výlet do ZOO
Lešná, letní olympiáda, dopolední výlet k rybníku v Pašovicích
apod. Největší akcí pořádanou ve spolupráci se SRPŠ při MŠ
a mysliveckým sdružením Jeleně byl pohádkový les s táborákem.
I když předpověď počasí hlásila bouřky, sluníčko se na nás celý
den smálo a sobotní akce se nám vydařila. Děti si odnášely nejen
spoustu odměn, ale také zážitků, kterých bylo ještě v pondělí ve
školce plno. Odměnou nám také byly pochvaly mnoha rodičů.
Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, organizátorům i pomocníkům, kteří se do přípravy a samotné realizace pohádkového lesa zapojili. Všem Vám patří velké díky
a to nejen od nás z mateřské školy, ale také od dětí, pro které
to všechno děláme a které si to zaslouží.
Letos jsme navštěvovali předplavecký kurz až do úplného
konce školního roku. Zakončení proběhlo nejen předáním
mokrého vysvědčení, ale také plaveckou soutěží „Putování
žabky Žofky“. Soutěže se za naši školku zúčastnilo jako každý
rok 5 dětí. Celkově jsme se umístily na hezkém 5. místě a za
nádherné 2. místo ve výkonu jednotlivců jsme pyšní a gratulujeme Adámkovi Jurákovi.
Ke konci školního roku patří také loučení. Loučení
s předškoláky, kterých nám do školy odchází 14. Ve středu
27. června se společně sešli na obecním úřadě, kde byli slavnostně pasováni na absolventy mateřské školy. Se školkou
se rozloučili neoficiálně a po svém – nocováním ve školce.
Byli stateční a bude se nám po nich stýskat. Ale tím to pro ně
neskončilo. Právě naopak. Po prázdninách se stanou školáky,
budou na ně čekat lavice prvňáčků, nová paní učitelka, noví
kamarádi a každodenní učení. Na této další cestě životem
jim přeji hodně štěstí, hodnou paní učitelku, spoustu nových
kamarádů, aby se jim ve škole líbilo a dobré známky jim byly
odměnou za pilnou práci.
Touto cestou děkuji také všem, kteří v průběhu školního roku
mateřské škole jakýmkoli způsobem přispěli, pomohli nebo se
jakkoli jinak zapojily do její činnosti. Poděkování patří také paní
učitelkám, bez kterých by toto všechno nebylo možné.
A nakonec Vám všem přeji krásné a slunečné léto, příjemně strávenou dovolenou a dětem pohodové prázdniny.
Bc. Ivana Michalčíková, vedoucí učitelka MŠ
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Střípky ze ZŠ
Den otevřených dveří a Den matek
V neděli 13. května 2012 se sál školy zaplnil do posledního místa nejen
maminkami, babičkami, ale i ostatními
rodinnými příslušníky našich žáků, aby
zhlédli slavnostní akademii připravenou
zejména pro maminky. Pozvání přijali
také čestní hosté - starostka obce Prakšice paní Irena Bandriová, starosta obce
Pašovice Jaromír Čáp, kterému patří
zároveň velký dík za ozvučování sálu,
prezidentka hnutí Na vlastních nohou
Stonožka paní Běla Gran Jensen, spolupracovníci Stonožky manželé Březinovi z Jablonce nad Nisou, předsedkyně
SRPŠ Lenka Lukašíková a ředitelka ZŠ
Na Výsluní PaedDr. Dagmar Bistrá.
V programu s názvem Maminko,
děkuji! účinkovali žáci 1. a 2. stupně
základní školy i děti z mateřské školy.
V pestrém sledu vystoupení se představili zejména účastníci kroužků našeho školního klubu - obou folklorních
kroužků, dvou kroužků orientálních
tanců, dramatického kroužku, kroužku
country tanců, ale také se prezentovali

