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SLOVO STAROSTKY
V

ážení spoluobčané,
končí I. pololetí roku 2011. Je tu léto
a než se rozjedeme na své zasloužené
dovolené, dovolte mi několik slov, kterými bych ráda navázala i na svůj článek
v minulém vydání Prakšických novin.
Údržba obce je od jara v plných
obrátkách, pracovníci obce mají co
dělat, aby stíhali udržovat všechny travnaté plochy v obci. Cyklostezka už byla
nejen z časových důvodů, ale především
z důvodů nedostačující mechanizace
nad naše síly, a tak jsme tuto údržbu
ponechali správě silnic, která provádí
veškerou údržbu silnic vyšší třídy a která disponuje odpovídajícím strojovým
parkem. Doposud bylo provedeno jedno sečení okolí cyklostezky, počítám,
že do konce léta to bude ještě jedno
sečení. K údržbě obce patří i zmínka
o tom, že v letních měsících bude provedena oprava defektů a propadlých
rastrů na obecních komunikacích a v
souvislosti s údržbou postupně probíhá i vyčištění a vysečení všech vpustí
na okrajích obce.
Na sportovním hřišti se taky pokračuje s úpravami. Budoucí tréninkové
hřiště (vedle víceúčelového) je zatím
ve stavu prvotních úprav – je pooráno, posléze by se mělo upravit tak, aby
se mohla zasít tráva. Harmonogram
a druh úprav provádí, po předchozí
domluvě s vedením obce, TJ Sokol. V
současné době chce obec opravit zábradlí okolo hrací plochy, které se láme,
opravit ploty kolem celého areálu apod.
V souvislosti s tím, bych chtěla důrazně připomenout hlavně mládeži, že je
zakázáno jezdit po běžecké dráze na
kole nebo na motorce, což se děje.Jak
jsem o tom hovořila s žáky i na setkání
na závěr školního roku v sále, běžecká
dráha stála nemalé finanční prostředky,
byla vybudována na žádost školy a především pro potřeby žáků školy. Proto
by se na ní hlavně žáci měli chovat tak,
abychom ji mohli ještě dlouho užívat
ke sportování a nemuseli ji nákladně
opravovat. Stejně tak mě tíží, bohužel,
velice nesportovní chování některých
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návštěvníků víceúčelového hřiště. Kromě stálých oprav sítě, kterou si někteří
pletou s „vedlejším vchodem“, je to kouření a popíjení alkoholu v prostorách
víceúčelového hříště. Když pominu
fakt, že to ke sportu opravdu nepatří,
odkazuji návštěvníky na opětovné přečtení provozního řádu ( znovu ho otiskujeme i v tomto vydání), především
upozorňuji krom jiného na bod č.9,
který říká : „Vstup na hřiště nezletilým
osobám je povolen pouze pod dozorem
osoby starší 18 let“. Věřte, že se zaměříme i na kontrolu dodržování základních pravidel. Využívejme všechna
zařízení (a nejen na sportovním hřišti)
tak, aby nám přinášela radost a uspokojení z pohybu, využívejme je co možná
nejbezpečněji, abychom si neodnášeli
žádná zranění a abychom se měli opět
kam vracet sportovat!
Jen v krátkosti zmíním naše odpadové hospodářství : jak už jsem se
zmínila minule, naše obec se zapojila
do systému třídění odpadu Asekol, na
sběrný dvůr nám přibyla buňka určená
na tento elektroodpad, za který po odevzdání obec obdrží finanční odměnu.
Tato odměna samozřejmě patří vám
– občanům a bude využita právě na
zkrášlení obce. Uvažujeme ještě zajistit
odběr i dalšího druhu elektroodpadu
(chladniček, mrazniček apod.), který
provozuje společnost Elektrowin, abychom zajistili odběr komplexně. Prozatím v tomto čísle uvádíme tabulku, kde
se přesně dozvíte, jak se tento elektroodpad dělí a informace o dalších možnostech uložení na našem sběrném
dvoře se dozvíte příště. Dále v tomto
čísle otiskujeme i certifikát obdržený
za třídění odpadu. Znamená to, že tento systém funguje dobře, ale znáte to:
vše je možné dělat vždycky ještě lépe
a důsledněji.
Velkým zdravotním ošetřením prošel i náš památný strom. Po vypracování odborného posudku a následném
souhlasu Odboru životního prostředí
v Uh. Brodě, byl proveden zdravotní
řez, byly zaceleny defekty na kmeni a
její koruna byla odlehčena speciálními

