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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu letní měsíce, čas dovolených a čas rekapitulace naší práce
v obci.
V nejbližších dnech dokončíme
zateplení „Domu služeb“, na který
jsme dostali dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Už je také hotová autobusová zastávka směrem na
Uherský Brod, i když s ohledem na
špatnou únosnost podloží bylo nutno
provést poměrně rozsáhlé vícepráce
a dokončení stavby se tak oddálilo.
Přesto co nejdříve požádáme o její
kolaudaci. V souvislosti s touto akcí
byl opraven chodník u domů směrem
k Uherskému Brodu a zbourána stará
autobusová zastávka.
V současné době probíhá územní
řízení na stavbu chodníku v ulici Za
Humny.
V květnu byly obci schváleny dotace na projekty: sběrný dvůr, kompostárna a svoz bioodpadů. U všech
těchto projektů bude Státní fond životního prostředí hradit 90% výdajů.
Byla vypsána veřejná zakázka na
dodavatele stavby sběrného dvora,
která byla ukončena a vítězná firma
začne v nejbližší době se stavbou.
Veřejné zakázky na dodávku technologie na sběrný dvůr, na dodávku

nakladače a svozového vozidla již
byly také vypsány a budou ukončeny
v polovině července. Je tedy reálný
předpoklad, že moderní a ekologický
sběrný dvůr bude kompletně dokončen do podzimu letošního roku, včetně technického vybavení.
V dubnu jsme požádali o dotaci
na výsadbu zeleně v celé obci, o které by se mělo rozhodnout v nejbližší
době. Na údržbu stávající zeleně byly
zakoupeny motorové nůžky, vysavač
listí a křovinořez.
Je dokončen projekt a probíhá
územní řízení na stavbu kanalizace
na Horním Konci.
Řeší se problém prodloužení vodovodu v ulici Za Humny směrem
k bytovce.
V červenci bude provedena výměna oken a přepážek, opravy omítek
a malování ve škole. Také dojde k výměně stávajících havarijních podlah
v kabinách na hřišti, přes prázdniny
máme v plánu natřít i konstrukci a lavičky na tribuně na hřišti.
Ale abychom jen nepracovali.
Fotbalisté úspěšně ukončili své
účinkování v minulém ročníku všech
soutěží. FS Holomňa vystoupil na Bílokarpatských slavnostech a oslavil
5. výročí vzniku souboru.
Proběhla oslava „Dne matek“,
„Farní den“, „Pohádková cesta“ pro
nejmenší, vystoupení „Sourozenců

Jendrychových“ v kostele. Na obecním úřadě jsme přivítali budoucí prvňáčky a rozloučili se se žáky
9. třídy ZŠ. Slavnostně byl v ZŠ ukončen školní rok 2013/2014. Oficiálně
jsme přivítali 7 nových občánků obce.
Uskutečnil se 3. ročník turnaje ulic
v kopané.
Všem občanům, kteří tyto akce
připravovali, mnohokrát děkuji.
Obec uzavře družbu s obcí Dubodiel na Slovensku. Smlouva o spolupráci bude uzavřena 9. 7. 2014
v Dubodieli a zúčastní se jí mimo
zastupitelů i zástupci všech složek
v obci. Zástupce partnerské obce
bychom v Prakšicích chtěli přivítat
v září letošního roku.
Jménem SDH Prakšice bych vás
chtěl pozvat na oslavu 110. výročí
založení SDH v obci, které proběhne
v neděli 13. 7. 2014.
Děti s rodiči bych chtěl pozvat na
„Rozloučení s prázdninami“, které se
uskuteční v pátek 28. 8. 2014.
Zároveň bych vás chtěl pozvat
i na „Slavnosti vína“ v Uherském Hradišti, které se budou konat 13. a 14.
září. Obzvlášť budou vítání účastníci
v kroji, kteří se zúčastní průvodu. Doprava na tuto akci bude zajištěna.
Vážení spoluobčané, přeji vám
příjemnou dovolenou a dětem krásné
prožití prázdnin.
Ing. Josef Hefka, starosta obce

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 23. veřejného zasedání konaného v pondělí 19.5.2014.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Augustina Vlka a Vladimíra
Vlka.
4. Schvaluje složení návrhové komise:Jaroslava Hladiše a ing.
Andreu Jenerálovou
5. Schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí – kanalizace
v obci Prakšice,vodovodního řadu v obci Prakšice, vodojemu a pozemku v k.ú.Prakšice, vodovodního řadu v obci
Pašovice, hydroforové stanice v obci Pašovice v k.ú. Pašovice,vše oceněno znaleckým posudkem č. 5886-103/2014
zpracovaným dne 25.3.2014 znaleckým ústavem v oboru
ekonomika VEGA Uherské Hradiště a.s., Hradební 1250,
686 01 Uherské Hradiště jako nepeněžitý vklad ve výši
8 141 000 Kč, a to do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.

strana 2

Podmínky smluv je oprávněn dojednat starosta. Záměr na
nepeněžitý vklad nemovitých věcí byl zveřejněn po doložení
znaleckého posudku po dobu 15 dnů na úřední desce obce
Prakšice.
6. Schvaluje žádost ZŠ Prakšice na pořízení ohřívače teplé
vody ve výši Kč 14000,-7. Schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Dubodiel (SR).
8. Schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17,
Praha 4.
9. Neschvaluje žádost o odprodej pálenice.
10. Pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření
ZŠ a MŠ Prakšice za období 11/2013 – 03/2014 do 31. 5. 2014.
11. Neschvaluje přerušení provozu MŠ v době od 14. 7. –
22. 8. 2014.
12. Schvaluje změnu rozpočtu č.3.
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Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 24. veřejného zasedání konaného v pondělí 30.6.2014.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.Andreu Jenerálovou a Jaroslava Hladiše.
Schvaluje složení návrhové komise: Pavla Kováře
a ing.Libora Mikla.
Schvaluje předložený závěrečný účet obce za rok 2013
bez výhrad.
Schvaluje předloženou účetní závěrku obce za rok
2013 bez výhrad.
Schvaluje smlouvu č. 14166843 o poskytnutí podpory se SFŽP na akci „Zateplení víceúčelové budovy“.
Neschvaluje převzetí stavby vodní nádrže N3 v lokalitě Odraží a vedlejší polní cesty Vc 29 v k.ú. Prakšice od České republiky – Státního pozemkového úřadu do majetku obce z důvodů nedostatků v kvalitě

9.

10.

11.

