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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní mírná zima utekla strašně
rychle a již delší dobu vládne téměř
jarní počasí, což urychlilo realizaci
prací, které máme pro letošní rok naplánovány.
Zde vám nabízím rekapitulaci
všech akcí od začátku letošního roku.
Ještě v zimním období se uskutečnil v kostele vánoční koncert dětí
základní školy a mužského pěveckého sboru z Hradčovic, vánoční
koncert Pěveckého sboru Dvořák
z Uherského Brodu a dětský karneval pro nejmenší. Proběhla tříkrálová
sbírka a tradiční fašankový průvod.
Na přelomu roku byl zakoupen
malotraktor s příslušenstvím, který
bude využíván jak při zimní údržbě,
zejména chodníků, tak na údržbu zeleně v obci po zbytek roku.
Mírná zima umožnila pracovníkům obce provést ořezání a celkové
vyčištění pozemku v lokalitě „Manův
žleb“, pod hřbitovem a v zahradě ZŠ.
Byly provedeny opravy všech laviček.
Na přelomu února a března bylo
dokončeno zastřešení venkovního
posezení na hřišti. Ještě je třeba nainstalovat osvětlení a výdejní pult.
Vše by mělo být hotovo nejpozději
do konce dubna.
V únoru byla podána žádost
o dotaci na výstavbu autobusové za-

stávky směrem na Uherský Brod.
V březnu zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši
40% výdajů na její výstavbu. Realizace
bude zahájena v nejbližších dnech.
V březnu bylo rozhodnuto, že
obec získá dotaci ze Státního fondu
životního prostředí
na zateplení domu čp. 66 (dům
služeb). Byla již vybrána stavební
firma, která bude zakázku realizovat
s předpokládaným ukončením
v červnu letošního roku.
Obec byla úspěšná i se žádostmi
o dotaci na výstavbu sběrného dvora,
kde budou vybudovány nové zpevněné plochy a zázemí pro obsluhu.
Taktéž zakoupíme nové kontejnery,
štěpkovač, motorovou pilu a další
vybavení sběrného dvora.
Na základě schválení další žádosti
o dotaci bude pořízen kolový nakladač jako zařízení pro kompostování
biologicky rozložitelného odpadu
a malý nákladní automobil na svoz
bioodpadu. Tyto akce budou kryty
z 90% prostředky EU a SFŽP.
Chtěli bychom též opravit štítovou stěnu obecního úřadu, o prázdninách bude dokončena výměna
okem v kotelně školy a dřevěné přepážky ve škole a mateřské škole.
Od loňského roku se zpracovává
projektová dokumentace na dokončení kanalizace v části obce Horní
Konec. V současné době je projekt
dokončen, čekáme jen na stanoviska

dotčených orgánů a institucí. Potom
by mělo následovat územní a stavební řízení.
Je zpracován projekt výstavby
chodníku Za Humny. I zde čekáme
na stanoviska správců sítí a po jejich obdržení bude zahájeno územní řízení a následně podána žádost
o stavební povolení. S ohledem na
správní lhůty budeme na stavební
povolení muset čekat několik měsíců. Každopádně však bude chodník
vybudován v letošním roce.
15. dubna jsme podali žádost
o dotaci na výsadbu zeleně v obci,
o které by mělo být rozhodnuto do
poloviny letošního roku. Pokud bychom byli úspěšní, musel by se projekt realizovat minimálně v rozsahu
60% nákladů v letošním roce.
Z tohoto přehledu je zřejmé, že
v průběhu celého roku budeme mít
stále co dělat.
Kromě investičních akcí nás čekají i akce kulturní, společenské
a sportovní. V květnu to bude „Den
matek“, v červnu již tradiční fotbalový „Turnaj ulic“. Pozvánky na tyto
akce jsou uvedeny zvlášť uvnitř novin.
Nyní jsou před námi svátky velikonoční, svátky jara, které alespoň
na několik dní zklidní jarní shon.
Chtěl bych vám popřát jménem
svým i všech zastupitelů a zaměstnanců radostné prožití těchto svátků.
Ing. Josef Hefka, starosta obce

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 21. veřejného zasedání konaného v pondělí 3.2.2014.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Vladimíra Vlka a Jaroslava Hladiše
Schvaluje složení návrhové komise: ing. Libora Mikla
a Pavla Kováře
Schvaluje podání žádosti o podporu z Podprogramu
na podporu obnovy venkova a vyčlenění finančních
prostředků v částce 385 920 Kč na spolufinancování
projektu „Autobusová zastávka u silnice III/49714 A“.
Schvaluje smlouvu o pronájmu nemovitostí se ZOD
Poolšaví na dobu 5 let.
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7.