lany. Prostě : naše planuše omládla.
Před svým zahájením je i dláždění chodníků mezi hroby na místním
hřbitově. Řešení dopravní situace před
pohostinstvím je stále v jednání, sama
jsem myslela, že vše půjde rychleji. Snad
ale rychleji proběhne instalace nových
laviček pro malé i velké na zahradě MŠ
společně s dalšími úpravami okolí.
Stavba poldru se chýlí pomalu ke
svému závěru. Ukončení se plánuje na
měsíc srpen. Osobně jsem byla zvědavá,
jak tento záchytný kanál funguje za větších dešťů, které nás postihly začátkem
července. Ačkoli nebylo vše ještě hotovo, ten největší problém (velká voda na
cestě kolem Manova žlebu) byl odstraněn. Bohužel, zatím není nainstalováno
stavidlo na horním díle, a tak vznikl
menší problém s bahnem a vodou pod
hřbitovem. Byla jsem na kontrolním
dnu minulý týden po nahlášení tohoto
stavu ujištěna, že instalací stavidla bude
voda zachycena včas a k něčemu podobnému by už neměla docházet. Fotoreportáž o průběhu stavby poldru chystáme do příštího vydání zpravodaje.
Z iniciativy zastupitelů proběhla
opět diskuze o chybějícím chodníku
Za Humny. Aby se zjistil přesný stav
pozemků, byla silnice zaměřena a můžu
s jistotou říct, že vybudování chodníku
v této lokalitě na obecním pozemku je
nemožné. Akce by mohla proběhnout
jen pod podmínkou souhlasu soukromých majitelů přilehlých pozemků
a následně vykoupení potřebné rozlohy pozemků pro potřeby vybudování
chodníku. Vše teď bude záležet na dalších jednáních mezí občany a obcí.
O nejrůznějších aktivitách občanů
a akcích v Prakšicích se dozvíte na dalších stránkách tohoto vydání. Chci Vás
pozvat na další ročník hasičské sportovní soutěže O pohár starostky obce,
v září pak přijďte podpořit naši mládež
do Uh. Hradiště na Slavnosti vína a případně zvu na další akce.
Přeju vám klidné a krásné léto, abyste se plně zrelaxovali a načerpali hodně
sil do další vaší činnosti a práce.
Irena Bandriová, starostka obce
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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice ze 4. veřejného zasedání konaného ve středu 1.6.2011.
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 : pan ing. Libor Mikel a
Augustin Vlk
4. Schvaluje složení návrhové komise : pan Zdeněk Sedláček a Pavel Kovář
5. Schvaluje vytvoření nového územního plánu Obce
Prakšice. Zároveň souhlasí s vyhlášením výběrového
řízení na projektanta pro vypracování návrhu nového
územního plánu Obce Prakšice.
6. Schvaluje kupní smlouvu se ZOD Poolšaví - Havřice, IČO: 00156400 na obecní pozemky parc.č. 1/42,
1/52, 1682/20, 1682/21, 1682/52, 1682/70 v k.ú. Prakšice. ZOD Poolšaví – Havřice se stalo vítězem výběrového řízení na prodej uvedených pozemků v celkové
výši Kč 96.200,--.
7. Schvaluje Závěrečný účet Obce Prakšice za rok 2010
včetně zprávy č. 327/2010/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Prakšice za rok 2010 – bez výhrad.
8. Schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace Dětikultura-sport ve výši Kč 15.000,- a zároveň schvaluje i
jeho účelové použití na krojové vybavení pro folklórní
soubor Holomňa.
9. Schvaluje navýšení finančního příspěvku pro TJ Sokol
Prakšice – Pašovice o Kč 76.000,--. Dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s TJ
Sokol Prakšice – Pašovice. Celková částka Kč 196.000,- bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení a
vodárny v budově kabin TJ Sokol.
10. Schvaluje zrušení drobné provozovny MNV se sídlem v Prakšicích, která byla založena dle zákona
č.72/1970 Sb. usnesením Městského soudu v Brně dne
14.11.1970. Současně tímto podává i návrh na výmaz
z podnikového rejstříku.
11. Schvaluje firmu SILAMO ,s.r.o., U Porážky 2337,
Uherský Brod na provedení práce vydláždění chodníků na místním hřbitově. Celková cena dle nabídky je
Kč 490.000,--včetně odvozu vykopané zeminy. Zároveň pověřuje starostku sepsáním smlouvy.

12. Schvaluje firmu Vodoinstalatérství topenářství Pavel
Mikuláštík, Prakšice 22, IČO : 76224902 k provedení
výměny plynového kotle a ohřívače vody v pohostinství v Prakšicích čp.299. Firma provede práci dle
cenové nabídky za Kč 52.860,-- včetně zajištění revize,
záručního i pozáručního servisu.
13. Schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Prakšice ve
výši Kč 4.000,-- na pokrytí nákladů spojených s návštěvou partnerské školy z Pezinoku – Orešie.
14. Schvaluje změnu rozpočtu č.2 dle přiloženého návrhu.
15. Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
16. Bere na vědomí zprávu, že Obec Prakšice se stává od
1.7.2011 plátcem DPH.
17. Neschvaluje nájemní smlouvu s JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno o nájmu plynárenského
zařízení, č. smlouvy 1210000500/159590 v lokalitě
Horní Konec za částku Kč 1,-- za kalendářní rok. Pověřuje starostku k novému jednání o prodeji plynového
zařízení v dané lokalitě.
18. Schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. , stavba „SB4508-246, Prakšice, lok. 20 RD Rybníky, kab.NN“ na
pozemky parc. č. 2162/50, 2162/77, 2162/78, 2508 v
k.ú. Prakšice.
19. Schvaluje vstup do Regionu Za Moravú a pověřuje starostku obce sepsáním žádosti o přijetí Obce Prakšice
k projednání na Valné hromadě.
20. Schvaluje částku Kč 100.000,-- na vybudování přehrážky a odtokového rastru pod mostem v části obce
pod Vinohrady a svedení přepadové vody do kanalizace v části obce Grefty.
21. Bere na vědomí zprávu o kontrole finančního výboru
na ZŠ a MŠ Prakšice.
22. Schvaluje sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Prakšice od firmy Autogames,a.s., Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 1
ve výši Kč 50.000,--. Z daru bude hrazen nákup kancelářského nábytku a vybavení do ředitelny školy.
23. Neschvaluje zrušení obřadní místnosti v budově OÚ
Prakšice.

VÝZVA
Opět se obracíme na vás, občany, s výzvou. Stále hledáme nového kronikáře pro psaní kroniky obce Prakšice. Měl
by to být člověk s nadhledem, který bude sledovat všechny akce a události v obci a poté je objektivně zapíše. Již několik
let se obecní kronika nevede, což je obrovská škoda.
Dále vám opět nabízíme možnost blahopřát na stránkách našich novin svým blízkým k jejich významným jubileím,
prezentovat své firmy nebo prostě jen napište svůj příspěvek o proběhnuvši akci. Nemusíte čekat na uzávěrku, piště
ihned a posílejte včas, dokud máte vše v živé paměti. Kontakt : starosta@praksice.cz.

Červenec 2011
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ
Členové zastupitelstva na svém zasedání 1.6.2011 schválili opětovný vstup obce Prakšice do Mikroregionu Za
Moravú. Budeme zde společně s obcemi : Pašovice, Částkov, Nedachlebice, Bílovice, Topolná, Mistřice, Svárov,
Zlámanec a Kelníky.
Termíny sběru plastů na II. pololetí 2011: 4.7.,15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Termíny sobot na sběrném dvoře na II.pololetí 2011: 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,12.11.,
26.11., 3.12., 17.12.
Z důvodu, že se obec Prakšice stala k 1.7.2011 plátcem DPH, došlo k malé úpravě v ceně pytlů na tříděný odpad.
Žlutý pytel stojí Kč 14,--, oranžový Kč 11,--.
Na Obecním úřadě v Prakšicích jsou pro vás připraveny pohlednice naší obce. Máte možnost je věnovat vašim
letním hostům a přátelům.