12.
13.

provedených prací, které se na stavbách projevily.
Schvaluje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, počet členů zastupitelstva obce na
další volební období na 9 členů.
Schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí akce „Sběrný dvůr odpadů Prakšice-stavební
práce“. Pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí
a následnému podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou SILAMO s.r.o. Uherský Brod za
cenu 1 477 575 Kč bez DPH.
Schvaluje dodavatele stavby chodníku v ulici Za
Humny firmu SILAMO s.r.o. Uherský Brod za cenu
842 733 Kč bez DPH. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Schvaluje zařazení obce Prakšice do územní působnosti MAS Dolní Poolšaví na období 2014 – 2020.
Schvaluje změnu rozpočtu č.4.

Společenská kronika
V květnu se dožila významného životní jubilea 80 let paní Marie Ruprechtová.
V červenci se dožila 85 let paní Ludmila Šťastná.
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 30. 6. 2014
Narození

Úmrtí

•
•
•

•

Emily Nagyová
Rozálie Hauerlandová
Michal Rakšányi

Přihlášení
•

Anna Čumíčková

Odhlášení
•
•

Zdeněk Kovář
Karel Šuranský

Pavel Buráň
Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30. 6. 2014 - 1012.

Vítání občánků
V dubnu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší
občany obce Prakšice Alžbětu Kovářovou, Krystýnu Vlkovou, Pavla Zálešáka a Annu Balijovou s jejich rodiči a prarodiči.
V červnu jsme přivítali další tři nové občany obce Prakšice Jakuba Zálešáka, Emily Nagyovou a Rozálii Hauerlandovou
s rodiči a prarodiči.
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Slavnostní události na obecním úřadě
Ve středu 18.6.201Č proběhlo na obecním úřadě pasování předškoláků z mateřské školy mezi prvňáky. Přijetí se
zúčastnilo celkem 10 dětí z Prakšic, které po prázdninách
nastupují do 1. třídy ZŠ – Tomáš Dlapa, Alžběta Durďáková, Viktorie Hanáčková, Sabina Helísková, Adam Janča,
Gabriela Jenerálová, Kryštof Kočica, David Řezníček, Vítězslav Sedláček a Nikol Zavadilová.
Pasování připravily a provedly učitelky MŠ za přítomnosti rodičů a prarodičů dětí.
Na závěr děti obdržely dárky od MŠ a obce Prakšice.
Ve středu 25.6.2013 proběhlo v obřadní síni obecního
úřadu slavnostní přijetí žáků 9. třídy, při příležitosti ukon-

čení jejich povinné docházky. Ze základní školy odchází na
střední školy a učiliště celkem 17 žáků z Prakšic a Pašovic.
Se školou se rozloučili Jana Buráňová, Kamila Dynková,
Ivana Hefková, Simona Ivanová, Petra Juráková, David Kadlčík, Vladěna Kinzlová, Kristýna Králíková, Jakub Kučera,
Aneta Luksová, David Mahdal, Kateřina Píšková, Karolína
Rajnohová, Bronislav Sedláček, Martina Sukupová, Michal
Velčovský a Barbora Zálešáková.
Přijetí se zúčastnil ředitel ZŠ Mgr. P. Savara, třídní učitelka Mgr. A. Maňáková.
Po projevu starosty obce se žáci zapsali do pamětní knihy a obdrželi malý dárek.

Farní den
Farní den je akcí, která je
setkáním občanů všech věkových skupin z naší farnosti. Letos se uskutečnila v neděli 8.
června odpoledne. K poslechu
nám k velké spokojenosti hrála
skupina CountryMix. Líbila se
i vystoupení dětí z folklorních
kroužků při ZŠ Prakšice, dále
pásmo souboru Holomňa a našich hostů – mužského pěvecké-
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ho sboru z Hradčovic a mažoretek z Vlčnova.
Pro děti byla připravena stanoviště, kde si zasoutěžily při
plnění úkolů, vyhrát mohly i na
kole štěstí. K spokojenosti přispělo tradiční občerstvení z grilu.
Bylo to příjemné odpoledne,
které připravilo hodně obětavých
lidí. Jim i všem sponzorům patří
velké poděkování.
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Holomňa slavila
FS holomňa slavil v sobotu 21.6.2014 5. výročí založení. Ve slavnostním pořadu vystoupili členové souboru a hosté
z Nivničky, tančního kroužku ZŠ Prakšice a FS Horněmčí.
Bylo pokřtěno CD s písničkami z Prakšic a Pašovic, které pokřtily pan farář Mgr.J.Kapuš a poslanec Ing. L.Hovorka.
Program pokračoval besedou u cimbálu s CM.

Non scholae, sed vitae discimus
– Neučíme se pro školu, ale pro život
To víme my, dospělí. A kolik věcí,
které jsme se kdy učili, jsme považovali za zbytečné! A kolik věcí, které
se dnes učí děti, považujeme jako
rodiče za zbytečné? Nejspíše každý
měří podle sebe – dle svého zaměření. Někoho upoutá matematika či
fyzika a tak informace „navíc“ jsou
pro něho důležité a obohacující. Jiný
miluje historii, vciťuje se do historických postav, dokáže se přiblížit dávným událostem tak, že chápe souvislosti a vyhledává si další informace.
Sbírání informací v encyklopediích,
úzce zaměřené literatuře či na internetu je pro ně spíše zábavou, protože
chtějí. Je radost a mnohdy i výzva
a nesmírná zkušenost pro učitele
mít žáka, který má hluboký zájem
o určité téma. Ale také o to s větší
rozvahou je třeba k takovému žáku
přistupovat. Podporovat ho a nebát
se s ním diskutovat. Živit jeho zájem
a stát se mu oporou. Výjimečně talentované dítě to totiž nemá v dnešním konzumním světě, kdy se zdá,
že je každému všechno jedno, jednoduché. Titul „šprt“ je to nejmenší, co
si za své znalosti a odlišnost vyslechne. Až v dospělosti s upřímným nad-
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hledem dokážeme říct – „ano, on/
ona na to měl/měla“. Je třeba vážit si
všech rodičů, kteří ve svých dětech
podporují jejich talenty, ale také si
s nimi povídají, diskutují. Vedle takových rodičů jejich dítě nepromarní své příležitosti.
Je třeba vážit si také rodičů, jejichž dítě má problémy, které musí
každodenně překonávat. Každodenní mravenčí a trpělivá práce s dítětem, se kterým je třeba neustále
procvičovat a upevňovat tak jeho
znalosti, je hodna velkého ocenění.
Děkujeme všem výše uvedeným
rodičům. Děkujeme jim jménem jejich dětí. Každá minuta strávená se
svým dítětem, na které si rodič udělal čas, se dříve nebo později stonásobně vrátí.
Bohužel ne všichni rodiče si uvědomují důležitost blízkosti, podpory
a práce s dětmi doma. Nevyžadují
po svých dětech zodpovědné plnění
běžných úkonů v domácnosti a také
domácí přípravy do vyučování. Často se hovoří o rychlém stylu života,
plnění pracovních povinností, únavě. Kdo z nich si však přizná vlastní
podlehnutí lákadlům dnešní doby?

