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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych vás opět, na
počátku léta, seznámil s výsledky
práce obecního zastupitelstva.
Přes poměrně dlouhou zimu, která nám neumožnila zahájit některé
plánované práce dříve, se nám v květnu podařilo provést opravu chodníků
v části obce Dědina, dokončit zastřešení posezení pro děti v mateřské škole a vybudovat zastřešení venkovního
posezení na hřišti. V současné době je
nainstalován i mobiliář a již tam proběhlo několik kulturních akcí.
Bylo provedeno dodláždění podlahy zastávky u školy, byl vybudován
sběrný žlab na cestě u cyklostezky,
který by měl zabránit vodě tekoucí
po polní cestě od „Topol“ v její další
cestě na Horní Konec.
Byli jsme též úspěšní při žádostech o dotace. Získali jsme finanční
prostředky na výstavbu chodníků
a přechodu pro chodce u pohostinství od Zlínského kraje ve výši 40%
uznatelných výdajů. Ministerstvo pro
místní rozvoj nám poskytne dotaci
ve výši 70% uznatelných výdajů na
pořízení herních prvků do zahrady
mateřské školy. Dále se nám podařilo
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získat prostředky na zateplení obecního úřadu a kabin na hřišti ze Státního fondu životního prostředí, zde se
bude jednat o dotaci ve výši cca 77%
uznatelných výdajů. Na opravu chodníku ve Greftech jsme získali cca 200
tis. Kč od MAS Dolní Poolšaví.
Všechny akce musí být provedeny
ještě v letošním roce.
Pro další kolo výzev na předložení
žádostí o dotace máme připraven projekt výstavby sběrného dvora, který je
již stavebně povolen, budeme žádat
i o dotaci na zařízení kompostárny
a svozovou techniku. Připravujeme
projekt na zateplení „Domu služeb“
pro další výzvu fondu životního prostředí s realizací v příštím roce.
Proběhla výměna tří luxferových
oken na schodišti v základní škole
a byla provedena výměna přepážky
v kabinetu v I. patře základní školy.
Taktéž byly vyměněny ve všech oknech základní školy žaluzie.
Pro sečení vysoké trávy bude do
konce července zakoupeno cepákové
žací ústrojí k sekačce Husqvarna.
Ve druhé polovině července začneme s budováním chodníků a přechodu pro chodce u pohostinství. Do
konce prázdnin by měla být realizována instalace nových herních prvků
v zahradě MŠ. Bude ještě vybudován
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další sběrný žlab u poldru Zážlebčí,
který by měl zabránit tečení vody
po cestě směrem ke kostelu. Zateplení OÚ a kabin na hřišti proběhne
na podzim, v současné době je dokončena prováděcí projektová dokumentace a bude vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele zateplení. V září
by měla být provedena oprava chodníku ve Greftech.
V zastupitelstvu obce bylo schváleno zaměření a zpracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníku
Za Humny od odbočky k OÚ směrem
ke kostelu. Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat všem vlastníkům
pozemků, kterých se výstavba bude
týkat, za mimořádnou vstřícnost při
jednání o možném odkupu části jejich
pozemků pro výstavbu chodníku. Je
škoda, že jsme se doposud nedohodli s majitelkou posledního pozemku.
Realizace akce se dá předpokládat
v příštím roce. Letos musíme vše administrativně připravit.
Probíhají jednání o možnosti
dobudování kanalizace v části obce
Horní Konec.
Vážení spoluobčané, přeji vám
příjemnou dovolenou a dětem krásné prožití prázdnin.
Ing. Josef Hefka, starosta
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Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 16. veřejného zasedání konaného v pondělí 15.4.2013.
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: Ing.Andreu Jenerálovou
a Pavla Kováře.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Ing. Libora Mikla
a Jaroslava Hladiše.
5. Schvaluje dodavatele opravy chodníků „Dědina“ firmu
Silamo s.r.o. Uherský Brod.
8. Schvaluje dodavatele mobiliáře krytého posezení na
hřišti firmu mmcité a.s., Bílovice.
9. Schvaluje účetní závěrku Základní školy za rok 2012
s hospodářským výsledkem 1 310,77 Kč, který bude
převeden do rezervního fondu.
0. Schvaluje poskytnutí příspěvku 5 000 Kč Československé obci legionářské-Jednota Valtice na projekt „LEGIE 100“.
11. Schvaluje zřízení věcného břemene přístupu po pozemku p.č.3184 k pozemkům dle přílohy v trati Odraží.