Schvaluje vypracování technického řešení a cenové
nabídky na vytápění kabin na hřišti v alternativách
elektrická energie, plyn, tepelné čerpadlo.
8. Schvaluje dodatek smlouvy pro rok 2014 s firmou
Rumpold s.r.o. Uherský Brod.
9. Schvaluje záměr odkoupení pozemků parc.č. 48/2,
parc. č. 2311 a záměr prodeje pozemku parc.č. 3363
v katastrálním území obce Prakšice.
10. Schvaluje žádost o zrušení nájmu sálu v částce 2 000 Kč
při pořádání kulturních akcí složkami obce.
11. Schvaluje proplacení 20 dnů nevyčerpané dovolené
z roku 2013 starostovi obce.
12. Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 1.
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Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 22. veřejného zasedání konaného v pondělí 24.3.2014.
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 Jaroslava Hladiše
4. Schvaluje složení návrhové komise: Augustina Vlka a
Pavla Kováře
5. Schvaluje dodavatele stavby „Autobusová zastávka u
silnice III/49714“ firmu SILAMO s.r.o. Uherský Brod
za cenu 457 347 Kč vč.DPH.
6. Schvaluje dodavatele stavby „Zateplení domu čp. 66“
firmu Stavební firma Hanáček s.r.o. Uherský Brod za
cenu 588 774 Kč vč. DPH.
7. Schvaluje realizaci vytápění kabin na hřišti elektrickými přímotopy.
8. Schvaluje dodavatele dveří a oken do ZŠ a MŠ Prakšice firmu Montplast s.r.o Uherský Brod za cenu 145
442 Kč vč. DPH.
9. Pověřuje starostu obce zajištěním více nabídek na
provedení opravy učebny v suterénu ZŠ.
10. Schvaluje výpůjčku části pozemků parc.č. 2943
a parc.č. 3674 v k.ú. Prakšice Městu Uherský Brod
na dobu 10 let na realizaci stavby „Cykloturistická a
turistická infrastruktura města Uherský Brod“.
11. Schvaluje směrnici č. 1/2014 „ O zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“.
12. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce
5 000 Kč ZO Českého svazu včelařů Uherský Brod.

13. Schvaluje dodavatele opravy stěny obecního úřadu
Prakšice Rostislava Běťáka,Pašovice 19 za cenu 113
885 Kč vč. DPH.
14. Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ.
15. Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Prakšice v částce 625,40 Kč do fondu rezervního.
16. Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 2.
17. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Chodník
Za Humny“ na pozemku parc. č. 24/7 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Prakšice.
18. Pověřuje starostu zasláním dopisů občanům, kteří se
dopouštějí přestupků v části obce Vinohrady.
19. Schvaluje přijetí finančního účelového daru 10 000
Kč na akce „Stonožky“ a účelového daru 3 000 Kč ZŠ
a MŠ Prakšice na činnost rukodělných kroužků od
obce Pašovice.
20. Souhlasí s účetním odpisových plánem na rok 2014
předloženým ZŠ a MŠ Prakšice.
21. Schvaluje rozdělení pozemku parc.č. 3363 na více
parcel za účelem prodeje.
22. Na základě akceptace žádostí o dotaci na projekty
„Sběrný dvůr odpadů Prakšice“, „Separace a svoz bioodpadů v obci Prakšice“ a „Kompostárna Prakšice“
pověřuje starostu k provedení dalších nutných kroků
v realizaci všech tří projektů.
23. Neschvaluje žádost J. Vlkové o změnu územního plánu.

Společenská kronika
V uplynulých třech měsících letošního roku oslavili významná životní jubilea naši občané:
90 let se dožila paní Josefa Vlková, 80 let paní Marie Chaloupková, paní Ludmila Koníčková a paní Marie Jančová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 10.4.2014
Narození

Úmrtí

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alžběta Kovářová
Kristýna Vlková
Pavel Zálešák
Anna Balijová
Jakub Zálešák

Přihlášení
•
•

Lukáš Kocáb
Alena Maleňáková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 10.4.2014 - 1011.
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Vladislav Kostelník
Jaroslav Marášek
Alois Slezák
Vladislav Tlach
Emil Beleščák
Pavel Nepraš
František Kučera