Stále častěji se setkáváme už i na
1. stupni základní školy s nedodržováním denního režimu dítěte. Dítě
přichází unavené, s kruhy pod očima, ospalé. Důsledek hry na počítači
do brzkých ranních hodin. Spánkový deficit je pak zřejmý. Může takový žák podávat stejný výkon jako
odpočatý žák? Ptáme se – jste si jisti,
že vaše školou povinné dítě opravdu
spí? Zkontrolovali jste, že je na vyučování řádně připraveno? Má v aktovce jen učebnice a pomůcky, které bude potřebovat druhý den nebo
nosí s sebou všechno? Co „voňavá“
svačina „zapomenutá“ z předminulého týdne, která svým skupenstvím
už dokázala poškodit několik sešitů
a učebnic? Domácí úkol a žákovská
knížka je podepsaná a máte tedy průběžný přehled o prospěchu a chování
svého dítěte?
K režimu dne patří i pravidelné
stravování. Je běžné, že žáci vůbec
nesnídají. O první malé přestávce
snědí svačinu, kterou si přinesou
z domova. To v tom lepším případě.
O velké přestávce a v průběhu dne
si pak dodávají potřebnou energii
nápoji připravenými školní jídelnou
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v rámci pitného režimu. Opakovaně
upozorňujeme, že mnozí nenosí svačiny vůbec. Takže nesnídají, nesvačí
a prvním jídlem dne se tak stává až
oběd. U některých to může být až
o půl druhé hodině odpolední. Školní jídelna proto přišla s návrhem
a realizací přípravy svačinek pro
žáky 1.-9. třídy, které se žákům vydávají o velké přestávce. Každý den tak
mají žáci k dispozici čerstvé pečivo
s rozmanitými, čerstvě připravenými
pomazánkami, sýrem, jogurtem, termixem apod. doplněné ovocem nebo
zeleninou. A porce jsou opravdu vydatné a velmi chutné. Stačí přihlásit
dítě u paní vedoucí školní jídelny.
O tom, jak se někteří žáci „stravují“
ve školní jídelně by se také dalo napsat mnoho vět. Odmítání polévek,
(protože „tuto právě on/ona nejí“,
aniž by ji ovšem ochutnal/a, „jelikož
má rád/a jen polévku „Přidej vejce“),
masa (u okénka odmítne jeden, protože je „vegetarián“ a přidají se další),
omáček (protože „to mamka nevaří
a on/ona to nemá rád/a) a hlavně požadavky na „lepší“jídla jsou běžnou
součástí debat o stravování ve školní
jídelně. Tušíte správně, že těmi lepšími jídly jsou myšlena jídla jako je
smažený sýr s hranolky, hranolky
s kečupem, rybí prsty s hranolky,
pizza a jiné příklady, které známe
z rychlého občerstvení a z hypermarketů. Jen připomeneme, že školní jídelna vaří přesně podle pravidel, která jsou často kontrolována. Musí být
dodržen vyvážený spotřební koš –
ryby, luštěniny, rýže, brambory, bílé
a červené maso apod. Jídelníček je
pravidelně zveřejňován na školním
webu – i podle toho se jako rodiče
můžete zařídit.
Pokusili jsme se zmínit alespoň
několik málo věcí, které nás trápí. Je
však množství věcí, které nás naplňují pocitem radosti a zadostiučinění
z dobře odvedené práce. Příkladem
jsou tradičně významná umístění
našich žáků v soutěžích a olympiádách všech úrovní. Nelze vyjmenovat
všechny. Uvádíme jen ty nejvýraznější
úspěchy v rámci celostátních a mezinárodních kol soutěží a nepostupová
kola okresních soutěží:
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Bible a my - okresní kolo - Alice
Mikesková (5.tř.) - 2. místo (postup
do ústředního kola)
Podoby víry očima dětí – celostátní výtvarná soutěž Muzeum J.A.K.
Komenského v Uh. Brodě
Cena poroty: Lucie Fojtáchová
(4.tř.), Dominik Hanáček (4.tř.) 2. kategorie
Cena návštěvníků: Alice Mikesková (5.tř.) - 2. kategorie, Dominika
Patlevičová - 3. kategorie
Cena internetu: Sabrina Slavíčková (4.tř.) - 2. kategorie, Karolína
Rajnohová (9.tř.) - 3. kategorie
Utíkej! Rychle utíkej!- celostátní literární soutěž - Aneta Luksová (9.tř.) - 2. místo, Jana Buráňová
(9.tř.) - zvláštní ocenění
Matematická olympiáda - okresní kolo - Klára Velecká (6.tř.) - 3.8. místo, Kateřina Gajdůšková
(7.tř.) - 2.-6. místo
Malování na PC - okresní kolo Klára Velecká (6.tř.) 3.-5. místo
Lidice 2014 - mezinárodní výtvarná soutěž - Jana Juráková, Alice
Mikesková, Adam Rajnoha (5.tř.) čestné uznání
Pythagoriáda - okresní kolo Kateřina Gajdůšková (7.tř.) - 2.4. místo
Pythagoriáda - okresní kolo - Alice Mikesková (5.tř.) - 3.-12. místo
Archimediáda - okresní kolo - Kateřina Gajdůšková (7.tř.) - 1. místo
Týká se to také tebe - mezinárodní
výtvarná soutěž - Sabrina Slavíčková (4.tř.) - 3. místo
Zelená planeta - mezinárodní
literární soutěž - Alice Mikesková
(5.tř.) - 3. místo
Cestou dvou bratří - mezinárodní výtvarná soutěž - Antonín Mičker (4.tř.) - 1. místo,
Jana Juráková (5.tř.) - 2. místo
Ostatní naše úspěchy a výrazná
umístění v okrskových, okresních,
krajských a oblastních soutěžích najdete na našich webových stránkách
www.zspraksice.cz
A že je to výčet úctyhodný po-

