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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou pravidelně informoval o aktivitách
obecního zastupitelstva v uplynulém období a o tom, co nás všechno
ještě čeká v letošním roce.
Na začátku roku se uskutečnil
v kostele vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu, kterého se i přes velkou nepřízeň
počasí zúčastnilo mnoho občanů.
Dále jsme, po dlouhé době, uspořádali pro děti dětský karneval, který
bychom chtěli každoročně opakovat.
Zorganizovali jsme lyžařský zájezd
do střediska Kouty nad Desnou, který se střetl s neobyčejným zájmem
obyvatel obce.
Od počátku roku jsme zajišťovali projektovou dokumentaci na
akce, které chceme v obci co nejdříve realizovat. V současné době
máme vyřízeno stavební povolení
na zastřešení venkovního posezení na hřišti, na výstavbu chodníků
a přechodu pro chodce u pohostinství, územní rozhodnutí na
stavbu zastřešení v mateřské škole
a na výstavbu sběrného dvora. Byla
zpracována projektová dokumentace na zateplení obecního úřadu
a kabin na hřišti, které má od ledna obec ve svém majetku, zde také
probíhá stavební řízení. Vypracování projektové dokumentace se
ukázalo jako prozíravé, zejména
z důvodů možného čerpání dotací
z evropských fondů. I nadále platí,
že kdo je připraven, má větší šanci
k realizaci akcí, v případě možné
realizace stačí již připravené projekty „vytáhnout ze šuplíku“. Máme
připraven i projekt rekonstrukce
oplocení základní školy.
V únoru jsme podali žádost
o dotaci na revitalizaci dětského
hřiště u mateřské školy na Ministerstvo pro místní rozvoj v Praze,
dále jsme podali žádost o dotaci
na výstavbu chodníků a přechodu
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u pohostinství na Zlínský kraj a žádost o dotaci na opravu chodníku
ve Greftech z Místní akční skupiny
Dolní Poolšaví. V březnu byla vyhlášena výzva ministerstva životního prostředí na zateplení budov
v majetku obce a nám se podařilo
ve velmi krátké lhůtě, necelých 14
dnů, která byla ze strany ministerstva stanovena, podat žádost o
dotaci na zateplení obecního úřadu a kabin na hřišti. Naším cílem
ve všech případech bylo, aby obec
získala formou dotací finanční
prostředky ze Zlínského kraje, EU
a od státu a nemusela všechny výdaje hradit ze svého rozpočtu. Pokud budou naše žádosti akceptovány a dotace schváleny, všechny
akce musí být zrealizovány v průběhu letošního roku tak, aby byly
finančně vypořádány do konce
roku 2013. O tom, jak obec se svými žádostmi dopadla, budeme informováni od příslušných institucí
v průběhu měsíce dubna a května.
Vyřizují se převody nebo odkup
pozemků, které jsou ve vlastnictví
státu na obec. Jedná o pozemky
pod místními komunikacemi, pod
nemovitostmi nebo vedle nemovitostí, které vlastní obec.
V polovině března bylo vybudováno osvětlení víceúčelového
hřiště, které již využívají ke svému
tréninku fotbalová družstva ve večerních hodinách.
Bylo také předáno staveniště firmě PROLES s.r.o., která bude realizovat vybudování protipovodňové
nádrže v trati Drahy a Odraží.
V současné době studenti Mendelovy univerzity zahradnické fakulty v Lednici zpracovávají studie využití zelených ploch v obci.
Se všemi návrhy se budete moci
seznámit a vyjádřit se k nim, abychom některé z nich mohli realizovat.
V nejbližší době budou nainsta-

lovány odpadkové koše u nových
autobusových přístřešků, na zastávce na straně ke škole bude položena nová dlažba.
Bylo jednáno s pracovníky Ředitelství silnic Zlínského kraje
o řešení bezpečnosti průjezdu vozidel v zatáčce u čp. 23 s tím, že bude
zpracován projekt instalace značek
upozorňujících projíždějící řidiče
na tuto téměř pravoúhlou zatáčku.
Realizaci projektu provede správce
této komunikace.
Je zpracována projektová dokumentace na stavbu zastávkového
pruhu směrem na Uherský Brod
a v současné době se vyřizuje stavební povolení k realizaci této stavby.
Nepodařilo se dohodnout s majiteli rodinných domků ve Vinohradech na odkoupení těchto nemovitostí, respektive zastupitelstvo
nepřistoupilo na návrh jednoho
z vlastníků na řešení problematiky
rozšíření komunikace, protože tento byl pro obec velmi nevýhodný.
Ihned, jak počasí dovolí, bude
provedeno zastřešení venkovního
posezení na hřišti. Firma, která zakázku bude realizovat, již byla vybrána zastupitelstvem obce.
Z přehledu je zřejmé, že zastupitelstvo obce nezahálí a intenzivně pracuje s cílem zlepšit prostředí
pro život a všestranné vyžití obyvatel v naší obci.
Nyní jsou před námi svátky velikonoční, svátky jara. Chtěl bych
vám popřát jménem svým i všech
zastupitelů a zaměstnanců radostné prožití těchto svátků.
Ing. Josef Hefka,
starosta obce
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Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice ze 14. veřejného zasedání konaného v pondělí 7.1.2013.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
a části pozemku p.č. 2215/2 dle zákona 128/2000 Sb. –
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
o obcích.
zvlášť.
8. Schvaluje budoucí vklad vodovodního řadu inv. č. ZP
2. Schvaluje navržený program jednání.
149 Za Humny, inv. č. ZP 162 Horní Rybníky, inv. č.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Jaroslava Hladiše a Pavla
ZP 163 k domu čp. 180, inv. č. ZP 180 Horní Konec,
Kováře.
inv. č. ZP 200 ½ vodovodního řadu Prakšice-Pašovice
4. Schvaluje složení návrhové komise: Ing. Libora Mikla
a kanalizace inv. č. ZP 137 Ke kostelu, inv. č. ZP 170
a Ing. Andreu Jenerálovou.
Horní Rybníky z majetku obce do majetku společnosti
5. Schvaluje darovací smlouvu mezi TJ Prakšice-PašoviSlovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště.
ce a Obcí Prakšice, kterou TJ Prakšice-Pašovice daruje Obci Prakšice stavbu občanského vybavení čp.311 9. Schvaluje zakoupení sypače na zimní údržbu dle nabídky za 24 097 Kč bez DPH.
(budova kabin) na pozemku p.č.st.550 .
6. Schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek na odpro- 10. Bere na vědomí informaci o opravě betonového koryta
potoka v obci Lesy ČR, vyčíslení nutného odkupu části
dej traktoru Zetor a zemního stroje Bělorus ve složení
pozemků pro stavbu chodníku Za humny, konání děting. Josef Hefka, Vladimír Vlk, Pavel Kovář, Ing. Libor
ského karnevalu a informace o probíhajících stavebMikel, Jaroslav Hladiš.
ních řízeních.
7. Schvaluje záměr odprodej části pozemku p.č. 1578 /14

Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 15. veřejného zasedání konaného v úterý 5.2.2013.
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: Vladimíra Vlka a Augustina Vlka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Ing. Libora Mikla
a Pavla Kováře.
5. Schvaluje aktualizaci „Programu obnovy venkova
obce Prakšice“dle přílohy č.1 k usnesení ZO.
6. Schvaluje vypracování projektu zateplení OÚ v Prakšicích Ing. Jaroslavem Fojtáchem, Břeclav v částce
32 000 Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
7. Schvaluje podání žádosti na podporu z Podprogramu
na podporu obnovy venkova a vyčlenění finančních
prostředků v částce 384 000 Kč na spolufinancování projektu „Chodník u křižovatky silnice 49714 A
a ulice Za Humny“.
8. Schvaluje dodavatele zastřešení venkovního posezení
na hřišti firmu 3VaH s.r.o. Uherský Brod za cenu 510
711 Kč vč. DPH. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
9. Schvaluje dodavatele osvětlení víceúčelového zařízení firmu Pavel Kadlček Prakšice za cenu 218 766 Kč.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
10. Schvaluje podle § 84 odst.2 písm.j.) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích Dohodu o změně hranic obcí uzavřenou
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mezi obcí Prakšice a městem Uherských Brod podle
§ 26 zákona o obcích.
11. Schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků
parc.č. 1915/20 a 2206/3 v k.ú. Prakšice z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na obec
Prakšice.
12. Neschvaluje upravenou smlouvu o výpůjčce holínek
FS Holomňa. Zastupitelstvo trvá na původním znění
smlouvy.
13. Bere na vědomí žádost p. Bočáňové na provedení
oprav v pohostinství Prakšice.
14. Neschvaluje pořízení mobilního podia.
15. Schvaluje darovací smlouvu na částku 60 000 Kč
Mendelově universitě v Brně.
16. Neschvaluje nabídku na řešení rozšíření komunikace
ve Vinohradech ze strany p. Izabely Maluškové.
17. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní a mateřské školy v Prakšicích.
18. Schvaluje finanční podporu v částce 2 000 Kč ČSV
Uherský Brod.
19. Schvaluje finanční příspěvek v částce 1 000 Kč Charitě Uh.Brod.
20. Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 1/2013 dle předloženého návrhu,
21. Bere na vědomí informaci o budoucím prodeji pozemku u bytovky, o dotaci z MAS Dolní Poolšaví , o probíhajících stavebních řízeních a žádostech o dotaci.
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Koncert sboru Dvořák

Dětský karneval
V něděli 13.1.2013 odpoledne zaplnily sál v Prakšicích děti se svými rodiči. Konal se zde dětský karneval,
který pořádala obec.
Na karnevalu se sešlo přes 50 dětí v maskách. Princezny, čarodějnice, rytíři, karkulky, kovbojové, pirát,
indián, vodník, to je jen malý výčet různorodosti masek přítomných dětí. Pro malé návštěvníky byl připraven více jak dvouhodinový program plný tance, her a
soutěží s bratry Chabičovskými. Každé dítě si odneslo
ze soutěží nějakou odměnu. Na závěr byly vyhlášeny
tři nejpovedenější masky. S ohledem na úspěch, který
dětský karneval měl, se bude příští rok konat znovu.
(jh)