Odhlášení
•
•
•

Jiří Jánoš
Silvie Marášková
Věra Salvetová
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Dětský karneval
V něděli 12.1.2014 odpoledne zaplnily sál v Prakšicích děti se svými rodiči. Konal se zde druhý dětský karneval, který pořádala obec.
Na karnevalu se sešlo kolem 50 dětí v maskách. Princezny, čarodějnice, rytíři, karkulky, kovbojové, pirát, indián, vodník, to je jen malý výčet různorodosti masek
přítomných dětí. Pro malé návštěvníky byl připraven
více jak dvouhodinový program plný tance, her a soutěží
s bratry Chabičovskými. Každé dítě si odneslo ze soutěží
nějakou odměnu. Některým z nich se ani nechtělo jít do
mů.
(jh)

Ples SRPŠ
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Vánoční koncert
26.12.2013 se v kostele v Prakšicích konal
Vánoční koncert. Na něm vystoupily děti ze
ZŠ v Prakšicích a to děvčata 1. – 4. ročníku
pod vedením paní učitelky M.Vlkové ml.
a děti 5. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Marie Vlkové. Zazpívaly vánoční koledy
a písničky s vánoční tématikou.
Ve dvou vystoupeních si účastníci koncertu mohli poslechnout i mužský pěvecký
sbor z Hradčovic se svým vystoupením.

Vánoční koncert pěveckého sboru DVOŘÁK
V neděli 5.12.2013 se uskutečnil v kostele Krista Krále v Prakšicích již tradiční vánoční koncert pěveckého sboru
DVOŘÁK z Uherského Brodu. V programu zazněla část z vánoční mše J.J Ryby, vánoční koledy od Antonína Tučapského a Adama Michny z Otradovic.
Součástí koncertu bylo i vystoupení komorního souboru Collegium Classic, které zahrálo skladby F. Milčinského
a A. Vivaldiho. Soubor pak doprovodil i pěvecký sbor DVOŘÁK.
Všichni přítomní si opět připomněli vánoční svátky.
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Aktuálně ze školy
Přírodovědné soutěže
Během dubna se žáci naší školy zapojili do řady přírodovědných
soutěží, kde se umístili na předních
příčkách.
Od začátku roku se žáci mohou
připravovat na biologickou olympiádu. V únoru proběhlo školní kolo,
jehož nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
Lenka Lukašíková a Alžběta Marášková z 8. třídy, Michaela Kučerová ze
7. třídy a Ondřej Zálešák ze 6. třídy.
Postoupili do okresního kola. Nejlépe se umístila Míša Kučerová, která
získala 7. místo z celkového počtu

42 účastníků své kategorie.
Žáci 5. třídy - Alice Mikesková,
Jana Juráková a Adam Rajnoha se zapojili do soutěže Poznej a chraň, která se konala v Uh. Hradišti, a vybojovali nádherné 3. místo. Postoupili do
krajského kola. V kategorii starších
naši školu reprezentoval tým tvořený Michaelou Kučerovou, Karolínou
Píškovou a Ondřejem Zálešákem.
Získali 4. místo z 18 týmů a 3. místo
za vlastní projekt s názvem Les.
Přihlásili jsme se také do okresního kola soutěže Zlatý list, která probí-

hala v Uh. Brodě. Kategorii mladších
reprezentovali Alice Mikesková, Jana
Juráková, Radim Sukup, Jan Knechtl, Matyáš Flekač a Tadeáš Řezníček
z 5. třídy, kterým se podařilo vyhrát
1. místo.
V kategorii starších soutěžili Alžběta Marášková, Lenka Lukašíková,
Dominika Patlevičová a Filip Slezák z 8. třídy a Barbora Zálešáková
s Karolínou Rajnohovou z 9. třídy.
Zasloužili si krásné 2. místo. Obě
skupiny postoupily do krajských kol
a 20. – 21. 5. pojedou soutěžit do Valašského Meziříčí.
Mgr. Lenka Juráková

Ohlédnutí za lyžařským a snowboardovým kurzem
Po dobré loňské zkušenosti jsme
opět zvolili areál Kyčerka ve Velkých
Karlovicích. Výběr tratí pro lyžařský
i snowboardový výcvik, kvalitní zázemí, rozumné ceny vleků nám napomohly splnit všechny cíle, které
jsme si předsevzali.
Žáci byli rozděleni do dvou lyžařský družstev (14 žáků) a jednoho
snowboardového družstva (8 žáků).
Všichni se v průběhu týdne díky
přijatelným sněhovým podmínkám
rychle zdokonalovali. Byli jsme
příjemně překvapeni, jak kvalitně se dají připravit sjezdové tratě
i přes dlouhodobě nepříznivě teplé počasí. Mezi nejvíce talentované
nováčky bych zařadil lyžařku Aničku Bednaříkovou a snowboardistu
Dušana Kratochvíla. Ale ani ostatní
účastníci zájezdu se na svahu neztratili.
Po celý týden převládalo teplé
(skoro jarní) počasí, které nám umožňovalo procházky do Velkých Karlovic a okolí. Hodiny praxe byly každý
den doplněny hodinami teorie.
Stravování i ubytování bylo v cenové relaci, ve kterém se školní kurzy
uskutečňují, nadstandardní. Osobně
jsem byl mile překvapen snídaněmi
ve stylu švédského stolu.
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Z hlediska nemocnosti a úrazovosti proběhlo vše bez problémů snad i díky počasí. Lyžařský
kurz jednoznačně splnil své úkoly.
Žáci se nejen naučili lyžovat, ale