tvrdilo i závěrečné loučení s žáky za
přítomnosti zástupkyně SRPŠ paní
Lenky Lukašíkové, starosty Prakšic
pana Ing. Josefa Hefky a pana faráře
Mgr. Jaroslava Kapuše, kde tradičně
oficiálně předáváme žákům diplomy
a ocenění za umístění. I letos jsme
předávali hodně dlouho.
Opět jsme ocenili „Žáka školy“ –
tentokrát se jí zcela mimořádně stala
žákyně 1. stupně Alice Mikesková
(5. tř.) za své výrazné úspěchy v rozmanitých soutěžích a olympiádách.
„Sportovcem školy“ byl vyhlášen
Jakub Kučera (9.tř.). Byli vyzvednuti
žáci se samými jedničkami a pochvalami. Před ostatními se zastyděli ti,
kteří měli udělena výchovná opatření a snížené známky z chování.
V průběhu školního roku jsme
pro žáky připravili velké množství
akcí a projektů. S velkým zájmem
žáků se setkal například výchovný
program Exotická zvířata, Canisterapie, Zlínský vorvaň, Mobilní planetárium, Gotika za Lucemburků
a jiné. V rámci exkurzí žáci navštěvovali muzea v Uherském Brodě
a Uherském Hradišti, hvězdárnu,
úřad práce, pilu na Kelníkách, Muzeum Tatra Kopřivnice, SPŠ Uherský Brod, SOU Uherský Brod. Žáci
1. a 2. stupně zhlédli filmové představení v Uherském Brodě a také zajeli
na představení Slováckého divadla
v Uherském Hradišti.
Prvňáčci, druháci a třeťáci se zdokonalili v plavání v rámci plaveckého
výcviku v CPA Delfín Uherský Brod.
Čtvrtá třída získala průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Uherském
Brodě. Na podzim a na jaře proběhl
tradiční sběr starého papíru, který
tentokrát vyhrála 5. třída. V rámci
projektu Recyklohraní jsme sbírali
vysloužilá elektrozařízení a použité
baterie.
„Stonožkové“ děti se první prosincový pátek zúčastnili mše v chrámu svatého Víta v Praze, kde opět
naši žáci – ministranti – pomáhali
při bohoslužbě, kterou vedl kardinál
Dominik Duka.
V letošním roce jsme byli opět
zapojeni v projektech spolufinancovaných Evropskou unií. Jedním
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z nich je projekt SOU Uherský Brod
s názvem Centra přírodovědného
a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. V rámci
partnerství je na naší škole realizován formou volnočasové aktivity pro
žáky, kdy žáci mohou navštěvovat
technický kroužek zaměřený na práci se dřevem, kovy, automobil a jeho
využití. Zde využívají nových stavebnic. Další činnosti probíhaly v prostorách SOU – odborných učebnách,
dílnách, laboratořích. Letos jsme opět
pokračovali ve spolupráci s organizací Občanského sdružení Madio,
jehož základním cílem je prevence
rizikového chování dětí a mládeže
ve Zlínském kraji. V současné době
je do tohoto programu zapojena celá
škola. S danou třídou lektoři pracují soustavně od prvního ročníku (na
prvním stupni) a šestého (na druhém
stupni) a postupují s ní až do ročníku
pátého a devátého. V závěru školního

roku jsme se zúčastnili projektu týkajícího se finanční gramotnosti, který
byl určen pro žáky 2. stupně. Hravou
formou prostřednictvím deskové hry
získávali důležité praktické informace
pro život.
Školní rok skončil, letní prázdni-

ny vyprázdnily prostory školy. Všem
žákům přejeme pohodové a slunečné dny volna, učitelům, správním
zaměstnancům, rodičům a přátelům
školy zaslouženou příjemnou dovolenou s dostatkem odpočinku.
Vedení školy