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Oblastní
charita Uherský Brod. V Prakšicích bylo vybráno celkem 21 055 Kč, za Uherskobrodsko bylo vybráno celkem 1 197 888 Kč. Všem dárcům touto cestou Oblastní charita Uherský Brod děkuje.
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Lyžařský zájezd
Obec Prakšice zorganizovala v sobotu 9.2.2013
zájezd do lyžařského střediska Kouty nad Desnou
v Jeseníkách. Zájezdu se zúčastnilo 81 účastníků, převážně z Prakšic. Dorazili jsme do střediska po osmé
hodině ranní a po zakoupení skipasů se začalo lyžovat
na dvou upravených sjezdovkách, z nichž každá měla
délku více jak 2 kilometry. Po občerstvení v bufetu
U medvěda a poledním obědě jsme lyžovali téměř do
16.00 hodin a promrzlí a unavení jsme se zdraví vrátili
kolem 19.00 hodin do Prakšic.
(jh)
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Velikonoční jarmark v Prakšicích
Počasí v sobotu 16. 3. 2013 připomínalo spíše příchod Vánoc nežli Velikonoc, ale organizátoři se tím
nenechali rozladit a uspořádali první
Velikonoční jarmark v sále ZŠ. Díky
organizátorkám jarmarku - paní Věře
Blahové, p. Dagmar Vašíčkové a p. Janě
Horonyové - se setkaly v sále dívky
a ženy, které se ve volných chvílích věnují nějaké krásné rukodělné činnosti.
Ti, kteří se přišli na jarmark podívat, určitě nelitovali, protože si mohli
prohlédnout i zakoupit krásné výrobky určené nejenom pro velikonoční
výzdobu. Šikovné ženy a dívky svou
zručnost také na místě předváděly
(např. tvorbu z pedigu, drátkování vajíček aj.). Velkou ctí pro organizátorky
byla i účast lidových umělkyň. Jednou
z nich byla paní Marie Vlčková z Mařatic, která používá ke zdobení kraslic
unikátní metodu batikování z druhé
poloviny 19. století a pyšní se známkou Tradiční výrobek Slovácka. Stejné
ocenění získala za své kraslice i paní
Zdeňka Rajsiglová ze Starého Města,
která předváděla zdobení kraslic slámou a její křepelčí vajíčka opravdu budila velkou pozornost.
Paní Vlčková i Rajsiglová přijely
na pozvání školní družiny, protože
po dva poslední roky předváděla své
umění paní Vlčková ve školní družině
a snažila se něco ze svého umění předat dětem. A právě děti ze školní družiny a školního klubu měly velký podíl
na úspěšném průběhu jarmarku. Ve
velikonočních dílničkách předváděly
tvoření velikonočních dekorací svým
kamarádům i úplně malým dětem,
které se přišly na jarmark podívat se
svými maminkami. Tvořila se například vajíčka zdobená kuskusem, košíček na vajíčko z proutí, zajíček z pilin
a papíru, děti se učily zdobit vajíčka
voskem a skládaly kusudami. Kdo měl
více odvahy, zapojil se do výuky zdobení vajíček patchworkem. Dílničky
se těšily velkému zájmu, pracovní
místa byla stále obsazena a každý si
domů odnášel krásné velikonoční
dekorace.
Některé výrobky děti ze škol-
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ní družiny také prodávaly, výtěžek
z tohoto prodeje bude použit opět do
školní družiny na další tvorbu. Tímto
děkujeme všem maminkám a dalším
návštěvníkům, kteří si výrobky zakoupili a tím nám přispěli na činnost.

Podle atmosféry, která v sále ZŠ
panovala, si myslím, že se jarmark
i dílničky povedly. A ti, kteří neměli
čas přijít, jsou srdečně zváni na akci
příští!
Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD
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Prakšické dechovky-díl I. - kapelník Jan Chmelina
Hudba vždy byla záchranou před
obyčejným životem a byla i lékem
na trápení duše. Také v Prakšicích
tento lék rádi užívali od nepaměti. A právě o historii muzicírování
bude následující článek.
Nejstarší hudební kapely, které
hrávaly v Prakšicích, byly tvořené
gajdošem a dvěma houslisty. Později se přidal klarinet, harmonika
a buben. Působení cimbálové muziky, která se na východní Moravu
rozšířila ze Slovenska v 19. století,
nebylo v Prakšicích zaznamenáno. Před první světovou válkou se
začaly přidávat i první plechové
dechové nástroje. Kapely hrávaly
na svatbách, pohřbech, církevních
slavnostech a zejména na tanečních zábavách. Ty organizovali
místní hospodští ve svých hospodách a v letním období si je občané
organizovali sami v přírodě, např.
v humnech domů č.180 a 45 nebo
u lesa na konci Vinohradů. Kapely
hrávaly za předem sjednanou částku, nebo za tzv.“vyhrátů“. Za každý
tanec se jim muselo předem zaplatit a tančili potom jen ti, kterým
bylo vyhlášeno sólo.
A právě na konci Vinohradů,
hned vedle oblíbeného místa tanečních zábav, se v roce 1890 na
čp. 172 narodil Jan Chmelina, zakladatel a kapelník prakšické dechové hudby po první světové válce. Nikdy nenavštěvoval žádnou
hudební školu. Byl to ryzí samouk. Již před první světovou válkou
a v jejím průběhu se dostal k vojenské dechové hudbě v Kroměříži,
kde zdokonalil své hudební umění.
Ne nadarmo se za Rakouska o Češích říkalo, že jsou špatní vojáci, ale
nejlepší muzikanti. Po válce si Jan
Chmelina vyřídil kapelnickou koncesi, založil vlastní dechovku a ke
svému původnímu povolání zedníka si začal přivydělávat "muzicírováním" - viz Foto č.1.
Dole zleva sedí Jan Skovajsa,
Alois Drábek st., František Lukašík,
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Foto č.2