Evidence obyvatel
ke dni 15.7.2011
1. Přihlášení
•
•
•
•
•
•
•
•

Věra Blahová
Zbyněk Kočica
Lenka Kočicová
Kryštof Kočica
Alžběta Bučková
Michal Pavlík
Radek Šedivý
Lukáš Buráň

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych vám všem poděkovat, že jste se opětovně zapojili v hojném
počtu k humanitární sbírce ošacení, která proběhla 23.5. Bylo sesbíráno velké množství ošacení, obuvi, nádobí i přikrývek. Zprostředkovaně připojuji i
poděkování samotné Diakonie Broumov, pro níž se sbírka uskutečnila.
Starostka obce

Společenská kronika
V červenci slaví své krásné narozeniny – 90 let paní Anna Čumíčková. Přejeme jí touto cestou hodně zdraví, spokojenosti a pohody!

2. Odhlášení
•
•

Martin Miloš
Jiří Skovajsa

3. Úmrtí
•

Josef Josefík

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni
15.7.2011 - 988.
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Sbor dobrovolných hasiþĤ Prakšice a Obec Prakšice
vás zve na další roþník hasiþské sportovní soutČže

O pohár starostky obce,
která se uskuteþní v sobotu 30. þervence 2011 v areálu sportovního hĜištČ v Prakšicích.
Zaþátek ve 14.30 hodin.

Program :

soutČž hasiþských družstev
prohlídka leteckých modelĤ s ukázkou letu
projížćka na koĖském povoze
ukázka moderní hasiþské techniky

Veþer taneþní zábava – hraje Madison; obþerstvení zajištČno.
Jste srdeþnČ zváni!
Červenec 2011
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Víceúčelové hřiště v Prakšicích
Majitel:
Osoba pověřená vydáváním klíčů:
Provozní doba:

Užívání:

Obec Prakšice
Stanislav Velecký, Prakšice č.p. 286
kontaktní telefon : 731 424 326
zimní měsíce:
8.00 hod. – 20.00 hod.
letní měsíce:
8.00 hod. – 22.00 hod.
organizace a občané obce Prakšice,
v dopoledních hodinách žáci ZŠ Prakšice

Řád víceúčelového hřiště
1. Uživatelé víceúčelového hřiště (dále jen „hřiště“) vstupují do areálu hřiště k tomu určenou brankou, a to
v očištěné sportovní obuvi bez hřebů
2. Uživatelům je zakázáno poškozovat nebo lézt na konstrukce nacházející se na hřišti
(např.branky, tyče na sítě, plot apod.)
3. Na hřišti jsou všichni povinni udržovat čistotu a pořádek
4. Na hřišti je zakázána jízda na kole
5. Na hřišti je zakázáno požívat alkohol a kouřit
6. Psi mají na hřiště vstup z hygienických důvodů přísně zakázán
7. Pokud při sportovní činnosti dojde k poškození hřiště nebo jeho vybavení, bude vzniklá škoda nahrazena tím, kdo poškození způsobil
8. Klíče od hřiště si může vyzvednout jen osoba starší 18 let
9. Vstup na hřiště nezletilým osobám je povolen pouze pod dozorem osoby starší 18 let
10. Jakékoli závady a poškození je každý uživatel povinen ihned nahlásit majiteli (Obec Prakšice)
11. Uživatelé hřiště jsou povinni využívat areál tak, aby předcházeli možnosti vzniku úrazu, požáru, poškození nebo jiným haváriím.
Na žádost vedení obce a po domluvě s ředitelstvím školy byla vypracována pravidla provozu školy a školky v době volných
dnů během školního roku. Tato pravidla byla poté schválena výborem SRPŠ při MŠ Prakšice dne 5.5.2011.Pro informaci
rodičů je zde otiskujeme.

Pravidla uzavření MŠ Prakšice v době krátkodobých prázdnin.
1. V jednotlivých třídách zajistí učitelky zájem rodičů o provoz MŠ v určené dny a rodiče písemně a závazně docházku dětí na tyto dny zapíší. Odhlášení dětí přihlášených na tyto dny je poté možné jen ze závažných důvodů (např.
nemoc).
2. Minimální počet dětí stanovený ředitelem ZŠ a MŠ Prakšice pro provoz je : 15 dětí.
3. Pokud počet zapsaných dětí na tyto dny je 14 a méně, provoz MŠ se v tyto dny neuskuteční. Pokud počet zapsaných
dětí na tyto dny je 15 a více, provoz MŠ pokračuje:
a) v prostorách družiny (počet dětí 15 – 24)
b) v prostorách MŠ (počet dětí nad 25)
4. Odhlášení a odebírání stravy se řídí platnými pravidly o provozu školní jídelny :
a) 1. den po odhlášení je možno stravu odnést domů, další dny musí rodiče stravu odhlásit
b) v případě, že se dítě neodhlásí z pobytu v MŠ a neodhlásí stravu, zaplatí rodiče veškeré náklady vynaložené na
pořízení stravy
5. V topném období bude provoz MŠ v tyto dny z ekonomických důvodů podle počtu přihlášených dětí (15-24 nebo
nad 25) přesouván do prostoru školní družiny nebo ponechán v prostorách MŠ – toto stanoví ředitel školy.
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Přijetí žáků na OÚ
Již tradičně probíhá v měsíci červen v obřadní síni OÚ přijetí žáků
mateřské a základní školy. Nejinak
tomu bylo i letos. Na tomto slavnostním setkání proběhlo dekorování
žáčků, kteří se po prázdninách stávají
žáky 1. třídy. Krásné bylo ukončení
tohoto ceremoniálu, kdy se samotní žáčci krásnou vlastní říkankou a
kytičkami rozloučili se svými učitelkami.
Stejně dojemné
bylo i setkání
s žáky 9. třídy,
kteří se naopak
se školou loučili, protože po
prázdninách je
čekají už nová

působiště. Mezi hosty byl přítomen
samozřejmě ředitel školy a starosta
Obce Pašovice, vystoupily zde děti
ze školky a žáci z tanečního kroužku
ZŠ. Všichni žáci obdrželi upomínkové předměty s kytičkou a pamětní list
obce Prakšice. Všechny zmiňované
žáky a hosty si můžete prohlédnout
na úvodní stránce vydání, několik
dalších snímků jsme zařadili i na tuto
stránku.
(iba)