Literární soutěž
SOŠ Luhačovice vyhlásila literární soutěž s názvem
Utíkej! Rychle utíkej! pro žáky 8. a 9. tříd. Úkolem bylo
napsat fantasy, hororový nebo dobrodružný příběh.
K nejúspěšnějším žákům naší školy patřila Jana Buráňová
z 9. třídy a osmačka Nikola Tomková - obě dostaly čestné uznání poroty. Nejlépe však dopadla Aneta Luksová
z 9. třídy, která získala krásné 2. místo. Práce hodnotili
známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček, o to více si tohoto ocenění vážíme, všem zmíněným gratulujeme a přejeme chuť do další práce.
Tiše se opírala o ledovou zeď a zhluboka dýchala. Měla
strach se jakkoliv hnout. Její nohy jí to nedovolovaly, a proto
dále stála se zavřenýma očima a v duchu se modlila. Každý
zvuk, který jen zaslechla, ji lekal a hnědé dlouhé vlasy jí padaly do vystrašené tváře. Konečně se odhodlala otevřít oči
a rozhlédla se kolem. Stála v zapadlé uličce a jediné, co věděla, bylo, že musí rychle pryč. Kamkoliv, hlavně do bezpečí.
Vzhlédla k obloze a zaměřila se na každou hvězdu, která v téhle temnotě vynikala. Znovu se zalekla, když uslyšela
blížící se kroky směrem k ní. „Ne, už ne.“ Běželo jí hlavou,
ale přesto se nemohla jakkoliv hnout.
Když kroky znovu ustaly, sebrala všechnu odvahu, co
v sobě ještě měla, a rozběhla se ulicí zpět do centra rušného
města. Avšak něco jí pokazilo plány a silná ruka ji těsně na
rohu stáhla zpět do špinavé uličky. Vyjekla a dopadla na
něčí tělo, které ji k sobě ochranářsky tisklo. Jednou rukou jí
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dotyčný zacpával ústa, aby nedělala zbytečný hluk.
„Musíš být zticha, pořád tam je,“ zašeptal jí do ucha
a ona se pomalu začínala uklidňovat. Její dech se alespoň
trošku zpomalil. Vzala jeho ruku a odtrhla ji od své tváře, pak hlavu otočila dozadu, aby se podívala, kdo se ji tu
snaží ochraňovat. Modré oči a blonďaté rozcuchané vlasy se
leskly ve svitu měsíce. Něco ji na něm zaujalo. To, jak se na
ni díval. To, jak se ji snažil zachránit. Byl něčím výjimečný
a vyzařovalo z něj tolik energie. Nedokázala to vysvětlit, ale
nebála se ho.
„Jak, jak o tom víš?“ vydala ze sebe zaraženě a nepřerušovala oční kontakt mezi nimi.
„Viděl jsem tě před někým běžet.“ objasnil jí a ona lehce
přikývla.Vypadalo to, že by mohl být konečně klid, ale to
se spletla. Zvuk kožených bot se znovu rozezněl, tentokrát
v oné špinavé uličce. Blížil se. Šel si pro ni. Věděla to.
„Musíme odtud co nejrychleji vypadnout. Hned.“ Rozvzlykala se tiše a přitiskla se k němu ještě blíže.
„Pojď!“ sykl a rozhodl se i s ní vstát.
„Co? Ne!“ Lekla se a snažila se ho udržet na zemi. Bála
se. Bála se hodně.
„Věř mi.“ Jeho oči se znovu vpily do těch jejích a ona ztuhla v pohybu. Nevěděla proč, ale věřila mu. Ona nikdy nevěří
lidem, dokonce ani těm, které zná už dlouhou dobu. Tak proč
teď? Oba se odhodlaně zvedli a vystoupili ze stínu. Třásla se
se, ale držela se odvážně na nohou, hned po jeho boku. Připadalo jí to všechno jako v nějakém hororu. Možná to byl jen
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sen? Ne, určitě ne. Tohle byla tvrdá realita a ona to věděla.
Pevně svíral její ruku a každým stiskem se ji snažil uklidnit.
„Mně neutečeš!“ rozezněl se ulicí zákeřný smích dospělého muže. Stáli naproti němu a zhluboka dýchali. Netušila,
co má říct, ani co přijde potom.
Zdálo se, jako by se zastavil čas a jediní, kdo na tomhle
zkaženém světě přežili, byli jen oni tři. Nastalo ticho, děsivé
ticho.
„Nech ji být!“ ozval se hlas vedle ní a ona lehce pootočila
hlavu, aby se na něj podívala. Dál upíral naštvaný pohled
před sebe. Nevěděla, kdo ji děsil víc, jestli kluk, co ji právě držel za ruku a chránil ji, nebo ten nechutný člověk před nimi.
„Až dostanu zpět své peníze,“ zachraptěl, „pak si s ní dělej co chceš.“ Vykročil blíž k nim, čímž udělala malý ustrašený krok dozadu.
Nikdy se s ním neměla dohodnout. Musela vědět, že na
tohle jednou dojde. Udělala obrovskou chybu, ale to už bylo
v tuhle chvíli jedno. Stála tady a nevěděla, jak z toho ven.
Byla to neřešitelná situace.
„Utíkej,“ zašeptal a znovu jí stiskl ruku.
„Nenechám tě tady.“ Stočila pohled k němu s vystrašeným výrazem ve tváři.
„Budu v pořádku, věř mi.“ Snažil se ji přemluvit, ona
však zatřásla záporně hlavou.
„Ne!“ Byla hodně tvrdohlavá.
„Prostě běž!“ zařval, pustil její ruku a vrhl se vpřed na
onoho muže.
Stalo se to tak rychle, že ani nestihla nijak reagovat. Ve
tmě se zaleskla hrana nože, která okamžitě projela tělem
kluka. Stála tam, viděla to a nemohla uvěřit tomu, že se tohle děje. Přece měla vždycky tak úžasný život a byla šťastná.
Proč teď tohle? Znovu se rozvzlykala. Tohle jí stačilo, musela
pryč. Hned.
Neváhala ani sekundu, sebrala poslední síly, co měla,
a rozběhla se ulicí pryč. Slyšela za sebou nadávky, které vycházely z úst muže, ale snažila se je ignorovat. Musela se od
něj dostat pryč.

Vystrašeně vběhla do ruchu města a utíkala dál a dál.
Všechno se kolem ní točilo. Viděla jen světla od aut, výloh
a reklamních plakátů. Kličkovala mezi hrstkou lidí mířící
do centra, kteří ji úplně ignorovali. Tady bylo všem jedno, co
se děje. Každý se staral jen o to svoje. Po chvíli jí došel dech,
ale věděla, že už je daleko. Slzy jí tekly po tváři, mezitím co
sbíhala schody do metra. V tuhle dobu bylo docela prázdné,
jen pár lidí postávalo kolem a čekalo, až se budou moct přesunou tam, kam chtějí.
Sesunula se k zemi a zády se opřela o sloup. Zavřela oči
a zhluboka dýchala. Přemýšlela nad tím, kam půjde. Doma
by ji našel a zabil. Byla v koncích, neměla kam jít. Ale opakovala si, že už je, alespoň pro tuto chvíli, v bezpečí. To ji
uklidňovalo. Ale co ten kluk? Za nic nemohl a musel skončit
takhle...
„Jsi v pořádku?“ ozvalo se vedle ní. Prudce otevřela oči
a otočila hlavu doleva. Tohle nebylo možné. Seděl vedle ní
úplně v pořádku, s lehkým úsměvem na rtech. Její pohled
sklouzl na místo na jeho těle, kde ho muž probodl nožem.
Žádná stopa po ráně tam nebyla, ani žádná krev. Zadívala
se mu do očí. Vůbec jí to nepřišlo absurdní. Vždycky věřila
na to, že je něco mezi nebem a zemí.
„Bála jsem se o tebe,“ zašeptala a sevřela jeho ruku v té
své. Projela jí zvláštní energie a jakoby měla najednou novou naději na normální život.
„Teď už je o něj postaráno. Jsi v bezpečí.“ Zastrčil jí pramínek vlasů za ucho a lehce ji pohladil po tváři. Věřila mu
každé slovo, které vycházelo z jeho úst.
„Děkuju,“ zašeptala. Znovu se pousmál a přejel dlaní
přes oči, čímž ji donutil zavřít víčka.
Když je po pár sekundách otevřela, byla zase sama.
V prázdném metru, sedící na zemi s nohama přitaženýma
k sobě. Věděla, že blonďaté vlasy a modré oči už neuvidí.
Zmizel navždy, ale ona si ho bude pamatovat, protože ať
už to byl kdokoliv, zachránil ji a ona dostala šanci žít nový
život. Od začátku.
Aneta Luksová, 9. třída