žáci tím, co se naučili v hodinách literární a hudební výchovy.
Tohoto dne, tedy 13. května, se také
otevřely dveře školy všem návštěvníkům. Mohli si prohlédnout vybavení
tříd a školy, sledovat žáky i učitele při
práci s nejmodernější technikou, ale
také si zakoupit výrobky dětí z keramického a floristického kroužku. Výtěžek

poslouží na nákup dalšího materiálu
pro práci v těchto kroužcích. Součástí byla také vernisáž, o které se dočtete
níže.
Jsme moc rádi za pochvalná slova
a uznání, která návštěvníci pronášeli při
návštěvě školy. Stala se pro nás velkou
motivací do další práce. Děkujeme.
Mgr. Marcela Chmelová

Vernisáž grafických prací
Po akademii následovala vernisáž grafických prací žáků. Po jejím
slavnostním otevření byli přítomní
seznámeni s výtvarnou soutěží, kterou
vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou
Stonožka spolu s Arcibiskupstvím
pražským. Paní Běla nás informovala, že Jeho Eminence kardinál Ravasi,
předseda Papežské rady pro kulturu,
přijal záštitu Papežské rady pro kulturu nad tímto projektem výtvarné soutěže pro děti a mládež u příležitosti
nadcházejícího 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou
Moravu. Soutěž s názvem Po stopách
Konstantina a Metoděje se stala součástí našeho celoškolního projektu
Velká Morava. Žáci zde vytvořili série
linorytů a suchých jehel, kresby a malby motivované nejen životem moravských patronů, ale také ostatních lidí
žijících v této době. Pozoruhodné
bylo jejich prostorové ztvárnění Kon-
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stantina a Metoděje a ženy nesoucí
dítě ke křtu. Tato figurální zobrazení v životní velikosti měla přiblížit
období Velkomoravské říše podobně
jako vyobrazení slovanského hradiště, které bylo konstruováno ze špejlí žáky 3., 4. a 8. třídy. Součástí byla
i literárně dějepisná část projektu,
která přiblížila dobu Velké Moravy pomocí historických faktů spolu
s fotografickou dokumentací archeologických nálezů. Vernisáž zahájila zástupkyně ředitele Mgr. Marcela
Chmelová, která přivítala návštěvníky
a pochválila žáky, kteří se na její přípravě podíleli. Po úvodu byli přítomní seznámeni s výtvarnou technikou
grafiky a jejím využitím v hodinách
výtvarné výchovy. Možnost hlasovat
o cenu veřejnosti pro nejlepší vystavenou grafiku se setkala se zájmem
a pochopením. V průběhu programu
zazněly i dvě krásné skladby, které na

flétnu zahrály žákyně ze 3. a 6. třídy.
Významným oceněním dětí, které se
na přípravě vernisáže podílely, byl
slavnostní přípitek dětským „šampaňským“. Na závěr paní Běla poděkovala žákům za jejich práci a také za
kreativitu, která se odrazila ve výtvarném zpracování tohoto tématu. Také
vyzdvihla jejich úsilí a snahu pomoci
potřebným dětem u nás i v zahraničí. Potěšil nás zájem veřejnosti o tuto
první vernisáž dětských prací na naší
základní škole a její ocenění zdařilých
grafik. Po skončení vernisáže si návštěvníci mohli díla zakoupit. Nejen
množství zakoupených grafických
listů, ale také uznání zúčastněných
lidí je pro nás důkazem, že práce pro
Stonožku má smysl. Výtěžek poputuje prostřednictvím hnutí Na vlastních
nohou do míst, kde je této pomoci
dětem nejvíce potřeba.
Mgr. Jana Kovaříková
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Literární soutěž Mládí kraje
Cílem soutěže je posílení vědomí
sounáležitosti mladé generace se Zlínským krajem, prohloubení znalostí
o historii, významných osobnostech,
kultuře a událostech Zlínského kraje.
Do této literární soutěže bylo zasláno 156 slohových prací z 38 základních a středních škol. Mezi nimi byly
i práce našich žáků. Ve velké konkurenci obstála Ivana Hefková, která se
ve své kategorii umístila na 3. místě
s dílkem nazvaným Tradiční hody
v Prakšicích a Pašovicích.
V naší obci se obnovila tradice
slováckých krojových hodů. Každý
rok se této akce účastní stále více
mladých lidí z naší a sousední vesnice.
Přípravy zúčastněným zaberou
hodně času, ale výsledek stojí zato.
Zkoušky začínají asi v polovině srpna a trvají až do hodů, které se konají vždy třetí říjnovou neděli. Musí se
zvládnout nacvičit pásma s místní
cimbálovou muzikou Holomňa.
Mládež si mezi sebou zvolí dvě
děvčata – stárku a mládku. Potom
musí vybrat dva chlapce. Jeden
se nazývá mládek a druhý stárek.
Rodiny těchto vybraných lidí musí