12. Schvaluje uzavření smlouvy 1030012312/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s..
13. Pověřuje starostu obce k prověření možnosti vybudování kanalizační sítě v části obce Horní Konec.
14. Schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Prakšice-Pašovice v částce 8 683 Kč.
15. Pověřuje starostu obce k jednání s pojišťovnami s cílem
snížit cenové nabídky na pojištění majetku obce.
16. Schvaluje komisi pro otvírání obálek ve složení ing.
Josef Hefka, ing. Andrea Jenerálová a Augustin Vlk.
Schvaluje Jaroslava Hladiše za člena komise pro výběr
dodavatelů.
17. Schvaluje změnu rozpočtu obce č.2.
18. Schvaluje odpisový plán ZŠ Prakšice na rok 2013.
19. Schvaluje žádost ZŠ Prakšice o vyřazení kopírky MINOLTA.
20. Schvaluje čtvrtletní převod příspěvků, které poukazuje
obci Prakšice Specializovaný finanční úřad Praha jako
výtěžek z loterie TJ Sokol Prakšice-Pašovice .

Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice ze 17. veřejného zasedání konaného v pondělí 17.6.2013.
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: Ing. Libora Mikla a Jaroslava Hladiše.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Pavla Kováře a ing.
Andreu Jenerálovou.
5. Schvaluje dodavatele vybudování chodníků u křižovatky silnice III/49714 a ulice Za Humny firmu Silamo
s.r.o. Uherský Brod.
6. Schvaluje Smlouvu o předání a převzetí stavby „Rekonstrukce části hlavní polní cesty HC13 k.ú. Prakšice“, zároveň schvaluje převzetí stavby do majetku obce
v hodnotě 461 407 Kč.
7. Schvaluje žádost ZŠ a MŠ Prakšice o navýšení rozpočtu o 75 000 Kč.
8. Schvaluje dodavatele oken a žaluzií do ZŠ Prakšice firmu Montplast s.r.o Uherský Brod.
9. Schvaluje žádost ZŠ Prakšice o přijetí účelového finančního daru 10 000 Kč na akce „Stonožky“ a účelového daru 3 000 Kč na činnost rukodělných kroužků
od Obce Pašovice.
10. Schvaluje žádost ZŠ Prakšice o vyřazení nefunkční
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mrazničky AB 300.
11. Schvaluje smlouvu na pojištění majetku obce s pojišťovnou Kooperativa.
12. Schvaluje geometrické zaměření chodníku Za Humny, záměr odkoupení pozemků pro jeho výstavbu
a zpracování projektové dokumentace.
13. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
14. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 bez výhrad.
15. Schvaluje vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace
v části obce Horní Konec.
16. Schvaluje prodej dlažby 30x30 cm občanům Prakšic za
cenu 5 Kč za kus.
17. Schvaluje smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k realizaci zateplení OÚ a budovy čp. 311
na hřišti.
18. Schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádostí
o dotaci na výstavbu sběrného dvora, vybavení kompostárny a pořízení svozového vozidla ing. Markétou
Hoškovou, Zlín.
19. Schvaluje dar na výstavbu BabyBoxu v nemocnici
Uherské Hradiště v částce 2 000 Kč.
20. Schvaluje námitky k návrhu na zřízení přírodní rezer-
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vace Újezdecký les, které budou zaslány KÚ Zlín.
26. Neschvaluje žádost o příspěvek na soustředění FS Ho21. Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 3.
lomňa.
22. Schvaluje finanční pomoc v částce 5 000 Kč obci Ko- 27. Schvaluje mandátní smlouvu s firmou VIOLETTE
mňa na likvidaci následků po povodni.
s.r.o., Olomouc na provedení zadávacího řízení dle zá24. Schvaluje pořízení cepákového žacího ústrojí k sekačkona č. 137/2006 Sb. na zateplení OÚ a zázemí pro
ce Husqvarna.
sportovce.
25. Neschvaluje zpevnění přístupové cesty k domu 28. Schvaluje žádost o finanční dotaci ZŠ na akce pro Stočp. 122.
nožku .

Evidence obyvatel ke dni 30.6.2013
Narození

Úmrtí

•

•
•
•
•

Pavel Buráň

Přihlášení
•
•
•
•
•

Michal Horenský
Jitka Špoková
Klára Špoková
Jana Špoková
Vladěna Kinzlová

Božena Hladišová
Jiřina Běťáková
Jiřina Buráňová
Josefa Ševčíková

Odhlášení
•
•
•

Ladislav Kročil
Božena Lukašíková
Romana Vráblíková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.6.2013 - 1018,
včetně cizinců 1025.