Foto č.3
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Cyril Běhůnek, Jan Chmelina-kapelník, Josef Gajdůšek, dva bratři?
z Dolních Újezdů a Vlk z Malé Strany. Zleva stojí Josef Čechman a Ludvík Chmelina-bratr kapelníka (ten
se později odstěhoval do Kanady
a tam i on založil vlastní hudební orchestr).
Jan Chmelina uměl hrál na většinu nástrojů co byly v kapele. Sám
hrál na trubku a udával kapele rytmus. Současně i komponoval. Pro
kluky z ulice Vinohrady složil píseň,
která se stala jejich hymnou a kterou
si pak zpívali při zábavách v pozoru:
"My jsme chlapci z Vinohradů,
přišel měsíc listopad,
co jste si kdo vydělali, zima se vás
bude ptát.
Jeden chodí bez košule, druhý zase
bez gatí,
počkajte vy sakra lumpi, však vás
zima vyplatí."
Ne vždy se podařilo dát "dohromady" plný počet hudebníků. Hlavně na pohřbech a na svatbách často
hrávala kapela (šraml) s menším počtem hudebníků - viz Foto č.2 - svatba řezníka Josefa Talaše a učitelky
Vlasty Krejcárkové v roce 1931. Foceno před Běhůnkovou hospodou na
Horních Újezdech (na "Nové ulici").
Dechovka kapelníka Chmeliny

měla výbornou pověst "široko daleko".
Na Fotu č. 3 hraje na městské svatbě v Uherském Brodě (Jan Chmelina
je dole první zprava).
Po otci zdědili hudební nadání
i jeho synové Vladislav, Oldřich a Jan,
kteří s ním později hrávali i v jeho
dechové kapele. Syn Oldřich (1920)
později pracoval v hudebním závodě
Cremona jako ladič. Ve stáří hrával
kapelník Jan Chmelina už jen na tahací harmoniku - heligonku (Foto
č.4). Jeho syn Vladislav (1919) je na
Fotu č.5 také s harmonikou a se svojí
ženou Matyldou Veldhoven původem z Holandska. Tu si do Prakšic
přivedl z Německa, kde byl za II. světové války pracovně nasazen.
V 60. letech hrávala v Prakšicích
i jazzová kapela. Byla téměř "ryze vinohradská". Kapelu založili synové
Jana Chmeliny Vladislav a Jan, kteří
využili svých zkušeností z působení
v uherskobrodském tanečním orchestru Strojař (tehdejší "špičková"
kapela při Závodním klubu pracujících v Uherském Brodě, s vynikající vokálistkou Aničkou Kolískovou,
zpívající např. hity Semaforu. V roce
1971 s ním zpívala v Uherském Brodě i zpěvačka Eva Pilarová). V prakšické kapele hráli bratři Chmelinovi
také na křídlovky (viz Foto č.6). Na

saxofon pak hráli Josef Géba a František Lukašík, na bicí hrál Augustýn
Dovrtěl a na harmoniku hrál František Man "maneček".
V rodinné muzikantské tradici
pokračuje po dědovi Janovi a otcovi Vladislavovi Chmelinovi i Jolana Skovajsová-Krejčiříková. Hrává
občas na varhany v kostele při mši
svaté, při divadelních představeních
místních ochotníků a vede prakšickou scholu.
Pokračování příště.
Zapsal: František Buráň

Foto č.5

Foto č.6
Foto č.4
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Senátor T. Okamura
v Prakšicích

Upozornění občanům
Od 1.4.2013 bude sběrný dvůr v Prakšicích
otevřen každou středu v době od 15.00 hodin do
17.00 hodin a každou lichou sobotu (v týdnu, kdy
není odvážen komunální odpad firmou Rumpold)
v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

V sobotu 16. března navštívil naši obec senátor
Tomio Okamura, který více jak hodinu debatoval na
obecním úřadu s občany naší obce.

Co připravujeme
- zájezd na divadelní představení
- dětský den
- pěveckou soutěž „Zpívá celý region“
- fotbalový turnaj ulic

Střípky ze ZŠ
Lyžařský a snowboardový kurz 2013
Po velmi dobré loňské zkušenosti jsme jako místo kurzu opět zvolili areál Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Tentokráte jsme dali přednost
Penzionu Gaudeamus. Výběr tratí
pro lyžařský i snowboardový výcvik, rozumné ceny vleků, kvalitní
zázemí a v letošním roce i vynikající sněhové podmínky napomohly
ke splnění všech cílů, které jsme si
předsevzali.
Žáci byli rozděleni do dvou lyžařských družstev a jednoho snowboardového družstva. Všichni se
v průběhu týdne díky výborným
podmínkám rychle zdokonalovali.
Mezi nejvíce talentované nováčky
patří Jakub Kučera, Petra Juráková
(oba snowboard), Lukáš Horenský,
Natálie Valášková a Radka Zemánková (všichni lyže).

Březen 2013

Po celý týden převládalo příjemné zimní počasí - po sněhové
nadílce se na nás i slunce pou-

smálo. To umožnilo ve středečním
volnu krátký výlet do obce Velké
Karlovice. Hodiny praxe byly kaž-
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dý den doplněny i hodinami teorie.
Večer vždy probíhal kulturní program, který pokaždé připravilo jiné
družstvo. Zde musím žáky pochválit, program nepodcenili a vše bylo
završeno povedeným karnevalem
s hudbou a soutěžemi. Fotografie
masek, lyžařů, snowboardistů i jejich aktivit si můžete prohlédnout
v naší fotogalerii.
Lyžařský kurz jednoznačně splnil své úkoly. Žáci se nejen naučili
lyžovat, ale také se lépe poznali se
spolužáky i se svými učiteli. Poděkování patří drtivé většině všech
účastníků kurzu za aktivní přístup
k výcviku.
Mgr. Ivo Frolec, vedoucí LVVK

se lyžovat. Na lyžích jsem stála poprvé, takže jsem se bála, ale naučila
jsem se to. Naše družstvo měla na
starosti paní učitelka Hendrychová
a byla skvělá. Pan učitel Frolec měl
„snowboarďáky“ a instruktor Michal Kučer pokročilé lyžaře. Celý
týden byl úžasný a příští rok bych
chtěla jet zase.
Domika Patlevičová