Střípky ze školy
Obnovené setkávání s Myslenicemi
K navázání družby se ZŠ Myslenice, jak se dnešní ZŠ v Pezinku Orešie tehdy jmenovala, došlo podle
zápisu ve školní kronice ve školním
roce 1963 - 64. Učitelé této školy navštívili ZŠ Prakšice vlastně náhodou.
Přijeli do okresu Uherské Hradiště,
aby si prohlédli odborné pracovny v
některých školách. Školský odbor jim
doporučil právě školu v Prakšicích. A
tak vlastně náhodou začala éra dlouholetého přátelství, pravidelných návštěv a písemných kontaktů pedagogů
i žáků, které pomalu ustaly rozdělením společné republiky.
Jsme velmi rádi, že po letech, s
příchodem nových vedení a učitelských kolektivů, můžeme na předešlé dobré vztahy našich předchůdců
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navázat a obnovit vzájemná setkávání s výměnami zkušeností.
První kontakt po letech byl navázán na úrovni vedení školy pozváním
na oslavy 50. výročí vzniku jejich
školy. Vzhledem k tomu, že ředitel
školy byl služebně s malými debrujáry v zahraničí, měla jsem možnost
spolu s paní učitelkou Kovaříkovou,
která se osobně před lety účastnila družebních akcí, setkat s milými
a přátelskými kolegy, se srdečnou
atmosférou jejich oslavy, které dodala nesmazatelný punc i přítomnost
prezidenta Slovenské republiky Ivana
Gašparoviče s manželkou. O rok později byli srdečně přivítáni na našich
oslavách ředitel školy Mgr. Ondrej
Koreň a jeho zástupce Mgr. Vladi-

mír Chríbik s manželkami. Zde bylo
domluveno další pokračování setkávání, tentokrát na úrovni celých
kolektivů. První se uskutečnilo v
pátek 20. května 2011 u nás v Prakšicích. Věříme, že se podaří partnerství dále rozvíjet a prohlubovat jak
na úrovni škol, tak i obce Prakšice a
města Pezinok, jejichž zástupci naše
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pozvání k setkání a výměně zkušeností také přijali. Chceme navázat na
kdysi dávná setkávání učitelů, žáků a

rodin, kterých jste se před lety účastnili i vy, která vás určitě obohatila o
cenné zkušenosti, zážitky a dodnes

na ně rádi vzpomínáte.
Mgr. Marcela Chmelová,
zástupkyně ředitele

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Třicátým červnem ztichly na dva
měsíce chodby školy, ze tříd se neozývá křik dětí, které si něco „vysvětlují“
vzdáleni metr od sebe a přitom jim od
křiku nabíhají žíly na krku. Celá škola se ponořila do ticha přerušovaného
jen zvuky škrabky zedníka škrabajícího
staré nánosy maleb z budoucí třetí třídy. Připravuje si místnost pro nanesení nových omítek, jež nebyly před lety
zahrnuty do generální rekonstrukce
školy. Pro vedení školy je to čas většího klidu a prostoru na dokončení prací, které nestihlo v náročném závěru
roku, sepisuje hodnotící zprávy, kontroluje potřebné materiály a vše archivuje. Skončil jeden rok a současně se
druhý připravuje. Ten letošní byl opět
plný tradičních, ale i nových aktivit
a zároveň byl rokem bilančním – vždyť
je tomu 60 let, kdy do nové budovy školy vstoupili první žáci a učitelé. Potěšil
nás široký zájem veřejnosti o návštěvu
školy v době oslav šedesátého výročí.
Velmi příjemná a radostná byla setkání po letech s bývalými pracovníky
školy, kteří se dostavili také v hojném
počtu. Všem bylo vysloveno upřímné
poděkování za vše, co pro prakšické
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a pašovické děti vykonali. Ti, kteří v naší
škole pracovali více než 30 let a zanechali tak nesmazatelnou stopu v historii
prakšické školy, si zároveň odnesli spolu s poděkováním za práci i ocenění,
která převzali z rukou radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže
a sportu pana Mgr. Josefa Slováka.
Každoročně se ohlížíme za odcházejícím školním rokem ve snaze
připomnět si to dobré a poučit se z
nezdarů. Podrobnou výroční zprávu
připravujeme až na říjen, přesto slavnostní ukončení školního roku je první
příležitostí pro všechny zhodnotit celý
průběh roku. Nikdy se při této příležitosti nevyhýbáme upozornit i na
negativní jevy, nešvary a jednání, která se neslučují se slušným chováním
a porušují pravidla školního řádu. To
pozitivní však převládlo i letos. V loňské úvaze jsem vyslovila přání, aby se
ke stávajícím úspěchům napříč výukovým spektrem přidaly i úspěchy na poli
tělovýchovném, které by mohly přijít se
zkvalitněním sportovního zázemí díky
rekonstrukci. Přání se stalo skutečností alespoň u žáků 1. stupně. Naše škola
se může oprávněně pochlubit svými