zajistit výzdobu dveří a okolí svého
obydlí a také občerstvení (vdolečky,
zákusky, slivovici, víno) pro účastníky hodového průvodu.
Hodová chasa začíná hody pořádáním zábavy už v pátek, kdy většinou pozve nějakou modernější
skupinu. V sobotu odpoledne jezdí
kluci, kteří se budou účastnit hodů,
po vesnici s koňským spřežením
a krásně nazdobeným vozem
a zvou na hody. Tento den chasa
opět pořádá večer zábavu - tentokrát s cimbálovou a dechovou hudbou. V krojích ještě většinou netančí, aby si je uchránili čisté do kostela
na nedělní mši.
Hlavním a zároveň nejpěknějším
a nejočekávanějším dnem je neděle.
Ráno vyráží hodová chasa v průvodu
do kostela na slavení mše svaté. Při
ní je také posvěceno krásně nazdobené hodové právo. Po mši se mladí
rozchází domů k obědu. Po něm se
opět sejdou a v průvodu se vydávají
k domům mládků a stárků. Po cestě se k nim přidávají lidé, kteří tuto
nádheru pozorují. Cestou se tančí
a zpívá za doprovodu dechové hudby. Potom se průvod vrací do sálu

na krojovanou zábavu. Chasa tančí při dechovce nacvičená pásma
a tance – Klobúkový, Metlový, Šátečkový. Tradicí je také sólo pro stárky. Po celou dobu se hodové právo
musí hlídat, protože se je „přespolní“ snaží ukrást. O půlnoci pak chasa i s právem ze sálu odchází.
V pondělí se obchází obě obce
(Prakšice i Pašovice) s beranem
na vozíku. Dříve to byl beran živý,
dnes se vozí jen jeho napodobenina.
Už se nenosí tak slavnostní kroje.
Například děvčata obléknou pouze
fěrtoch (sukni) a jupku (kabátek).
Při zpěvu chasu doprovází většinou
harmonika nebo trubka.
Tradice našich hodů je překrásná.
Jsem ráda, že je v naší obci u mladých
lidí stále populárnější a mají o ni
zájem. Jak už jsem zmínila, je náročná na přípravu a musí se jí obětovat
spoustu volného času a úsilí. Byla by
ale velká škoda, kdyby tato tradice
vymizela už proto, že náš kroj patří
k těm nejpěknějším a nejbohatším
slováckým krojům. Až vyjdu základní školu, určitě se našich hodů budu
také účastnit. Je to také příležitost
potkávat se s kamarády a spolužáky.