… Nejvíce se mi líbila procházka do Velkých Karlovic – po cestě tam i zpět jsme se koulovali –
a karneval. Během karnevalu jsme
hráli hry, vyrobili jsme si masky,
které se pak vyhodnocovaly, a nakonec jsme uspořádali diskotéku.
Kurz i lyžování mě bavilo a užili
jsme si spoustu srandy.
Renata Jakešová

Žáci 7. třídy, pro které byl kurz
povinný, si přivezli spoustu zážitků z lyžování, večerních programů
i výletu do Velkých Karlovic:
… V pondělí 18. února 2013
jsme odjížděli na „lyžák“ do Velkých Karlovic. Moc jsem se těšila.
Když jsme dorazili do hor a vybalili zavazadla, oblékli jsme se do
teplého lyžařského oděvu a vydali

Přivítáme nové prvňáčky
Začátek února 2013 jistě netrpělivě očekávaly děti z předškolních oddělení obou mateřských škol. Čekal je pro ně
významný den – zápis do 1. třídy. K zápisu bylo pozváno 17 dětí, dostavilo se 15. Rodiče dvou dětí požádali o odklad
povinné školní docházky. Zápisem úspěšně prošlo všech 15 zapisovaných.
Teď je na rozhodnutí rodičů, aby zvážili, zda jejich dítě je dostatečně zralé emočně i sociálně, aby bylo schopno
úspěšně zvládnout nároky první třídy základní školy.
Na všechny nové žáčky se upřímně těšíme a přejeme jim ten nejlepší start do nového období jejich života.
Vedení školy

Školní klub
Na naší škole funguje školní klub,
jehož snahou je smysluplně využít
volný čas žáků. Žáci školy mohou
navštěvovat kroužky se zaměřením
na sport, jazyky, výtvarné a rukodělné činnosti. Zájmovou činnost
zabezpečují nejen učitelé, ale i externí pracovníci. Práce výtvarného
kroužku získávají ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích.
Výrobky dětí z rukodělného kroužku
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se prodávají na různých akcích a jarmarcích. Výtěžek z prodeje slouží na
charitativní činnost.
Značné úspěchy měli i členové Klubu malých debrujárů, kteří
úspěšně reprezentovali školu v celostátních kolech soutěže zaměřené
nejen na vědomosti, ale i na provádění zajímavých pokusů z oblasti
fyziky a chemie. V roce 2011 získali
krásné 3. místo a v loňském roce ob-

sadili 4. místo.
Velké oblibě zejména u mladších žáků se těší letecko-modelářský
kroužek pod vedením externích pracovníků pana Fr. Vlčnovského a M.
Vráblíka.
O kroužky mají děti zájem, jsou
pro ně nejen vyplněním volného
času, ale také zdrojem získávání nových poznatků a zkušeností.
Ing. Jana Horonyová, vedoucí ŠK
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Marcipánová
školička
ve školní družině
V pondělí 18. 3. 2013 po Velikonočním jarmarku, kterého se děti
i maminky aktivně účastnily, jsme
s dětmi ze školní družiny, maminkami i babičkami opět tvořily.
Tentokrát to byla úplná premiéra - „Marcipánová školička“. Když
jsme akci plánovali, vůbec jsme netušili, že se nám toto tvoření bude
líbit a že nás bude tak bavit.
Díky ochotě Lucky Popelkové
z Pašovic jsme zorganizovali odpoledne pro děti, maminky i babičky
se zdobením dnes tak populárních
muffin. Lucka předem doma upekla velké množství této pochoutky
v různých barvách. Muffiny společně s dětmi plnila krémem a pak
přišla ta nejdůležitější část - zdobení marcipánem.
Rozdělili jsme se do několika
skupinek, z nichž si každá vyzkoušela určitý druh zdobení – např.
berušky, včeličky, kuřátka, jarní
motivy nebo kytičky.
Výsledkem naší práce byl nádherný jarní muffinový dort. Muffiny byly nejen krásné, ale také velmi
chutné!
Pro velký úspěch této akce jsme
se rozhodli dát maminkám a babičkám dárek k MDM a uspořádáme
pro ně v pondělí 13. 5. 2013 další
„Marcipánovou školičku“. A co se
bude tvořit? Tak to se nechte překvapit!!!
Těšíme se na Vaši účast!
Dagmar Vašíčková,
vychovatelka ŠD

Březen 2013
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Společenská kronika
V uplynulých třech měsících letošního roku oslavili významná životní jubilea naši občané:
85 let se dožila paní Jiřina Buráňová a paní Františka Vlková, 80 let paní Marie Hladišová, paní Anna Běhůnková
a pan Josef Fojtách. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 25. 3. 2013
Narození
•
•
•
•

Úmrtí

Dominik Gajdůšek
Adéla Bernátková
Aneta Běhůnková
Adéla Fojtáchová

•

Přihlášení
•
•
•
•
•
•

Marie Vlková

Odhlášení

Michal Mulko
Vít Hauerland
Marta Květáková
Veronika Kopuncová
Adam Janča
Bára Jančová

•
•
•

Emilie Ondrůšková
Klára Stojaspalová
Martina Šobáňová

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 25.3.2013 - 1019,
včetně cizinců 1026.