Ve školce od velikonoc do léta
Vítáme Tě, milé sluníčko, hřej nás, hřej nás, aspoň maličko...
Touto písní jsme přivolávali
jaro u nás v mateřské školce, po
chladné zimě jsme se určitě na
sluneční paprsky všichni těšili.
Pěkné počasí nám přálo na
začátku dubna, kdy jsme využili
tématu Skřítek řidičem a s dětmi
jsme navštívili dopravní hřiště
v Uherském Brodě. Po shlédnutí
krátkého výukového filmu měly
děti možnost vyzkoušet kola
a odrážedla na improvizovaných
silnicích s železničním přejezdem a křižovatkami na doprav-
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ním hřišti.
Pár dnů potom nás čekal
velký kulturní zážitek. S dětmi
jsme se vypravily do Uherského Brodu do Domu Kultury na
nádherné představení O pejskovi a kočičce. Divadlo na velkém
pódiu bylo plné krásných písní,
děti odjížděly spokojeny a určitě
i obohaceny o nový zážitek.
A přišly velikonoce, svátky
jara. I děti v mateřské školy se na
tyto svátky připravovaly. Vyráběli jsme společně výrobky na veli-
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konoční výstavku pro rodiče, povídali
jsme si o tradicích a završením těchto
příprav byla tradiční dílnička s rodiči,
kde si společně vyrobili velikonoční
a jarní dekorace.
Stejně jako loni, i letos se děti ze
třídy srdíček zúčastnily exkurze do“Kovosteelu“ ve Starém Městě.
Zase jsme se dozvěděli něco nového o ekologii, v Kovozoo jsme si prohlédli zvířata vyrobená z kovového
odpadu, děti si zasoutěžily, vyráběly
ježky z keramické hlíny a kovového odpadu, zatancovaly si, projely se
vláčkem Steelinkou.... a do školky se
vrátily plni dojmů a zážitků.
„Mami....ve školce jsme vařili čarodějnický lektvar“. Tak touto větou
mohly svoji maminku přivítat děti na
konci dubna, kdy se u nás ve školce
konal pravý rej čarodějů a čarodějnic.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli
„vyletět“ všichni společně na zahradu
MŠ, kde čekaly na děti úkoly, disciplíny, jako byl například skok přes oheň
(ohniště), překážkový let na koštěti
nebo překážková dráha zakončená prolézáním přes strachový pytel.
Protože byly všichni čarodějové moc
šikovní, uvařili jsme si pod širým nebem lektvar z bylinek, šumivých bublinek a kyselých červíků, snad se po
něm zas z těch čarodějů stanou naše
hodné děti ;-). A protože školní zahrada byla našim kouzlům malá, proletěli jsme se v hábitech i přes vesnici, kdy
naše šikovné čarodějnice nenechaly
své hlasivky na pokoji a předvedly, jak
krásně dokážou ječet :-). Snad jsme
nikoho moc nevystrašili.
Moje máma, to je máma. Máma,
mamka, maminka...aneb, i letos jsme
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chystali pro maminky besídku. Připravovali jsme se pilně,
děti z „maláčků“ se
naučily pěkné pásmo
plné broučků a kytiček, a i přes nemocnost a střídání dětí
ve školce, besídku
zvládly na výbornou,
stejně jako „ velkáčci“, kteří odemykaly
bránu jaru a opět si
připravily veselý taneček, jako sladkou třešničku za programem.
Zkrácený program dětí z oddělení
Srdíček jste měli možnost vidět také
na slavnostní Akademii školy věnované opět Svátku matek.
Děti z mateřské školy pravidelně
vystupují také při „Vítání občánků“
na obecním úřadě, letos vystupovaly
dokonce třikrát.
Další akce se konala na hřišti
v Prakšicích a byla sportovní. Děti si
přivezly z domu odrážedla, koloběžky
a kola, na kterých soutěžily ve třech
soutěžních disciplínách. Samozřejmě
každý šikovný závodník si přijel pro
sladkou odměnu.
Koncem měsíce května jsme
s dětmi vyrazili na výlet, na zámek do
Milotic. I když nám počasí nepřálo
a celou dobu pršelo, děti i tak byly spokojené. Celou dobu jsme se pohybovali v prostorách zámku. Děti svačily
v zámecké jídelně, poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a z každého kluka
i holčičky se rázem stala princezna
a princ. Nádherné
kostýmy vepsaly
úsměv do dětské
tváře a do paměti se vryla pěkná vzpomínka
na pohádkovou
prohlídku zámku
s paní kněžnou,
zakončená tanečkem princezen
a šermem princů.
Nádherný zážitek...
Sportem ku
zdraví . . . aneb

i my jsme měli sportovní olympiádu. Děti soutěžily ve skoku z místa
do dálky, v hodu míčkem i běhu. Vyhodnoceni byli ti nejlepší, ale medaili
a diplom dostaly všechny děti.
Že máme ve školce zdatné sportovce se potvrdilo také při palvecké
soutěži, kterou každoročně pořádá
Plavecká škola Uherské Hradiště jako
vyvrcholení předplaveckého kurzu
pro předškoláky pod názvem „Dobrodružné cesty Žabky Žofky“. Náš
reprezentant Kryštof Kočica si vybojoval krásné třetí místo v celkovém
pořadí jednotlivců. Také ostatní děti
nás překvapily svými plaveckými
schopnostmi a bojovností se kterou
soutěžily. Předplavecký kurz děti navštěvovaly pravidelně jednou týdně
celého půl roku a jak jsme se měli
možnost přesvědčit nejen na plavecké
soutěži, ale také při přebírání „Mokrého vysvědčení“ určitě ne nadarmo.
Kromě sportovních soutěží jsme
se s dětmi letos zúčastnili také dvou
výtvarných soutěží, z nichž v jedné
opět uspěla naše předškolačka Alžbětka Durďáková, která byla vyhodnocena za „nápad“.
Nastal i velmi vzácný slavnostní
okamžik. Pasování našich předškoláků na školáky, které se konalo na
Obecním úřadě v Prakšicích. Přišla
spousta rodičů, děti se cítily významně. A měly proč. Vždyť školku opouštíme jen jednou v životě.
A jak to oslavit jinak, než společným spaním předškoláků ve školce.
Tenhle den připadl na čtvrtek 26. 6.,
kdy v podvečerních hodinách všichni
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předškoláci přišli strávit noc, na kterou se jen tak nezapomíná. Paní učitelky si pro děti připravily program,
hledání pokladu a umožnily dětem
strávit ve školce tuhle tajemnou noc.
Za zmínku stojí i velká sobotní
akce, Pohádková cesta. Tahle akce se
koná tradičně každý rok. Avšak letos
poprvé vedla trasa lesem pod Vinohrady směrem k rybníku a odtud do
cíle – k myslivecké chatě „U rybníka“.
Letos se o organizaci kromě mateřské
školy postaralo hlavně Myslivecké
sdružení Jeleňa. Ke spolupráci jsme
přizvali také nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež „Větrník“ z Uherského Brodu. Tyto šikovné děti se svými vedoucími si připravili jednotlivá
„pohádková“ stanoviště a vymyslely