Společenská kronika
Vítání občánků
V dubnu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší občany obce Prakšice Dominika Gajdůška, Adélu Bernátkovou a Adélu Fojtáchovou s jejich rodiči a prarodiči.
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Škola končí, hurá na prázdniny
Rok se s rokem schází stále rychleji, zdá se. Opět máme začátek července a opět přišel čas ohlédnutí
za uplynulým školním rokem. Jeho
poslední den byl určitě nejočekávanějším v celém školním období.
Slavnostní rozloučení v sále školy
za přítomnosti pana starosty ing.
Josefa Hefky a paní předsedkyně
SRPŠ Jany Matušíkové přineslo jako
vždy celkové zhodnocení úspěchů
i problémů, a také slzy dojetí při
loučení s odcházejícími žáky. Celá
škola měla možnost si znovu připomenout úspěchy jednotlivých žáků
v soutěžích a olympiádách v okamžiku předání diplomů žákům panem ředitelem. Také se nám postupně představili všichni, kteří získali
vyznamenání. Zvlášť byli vyzdviženi
ti, kteří měli samé jedničky. Třídní
učitelé ocenili své „žáky tříd“, kteří
dostali knižní odměnu. Tu dostali i
žáci, kteří v programu Recyklohraní
nasbírali co nejvíce vyřazených baterií a elektrozařízení. Pravidelně ve
spolupráci s obecním úřadem Prakšice vyhodnocujeme i žáky školy. Za
sportovkyni školy byla vybrána Natálie Valášková ze 7. třídy. Žákyní
školy se stala Pavla Mikesková z 9.
třídy, která si toto ocenění zaslouží
nejen za vynikající výsledky po celou dobu školní docházky, za reprezentaci školy v různých naukových
i výtvarných soutěžích, ale také za
příkladný přístup k plnění školních
povinností a práci pro třídní kolektiv. Vyvrcholením bývá rozloučení se s odcházejícími. Čtyři žáci
od nás přecházejí na jinou školu
z důvodu stěhování. Rozloučili jsme
se také s paní učitelkou Valíčkovou, která u nás zastupovala paní
učitelku Roženkovou po dobu její
mateřské dovolené. Všem přejeme,
ať se jim v nových působištích líbí
a na prakšickou školu si uchovají ty
nejlepší vzpomínky. Nejdojemnější
okamžiky přicházejí při posledním
vystoupení deváťáků. Jejich vzpomínání na dobu školní docházky
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připomnělo chvíle dávno schované
pod nánosem novějších zážitků. Věříme, že čas ukáže, jak důležitá byla
důslednost, se kterou se u nás setkávali a dobře míněné rady padnou na
úrodnou půdu. Všem držíme palce,
ať se jim v jejich dalším životě daří
co nejlépe.
Kdo sleduje naše webové stránky, je pravidelně informován o školních aktivitách. V průběhu roku
proběhlo několik celoškolních projektových dnů, exkurzí - tématické v
rámci volby povolání, jednotlivých
předmětů či zájezd do Vídně, Osvětimi apod., dále výchovných programů - koncerty, divadelní představení v sále školy, zájezdy za kulturou
do divadel v Uherském Hradišti
a Zlíně, dějepisný výukový program
Řím a jiné. V rámci environmentální výchovy pořádáme dvakrát ročně sběry papíru a díky zapojení do
Recyklohraní také sběry dosloužilých baterií a elektrozařízení. Letos
poprvé se mohli naši žáci 1. stupně
setkat s žáky vídeňské české školy.
Moc se jim u nás líbilo. Doufáme,
že vzájemná setkávání budou pokračovat. Mezi nepřehlédnutelné

aktivity patří práce pro humanitární hnutí Stonožka, které koordinuje
paní učitelka Jana Kovaříková. Díky
ní se uskutečňuje velký počet humanitárních akcí u nás i jinde. Máme
radost, že děti a rodiče se do něj rádi
a dobrovolně zapojují bez ohledu na
svůj volný čas.
I letos jsme se nezalekli poměřování znalostí a sil s jinými školami a účastnili jsme se řady soutěží
a olympiád. Zmíním jen nejvýraznější umístění našich žáků v mezinárodních a celostátních soutěžích.
Ještě v červenci minulého roku Klára Velecká ze 4. třídy převzala cenu
z rukou arcibiskupa olomouckého
Mons. Jana Graubnera za vítězství
v celostátní výtvarné soutěži Cestou
dvou bratří na Dnech dobré vůle na
Velehradě. V podzimní části mezinárodní soutěže s ekologickým
zaměřením Týká se to také tebe se
v literární části umístil Jan Knechtl
(4.tř.) na výborném 2. místě, ve výtvarné části Eliška Kadlčková (5.tř.)
ve své kategorii zvítězila. V jarní
části této výtvarné soutěže se Eliška
Kadlčková (5.tř.) a Nikola Mošťková
(5.tř.) podělily shodně o 3. místo.