také prohloubili kamarádské vztahy. Poděkování patří drtivé většině
účastníků za aktivní přístup k výcviku.
Mgr. Ivo Frolec
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Programy primární prevence - Škola kamarádů
S Občanským sdružením Madio spolupracujeme již
několik let. Jeho základním cílem je komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Nejprve bylo do programu zapojeno jen několik tříd, v loňském školním roce
už všechny. Jak sám název napovídá, 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. Formou interaktivních
besed, zážitkových technik, modelových situací, diskusí
apod. se lektoři věnují budování zdravých mezilidských
vztahů a prevence závislostí všeho druhu. Programy jsou
u žáků velmi oblíbené a naplňují své cíle.
V loňské školním roce jsme se spolu se Základní školou Výsluní zapojili do projektu s názvem Kde je vůle,
tam je cesta, v rámci kterého proběhly od 15. 3. 2013 do
31. 12. 2013 tři besedy v každém ročníku:
DUBEN - KVĚTEN 2013
Vetřelci bakterie
Zdravý pohyb
Tabákoví bandité
Naše třída
Dobrá třída
Jsme kolektiv
Vztahy v kolektivu
Způsoby řešení konfliktů, asertivita
Extremismus, sekty, stres

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

ŘÍJEN 2013
Království potravin
Zdravý pohyb
Jsem, jaký jsem
Jsem, jaký jsem
Žrouti času (PC, TV)
Já a třída
Kyberšikana
Poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl
Mezilidské vztahy

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9.třída

PROSINEC 2013
Tajemství delfínů
Opravdové kamarádství
Alkoholín a Drogera
Naše třída
Jsme kolektiv
Ty a třída
Kuřáku, smrdíš
Já a droga II.
Sebepoškozování

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Vzhledem k přínosnosti programů a spokojenosti žáků i pedagogů budeme ve spolupráci s Madiem od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 pokračovat i nadále vlastním
projektem Škola kamarádů, na který jsme získali díky
MŠMT dotaci 35 000,- Kč.
Mgr. Monika Mahdalová

Zápis do 1. třídy školního roku 2014/2015
Mezi chvíle v životě člověka, na
které se nezapomíná, patří i zápis do
1. třídy. Den, který velmi prožívají
jak zapisované děti, tak jejich rodiče. Pro současné předškoláky v obou
našich mateřských školách se tímto dnem stal čtvrtek 6. února 2014.
K zápisu bylo pozváno celkem 19
dětí – 5 z Mateřské školy Pašovice, 13
z Mateřské školy Prakšice a 1 z Mateřské školy Uherský Brod. K zápisu se
pak dostavilo jedno dítě, které mateřskou školu aktuálně nenavštěvovalo.
Ředitel školy zatím rozhodl o přijetí
15 budoucích žáků 1. třídy. Rodiče
4 dětí zvažují odklad povinné školní
docházky a rodiče 1 dítěte předčasný nástup povinné školní docházky.
V obou případech je třeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení i doporučení odborného
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lékaře nebo klinického psychologa - umět se chovat slušně k ostatním
- dětem i dospělým
(nejpozději do 31.5.2014).
Co by měl budoucí prváček zvládJak mu pomůžete?
nout do 1. září?
Laskavou trpělivostí při naslou- znát své jméno a příjmení a také chání a odpovídání na nikdy nekončící otázky, čtením pohádek, povírodičů, své bydliště
- zvládat základní sebeobsluhu dáním si nad knížkou, vyprávěním
(osobní hygienu, převlékání, pře- si o běžných radostech i starostech,
zouvání, udržování pořádku, za- rozmlouváním o věcech, které ho
obklopují a zajímají a důsledností při
vázání tkaničky)
- umět správně držet tužku mezi vyžadování plnění drobných úkolů třemi prsty, pracovat s nůžkami, např. úklidu svých hraček.
lepidlem...
Nejpozději rok před začátkem
- udržet pozornost a snažit se plnit povinné školní docházky zapište dítě
jednoduché úkoly, i když se při k předškolnímu vzdělávání. Kontaktem s ostatními dětmi a dospělými
nich vyskytnou problémy
- umět dodržovat daný denní re- autoritami kromě důležitých výžim (včasné vstávání a ukládání chovně – vzdělávacích aspektů posílíte sociální zralost dítěte.
se k spánku)
Vedení školy
- znát pravidla slušného chování
při jídle a umět jíst příborem
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Technický kroužek
Naše škola se zapojila do projektu s názvem Centra přírodovědného
a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji, který od září
2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod. Projekt je zaměřen
na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání
v přírodovědné a technické oblasti na
základních a středních školách, cílem je také zvýšení zájmu o studium