i úkoly pro děti. Děti se svými rodiči
se mohly vydat na zábavnou cestu lesem, kde potkávaly spoustu pohádkových postav, plnily nejrůznější úkoly,
za které dostávaly drobné odměny.
Na konci cesty čekalo děti občerstvení: zmrzlina, pitíčko, tatranka a špekáček s limonádou...a hlavně skákací
hrad. I rodiče si přišli na své, na konci
cesty u myslivecké chaty bylo zajištěno občerstvení v podobě srnčího
guláše, cigára přímo z udírny a taky
dobrého piva :-) No a bylo plno...dětí
jako smetí, spokojení rodiče a tak to
má být, takže touto cestou děkujeme
všem organizátorům včetně obecního
úřadu Prakšice (sponzor skákacího
hradu) i všem přispěvatelům z řad rodičů. Takže, příští rok zas :-)

V pátek 27.6. jsme se s dětmi vydali na turistický výlet spojený s plněním úkolů a hledáním pokladu, kterým jsme se symbolicky rozloučili se
školním rokem 2013-2014. S některými dětmi se však budeme nadále vídat i o prázdninách. Od 30.6. startuje
v mateřské škole částečná rekonstrukce – výměna dělících dveří ve
vestibulu a výmalba II. třídy spojená
s opravou omítek. Proto budeme začátek prázdnin s dětmi trávit ve školní družině. Po přerušení provozu (od
7. 7. do 8. 8.) se opět sejdeme v Mateřské škole. V září přivítáme nové kamarády, a těm, ze kterých už budou
velcí školáci přejeme hodně štěstí!
Jitka Jurčíková, učitelka MŠ, Pavlína
Michálková, DiS., vedoucí učitelka MŠ

Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár Prakšic – 3. ročník
Stejně jako loni se u nás na hřišti pod záštitou TJ Sokol
odehrál fotbalový turnaj ulic, kde se v sobotu 28. 6. ve 14
hodin sešlo 7 týmů, aby se v přátelském duchu mezi sebou
porovnaly a zjistily, který tým že si zaslouží mít nálepku
svojí ulice na podstavci vítězného poháru jako třetí v řadě.
Ač se před turnajem předpovídalo vítězství buď Greftů nebo Dolních Újezdů, po pár odehraných zápasech se
výsledková tabule začala přiklánět každou chvíli jinému
týmu a i výsledky vzájemných zápasů byly daleko vyrovnanější než v předchozích ročnících. Tak se také stalo a tak
třetí ročník našel zase nového vítěze
v podobě mužstva reprezentujícího
Malou stranu + Dědinu. Za novými
šampiony se pak na stupínek vítězů
seřadily druhé Rybníky + Vinohrady a třetí Grefty. Jako nejlepší střelec turnaje byl vyhlášen Jožka Babušík mladší a nejlepšími brankáři,
s neuvěřitelnými pouhými dvěma
góly na celý turnaj, byli společně
jmenováni Robert Puček a Martin
Marášek.
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Jelikož jsme chtěli tento ročník něčím obohatit, rozhodli jsme se pro pořádání výstavy historických fotografií
z dění okolo prakšicko-pašovského fotbalu a sportovních
událostí všeobecně.
Velmi nás potěšila návštěva nejen bývalých fotbalistů a
pamětníků, kteří si přišli nad fotkami zavzpomínat, jak to
tenkrát za starých časů váleli, ale taky potěšily už tradiční
houfy fanynek a dětí, kvůli kterým se tam ti chlapi na trávníku vlastně snažili o co nejlepší dojem.
Na závěr bych chtěl poděkovat Sokolům za přípravu
ovaru a občerstvení, všem dobrovolníkům v podobě osvěžovaček, fotografům a obsluze a taky
všem, kteří jste přišli, zatleskali,
pojedli, popili a snad se i zasmáli,
když už nám to počasí zase tak
přálo.
Doufám, že se Vám to všem
líbilo a přijdete všichni na začátku léta zase příští rok, vždyť to
děláme pro Vás!
Rosťa Němeček

Červenec 2014

Prakšické noviny

Prakšické dechovky díl VI. - dětská dechovka
V závěru čtvrtého dílu o prakšických dechovkách
věnovanému Františku Kováři st. a ml. jsme uvedli,
že organizovaná prakšická dechovka skončila svou
činnost v roce 1985 pro nedostatek hráčů. V Pašovicích však již v té době existoval organizovaný dětský dechový soubor, do kterého chodili mnoho dětí
z Prakšic a Pašovic. Tento soubor vedl Mojmír Valíček
z Uherského Brodu a Josef Valerián z Pašovic. Tito pánové sice nebyli rodilí prakšičtí kapelníci, ale do souboru chodilo mnoho dětí i z Prakšic a tak si zaslouží
toto období připomenout a navázat na předchozích
5 dílů série.
Myšlenka vzniku dětské dechové hudby v Pašovicích vzešla v rodině pana Josefa Valeriána. Začátky nebyly snadné. Aby takový projekt vůbec mohl
vzniknout, musel nejprve přesvědčit tehdejší vedení
místního národního výboru, vypůjčit hudební nástroje, sehnat místnost na zkoušení a hlavně zabezpečit
učitele pro výuku dětí. Na druhou stranu, zájem z řad
mladých byl nad očekávání značný. Přihlásilo se kolem dvaceti chlapců a také několik děvčat. Nelehkého
úkolu výuky na hudební nástroje se ujal pan Mojmír
Valíček z Uherského Brodu.

z Prakšic a Dana Chmelova. Vzadu u bubnu stojí Jiří
Mahdal z Prakšic.