Žáci Základní školy v Prakšicích ministrovali
v katerále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
V pátek 7. prosince 2012 přijelo do
Prahy více než 4 000 dětí a pedagogů,
kteří podporují hnutí „Na vlastních
nohou“ - Stonožka, aby se zúčastnili
Stonožkové mše, na kterou je pozval
sám pražský arcibiskup J. E. Dominik
kardinál Duka OP. Tímto způsobem
vyjádřil díky za jejich práci a pomoc
potřebným dětem u nás i v oblastech
sužovaných válkou.
Stejně jako v loňském roce dostali pozvání i žáci, rodiče a další, kdo
spolupracují s tímto hnutím na naší
základní škole. Nešlo o pouhou účast
na mši v katedrále sv. Víta, žáci dostali
možnost ministrovat a číst přímluvy,
což pro ně byla velká čest a moc se na
tento den těšili.
Zima svůj nástup dlouho odkládala a přišla - jako naschvál - den před
odjezdem. Ve čtvrtek hustě chumelilo a pěkně přituhlo, proto jsme měli
z cesty do Prahy obavy. Naštěstí se počasí umoudřilo a brzy ráno, kdy jsme
z Prakšic odjížděli, „pouze“ mrzlo.
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Cesta proběhla hladce a v 9 hodin už
jsme byli na místě, tedy v katedrále sv.
Víta. Naši ministranti se šli připravit
a my, diváci, jsme se prošli po nádvoří,
počkali na výměnu stráží u hlavní brány a vrátili se do katedrály, kde přesně
v 11 hodin začínala mše.
V úvodu zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže a hned poté se
katedrálou rozezněl zpěv 380členného spojeného dětského sboru, který
během mše pod vedením sbormistryně Marie Novákové přednesl skladby
Petra Ebena a také stonožkovou hymnu Never Be Alone.
Mši provázeli Tereza Brodská
a vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. V
úvodu moderátoři představili historii
katedrály, po nich přistoupila k mikrofonu paní Běla Gran Jensen, zakladatelka a prezidentka hnutí Na vlastních
nohou Stonožka, která byla nedávno
vyhlášena největší zahraniční Češkou
roku 2012, a poděkovala všem těm,
kteří se na činnosti Stonožky podí-

leli a podílejí. Poté přišel k oltáři J. E.
Dominik kardinál Duka v doprovodu
duchovních. Ve svém kázání připomněl význam sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž výročí příchodu na Velkou
Moravu budeme v příštím roce slavit.
Po panu kardinálovi promluvil Prof.
Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly
Všech svatých na Hradě pražském.
Následovaly přímluvy zástupců
stonožkových dětí a předání symbolických darů charakterizujících to,
čeho se stonožková pomoc v Afghánistánu týkala. Dary předaly J. E. Dominiku kardinálu Dukovi stonožkové
děti v doprovodu vojáků. Jako obětní
dar přinesli žáci naší základní školy
grafiku. Potom převzalo deset pedagogů a spolupracovníků symbolické
stonožkové ocenění. Jednou z oceněných byla i paní učitelka Mgr. Jana
Kovaříková, která měla také tu čest
nést obětní dary.
V závěru mše stonožkové děti spolu s paní Bělou Gran Jensen poděkova-
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ly Mons. Dominiku kardinálu Dukovi
za umožnění setkání v chrámu sv. Víta
při slavnostní bohoslužbě, kterou pro
hnutí celebroval, a předaly mu symbolický dárek, stonožku z perníku.
Po skončení bohoslužby následovalo vyhodnocení žákovských prací výtvarné soutěže na téma Konstantina a
Metoděje, které proběhlo v Arcibiskupském paláci. Hlavní cenu prof. PhDr.
Víta Vlnase, PhD., ředitele sbírky Starého umění Národní galerie, získala ve
IV. kategorii Kateřina Hlavínová z Pašovic za linoryt Velehrad, který zhotovila pro potřeby hnutí na naší základní
škole. Tato oceněná grafika byla věnována naší školou jako obětní dar na
mši sv. pro Stonožku. Hlavní cenu za
ni spolu s dalšími 27 cenami pro žáky
1. a 2. stupně převzala z rukou Mons.
Dominika kardinála Duky paní učitelka Jana Kovaříková. Poté se zúčastnila
slavnostní vernisáže těchto vyhodnocených výtvarných prací v Anežském
klášteře. Přítomni byli i J.E. Dominik
kardinál Duka OP, velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, prof. Vít Vlnas z
Národní galerie v Praze a sestra Dominika Bohušová OP. Ve svých krátkých
projevech se všichni shodli na tom, že
úroveň soutěžních prací je velmi vysoká a bylo opravdu velmi obtížné vybrat
z více než 1 000 zaslaných prací ty nejlepší. Katka Hlavínová si proto zaslouží velkou gratulaci.
Účastnit se takové mše bylo pro
děti velkou ctí a pro nás ostatní obrovským zážitkem. Děkujeme všem našim ministrantům - Jakubu Kučerovi,
Adamu Rajnohovi, Janu Rajnohovi,
Petru Kučerovi, Michalu Kratochvílovi, Petru Vlkovi, Michalu Velčovskému, Dušanu Kratochvílovi a Lence Lukašíkové - za skvěle odvedenou
práci, Pavle Mikeskové za přednes
přímluvy a Tereze Lukašíkové za odevzdání obětního daru. Velký dík patří
v neposlední řadě zastupitelům obcí
Prakšice a Pašovice za finanční příspěvek na dopravu žáků a také všem rodičům a ostatním, kteří nám pomáhali a
pomáhají, abychom se mohli účastnit
podobně pěkných akcí. Víme, že to dělají nezištně a s láskou a jejich práce je
pro nás velkým přínosem.
Monika Mahdalová
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TJ SOKOL PRAKŠICE - PAŠOVICE
TJ SOKOL
PRAKŠ ICE - PAŠ OVICE