technických a přírodovědných oborů,
zvýšení manuální zručnosti žáků.
V rámci partnerství je na naší škole
realizován formou volnočasové aktivity
pro žáky, 13 žáků navštěvuje technický
kroužek zaměřený na práci se dřevem,
kovy, automobil a jeho využití. SOU
poskytlo partnerským základním školám stavebnice, model závodního auta
a sady s nářadím ke zpracování dřeva
a kovu. Na každý kroužek je pro žáky

připraveno malé občerstvení. Další
činnost probíhá v prostorách SOU –
odborných učebnách, dílnách, laboratořích, a to nejen v rámci kroužku, ale
i jako součást povinné výuky předmětu
technické práce. V květnu a červnu se
žáci mohou těšit na exkurze, čeká nás
Pila Kelníky a Tatra Kopřivnice, také
muzeum v Kopřivnici.
Dne 18.3.2014 SOU organizovalo
Den otevřených dveří, jehož součás-

tí byly i závody modelů, které žáci
v technickém kroužku sestavili. Naši
školu reprezentovaly 2 týmy, tým ve
složení Jakub Kučera a Roman Hlavín
se umístil na prvním místě. Skvělý výsledek dokazuje nejen jejich řidičskou
šikovnost, ale je především výsledkem trpělivé a pečlivé práce žáků při
sestavování náročného modelu.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Střípky z mateřské školy
První den ve školce v novém roce
jsme si společně s dětmi povyprávěli
zážitky z vánočních prázdnin a svátků. A i když nám zimní čas mnoho
sněhu nenadělil, tak i přes to byly
svátky velmi pěkné a radostné, hlavně
z vytoužených dárků, které děti
našly pod stromečkem doma
i v mateřské škole. V druhém
lednovém týdnu nás navštívilo
divadýlko „Rolnička“ s pohádkou „Krtek a nezbedná opička“,
které je u dětí velmi oblíbené.
Na divadýlko se přišly podívat
i děti z Mateřské školy Pašovice. Děti příběh velmi zaujal,
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proto si jej zapamatovaly a tak dokázaly i po ukončení odpovídat na dané
otázky z děje, ze kterého si také mohly
vzít ponaučení. S dětmi předškolního
věku jsme navštívili 1.třídu základní
školy, kde děti viděli, jak to vypadá

ve vyčovací hodině, co se děti v 1.třídě učí a jak se učí. Dopoledne dne
5.2. se v naší školce uskutečnil „Karneval“, kde bylo k vidění mnoho různých a krásných masek dětí. V kruhu nám děti své masky představily
a potom mohla začít diskotéka
a zábava v podobě různých her
a tanečků. Naše krásné převleky jsme byli ukázat i ve škole.
6.2. byl den pro předškoláky
velmi významný, protože se
konal zápis do základní školy. Ve druhém pololetí budeme stále navštěvovat s dětmi
II.třídy školní tělocvičnu, kde
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máme více možností a lepší prostor
na rozvíjení různých oblastí. A i jednou za měsíc budou také probíhat
jednotlivé kroužky mateřské školy,
do kterých měly rodiče možnost zapsat své děti začátkem školního roku
(Veselé pískání, Hravá angličtina,
Metoda dobrého startu). Dnem 25.2.
2014 jsme zahájili předplaveckou výuku v CPA Delfín v Uherské
Brodě, kde se přihlásilo 21dětí
ze II.třídy. Děti byly v první
lekci seznámeny paní učitelkou
s pravidly bezpečnosti, chování i organizací. Nejdříve si děti
otestovaly, aby je mohly přiřadit do skupin a pak už každé
další úterý v týdnu děti seznamují hravou formou se základy plavání. Oblíbené divadýl-