Stánek Stonožky na Velehradě
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Máme rádi přírodu – celostátní
literární soutěž, Brno a 2. místo pro
Nikoli Tomkovou (8.tř.)
Druhá účast a podruhé vynikající úspěch – to je výsledek zapojení do mezinárodní soutěže Pod
modrou oblohou. Soutěž v kreslení
na počítači ve své kategorii vyhrála Pavla Mikesková (9.tř.). Ocenění
a dary přebírala z rukou pořadatelů
a také našeho prvního kosmonauta
pana ing. Vladimíra Remka v Moravské Třebové. Škola získala nový
tablet, který přebíral pan ředitel
Pavel Savara. Za mimořádný také
považujeme úspěch v mezinárodní
výtvarné soutěži Lidice 2013. Tato
silně obsazovaná soutěž (přes 20
000 zaslaných prací z celého světa)
má velké renomé a nás moc těší, že
letos mezi oceněnými byly i naše
žákyně Klára Velecká (5.tř.) a Mi-

chaela Kučerová (6.tř.). Poslední
pro nás velmi příjemné předávání
cen se uskutečnilo před pár dny na
Velehradě – opět v rámci celostátní
výtvarné soutěže Cestou dvou bratří. Jana Juráková (4.tř.) se umístila
na skvělém 3. místě a Linda Karlíková (4.tř.) na místě sedmém.
Je stále obtížnější motivovat děti
k práci navíc. Zejména olympiády v naukových předmětech totiž
představují systematickou přípravu
s učitelem v rámci jeho i jejich
volné času a pochopitelně i samostatnou práci doma. A úspěch se
nemusí dostavit. Přesto i letos jsme
se účastnili okresních kol olympiád. Za dobrý výsledek považujeme
i úspěšné řešitelství, nikoli jen pomyslné stupně vítězů. Mnohé úkoly jsou totiž opravdu velmi náročné i pro zdatné žáky. Přesto i letos

máme výrazné úspěchy v olympiádách – Kateřina Gajdůšková (6.tř.)
– 1. a 2. místo v matematické olympiádě, Karolína Rajnohová (8.tř.)1. místo ve fyzikální olympiádě.
Dařilo se i v dopravních a sportovních soutěžích. Všechna umístění
žáků v jiných soutěžích, na jejichž
zmínění zde není prostor, najdete na www.zspraksice.cz. V záložce Olympiády a soutěže. Diplomy
jsou zobrazeny ve fotogalerii v příslušné složce.
Školní rok skončil a pro žáky
i pracovníky školy nastala doba zaslouženého odpočinku.
Nejenom jim, ale i vám, přejeme
krásné letní dny s dostatkem odpočinku. Dětem pak šťastný návrat do
školních lavic.
Vedení školy

Den země

Otevření výstavy prací žáků ZŠ na Velehradě

Den země

Pavla Mikesková při soutěži
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Od jara do léta v mateřké škole
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama...
Letošní jaro jsme s dětmi z mateřské školy přivítali tradičním výletem
do zábavního centra Galaxie, kde
se děti jako vždy nadmíru vyřádily
a přivezly si spoustu hezkých zážitků
z radovánek se svými kamarády.
I když letošní jaro nám moc sluníčka nepřineslo a velikonoce byly
na sněhu, ve školce jsme nelenili
a velikonoční atmosféru jsme si vytvořili na velikonočních dílničkách,
kde jsme si společně s rodiči vyrobili
krásné jarní dekorace.
V dubnu, měsíci dopravní bezpečnosti, jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště v Uherském Brodě,
kde pro naše děti byl přichystán
výukový film a spousta dobrých rad,
jak se chovat na silnici i na ulici jako
chodec. Vrcholem návštěvy dopravního hřiště byla jízda na kolech a odrážedlech na modelu silnic se sema-