JARO 2013
DATUM
16. kolo

MUŽI
1. B. třída skupina C
Zač. v 15.00 hod.

sraz v 14.00 hod.

NE 24. 3. D JALUBÍ
17. kolo

Zač. v 15.30 hod.

odjezd v 13.30 hod.

Zač. v 15.30 hod.

sraz v 14.30 hod.

NE 7. 4. D NEDAKONICE
19. kolo

Zač. v 16.00 hod.

odjezd v 14.15 hod.

NE 14.4. V KORYČANY
20. kolo

Zač. v 16.00 hod.

sraz v 15.00 hod.

NE 21.4. D ZLECHOV
21. kolo

Zač. v 16.00 hod.

sraz v 15.00 hod.

NE 28. 4. D SLAVKOV
22. kolo

Zač. v 16.30 hod.

Zač. v 16.30 hod.

Sobota 23. 3.
zač. v 15.00 hod.

sraz v 14.00 hod.

Sobota 30. 3.
zač. v 15.30 hod.

sraz v 14.30 hod.

D NIVNICE

17. kolo

Neděle 7. 4.
zač. v 13.00 hod.

odjezd v 11.45 hod.

V OSTR. LHOTA

sraz v 15.00 hod.

D HLUK

19. kolo

Sobota 20. 4.

hřiště Bílovice
odjezd v 14.55 hod.

zač. v 16.00 hod.

V BŘEZOLUPY

20. kolo

Neděle 28. 4.
odjezd v 12.25 hod.

V HAVŘICE

21. kolo

zač. v 16. 30 hod.

sraz v 15.30 hod.
22. kolo

odjezd v 15.25 hod.
23. kolo

Sobota 18. 5.
zač. v 16. 30 hod.

sraz v 15.30 hod.

D ÚJEZDEC

24. kolo

Neděle26. 5.
zač. v 13.30 hod.

odjezd v 12.15 hod.

V STARÉ MĚSTO

26. kolo

Sobota 1. 6.

odjezd v 15.00 hod.

NE 2. 6. V OSTR. LHOTA
14. kolo

Zač. v 16.30 hod.

sraz v 15.30 hod.

NE 9. 6. D ZLÁMANEC
15. kolo

Zač. v 16.30 hod.

sraz v 9.30 hod.

D NIVNICE

13. kolo
14. kolo

Neděle 21. 4.
zač. v 10.00 hod.

odjezd v 8.40 hod.

sraz v 15.00 hod.

D TOPOLNÁ

15. kolo

odjezd v 8.50 hod.

V BÁNOV

16. kolo

zač. v 16. 30 hod.

25. kolo

sraz v 15.30 hod.

D PODOLÍ

26. kolo

Sobota 8. 6.

V OSTR.N.VES
zač. v 10.15 hod.

17. kolo

D ÚJEZDEC

18. kolo

odjezd v 15.15 hod.

V ŠUMICE

10. kolo

V JAROŠOV

16. kolo

V HAVŘICE
zač. v 14.00 hod.

15. kolo

sraz v 13.00 hod.

D BÁNOV
zač. v 14.00 hod.

16. kolo

odjezd v 13.00 hod.

V ÚJEZDEC
zač. v 14.00 hod.

17. kolo

sraz v 13.00 hod.

D HRADČOVICE
zač. v 14.00 hod.

sraz v 9.30 hod.

V ŽITKOVÁ

D PODOLÍ

11. kolo

zač. v 14.00 hod.

10. kolo

sraz v 13.00 hod.

D STRÁNÍ

11. kolo

Sobota 8. 6.
odjezd v 12.45 hod.

V JAROŠOV

12. kolo

zač. v 14.00 hod.

odjezd v 13.00 hod.

V KORYTNÁ

odjezd v 15.15 hod.

VOLNO

NE 16. 6. V HAVŘICE

15. kolo

Středa 8. 5.

DOHRÁVKA Z PODZIMU !!!

zač. v 16. 30 hod.

V ÚJEZDEC

18. kolo

odjezd v 12.45 hod.

Sobota 1. 6.

Neděle 2. 6.

zač. v 14.00 hod.

14. kolo

odjezd v 13.00 hod.

Neděle 26. 5.
odjezd v 12.50 hod.

Neděle 9. 6.

zač. v 16.30 hod.

zač. v 14.00 hod.

Sobota 18. 5.

sraz v 9.30 hod.

Neděle 26. 5.

zač. v 10.15 hod.

odjezd v 13.15 hod.

Sobota 11. 5.
odjezd v 8.40 hod.

Neděle 19. 5.

zač. v 14.00 hod.

13. kolo

Sobota 20. 4.
zač. v 14.30 hod.

Sobota 4. 5.

Neděle 5. 5.

zač. v 10.00 hod.

sraz v 13.00 hod.