ko „Rolnička“ nás navštívilo i v půli
měsíce března s představením, které
bylo zaměřeno na dopravní tématiku „Zajíček ve škole“. I nyní se přišly podívat děti ze sousední vesničky
a i nyní a opět se dětem (a nejen dětem)
představení moc líbilo a správně pak
ke konci zrekapitulovaly odpověďmi
děj příběhu. Ke konci měsíce jsme se

vydali do zábavního centra „Galaxie“
ve Zlíně. Děti byly na začátku seznámeny s pravidly bezpečnosti a bylo jim
vysvětleno jak které aktrakce bezpečně
využívat. Všechny děti tyto pravidla
a pokyny paní učitelek respektovaly
a tak se zdolávání průlezek a atrakcí
oběšlo bez úrazů. Využít mohly například skluzavku, kuličky, nafukovací
hrad, trampolíny, kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla,
raketu aj. Toto centrum jsme
tedy letos navštívili již po druhé ale i tak se děti velmi těšily
a moc si to užily. „A užily si to
tak moc, že některým dětem
po cestě autobusem zpět do
školky spadla očka“. :-)
učitelka v MŠ Jaroslava
Vlková

Výzva a prosba!!!
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti chce poprosit všechny nadšence, kteří by byli ochotni v sobotu 31. května
přijít oblečeni ve slavnostním kroji do průvodu , který bude vycházet v 17 hodin z Masarykova náměstí ke Slováckému
muzeu. Celá akce se koná ke 100. výročí založení Slováckého muzea, která doplňuje již odpolední program ve Smetanových sadech a večerní slavnostní pořad. Pokud budete ochotni zúčastnit se slavnostního průvodu, budete reprezentovat
vaši obci na neopakovatelné slavnosti a podpoříte nejen Slovácké muzeum, ale můžete strávit příjemný podvečer.