fory a železničním přejezdem.
Další krásnou a hlavně přínosnou
akcí byla návštěva hasičského sboru
z Uherského Brodu u nás v Prakšicích na hřišti. Příjemní páni hasiči
nám předvedli názornou ukázku hasičské práce, výzbroj i výstroj, pustili
obří ventilátor a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, držet hasičskou hadici
s proudící vodou. Nakonec děti po
jednom prozkoumaly i interiér auta.
Konec dubna byl i u nás ve školce ve znamení sletu všech čarodějnic
z okolí :-). Za dětmi přiletěly čarodějnice, které naučily děti vařit kouzelné lektvary, učily naše malé čaroděje
čarodějnický tanec i létat na koštěti.
Ani v květnu se děti z naší školičky nenudily. Hned na začátku navštívily děti z 2. třídy „srdíček“ REC
group (bývalý Kovosteel), exkurze
byla velmi poutavě připravena a pro
děti byl přichystán zajímavý doprovodný program.
Už od začátku května jsme mysleli na naše maminky. Pilně jsme nacvičovali besídku k příležitosti svát-

ku matek, která se uskutečnila 13.
5. a měla obrovský úspěch, protože
děti z Prakšic jsou prostě šikulky :-)
a spoustu básniček, písniček a tanečků, se naučily na jedničku.
Jednou z hlavních akcí pro rodiny
s dětmi u nás ve vesnici je „Pohádkový les“. I když ze začátku počasí příliš
nepřálo, nakonec sobotní odpoledne bylo moc fajn a děti si cestu pohádkovým lesem, ve kterém potkaly
mnoho pohádkových bytostí a plnily
zábavné úkoly, myslím všechny do
jednoho náležitě užily.
Dále v květnu naše děti navštívily uherskobrodskou Hvězdárnu, zasoutěžily si na kolech na zahradě MŠ
a vybraní předškoláci nás reprezentovali na plavecké soutěži Putování
žabky Žofky na plaveckém bazéně
Delfín v UB.
Květen jsme zakončili výletem do
ZOO Lešná ve Zlíně. Jelikož jsme si
s dětmi o zvířátkách povídali už od
půlky května, načerpaly spoustu vědomostí a naše společné těšení bylo
o to větší.

Pohádkový
les
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V červnu se předškoláci zúčastni...a tak nám pomalu skončil školli Sportovní olympiády mateřských ní rok 2012 - 2013 a my se pomalu
škol v Uherském Brodě, odkud si připravujeme na rok další, na nové
přivezly medaile a pěkný pocit z hezky prožitého dopoledne.
Den dětí jsme oslavili Slavností
na zahradě MŠ, kde kromě společných her a tanečků, si děti společně
našly poklad se spoustou sladkostí
a dárečků.
Naše předškoláky navíc čekalo
slavnostní „Pasování“ na školáky,
které proběhlo na obecním úřadě se
vší parádou.
S dětmi, pro které byl letošní
školní rok v mateřské škole tím posledním, jsme se rozloučili tradičním
spaním ve školce.
Tahle akce je vyvrcholením pro
děti, zážitky z ní si jistě ponesou ve
své paměti ještě hodně dlouho.
Pasování předškoláků

kamarády a spoustufajn zážitků...
dětských úsměvů.
Jitka Jurčíková, učitelka MŠ

Slavnostní události na obecním úřadě
V úterý 18.6.2013 proběhlo na
obecním úřadě pasování předškoláků z mateřské školy mezi prvňáky.
Přijetí se zúčastnilo celkem 9 dětí,
celkem nastupuje do 1. třídy ZŠ 11
dětí z Prakšic - Robin Puček, Ondřej Moštěk, Filip Galas, Natálie
Juráková, Adéla Lukašíková, Lenka
Valášková, Adam Janovský, Linda
Nevařilová, Ondřej Jahoda, Aneta

Mikuláštíková a David Bakalář.
Pasování připravily a provedly
učitelky MŠ za přítomnosti rodičů
a prarodičů dětí.
Na závěr děti obdržely dárky od
MŠ a obce Prakšice.
V pondělí 24.6.2013 proběhlo
v obřadní síni obecního úřadu slavnostní přijetí žáků 9. třídy, při pří-

ležitosti ukončení jejich povinné
docházky. Ze základní školy odchází
na střední školy a učiliště celkem 16
žáků. Se školou se rozloučili Buráňová Pavla, Flekačová Nikola, Fojtách
Radim, Gajdůšek Marek, Hefka Radovan, Chmelová Nikola, Juráková
Eliška, Kadlček Lukáš, Lukašíková
Marie, Lukašíková Tereza, Malaník
David, Marášková Sabina, Mikesková Pavla, Nevařilová Kamila, Slezák
David a Zemánek
Libor.
Po vystoupení
děvčat z folklorního kroužku základní školy, který vede
paní učitelka Mgr.
M. Vlková a po projevu starosty obce se
žáci zapsali do pamětní knihy a obdrželi malý dárek.
Přijetí se zúčastnil ředitel ZŠ Mgr. P.
Savara, třídní učitelka Mgr. P. Gajdůšková a starosta obce
Pašovice J.Čáp.