úspěchy, které jsou v porovnání s jinými školami (a to i gymnázii) nadstandartní. V průběhu roku přebírám od
jednotlivých vyučujících do úschovy
diplomy a ocenění za umístění v soutěžích a olympiádách. Ty nejvýznamnější oskenuji a umísťuji na webové
stránky školy. Letos přicházelo takové
množství ocenění, že se vyčleněná přihrádka ve skříňce brzy zaplnila. Bylo
velkou radostí takřka každodenně v 2.
pololetí, kdy probíhá většina soutěží
a olympiád, prožívat s dětmi a jejich
vyučujícími pocity nadšení, hrdosti
i zadostiučinění. Při slavnostní atmosféře ukončení roku tato ocenění žáci
přebírají z rukou ředitele školy a odnášejí si je domů. Letošní předávání bylo
hodně dlouhé. Pro vás vybírám jen ty
nejvýznamnější a přidávám jména vyučujících, kteří žáky připravovali:
Týká se to také tebe – mezinárodní soutěž - literární část: 1. místo Petr
Kostelník, 2. místo Ondřej Zálešák
(Mgr. Monika Mahdalová a Mgr. Jana
Kovaříková), výtvarná část: 3. místo
Ondřej Zálešák a Adam Lukašík (Mgr.
Jana Kovaříková)
soutěž Sapere – okresní kolo – 2.
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místo - (Mgr. Monika Mahdalová)
Matematická olympiáda – okresní
kolo – 1. místo Jan Rajnoha, 2.-7. místo Veronika Sedláčková - (Mgr. Pavlína
Gajdůšková)
Biologická olympiáda – okresní
kolo – 3. místo Iveta Gajdůšková (Mgr.
Magdalena Machaníčková)
Matematický klokan: okres Uherské
Hradiště: 1. místo Tomáš Gajdůšek, 3.
místo Klára Velecká (Mgr. Pavlína Gajdůšková, Mgr. Jana Kovaříková)
Rubikon – oblastní kolo 2. místo
– družstvo 8. třídy (Mgr. Monika Mahdalová)
Poznej a chraň – oblastní kolo přírodovědné soutěže) – 1. místo Alžběta
Marášková, Michaela Kučerová, Filip
Slezák (Ing. Jana Horonyová)
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
– 2. místo Tomáš Gajdůšek, 10. místo
Jan Rajnoha (Mgr. Pavlína Gajdůšková)
Matematická olympiáda – krajské
kolo – 2. místo Tomáš Gajdůšek (Mgr.
Pavlína Gajdůšková)
Jak si hraju aneb Můj báječný svět
her a hraček – celostátní výtvarná soutěž – mezi nejlepších 100 prací ze 7022
byly vybrány obrázky Kamily Jurákové,
Natálie Galasové a Elišky Kadlčkové.
Natalka Galasová se celkově umístila
na vynikajícím třetím místě. (Mgr. Jana
Kovaříková)
Pythagoriáda – krajské kolo – Jan
Rajnoha 8.-10. místo, Lukáš Tomek 16.22. místo (Mgr. Pavlína Gajdůšková)
Zelená stezka – Zlatý list (mladší
kategorie) – krajské kolo přírodovědné
soutěže – 2. místo Alžběta Marášková,
Lenka Lukašíková, Filip Slezák, Dušan
Kratochvíl, Michaela Kučerová, Karolína Rajnohová (Ing. Jana Horonyová)
Memoriál Milana Lásky v basketbalu – starší žáci 2. místo, mladší žáci 3.
místo (Mgr. Ivo Frolec)
Zelená stezka – Zlatý list (starší kategorie)– krajské kolo – 2. místo (Mgr.
Magdalena Machaníčková)
Mládí kraje – Architektura a Pop –
krajská výtvarná soutěž – 1. místo Aneta Heinrichová (Mgr. Jana Kovaříková)
Mc Donald´s Cup – malá kopaná okrskové kolo Uh. Brod – 1. místo (chlapci 2. a 3. třída), okresní kolo 2. místo
Fyzikální olympiáda – krajské kolo
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– 2. místo Tomáš Gajdůšek (Mgr. Pavlína Gajdůšková)
Olympiáda žáků 1. stupně v atletice
– Uherské Hradiště – 4x zlato, 4x stříbro, 2x bronz
Plavecké závody v Uherském Brodě
– 1x 1. místo, 2x 2.místo, 3x 3. místo
Olympiáda školní družin – 5x 2.
místo, 1x 3. místo (Dagmar Vašíčková)
Moje rodina – výtvarná soutěž
knihovny v Uherském Brodě – 1. místo
děti ze školní družiny (Dagmar Vašíčková)
BRLOH – internetová logická hra
pořádaná Přírodovědeckou fakultou
Masarykovy univerzity Brno – tým
Kompláci – 16. místo v rámci republiky, nejlepší z týmů Zlínského kraje
(Mgr. Pavlína Gajdůšková)
O pohár starosty města Uherský
Brod – atletika žáků 1. stupně – 4x 1.
místo, 2x 2.místo
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo – 1. místo Eliška Kadlčková, 2.
místo Kamila Nevařilová, krajské kolo
– 3. místo Eliška Kadlčková (Mgr. Jana
Kovaříková)
Cestou dvou bratří – celostátní
výtvarná soutěž – 10. místo Jiří Buráň
(Mgr. Jana Kovaříková)
Velká plakátová bitva o startovní
rošt – celostátní výtvarná soutěž – 2.
místo 7. třída (Mgr. Jana Kovaříková) –
za odměnu jsou žáci na podzim pozváni na automobilové závody v Brně a
poznají zázemí těchto závodů, kam se
běžný návštěvník nedostane
Vedle souhrnu úspěchů školy jsou
slavnostně vyznamenáváni i „žáci školy“. Říkáme tak těm, kteří si zaslouží
být oceněni před celou školou pro své
výsledky či jiné významné skutky. Letos
měl učitelský sbor poměrně snadný úkol. Žákem školy se stali dva žáci
deváté třídy. Tomáš Gajdůšek za skvělé
výsledky v přírodovědných soutěžích
a olympiádách po celou dobu školní
docházky. Tento mimořádně nadaný
žák prokazoval svůj talent zejména v
matematických a fyzikálních soutěžích,
ale i v jiných oborech. Pravidelně od 6.
třídy soutěžil v okresních kolech ve své,
ale i starší kategorii, kdy se i mezi žáky o
rok staršími umisťoval na prvních místech, stejně tak jako ve své kategorii.