Den Země a dopravní soutěž
V dubnu se slaví Den Země, při této příležitosti jsme
v pondělí 30. dubna spojili oslavy tohoto dne s dopravní soutěží a prožili ve škole skvělý den. První hodinu
žáci napsali test s dopravní tematikou, pan učitel Frolec a deváťáci zatím připravili hřiště na jízdu zručnosti.
V průběhu celého dopoledne se pak všechny třídy na
hřišti vystřídaly. Ze školního kola vzešli vítězové, kteří
v okresním kole dokázali, že postoupili právem. Jakub
Kučera se stejně jako družstvo mladších žáků umístili na
1. místě. Zajistili si tak postup do krajského kola, které
se konalo ve Valašském Meziříčí. Tady zabodovala Míša
Kučerová, která soutěž ve své kategorii vyhrála. Všem
gratulujeme.
Ve třídách zatím žáci plnili úkoly zaměřené na sběr
elektrospotřebičů a ekologii. Některé třídy tvořily vědomostní hru, jiné sbíraly informace týkající se baterií
nebo vyráběly kontejnery na baterky.
Celý den provázela příjemná atmosféra, děti byly se
svými výkony spokojeny, proto se možná s podobným
projektem setkáme i v dalším školním roce.
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Osvětim
Žáci deváté třídy se 4. června 2012
vypravili na exkurzi do koncentračního
tábora v Polské Osvětimi. Vrátili se plní
dojmů, se kterými se s vámi podělí:
… Po příjezdu jsme navštívili první část koncentračního tábora – Auschwitz. Ve vstupní hale jsme doszali
sluchátka a převzala si nás příjemná
průvodkyně. Najednou jsme se ocitli
u vstupní brány s nápisem Arbeit
macht frei. Už při tom pohledu nám
běhal mráz po zádech. Postupně jsme
vcházeli do jednotlivých bloků tábora.
V každém z nich byly výstavy fotografií a dokumentů. Viděli jsme také vlasy
a majetek (boty, kufry, hračky, nádoby
apod.) kdysi vězněných lidí a naskočila nám husí kůže. Paní průvodkyně
nás zavedla i ke zdi smrti, do bývalých

věznic a plynových komor. Už po prohlídce této první části nás přešel smích
a začali jsme si uvědomovat, co se tu
vlastně dělo.
V druhé části zvané Birkenau jsme
viděli příjezdové koleje a vagon, ve kterém byli přepravováni vězni. Většina
z nich se hned po příjezdu dostala do
plynových komor. Pokračovali jsme
k rybníku s lidským popelem, dále do
budovy, kde byli ubytování vězni. Když
jsme se rozhlédli kolem sebe a uvědomili si, kolik na tomto místě zemřelo lidí
… Byl to silný zážitek a jsme rádi, že
jsme se tam mohli podívat.
…Když jsme uviděli první budovy,
naše pocity začaly být smíšené. Průvodkyně vyprávěla o tom, co hrozného
tam lidé museli prožít. Fascinovalo nás

množství vlasů lidí, kteří tam zahynuli.
Byly mezi nimi stovky Čechů, po kterých zbyly kufry, boty, kartáče,… Jsme
opravdu rádi, že nás nic takového nepotkalo a doufáme, že ani nepotká.
…Výlet do Osvětimi byl silným
a poučným zážitkem. Prohlídka se nám
líbila, byla velice zajímavá, ale i strašlivá, když si představíte, co se tam dělo.
Jak to ti lidé mohli provést?
… Podmínky pro přežití tu byly katastrofální a neúnosné. Po prohlídce celého muzea a koncentračního tábora jsme
byli zaskočení. Pro odreagování nás pan
řidič odvezl do nákupního centra. Domů
jsme odjížděli plní dojmů, byli jsme rádi,
že jsme toto místo viděli a dozvěděli se
něco nového. Zároveň jsme byli rádi, že
nás něco takového nepotkalo.

Závěr školního roku
Školní rok uběhl jako voda a nastal
každoroční maraton posledního týdne
- odevzdání učebnic, úklid tříd apod.
Do nabitého programu jsme zařadili
i Sportovní a soutěžní den. Sportovní
den zahrnoval hod míčkem, skok daleký, běh na 60 a 800 metrů. Soutěžil každý sám za sebe a tento „čtyřboj“ proběhl
v úterý 26. června, výsledky byly vyhlášeny o dva dny později v rámci soutěžního dopoledne s Recyklohraním. Již
několik let je naše škola součástí projektu s tímto názvem, sbíráme baterie
a elektrospotřebiče, děti tímto vedeme
ke třídění odpadu. Sběrem získáváme
body, za které si můžeme vybrat ceny
z katalogu odměn. Tyto ceny pak slouží
našim žákům.
Žáci deváté třídy se rozhodli připra-

vit pro mladší spolužáky soutěže, které
se týkaly právě Recyklohraní. Bohužel
čtvrteční počasí nedovolilo, abychom
vyšli do přírody, proto byla stanoviště
s úkoly nachystána ve třídách. Soutěžilo se ve skupinkách – v každé se
setkali žáci od první až po osmou třídu.
Osmák byl pak vedoucí skupiny, měl na
starosti mladší děti, vedl je přes jednotlivá stanoviště, kde sbírali plněním úkolů
body. Na závěr se celá škola sešla v tělocvičně, kde jsme se dozvěděli výsledky
skupinové soutěže a byli vyhodnoceni
také nejlepší sportovci, kteří se za své
výkony určitě nemusí stydět.
Nakonec nastal ten dlouho očekávaný den – pátek. Slavnostní zakončení
školního roku se odehrálo v sále školy. Nejprve paní zástupkyně Marcela