Deváťáci na OÚ

Červenec 2013
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Úspěch mladých fotbalistů
Žáci fotbalového oddílu TJ Sokol
Prakšice-Pašovice dosáhli velkého
úspěchu v letošní sezoně okresního
přeboru žáků. Po druhé za sebou
se jim podařilo zvítězit ve své kategorii, když za celou sezonu prohráli
jeden zápas a remizovali také
v jednom zápase. Nejlepším
střelcem mužstva byl Jakub
Dedík, který vstřelil 36 gólů.
Za přístup k tréninkům i zápasům patří všem hráčům
uznání, stejně tak jako jejich
trenérům Josefu Kadlčkovi
a Petrovi Slavíčkovi, kteří se
jim dlouhodobě věnují již od
přípravky.
Z mužstva odchází do
mužstva dorostu 6 hráčů.
Přejeme jim, aby se jim dařilo
stejně jako v žácích a pozvedli
kvalitu mužstva dorostu.
Po úspěšné sezoně proběhlo v pátek 14.června ukončení
sezony na myslivecké chatě,
kde mužstvo převzalo z rukou
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předsedy okresního fotbalového svazu pana Mika pohár za vítězství. Odcházející hráči obdrželi od TJ Sokol
fotbalový míč.
Ukončení sezony se zúčastnili
i nejmenší hráči přípravky, kteří

v letošní sezony skončili na 5. místě
ve své skupině.
V rámci programu proběhlo několik soutěží, které připravila a organizovala M.Zemánková a děti se
večer rozcházely spokojeny domů.
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Přípravka
na Slovácku
V neděli 26.5.2013 navštívili naši
nejmladší fotbalisté stadion prvoligového 1.FC Slovácko v Uherském
Hradišti při příležitosti posledního
domácího utkání letošního ročníku Gambrinus ligy s FC Baník Ostrava. Naši nejmenší doprovodili na
prvoligový trávník hráče domácího
mužstva a o poločase sehráli přátelské utkání s přípravkou Slovácka. Po
jeho skončení měli „děkovačku“ pod
kotlem domácích příznivců, kde se
pak vyfotili se svými trenéry. Účast
na tomto utkání, návštěva prvoligových kabin, setkání s hráči prvoligového mužstva, krátké utkání před
několika tisíci diváků, děkovačka
pod kotlem a atmosféra celého zápasu asi dlouho zůstane v paměti všech
zúčastněných.
častněných.

Červenec 2013
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Farní den

Farní den je akcí, která je setkáním občanů všech věkových skupin
z naší farnosti. Letos se uskutečnila v neděli 23. června odpoledne.
K poslechu nám k velké spokojenosti hrála skupina CountryMix.
Líbila se i vystoupení dětí z folklorních kroužků při ZŠ Prakšice, pásma
O Kačenkách a Moravská beseda,
dále pásmo souboru Holomňa a našich hostů – mužského pěveckého
sboru z Vlčnova.
Pro děti byla připravena stanoviště, kde si zasoutěžily při plnění
úkolů. Dále pak skákací hrad a kolo
štěstí. K spokojenosti přispělo tradiční občerstvení z grilu a soutěžní
ochutnávka moučníků. Pobavil nás
i kvíz, kde jsme si mohli ověřit své
znalosti o naší farnosti. Vítěz pak
vyhrál vyhlídkový let. Chvíli nám
i pršelo, ale od promoknutí nás zachránil velký stan a nově vybudované posezení.
Bylo to příjemné odpoledne, které připravilo hodně obětavých lidí.
Jim i všem sponzorům patří velké
poděkování.
M.Vlková
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Rybářské závody
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Fotbalový turnaj o putovní pohár Prakšic – 2. ročník
Letošní, v pořadí druhý ročník
turnaje (když už jsme ten nultý vynechali, jsme naplánovali tentokrát
na začátek prázdnin, oproti loňskému termínu na konci léta. Počasí
nám zase vyšlo a tak jsme se opět
v nemalém počtu sešli v sobotu 29.6.
ve 14 hodin na hřišti v Prakšicích.
Rozlosování bylo sloučeno do
jedné společné tabulky a tak si letos
zformovaných sedm týmů mohlo
zahrát každý s každým dvakrát sedm
minut o docílení co největšího počtu
bodů, které určily vítěze.
I tentokráte byli hráči mohutně
povzbuzováni svými dětmi, ženami
a ostatními „hooligans“ v týmových
barvách za dusotu bubnů, hrkačů
a troubítek všech druhů. Žlutý tým
Horních Újezdů navíc vytrvale povzbuzovala k neustálému pohybu
snad veškerá havěť, která měla křídla.
Když zápasy mezi ulicemi dospěly k vyplnění celé výsledkové
tabulky, přihlásili se o svou chvilku
pozornosti naši nejmenší, kterým se
tak podařilo hrát v atmosféře, jakou
míval snad jen Baník a kterou by určitě chtěli mít i na domácích zápasech přípravky nebo žáků.
Ten opravdový vrchol nás ovšem
ještě čekal. To, co se jen tak nevinně
nahodilo u letošního kácení máje,
vzalo za své a na hřiště se vyrojil skutečný dav sportu a srandy chtivých
děvčat a žen. V kompletních dresech
se popraly o lahev sektu ženy z Dolních Újezdů s výběrem „zbytku světa“. To, že druhé jmenované zvítězily
3:1 není podstatné, hlavní je, že si
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každý z nás prodloužil smíchem život snad o několik let.
Pak už bylo pro všechny sportu
dost a mohlo se přistoupit k vyhlášení výsledků.
Na pomyslné stupínky vítězů se
letos podívaly v lehce pozměněném
pořadí stejné celky jako loni. Třetí
místo obhájil tým MALÁ STRANA+DĚDINA, jako druhé se umístily GREFTY a hymnu „We are the
champions“ si společně s Freddiem
Mercurym letos zazpívali vítězové
z DOLNÍCH ÚJEZDŮ.