Sobota 27. 4.

zač. v 16.00 hod.

zač. v 10.00 hod.

zač. v 14.00 hod.

D Orel UH. BROD
V SLAVKOV

V OSTR. LHOTA

Sobota 11. 5.

zač. v 16.30 hod.

NE 26. 5. D OSVĚTIMANY
Zač. v 16.30 hod.

zač. v 10.15 hod.

Sobota 27. 4.

zač. v 13.30 hod.

V ŠUMICE
sraz v 15.30 hod.

Sobota 13. 4.

Neděle 14. 4.

zač. v 16.00 hod.

D BÁNOV

odjezd v 15.15 hod.

18. kolo

Sobota 13. 4.

Sobota 11. 5.

NE 19. 5. V NIVNICE
25. kolo

OKRESNÍ SOUTĚŽ
sk. B

sraz v 15.30 hod.

Zač. v 16.30 hod.

Zač. v 16.30 hod.

PŘÍPRAVKA

Sobota 4. 5.

NE 12. 5. D SUŠICE
24. kolo

ŽÁCI
OKRESNÍ PŘEBOR

odjezd v 15.00 hod.

NE 5. 5. V STRÁNÍ
23. kolo

DOROST
OKRESNÍ PŘEBOR

D STARÉ MĚSTO

NE 31. 3. V ZDOUNKY
18. kolo

FOTBAL

odjezd v 15.25 hod.
11. kolo
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Prakšické noviny

Prakšická hrušeň - polnička
Každá obec je v našem regionu
něčím zajímavá, něčím, co upoutá
její případné návštěvníky.
Není vždy však předem snadné
určit, která rarita by měla být zvědavým očím přednostně předložena.
Každému člověku se přece může
líbit zcela něco jiného.
Když se nejeden z nás probírá
webovými stránkami jednotlivých
obcí, nachází v nich pochopitelně
mnoho turistických podnětů.
Přiznám se, že v případě Prakšic jsem byl tím, kdo zatoužil uvidět symbol vznešenosti a historické
odolnosti této krásné obce – plaňku
hrušně, kterou Prakšičané mile nazývají naší “Planuší“.
Jako Broďan jsem se rozhodl vážit cestu k ní v počínající sněhové
vánici pěšky, vždyť to není z Uherského Brodu daleko, doslova za
kopcem.
Zprvu jsem se musel tak nějak
vylopotit z horního konce města ke
střelnici, odkud už míří cyklostezka,
oplývající hezkými krajinnými výhledy, do jmenované obce.
Stezka sice byla pokryta sněhem
a ledem, ale o to více jsem mohl svými pocity vychutnat ráz zimní krajiny napodél se rozkládajících lesnatých Rubanisk.
V končící části cyklostezky se
mně otevřel půvabný pohled na
Prakšice s kostelíkem v popředí,
jemu sousedícím malým hřbitůvkem
a… no přece vyhlédnutou hrušní.
Pak už stačilo jenom pár kroků
a stál jsem u této „krasavice“.
Pravda, je „stará“ více jak 250
let, ale na mě zapůsobila pořád jako
mladice.
Byla zasazena zřejmě krátce po
ukončení morových epidemií začátkem18.století, které celá staletí
sužovaly tento kraj. Ale i poté byly
nepochybně svědkem četných zkázonosných válečných výprav, které
touto zemí procházely.

Kdyby mohla tato plaňka hovořit,
místní kronikáři by snad proto své
psací pomůcky ani neodložili.
A co dnes, jak prožívá dnešní rušnou dobu?
Její košatá koruna je již na první
pohled rozevlátá do kraje lesů, vod
i strání, řekl by básník.
Kmen má dosud pevný, masivní,
vždyť má v obvodu více jak tři metry.
Přes kompliment jí tímto složený,
nemohl jsem si nevšimnout, že přece jenom její paže, tedy větve, jsou
působením věků narušeny, v jejím
úpatí jsem pak vypozoroval již zacelené rány z relativně nedávných dob,
kdy byly Prakšice vystaveny válečnému běsnění a mnohé střely bolestně
končily v kmenu této pamětnice.
Přes všechny své prožité útrapy
se účastnila v minulých letech řady
soutěží významných stromů a obstála v nich rozhodně se ctí!
Pozoruji ji nyní v době končící
zimy, ale dovedu si živě představit,
jak bude vypadat za několik málo
týdnů. Její konečky větví se znovu
obdají tisíci bělostných květů, které
sice neomámí kolemjdoucího svou

vůní, ale o to více oslní zraky přihlížejících takto vzniklým bělostným
hávem, tak připomínajícím sněhový
zimní šat.
A pak už nebude dlouho trvat
a mnohé z těchto květů se „přetaví“
v plody, nebo spíše plůdky tohoto
nádherného stromu.
Jistě že nebudou konkurovat svými rozměry velkoplodým odrůdám
hrušní, ale u tohoto památného stromu o to ani nejde. Jeho krása, jeho
význam, spočívá přece v něčem zcela
jiném. Především v jeho majestátnosti, dějinné souvislosti a hlavně
přináležitosti k lidem této malebné
obce v lůně kouzelné Prakšické vrchoviny.
Člověk by měl tedy postát u takového stromu v tichosti a zamyšlení. Není totiž takových živoucích
stromových „velikánů“ v našich luzích a hájích, které toho tolik a tolik pamatují, a které jsou nám všem
příkladem odolnosti a nesporné
krásy!
O to více si jich važme a procházejme kolem nich s úctou a pokorou!
Jaromír Slavíček 19.2.2013
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