Prakšické dechovky
V prvním díle o prakšických dechovkách, který
byl věnovaný prvnímu prakšickému kapelníkovi Janu
Chmelinovi (1890) z Vinohradů, jsme se zmínili o jeho
bratrovi, který se odstěhoval do Kanady a tam si také založil svoji kapelu.
Po zveřejnění tohoto článku, se nám ozval příbuzný
rodiny Chmelinů a poskytl tak zajímavé materiály a informace o tomto prakšickém emigrantovi-Josefu Chmelinovi, že jsme museli doplnit sérii o prakšických kapelnících o další pokračování věnované právě jemu.
Josef Chmelina se narodil 19.2.1904, jako páté dítě
Anatalii a Janovi Chmelinovi (1862) z č. 172. V sedmi
letech mu zemřel otec a jeho matka se musela sama starat o šest dětí. Josef se proto vyučil kolářem a tesařem
a společně s bratrem Janem, který se zase vyučil zedníkem, pomáhali matce živit rodinu. Oba bratři Jan a Josef
si našli společného koníčka-hudbu. Starší Jan si založil
dechovku, ve které pak hrávali s Josefem společně (viz
Foto v Prakšických novinách č.1/2013 ).
V roce 1927 Josef Chmelina emigroval do Kanady.
Začal zde hrávat v divadelním orchestru a vojenské
kapele. Střídal housle a trubku. Byl již zkušený hudebník a toužil po vlastní kapele. Proto si založil malý
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profesionální orchestr. Začátky však byly velmi těžké.
Neznal ani slovo anglicky a jeho spoluhráči zase neznali noty. Když zjistil, že místní hudebníci znají noty
opravdu málo, rozhodl se založit ve městě Calgary
hudební školu. V 30. letech minulého století byla i v
Kanadě světová hospodářská krize. Lidé byli na pod-
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poře a měli málo peněz. Josef Chmelina začal mít problém školu udržet. Začal proto vyučovat i na venkově
a v malých kanadských městech, kde zřizoval malé hudební třídy. Jeho plat v té době byl pouhých 25 centů
na jednoho žáka a jednu vyučovací hodinu. Postupně se však prosadil. Jeho škola v Calgary se rozrůstala
a Josef Chmelina vychovával stále více a více žáků,
kteří se stali úspěšnými profesionálními hudebníky po
celých státech a Kanadě. Z žáků na škole vždy zřizoval
symfonický orchestr, dechový orchestr a kapelu tvořenou z hráčů na akordeon a kytaru. Jeden z koncertů
symfonického orchestru žáků jeho již početné hudební školy je na Fotu č.1.
Jméno Josef Chmelina bylo pro Kanaďany nevyslovitelné a tak Josef Chmelina přijal umělecké jméno Joseph W. Hopkins. Na hudební škole Josepha Hopkinse
v Calgary učila později i jeho manželka Doris (původem
volyňská Češka), která hrála na cello. Později na škole
učila i jeho dcera Marguerita, která hrála výborně na violu a také její muž Morris Kilik -hráč na francouzský roh.
V roce 1968 vyšel v Calgary v místním tisku The Lively
Arts článek (viz Foto č.2) , kde se například píše: ...“Když
cestujete na sever od Calgary, všude najdete hráče na
housle, trubku nebo akordeon, kteří jsou bývalými studenty J. Hopkinse. Když se porozhlédnete napříč severní
Amerikou, napříč symfonickými orchestry, najdete nejednoho bývalého člena školního orchestru J. Hopkinse.
Učil doslova tisíce mladých muzikantů po více než 30 let.
Jeho specialitou byla výuka dětí hře na hudební nástroj
a hudební nauka a to tak, že už po velmi krátké době
dokázaly tyto děti hrát v kapele. Tyto mladé muzikanty
začlenil do svého orchestru a potom s nimi pravidelně
vystupoval při nedělních koncertech.
Nejednou se stalo, že postupně učil z jedné rodiny
i tři generace žáků-otce, syna i vnuka...“.
Foto č. 3 je z hudební nahrávky žákovského orchestru Hopkinsovi hudební školy v kanadské televizi TV
2 v roce 1970. O rozsahu a velikosti hudební školy Josefa
Chmeliny-Hopkinse svědčí například Jubilejní koncert
žáků k 30. výročí založení Hopkinsovi hudební školy ze
dne 17.2.968. Na tomto koncertu tehdy hrál studentský
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symfonický orchestr s 50 hráči, orchestr tvořený hráči na akordeon a kytaru s 25 hráči a dechový orchestr
s 50 hráči.
Joseph W. Hopkins Chmelina navštívil po druhé světové válce několikrát i Československo. V roce 1955 přijel do Prakšic svým americkým bourákem (viz Foto č.
4). Jeho návštěva, v době kravských potahů, musela ve
Vinohradech způsobit pěkný poprask. Rovněž tehdejší
soudruzi na MNV v Prakšicích museli mít z jeho návštěvy jistě „velkou radost“.
Na fotografii je Joseph W. Hopkins Chmelina uprostřed snímku, vedle staršího bratra Jana. Na snímku jsou
dále: zleva Zdeněk Chmelina se synem Zdeňkem, Jan
Chmelina (1890), Josef Chmelina Hopkins (1904) s prasynovcem Janem, Vlasta Chmelinová s dcerou Vlastou,
Jan Chmelina (1923), sousedka přes ulici Vlasta Tomancova, Anna roz. Holovatá (1890)-manželka Jana Chmeliny (1890) s vnukem Zdeňkem.
Joseph W. Hopkins Chmelina vždy zařazoval do repertoáru svých žáků i české písničky. Ať už ty klasické od
Smetany a Dvořáka, tak také „ty naše“- moravské lidové.
Zasloužil se hodně o popularizaci své rodné země mezi
svými žáky a tím i v celé Kanadě. Na Fotu č. 5 je s manželkou Doris u své dcery Marguerite Kilik a pod vánoč-
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ním stromečkem si v roce 1963 rozbaluje dárek. Osud
mu byl nakloněn po celý život. Splnil se mu „americký
sen“- z chudého chlapce z prakšických Vinohradů se
stal úspěšný, bohatý a vážený občan Calgary.
Joseph W. Hopkins Chmelina zemřel v roce 1980.
Jeho hudební školu v Calgary pak dál nějakou dobu
vedla jeho dcera Marguerite Kilik Hopkins se svým
manželem Morrisem. Jejich manželství však bylo bezdětné a dnes již Hopkins School of Music v Calgary
nese jiné jméno...
Zapsal: František Buráň