V průběhu celého odpoledne se
o naše žaludky starali Sokoli a tak si
každý z nás mohl pochutnat na zabijačkovém ovaru, tlačence, jitrnici
nebo klasické klobásce a to vše mohl
zapít čepovanou malinovkou nebo
pivem. O zpříjemnění posezení po
vydařeném dni se nám staral pan
harmonikář a tak jsme ještě stihli
potrénovat písničky pro nadcházející
hodovou sezónu.
Nakonec je určitě dlužno dodat,
že se nám letos podařilo vyhnout
nějakým větším zraněním. Asi už od
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loňska všichni vědí, jak se má padat
a do čeho nemá cenu přidávat svoji
nohu nebo hlavu, i když u zápasu žen
jsem si tím nebyl tak jistý, ale zaplaťpánbůh se jim někdy až neuvěřitelně
nic nestalo.
Pokud tedy nic jiného neohrozí
příští termín, rádi Vás všechny v ještě větším počtu uvidíme na dalším
ročníku turnaje ulic a to v sobotu
28.6.2014.
Rosťa Němeček

Sbor dobrovolných hasičů Prakšice a obec Prakšice
vás srdečně zvou na netradiční
soutěž požárních družstev

O pohár starosty
obce Prakšice
Soutěž se uskuteční v sobotu 10. srpna 2013
ve sportovním areálu v Prakšicích
začátek ve 14.00 hodin

Poskytnutí investiční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje
Zlínský kraj poskytne obci Prakšice podporu z Podprogramu na podporu obnovy venkova na Projekt
PF02-13DT1/031 „Chodník u křižovatky silnice
III/49714 a ulice Za Humny“ ve výši 40% uznatelných výdajů projektu. Tato podpora bude obci poskytnuta na základě vyúčtování po ukončení stavby,
nejpozději do konce letošního roku.

Bude připraveno bohaté občerstvení a od 19.00 hodin
se bude konat taneční zábava se skupinou Sklerotyci.
Na vaši návštěvu se těší členové SDH Prakšice.

Čistění studní
Členové SDH Prakšice a SDH Pašovice provedli vyčištění studní u kabin TJ Sokol. Za odbornou práci jim
patří velké poděkování.

Červenec 2013
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Prakšické
dechovky

1.

-díl II.kapelník
Karel Vlk
Dalším pokračovatelem prakšické kapelnické tradice byl Karel
Vlk (1912) z Horního Konce č.170.
Rovněž i on, podobně jako Jan
Chmelina (1890), zdokonalil své hudební dovednosti působením ve vojenské kapele. V roce 1930 narukoval
v Olomouci ke dragounům, kde hrál
v posádkové hudbě na křídlovku-viz
Foto č.1.

2.

3.