Šárka Zemánková je žákyní školy
za práci pro humanitární hnutí a školu vůbec. Žádný z učitelů si nedovedl
představit organizaci mimoškolní akce,
kde by Šárka ráda a nezištně nepomáhala. Vždy ochotná nabídnout pomocnou ruku při přípravě, průběhu i závěru akce a přitom připravená pomoci
mladším spolužákům a svým kamarádům. Oběma oceněným a také všem
odcházejícím žákům a učitelům přejeme v jejich nových působištích hodně
zdaru a věříme, že si všichni zachovají
pěkné vzpomínky na prakšickou školu.
Pokusila jsem se vyjmenovat ty nejvýraznější letošní úspěchy, ale nejsou
zdaleka všechny. O dalších soutěžích
regionálního charakteru a podrobnosti o soutěžích, umístění dalších našich
žáků a výsledkové listiny, kde lze porovnat i úspěšnost s ostatními školami, si
můžete přečíst na www.zspraksice.cz v
sekci Olympiády a soutěže. Navštivte
také fotogalerii, která vám více přiblíží
dění ve škole. Můžete tak nahlédnout
do práce tříd, celoškolních akcí (besedy, výchovné koncerty, lyžařský výcvik,
sběr papíru, soutěže, zápisy do 1. třídy,
charitativní akce, preventivní programy aj.), činnosti kroužků, ale lze si také
prohlédnout diplomy a ocenění, která
naši žáci v průběhu roku získali či najít
odkazy na organizátory soutěží.
Výše uvedené úspěchy nejsou dílem
náhody, ale plodem systematické práce
s dětmi, kdy je nutné dobrou motivací překonat jejich přirozenou nechuť
k činnosti navíc. Dnešní děti, přivyklé
na konzumní způsob života, se obvykle
rádi účastní soutěží v oblasti informatiky, ale obtížně se motivují k poměřování sil v naukových oblastech. Přesto
se nám daří pravidelně obsazovat soutěže a olympiády i žáky ze tříd početně
malých v porovnání s velkými městskými školami, kde mají na výběr děti
i z několika tříd. Naši žáci jsou přesto
schopni porážet ve svých znalostech i
vrstevníky z gymnázií. Posuďte ostatně
sami při pohledu na výsledkové listiny
jednotlivých soutěží. A tak si jen mnohdy povzdychneme, jaká je škoda, že dítě
odchází na přání rodičů na gymnázium
či jinou školu v té nejlepší snaze dítěti
poskytnout to nekvalitnější vzdělání a
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přesto tam nepodává kýžené výsledky.
Bez motivace a správného vedení totiž i
opravdový talent zakrní. Navíc dojíždění, změna kolektivu a vytržení z okruhu
kamarádů, kdy už s nimi nemůže probírat aktuální zážitky a tím postupné
vytržení z dění vesnice v útlém věku, je
pro některé děti příliš velkou zátěží.
Nevěnujeme se však jen dětem
nadaným. V naší péči jsou i tzv. integrovaní žáci, to znamená děti, které
kladou zvláštní nároky na výuku. Všem
není dáno vynikat ve všech oblastech.
Stále více přibývá žáků s výukovými
problémy jako je dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (potíže s pravopisem), dyskalkulie (porucha početních dovedností),
ale i s poruchami chování či poruchami
v rámci autistického spektra. S těmito
žáky pracujeme na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny či
speciálně pedagogického centra, jsou
pro ně zpracovány individuální vzdělávací plány a věnujeme se jim individuálně jak v rámci hodin, tak dyslektických kroužků.
Naše škola se snaží vštípit dětem
základy ve všech oblastech – v souladu se školním vzdělávacím programem Všestranná příprava pro život.
Všestrannost se projevuje i v nabídce

volitelných a nepovinných předmětů. Nabízíme výuku náboženství, pro
jazykově zdatné žáky hodiny německého jazyka, pro manuálně zručné děti
hodiny technických prací. Jsme jedna
z mála škol, která dílny nezrušila, a tak
mají chlapci, ale i šikovná děvčata příležitost k rozvoji manuálních dovedností. Dílny jsou po rekonstrukci přemístěny do sklepních místností bývalé
uhelny. Jsou dobře vybaveny potřebným nářadím, ale např. i elektrostavebnicemi. K dispozici je keramická
pec a hrnčířský kruh. Máme velmi
dobře vybavenou počítačovou učebnu
s počítačem pro každého žáka, interaktivní tabulí a ostatním vybavením.
Další prvky moderní výuky zavádíme
do hodin v souvislosti s programem
EU – peníze školám. O tom ale více na
jiném místě. Součástmi školy jsou školní klub a školní družina – obě nabízejí možnost rozvoje zálib v kroužcích.
Letos docházeli žáci do 19 kroužků,
které nabízeli činnosti ve všech oblastech. Výsledky své práce pak zúročili
na veřejných vystoupeních, soutěžích
nebo třeba tím, že výrobkem z keramiky udělali radost svým nejbližším. Za
vstupní roční klubový poplatek 200,Kč má každý žák možnost navštěvovat
i několik kroužků a přitom nemusí

dojíždět do Uherského Brodu. Také
ZUŠ v Uherském Brodě umožňujeme
odpolední výuky hry na nástroj.
Vedení školy vyvíjí maximální úsilí
k vytváření podmínek pro co nejkvalitnější výchovně – vzdělávací proces.
Využíváme všech možností k získání
finančních prostředků, které investujeme do nákupu učebních pomůcek,
didaktických učebních materiálů, nákupu knih do žákovské knihovny, ale i do
zlepšování pracovního prostředí. Zpracovávání projektových záměrů je časově náročná práce, ale díky úspěšnosti
v projektech se nám daří získávat finanční podporu z grantů státních institucí
i od soukromých sponzorů. Našim cílem
je, aby škola i nadále působila na všechny
příchozí jako domácká, klidná a příjemná, s kvalitním zázemím jak pro děti, tak
i vyučující. Škola, která i díky svým nárokům poskytuje velmi kvalitní vzdělání.
Škola, do které je nejen radost chodit, ale
také se sem vracet.
Děkujeme obecnímu úřadu, sdružení rodičů a přátel školy a všem sponzorům za přízeň a pomoc v tomto školním roce. Vaší pomoci si velmi vážíme.
Všem přeji klidné léto a odpočinkovou dovolenou.
Mgr. Marcela Chmelová,
zástupkyně ředitele

EU – peníze školám
Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu také díky spuštění projektu ministerstva financí s názvem EU
– peníze školám. V jeho rámci byly
definovány tzv. „šablony“, kterými se
zjednodušila náročná administrativa
podávání projektů. Jedná se celkem o
22 šablon rozdělených do 7 celků. Náš
projektový záměr nese název Inovací
ke zkvalitnění vzdělávání. Z nabízených možností nás nejvíce oslovily
oblasti Čtenářská a informační gramotnost a Využívání informačních
a komunikačních technologií ve výuce. Na základě schválení projektové
žádosti postupně čerpáme 978 000
Kč, které jsou investovány do zkvalit-
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nění výuky pomocí IT technologií na
1. a 2. stupni školy. Již koncem roku
měli žáci první možnost využívat
nové prvky moderní výuky ve svých
kmenových třídách a byli nadšeni. K
dispozici tak máme interaktivní tabuli
s dataprojektorem v 5., 7. a 9. třídě, ve
3. třídě plátno s projektorem. Každý
učitel obdržel notebook potřebný pro
práci s těmito zařízeními, pro přípravu didaktických materiálů, které bude
postupně zpracovávat a ověřovat po
dobu 3 let. Čeká nás všechny náročné
období, kdy nad rámec svých běžných
povinností budeme trávit další stovky
hodin ze svého volného času při zpracování digitálních učebních materiálů do svých výukových předmětů. Je
třeba dodat, že zapojení bylo dobrovolné, přesto jednomyslné. Z různých