Foto č.2

Foto č.3

Foto č.1
Ten musel děti naučit nejen noty, ale i techniku hry
na jednotlivé nástroje. Ze začátku se mladí hudebníci
scházeli pravidelně každý týden v domě pana Valeriána. Později byly zkoušky až dvakrát týdně a probíhaly
již v prostorách Místního národního výboru
v Pašovicích. Na jednotlivé zkoušky se děti v prvních letech hrozně těšily. Na Fotu č.1 zleva jsou: Jaromír Čumíček, Romana Hnátková-vnučka p. Valíčka,
Petr Hasík, Marie Doležálková, Jarmila Valeriánová,
Antonín Valerián z Prakšic, Jaroslav Hladiš a kapelník
Mojmír Valíček.
Na další Fotce č. 2 zleva jsou: kapelník Mojmír
Valíček, Romana Hnátková, Jarmila Valeriánová, Marie Doležálková, Otýlie Čumíčková, Josef Ondrůšek
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Mládežnická dechová hudba se také často prezentovala veřejnosti, například na oslavách 1. Máje
v Uherském Brodě, hrála k 80. výročí založení Gymnázia v Uherském Brodě nebo na různých akcích pořádaných v obcích Pašovice a Prakšice. Svá vystoupení
však mohli mladí hudebníci předvést i v místech vzdálenějších, třeba na festivalech dětských dechových hudeb pořádaných např. v Drietomé nebo v Bánovcích
nad Bebravou. Na všech uvedených akcích zaznamenali velký ohlas a zapsali se do povědomí mnoha fanoušků dechové hudby.
V souboru vypomáhali i staří muzikanti-viz Foto
č.3, kde s dětmi hrají i dospělí Stanislav Hasík a Stanislav Valerián. Na fotce dále jsou: zleva Ladislav Pluháček, František Fojtách, Jana Valeriánová, Stanislav
Marášek, Zdeněk Marášek, Zdeněk Kuchař a Petr Mikel.
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Když byly děti starší, ty nejlepší si začal „půjčoval“
kapelník František Kovář st. do „dospělácké“ Prakšické dechovky. Bohužel se nestala dětská dechovka
zdrojem pro doplňování a postupnou výměnu členů
Prakšické dechovky. Ta se v roce 1985 rozpadla jako
první a o něco později se rozpadla i dechovka dětská.
Postupem času, s přibývajícím věkem členů dětské kapely a s různícími se zájmy, bylo postupně stále těžší
se pravidelně scházet. Tyto nepravidelnosti nakonec
vedly k zániku dětské dechové hudby. I když se později objevily snahy o obnovení dětské dechovky, nepodařilo se je úspěšně zrealizovat. O založení staronové kapely se pokusili v pozdějších letech i sami bývalí
členové. Párkrát si zahráli pro vlastní potěšení a tím to
bohužel skončilo.
Za svůj vznik vděčí dětská dechovka především
panu Josefu Valeriánovi. Jemu patří veliký dík za nemalý čas, který kapele věnoval. V závěru existence
dětské dechovky ji vedl již zcela sám-viz foto č.4- na
fotografii je v popředí vlevo. Poděkování patří i jeho
manželce, která mu s prací pomáhala. Třeba tím, že po
večerech opisovala noty pro hudebníky.

Foto č.4
Epilog:
Tolik o historii prakšické dechovky. Konec šestidílné série o prakšických muzikantech si však zaslouží
i slavnostní tečku. Nabízí se proto použití slov klasika
Victora Huga: „Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě a ten kdo
umí zpívat a smát se, ten se nelekne žádného neštěstí.“
Jana Horonyova, František Buráň
29.6.2014

Připravujeme
Pro děti i jejich rodiče připravujeme na pátek 29.8. 2014 na hřišti
„Rozloučení s prázdninami“. Podrobnější informace o akci
budou oznámeny na plakátech a na webových stránkách obce.

Odvoz plastů ve II. pololetí
7.7., 4.8., 1.9., 13.10., 10.11., 8.12.2014

110.výročí založení SDH v obci
SDH Prakšice zve všechny občany na oslavu 110. Výročí založení SDH,
která se uskuteční v neděli 13.7.2014.
Program: 10.00 hodin slavnostní mše
14.30 hodin slavnostní průvod od hasičské zbrojnice na hřiště
15.30 hodin hasičský výlet na hřišti
strana 12
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Slovácko svébytné a barevné i v letech 2014 – 2020
Obec Prakšice je aktivně zapojena do územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Poolšaví.
Místní akční skupina, to je sdružení partnerů z řad veřejného života,
samosprávy, občanů i podnikatelů
s přímou vazbou na území celkem
sedmnácti sousedících obcí. Jedná se o obce Bílovice, Březolupy,
Částkov, Drslavice, Hradčovice,
Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice,
Pašovice, Podolí, Popovice, Prakšice, Svárov, Šarovy, Topolná, Veletiny a Zlámanec. Celkem pestrá
směsice sousedících obcí spadá do
území dvou okresů a tří měst s rozšířenou působností. Prostřednictvím realizace Strategického plánu
LEADER MAS Dolní Poolšaví byly
v letech 2008 až 2013 podpořeny
spolky, obce, školy a školky i další

subjekty na území vyjmenovaných
obcí částkou přes patnáct milionů
korun.
Rokem 2013 se uzavřelo dosavadní úspěšné působení MAS
Dolní Poolšaví, její činnost však
zdaleka nekončí. V letošním roce
je zpracovávána nová rozvojová
strategie pro roky 2014 – 2020.
V souladu s evropskými předpisy,
národními metodikami a směrnicemi se bude jednat o Strategii
komunitně vedeného místního
rozvoje. V současné době probíhá intenzivní sběr dat, zpracování
podnětů, připomínek, doporučení
ze strany nejen vedení jednotlivých
obcí, ale také zapojených spolků,
neziskových organizací, sdružení
a dalších subjektů. Cílem je vypracování skutečně kvalitní rozvojové

strategie, která zohlední aktuální
potřeby a priority občanů a území
členských obcí MAS. MAS Dolní
Poolšaví je otevřena všem aktivním
subjektům bez rozdílu, proto rádi
přivítáme, pokud se aktivně zapojíte do přípravy a tvorby strategie na
roky 2014 – 2020. Jedině kvalitní
strategie znamená možnost čerpat
další dotační prostředky k rozvoji
našich obcí, nově navíc z několika
různých dotačních fondů se širším
zaměřením i možnou vyšší alokací
finančních prostředků. Věříme, že
i díky Vaší spolupráci a zapojení
naplníme hlavní motto MAS Dolní
Poolšaví a v našich obcích zůstane
Slovácko nadále svébytné a barevné.
Za přípravný výbor MAS Mgr.
Jan Šobáň a JUDr. Pavel Dostálek

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 45 televizí,
19 monitorů a 263 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT
televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice
za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí, 19 monitorů a 263 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 16,08 MWh
elektřiny, 640,97 litrů ropy, 74,49 m3 vody a 0,76 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 14,54 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.
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Koncert v kostele

Rybářské závody
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