Po návratu z vojenské služby
pracoval doma v Prakšicích jako
soukromý zemědělec, ale současně
pravidelně hrával ve známé brodské
dechové kapele sbormistra Malyšky-viz Foto č.2. (Karel Vlk je na fotografii dole třetí zprava)
Postupně začal hrávat i v prakšické kapele Jana Chmeliny. Z počátku ještě kapelníčil Jan Chmelina
a někdy po 2. svět. válce to po něm
převzal právě Karel Vlk. Na Fotu č.3,
před Běhůnkovou hospodou, jsou
zleva Karel Vlk, Alois Drábek st.,
Augustýn Dovrtěl, Josef Gajdůšek
a Jan Chmelina.

4.

Na Fotu č.4, u pašovských seníků,
jsou zleva nahoře-Jan Skovajsa, Josef
Kovář, Karel Doležálek z Uherského
Brodu, Jan Chmelina ml., Alois Drábek st., František Jankůj a Josef Jankůj. Dole zleva Josef Gajdůšek, Josef
Man, Cyril Běhůnek, Jan Chmelina
st. a Karel Vlk už jako kapelník.
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Na Fotu č.5, ze svatby Stanislava
Běhůnka (1930) a Cyrilky Prchlíkové
z roku 1954, jsou zleva- Josef Gajdůšek, František Mikulášek, Josef Géba,
František Němeček, Karel Vlk-kapelník, František Čumíček, Antonín
Kostelník -“stolář“, Stanislav Valerián
z Pašovic a Josef Jankůj s bubnem.

5.

Svoji hudební kariéru Karel Vlk
zakončil v šedesátých letech. Končil
nerad, tak jako mnoho dalších muzikantů v té době. Vypadaly mu totiž
zuby a nemohl si již o ně opřít nátrubek...
Pokračování příště.
Zapsal:František Buráň

XI. Slovácké slavnosti vína
7. září 2013
V sobotu 7. září 2013 se v Uherském Hradišti uskuteční XI. Slovácké
slavnosti vína a otevřených kulturních
památek. Obec Prakšice se této akce
zúčastní v rámci mikroregionu Za
Moravú. Tématem letošních slavností

je „Do Hradišťa do trhu“. V rámci kulturních vystoupení ve Smetanových
sadech vystoupí i FS Holomňa.
Zveme všechny občany obce do
průvodu pokud možno v krojích.
Obec zajistí ve spolupráci s obcí Pašo-

vice dopravu do Uherského Hradiště
i zpět.
Bližší informace o odjezdech
a organizaci budou včas oznámeny na
webových stránkách obce a místním
rozhlasem.

Naučná stezka „Po hranicích devíti katastrů“
Obec Hradčovice iniciovala vybudování nové naučné stezky, která povede i po našem katastrálním území po „Vrchové“. Výstavby stezky se zúčastní obce Hradčovice, Drslavice, Mistřice, Bílovice, Nedachlebice Prakšice, Pašovice
a Částkov. O devět katastrů se jedná proto, že obec Hradčovice zahrnuje dva katastry – Hradčovice a Lhotku.Na stezce
budou nainstalovány tabule, které budou turisty informovat o jednotlivých obcích a historických či botanických zajímavostech v daném území. V každé obci budou i tabule, které budou jednotné pro všechny obce a bude na ní vyznačena trasa vedoucí k naučné stezce.
Stezka by měla rozšířit informace o zajímavostech v území přírodního parku Prakšická vrchovina.

Odvoz plastů
ve II. pololetí
12.8. 2013
9.9. 2013
7.10. 2013
4.11. 2013
2.12. 2013
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Připravujeme
Pro děti i jejich rodiče připravujeme na pátek 30. 8. na hřišti
„Rozloučení s prázdninami“. Podrobnější informace o akci budou
oznámeny na plakátech a na webových stránkách obce.
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Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již
od srpna 2005 stanovuje výrobcům
elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili
25. května 2005 ELEKTROWIN a. s.,
jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů
z domácností, do konce roku 2012,
Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN
k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů.
Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci
přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo
14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek –
2 350 tun – připadá na malé domácí
spotřebiče, jako jsou třeba žehličky
nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich
3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost,
přitom třídily domácnosti pouze
1,24 kg elektroodpadů na jednoho
obyvatele. Ve třetím roce činnosti
kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele
a v současné době přesáhlo množství
zpětně odebraných elektrozařízení
na jednoho obyvatele hranici 5 kg.

Díky tomu Česká republika splnila
již v roce 2008, jako jediná z nově
přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si
může třeba Maďarsko nebo Polsko
nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru,
zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení ovšem nejsou jen
zásluhou vybudované sítě sběrných
míst, mobilního svozu a navazují-

cích zpracovatelských kapacit. Stejně
důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto
vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem
kladném vztahu k ochraně životního
prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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