školení vím, že náš učitelský kolektiv
je v tomto směru mimořádný.
Pokrok jde dopředu mílovými kroky a nelze zůstat stát. Svým úsilím se
snažíme zkvalitnit výuku tak, aby žáci
při přechodu na střední školy mohli již
jen rozvíjet dané znalosti a dovednosti a ne se s moderními technologiemi
teprve klopotně seznamovat. Děláme
vše pro všestrannou přípravu našich
žáků a myslím, že se nám to daří.
Ostatně veřejnost bude mít příležitost
se sama přesvědčit ve Dni otevřených
dveří, který plánujeme v podzimních
měsících. Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Marcela Chmelová,
zástupkyně ředitele
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Školní soutěže
Recyklohraní
Naše škola je již třetím rokem zapojena do této celostátní soutěže, která se zabývá sběrem použitých elektrospotřebičů a baterií. Kromě toho, že se děti naučí třídit
odpad, plní různé úkoly a sbírají za odvezený elektroodpad body. Ty se sčítají, za ně pak bude možné objednat
pro žáky pěkné ceny. Letos jsme uspořádali soutěž mezi
třídami a nejvíce elektroodpadu nasbírala 2. třída. Nejlepší sběračkou je také žačka 2. třídy - Tereza Jahodová.
Více informací o jednotlivých úkolech, aktuálním stavu bodového konta a katalogu odměn naleznete na www.
zspraksice.cz v sekci Environmentální výchova.
Ve sběru budeme pokračovat i v příštím školním roce,
takže pokud máte doma staré baterie či drobná elektrozařízení, můžete je ve škole odevzdávat znovu po prázdninách. Podpořte naše děti také vy. Děkujeme.
Ing. Jana Horonyová

balisté měli možnost vyzkoušet trávník stadionu 1. FC
Slovácko a obsadili krásné 2. místo v kategorii mladších
žáků (1.-3. třída). Školu reprezentovali: Matěj Řezníček,
Jakub Slavíček, Eliška Kadlčková, Stanislav Patlevič, Jakub
Zemánek, Ondřej Zálešák, Jiří Buráň, Martin Vlk, Adam
Lukašík – 3. třída, Radim Sukup, Radek Dalajka, Roman
Zemánek – 2. třída. Gratulujeme!
Mgr. Magdalena Machaníčková

Poznej a chraň!
Oblastní kolo XIII. ročníku přírodovědné soutěže pro
Uherskohradišťsko v kategorii starších žáků proběhlo
v úterý 5. 4. 2011 v Ekocentru Trnka v Uherském Hradišti.
Naši školu reprezentoval tým dívek ze 7. třídy ve složení:
Pavla Mikesková, Sabina Marášková a Kamila Nevařilová.
Soutěž se skládala z vědomostního testu, poznávání rostlin, živočichů, meteorologických jevů a křížovky. Na soutěž si děvčata připravila plakát – poster na téma: Všechno
lítá, co má i nemá peří. Tento plakát byl vybrán a bude
vystaven na krajském úřadě Zlínského kraje.

Zelená stezka – Zlatý list
Již několik let se naši žáci s velkou úspěšností účastní přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Ani
tentokrát jsme neodešli s prázdnou. Žáci mladší i starší
kategorie získali krásná druhá místa. Více se dozvíte na
stránkách školy v záložce Škola a média.

Komiks
Jistě si všichni pamatujete na legendární Čtyřlístek,
který začal vycházet v roce 1969, nebo ještě starší Rychlé
šípy - ty byly publikovány již ve 30. letech. Komiks nám
dříve dělal společnost celé dětství, netrpělivě jsme čekali na každé nové číslo. Dnes je trochu opomíjen, proto
jsme využili nabídky vydavatelství Albatros a pozvali
programového ředitele Ondřeje Müllera, který přijel na
besedu se žáky 6. a 7. třídy 26. května. Povyprávěl o historii komiksu, o různých způsobech psaní tohoto slova
a představil, kromě již zmiňovaných, současné české i světové tituly. Některé si žáci mohou vypůjčit také ve školní
knihovně.
Mgr. Monika Mahdalová

Modelářský kroužek
Sportovní soutěž Mc Donald´s Cup
Letos probíhal již 14. ročník fotbalového turnaje pro
žáky základních škol. Naše škola se zapojila do soutěže
v okrskovém kole, které proběhlo v Uherském Brodě
na fotbalovém stadionu Lapač. Do turnaje nastoupilo 9
družstev. Naše družstvo ve čtyřech utkáních proměnilo
krásných 17 gólů a pouze jedinou branku inkasovalo. Na
turnaji jsme vybojovali 1. místo a postoupili do okresního
finále, které se uskutečnilo 10. 5. 2011 v Uherském Hradišti na fotbalovém stadionu FC Slovácko. Tady se utkalo
se celkem 16 škol, které dokázaly projít sítem okrskových
kol v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti. Naši fot-
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Něco z činnosti letecko modelářského kroužku na ZŠ
Prakšice se zaměřením na modely letadel řízené rádiem.
První schůzka byla 7.1.2011.Kroužek funguje každý týden
v délce dvou hodin. V zimních měsících se cvičí létání
pomocí simulátorů na počítačích a od měsíce dubna se
snažíme využít pěkného počasí pro praktický nácvik létání s modelem letadla na modelářském letišti.
Členy kroužku jsou žáci od 5. do 9. třídy. Nadaní žáci
to dotáhli už k samostatnému létání.Řídit letadlo je krásná
zábava,která rozvíjí představivost a praktickou zručnost.
Děkujeme všem sponzorům a vedení školy,bez nichž
by tento kroužek nemohl fungovat.
Vedoucí kroužku Vlčnovský František a Vráblík Miroslav.
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Chráněná krajinná oblast Prakšická vrchovina
a přilehlá Naučná stezka Hradčovice - Drslavice
Bohatá historie obce Prašice je věc
známá. Naše obec má ale rovněž velmi
pěknou přírodu. Právě pro jedinečnost a rozmanitost přírody a krajiny
v jejím okolí byla vytvořena chráněná
krajinná oblast nesoucí jméno právě
naší obce - „Prakšická vrchovina“.
Součástí této chráněné oblasti je i
Naučná stezka Hradčovice-Drslavice,
která zasahuje až na prakšický katastr.
Pro přespolní čtenáře připomeneme, že obec Prakšice se rozkládá
se na soutoku dvou potoků – potoku
Holomňa a Prakšického potoku, na
samém úpatí Bílých Karpat. Pro ještě
přesnější lokalizaci můžeme říci, že
její území tvoří přechodovou zónu
od nížiny Dolnomoravského úvalu k
hornatější partii Vizovické vrchoviny.
Chráněná krajinná oblast „Prakšická vrchovina“
Park byl zřízen 12.5.1999. Jeho celková rozloha je 44,825 km˛ a kromě
obce Prakšice jsou jeho součástí území přiléhajících obcí Pašovice, Částkov, Nedachlebice, Bílovice, Popovice, Hradčovice, Lhotka a Drslavice.
Chráněnou krajinnou oblastí
„Prakšická vrchovina“ prochází dva