Chmelová přivítala hosty - starostku
Prakšic paní Irenu Bandriovou a předsedkyni SRPŠ paní Lenku Lukašíkovou.
Následovala nejdelší část programu
– předávání ocenění žákům. Nejdelší
proto, že byli naši žáci opravdu šikovní
a v mnoha soutěžích a olympiádách se
umístili na předních příčkách. Můžete se
o tom přesvědčit nahlédnutím na webové stránky školy www.zspraksice.cz. Poté
se se žáky deváté třídy rozloučila jejich
paní učitelka třídní, Pavlína Gajdůšková,
krásným proslovem a deváťáci pronesli
svůj. Nastal čas rozejít se do tříd, aby žáci
převzali od třídních učitelů vysvědčení
a začali si užívat vytouženého volna.
Doufáme, že všichni naberou nové síly
a po prázdninách se v pořádku sejdeme.
Monika Mahdalová

Kaleidoskop informací
II. pololetí 2012:
• odvoz plastů: 16.7., 13.8., 10.9.,8.10., 5.11., 3.12.
• sběrný dvůr – soboty: 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.
Na podzimní období opět připravujeme zájezd na divadelní představení do Slováckého divadla v UH.
Obec Prakšice a Diakonie Broumov děkuje vám všem, kteří jste přispěli do humanitární sbírky ošacení, která se na
jaře konala v naší obci.
V suterénu OÚ je umístěna nádoba na sběr úsporných kompaktních zářivek, lineárních zářivek a LED světelných
zdrojů. Vše je zde možné uložit vždy v úterý v době od 15 do 18 hodin nebo kdykoli po domluvě s pracovnicí OÚ paní
Varaďovou. Bližší info získáte na obecních vývěskách, na obecním webu nebo přímo na OÚ Prakšice.
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Letečtí modeláři
V neděli 10. června v odpoledních hodinách proběhl na hvězdárně
již 7. ročník výstavy modelářské výstavy. Tento ročník byl „ postaven
„ na účasti členů LMK Prakšice - Pašovice. Součástí jejich prezentace
byla výstavka leteckých modelů řízených rádiem. Velkou pozornost
poutaly v nepříliš pěkném počasí s častými přeháňkami letové ukázky
rádiem řízených modelů. Děti si mohly pod vedením instruktora sami
vyzkoušet řízení letadel. Atrakcí mezi létacími modely byla čarodějnice na koštěti, která se „ proháněla „ nad hvězdárnou. Pozornost všech
zúčastněných vzbudilo několik přeletů veterána - poválečného Zlínu
v barvách vojenského letectva, snad pozdrav naší výstavě. Výstavy se
zúčastnilo celkem 20 vystavovatelů, kteří kromě plastikových modelů,
prezentovali i papírové modely. Novinkou byla také ukázka železničního modelářství se soupravou Pendolíno fy. EC MODEL. Pozitivní
byla také účast nových vystavovatelů z modelářských kroužků ze Zlína, Kyjova,Otrokovic. I přes špatné počasí navštívilo akci na 80 osob.
František Vlčnovský

Nejstarší zmínka o Prakšicích
V roce 1981 jsme slavili 850 let výročí nejstarší písemné zmínky o existenci naší obce. Oslava tehdy proběhla
v prakšickém kinosále (foto č.1) a při oslavě vystoupil
i folklórní kroužek prakšické mládeže, který vedli František Vlk (1956) a Miroslav Man (1951), oba bývalí členové
uherskobrodské Olšavy.

Byla to tehdy pěkná oslava, která ovšem proběhla
o 10 let předčasně. Správně se tato událost měla odehrát
až v roce 1991, neboť správný letopočet nejstarší písemné
zmínky o naší obci je rok 1141. Proč jsme tehdy udělali
chybu?
Na to nám pomůže odpovědět život a dílo osoby olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Jindřich Zdík (asi 1083 – 1150) patří mezi nejvýznamnější české osobnosti své doby. O jeho původu dosud
panují dohady mezi historiky. Vítězí teorie, dle které je
považován za syna pražského děkana a kronikáře Kosmy.
Olomouckým biskupem se Zdík stal 22. března 1126 (foto
č.2 - pamětní deska z dómu sv. Václava). Olomouc se tímto
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datem na desítky let stala důležitým duchovním a kulturním
centrem celé české země. Jindřich Zdík byl první výraznou
osobností na olomouckém biskupském stolci. Projevil se
jako schopný duchovní pastýř, politik a jako obratný diplomat ve službách svých panovníků - knížete Soběslava I.
a jeho nástupce Vladislava II. Přátelil se s mnoha tehdejšími
významnými osobnostmi, s panovníky,
papeži nebo jeruzalémským patriarchou i věhlasným cisterciáckým teologem Bernardem z Clairvaux.
Zasloužil se také o rozvoj biskupských statků, na nichž nechal vybudovat celou řadu nových kostelů. Se
jménem Jindřicha Zdíka je spojován
i příchod premonstrátů do Čech. Založil
Strahovský klášter, který je nejstarším
sídlem premonstrátů v českých zemích.
foto č. 1 Výlučný rozhled a diplomatické zkušenosti přitom Zdík nabyl především díky
jeho častým cestám. Jako jeden z prvních Čechů vykonal
dvakrát pouť do Jeruzaléma - poprvé v roce 1123 a podruhé
v letech 1137-1138. V roce 1139 cestoval na II. lateránský
koncil v Římě a o dva roky později vykonal misijní cestu
do pohanského Pruska. Řím a papeže poté navštívil ještě
jednou v roce 1145.
Cesty a získané kontakty zužitkoval hluboce duchovně
založený a vzdělaný Zdík přímo i v Olomouci. Zval do ní
různé zahraniční umělce, aby zde vytvářeli pozoruhodná
díla, ať už z oblasti architektury, sochařství nebo knižní malby. V Olomouci se také zasloužil o dostavbu nově založené
katedrály sv. Václava, kterou vysvětil 30. června roku 1131.
V sousedství katedrály nechal vybudovat honosný román-
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ský palác, který se stal po přenesení biskupství ke katedrále
v roce 1141 jeho sídlem. V areálu paláce se nacházelo skriptorium, nebo-li písařská dílna, ve které vznikla řada pozoruhodných knih, díky nimž se Zdík výrazně zapsal do dějin
českého písemnictví a knižní kultury. Mezi nimi vynikají
iluminované rukopisy vyzdobené malířem Hildebertem
a jeho pomocníkem Everwinem. Tito dva malíři byli prvními umělci v dějinách českého výtvarného umění, jejichž
jméno je nám známo. Rukopisy ze Zdíkova skriptoria tvoří
nejrozsáhlejší kolekci svého druhu vzniklou na českomoravském území v období před 13. stoletím. Zároveň sem patří
i proslulé iluminované kodexy, kromě jiných například Olomoucký kolektář, dříve zvaný jako Horologium olomoucké
(foto č.3, které znázorňuje iluminaci z této knihy, na které
je znázorněna i samotná postava biskupa Jindřicha Zdíka).
Olomoucký kolektář je dnes uložen v Královské knihovně
ve Stockholmu. Dále opis Augustinova díla De civitate Dei,
který je dnes uložený v Archivu Pražského hradu.
Biskup Jindřich Zdík zemřel 25. června 1150 v Olomouci a na své přání byl pohřben ve Strahovském klášteře.
Zpět k našemu problému - objasnění správného letopočtu nejstarší písemné zmínky
o Prakšicích. Pozorný čtenář postřehl ve výše uvedených
řádcích oba inkriminované
letopočty - 1131 a 1141, které byly v minulosti zaměněny. Nejstarší písemná zmínka o Prakšicích je uvedena
v listině vydané právě Jindřichem Zdíkem. Písemnost
pojednává o přesunutí biskupského sídla ze staršího kostela sv. Petra do nového kostela sv. Václava v Olomouci (který, jak jsem se již zmínil, ještě jako nedokončený
vysvětil Jindřich Zdík dne 30.6.1131). Přenesením biskupské kapituly v roce 1141 byl kostel současně povýšen
na katedrálu a byla v něm zřízena kapitula s 12 kanovníky (knězi sloužícími pouze v této katedrále) a jedním
biskupem. V původním kostele sv. Petra zůstali kanovníci
čtyři. Jindřich Zdík při té příležitosti pokládal za užitečné
uvést v listině jmenovitě také veškeré majetky olomoucké-