biokoridory. Východní částí prochází koridor nadregionálního významu (přes velmi významná biocentra
Vinohrady, Vrchové, Terasy), západní
částí pak prochází koridor významu
regionálního –údolím potoka Olšovce (s biocentry Bílovice, Popovice).
Celkově lze toto území parku
označit v rámci regionu jako jedno z
ekologicky nejstabilnějších s vysokou
rozmanitostí biotopů, s průměrnou
lesnatostí s převahou dřevin přírodní dřevinné skladby - dubohabřin, ve
východní části teplomilných doubrav.
Značnou část území zabírají teplé
lokality stepního charakteru s mnoha starými sady a trvalými travními
porosty. Ekosystém oblasti vytváří
velmi příznivé podmínky pro udržení
a prosperitu živočišných druhů v této
oblasti. Podporuje lokální krajinotvornou hodnotu a má vliv na kvalitu ovzduší. Území disponuje velkým
klidem, neboť není rušeno primární
činností lidí (dopravou, průmyslem,
výstavbou apod.).
Celé území má relativně vyvážené
ekologické podmínky, což se přímo
projevuje v druhové pestrosti flóry a
fauny. Bylo zde např. zjištěno 11 druhů obojživelníků, 4 druhů plazů, 78

druhů ptáků, 28 druhů savců, celkem
- 121 druhů obratlovců, z toho 38
zvláště chráněných. Druhově bohatá
je i fauna bezobratlých. Za zmínku
stojí např. výskyt kriticky ohrožené
kudlanky nábožné (obr. č.1) a dále
na 80 význačných druhů motýlů např. modrásek hořcový, modrásek
bělopásný, modrásek tmavohnědý,
ohniváček černočárný, ohniváček
modrolemý, otakárek ovocný, otakárek fenyklový (obr. č.2) a další.
1

2

Naučná stezka
Hradčovice - Drslavice
Jak již bylo výše
řečeno, území parku disponuje místy
s velkým klidem.
Zásluhou Ing. Barčíka z městského
úřadu Uherský Brod
vznikla v jedné z nejhodnotnějších částí
přírodního
parku
„Prakšická vrchovina“ Naučná stezka
Hradčovice-Drslavice. Tuto stezku však
pohříchu
hodně prakšičanů vůbec nezná a je
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to k jejich velké škodě. Absolvováním
naučné stezky formou rodinného výletu s dětmi, pěšky či na kole, se dá prožít
pěkné víkendové odpoledne, spojené
s opékáním klobásy na břehu hradčovských rybníčků, kde jsou k tomu ideální podmínky-ohniště s posezením, klid
a pěkná příroda.
Stezka je dlouhá 5 km. Její součástí
je vyznačená naučná trasa s přírodovědnou tématikou. Jsou na ní naučné
panely, které seznamují návštěvníky
s faunou a flórou, která se v dané oblasti vyskytuje. Panelů je celkem devět.
První a poslední panel seznamuje návštěvníky se stezkou, další panely jsou
již věnované jednotlivým rostlinným
a živočišným druhůmžijícím v chráněné krajinné oblasti Prakšická vrchovina - keře, stromy, motýli, pěvci, dravci
a sovy, rostliny a obojživelníci.
Trasa naučné stezky je vedena z
návsi obce Hradčovice, vede severním
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směrem místní částí Suhrady. První
zastavení se nachází asi 1 km z návsi
u kaple Šimonka, v jejíž blízkosti je
studánka a pěkné upravené posezení. Odtud trasa pokračuje po zpev-

něné cestě. Další informace poskytne
zastavení v trati Maršovce, dále pak
u mokřadu pod přírodní rezervací
Rovná hora, kolem níž stezka vede.
Další zastavení následuje asi po 500
m, kde rezervace končí. Po dalším půl
kilometru se dostaneme na nejvyšší
místo stezky na polním letišti (325 m
n. m.), odkud jsou za dobrého počasí
velmi hezké výhledy na Prakšice, do
celého Poolšaví, na Hluckou pahorkatinu, Vizovickou vrchovinu, Bílé Karpaty, přírodní rezervaci Rovná hora
a na Vrchové. Asi 200 m odtud se dostaneme k přírodní rezervaci Vrchové,
kde je umístěn další informační panel.
Odtud vede stezka mírně dolů kolem
oskerušového sadu prakšického rodáka Petra Buráně k přírodní památce
Terasy ( původní drslavské vinohradné-terasovité sady) s dalším zastavením. Dále stezka pokračuje k mokřadu pod Stráňkami s dalším zastavením
a pak pokračuje ulicí Drahy až do obce
Drslavice k obecnímu úřadu.
Tuto naučnou stezku je samozřejmě
možno absolvovat i v opačném směru
se zakončením v Hradčovicích.
Vlastní výlet lze „zpestřit“ třeba návštěvou hradčovské hospody U
Holubů, kde se natáčelo populární „Slovácko sa súdí“, či prohlídkou rozhledny
na Lhotce, s výhledem na Hradčovice,
Lhotku, Drslavice a široké okolí a nebo
prohlídkou Ruprechtového mlýnu, který tu už ale dlouho stát nebude…
František Buráň
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Farní den
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Prakšice navštívily
při stavění máje čarodějnice
– akce obyvatel Dolních Újezdů
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Pohádkový les, který
pořádal výbor rodičů
při MŠ Prakšice
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