foto č. 2
ho biskupství na Moravě,
což bylo odhadem asi 200
obcí. A díky této skutečnosti se mohou Prakšice
„pyšnit“ svým starobylým původem. V listině
foto č. 3
jsou Prakšice uvedeny
mezi statky patřící ke Spytihněvskému kostelu, společně
s Biskupicemi, dvěma poplužími na Ořechově a třemi na
Brodě. Brod tehdy ještě neměl městský status, neboť v té
době ještě neexistovala města jak je známe dnes a nebyl
ani uváděn s přívlastkem Uherský.
Problém s touto listinou je v tom, že není přímo datována a historici ji dříve mylně přiřadili k letopočtu 1131.
Historicky správné datování uvedené listiny náleží k letopočtu 1141 - tedy k datu přenesení biskupské kapituly do
katedrály Sv. Václava. Dodnes ještě mnoho obcí, které jsou
uvedeny na této listině, stále chybně uvádí letopočet 1131
jako datum vzniku této listiny (například Uherský Brod na
webových stránkách Muzea J.A.K).
A nyní možná to nejzajímavější. Na úvodní stránce tohoto vydání si uvedenou listinu můžete poprvé sami prohlédnout. Je vyhotovena na pergamenu 58,5 x 40 cm, text je psán
latinsky a má připojenou osobní pečeť Jindřicha Zdíka. Originál této listiny je uložen v Zemském archivu Opava, sign.
MCO A Ia1. Název naší obce je na ní uveden v „zlatiněném“
tvaru „Praxici „ a nachází se v listině těsně nad pečetí.
František Buráň

Sportovní areál
Chtěla bych vás všechny v krátkosti informovat o provozu na sportovním areále v Prakšicích a vyzvat
ke spolupráci a dodržování určitých
pravidel. Jakákoli akce na sportovním areále musí být předem hlášená
na obecním úřadě, následně je sepsána smlouva o pronájmu. V určený
čas proběhne předání areálu před
akcí a následně pak i po akci. Pokud
bude zájem o zapůjčení mobilních
lavic a stolků, které obec nedávno
zakoupila, dojednají se podmínky této zápůjčky. Běžnou údržbu
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(sečení, úklid, zajištění branek) na
areále zajišťuje obec. Během fotbalové sezóny jsou povinni zajišťovat
úklid mobilních branek (z důvodu
bezpečnosti a sečení hrací plochy)
a úklid po skončení tréninku
a zápasu členové TJ Sokol. Vás
všechny, kteří se pohybujete na
celém sportovním areále v Prakšicích, chci požádat o udržování
pořádku. Připomínám, že by se především na hrací ploše a na víceúčelovém hřišti neměli pohybovat psi.
Na víceúčelovém hřišti je zakázá-

no kouřit a nosit sem alkoholické
nápoje. Evidujeme zde nepořádek
v podobě nedopalků a několikrát
jsme museli uklízet i rozbité láhve,
aby nedošlo ke zranění. Používejte
sportovní areál výhradně ke sportování, jeho vzhled chceme nadále
zlepšovat a asi by to nebylo nic platné, kdybychom zde měli nepořádek,
který sem nepatří. Areál má sloužit
všem, má být bezpečný a uklizený,
máme se na něm cítit dobře, ale o to
se musíme snažit všichni společně.
starostka obce
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