Ocenění stavby
„Protipovodňová nádrž na
Dobřínském potoce“
Protipovodňová nádrž na Dobřínském potoce byla
vyhodnocena a získala 1. místo v kategori „Společné
zařízení roku 2013“ Státním pozemkovým úřadem
a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.
Zároveň získala i cenu od obou institucí.
Další cenu – pamětní list získala tato stavba i od Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova .
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Poskytnutí investiční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje
Zlínský kraj poskytne obci Prakšice podporu z Podprogramu na podporu obnovy venkova na projekt PF02-14DT1/004 „Autobusová zastávka u silnice III/49714“
ve výši 40% uznatelných výdajů projektu. Tato podpora
bude obci poskytnuta na základě vyúčtování po ukončení stavby, nejpozději do konce letošního roku.
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Pasivní bydlení pro všechny
Slovní spojení „pasivní bydlení“ naznačuje, že jde o „nenáročné bydlení“, kde obyvatelé bydlí bez nutnosti se
významně podílet na nákladech na vytápění a provoz. Např. u mladých rodin nebo seniorů je to ideální řešení. Na
to, aby člověk bydlel důstojně dnes i za 50 let, by se měl připravit a hledat bydlení, které mu zajistí nízké náklady
a současně komfortní podmínky k bydlení. Dnešní výstavba domů, bytů a ubytovacích zařízení v pasivním standardu dokáže tyto nároky splnit.
Dnes je to pasivní standard, zítra nulové a aktivní domy
První pasivní domy si stavěli hlavně lidé, kteří chtěli vyjádřit svůj pozitivní vztah k životnímu prostředí, jelikož
běžně stavba spotřebovává přírodní zdroje (materiály, energii, půdu, vodu) a produkuje řadu odpadů a škodlivin.
Provoz pasivního domu je téměř soběstačný. Dům je vhodně orientovaný vůči světovým stranám, je dokonale
tepelně izolovaný, využívá řízeného větrání s rekuperací tepla a obnovitelných zdrojů energie, dále šetrně hospodaří s vodou a zaručuje nízké emise CO2. Oproti běžnému domu nepotřebuje tak velké množství dodané energie a jeho provoz je „maximálně“ úsporný. Až 10x nižší spotřeba energie na vytápění! Pro srovnání tj. 15 kWh/
(m2*rok) u pasivních domů, 50 kWh/(m2*rok) u nízkoenergetických domů a 80-140 kWh/(m2*rok) u stávající
zástavby. Cena pasivního domu je přitom srovnatelná s dnes běžně projektovanými novostavbami, případně je
o cca. 10% vyšší. Tento cenový rozdíl, který je způsobený především velkou tloušťkou izolací a instalovanou technologií (solární systémy a rekuperace tepla ze vzduchu), vyvažuje roční úspora nákladů na vytápění a provoz,
a to včetně komfortního vnitřního prostředí. To dělá z pasivního domu výbornou investici do budoucna. V dnešní
době je kladený důraz hlavně na nízké náklady za topení a provoz. Celkové náklady na vytápění, ohřev teplé vody
a elektřinu u rodinného domu v pasivním standardu se mohou pohybovat okolo 15 tis. Kč za rok, u nízkoenergetického domu je to asi 25-35 tis. Kč a u stávající zástavby mezi 40-70 tis. Kč za rok. Již v úrovni studie a následně
projektu jsou výrazně ovlivněny budoucí parametry stavby. Je třeba dbát na všechno – na stránku architektonic-
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kou, provozní, energetickou, ekonomickou, ekologickou a také urbanistickou, jelikož osazení stavby do terénu
a orientace vůči světovým stranám je klíčová stejně jako instalace řízeného větrání s rekuperací tepla a stínění
proti přehřívání.
V pasivním standardu se dnes navrhují nejen rodinné a bytové domy, ale také stavby veřejné, občanská vybavenost a služby, administrativní budovy a další.

Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích u Brna (Projekt architektů Josefa Smoly a Aleše Brotánka), foto:
archiv Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.
Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích u Brna je krásným příkladem jak s tímto konceptem výstavby
pracovat a zajistit kvalitní, ekologicky šetrné a energeticky úsporné bydlení. Bližší informace o pasivních domech
naleznete např. na internetových stránkách www.pasivnidomy.cz a www.tzb-info.cz.
Vývoj energeticky úsporné a ekologické výstavby jde dál a seznamujeme se stále s novými možnostmi, přístupy
i technologiemi, které nám umožňují bydlet lépe. Co se týká nulových domů jsou min. na úrovni pasivních domů
s max. zapojením obnovitelných zdrojů energie a hospodařením s dešťovou vodou. Potřeba tepla na vytápění, vlivem
větších solárních a vnitřních tepelných zisků, je téměř rovna nule, max. 5 kWh/(m2 *rok). Energeticky aktivní dům
je na tom ještě lépe, jelikož vyrábí energetické přebytky, to znamená, že vyrobí více, než sám spotřebuje. Výrazné
zisky energie zajišťuje co největší plocha střechy pokryta fotovoltaickými panely na výrobu elektřiny a solárními
kolektory pro ohřev vody.
Budoucnost současné a nastupující generace je již v našich rukou.
Ing. arch. Kamil Koláček Energetická agentura ZK

Stezky Prakšic
Ne, nejsem Prakšičan, pocházím z
Uherského Brodu, ale přiznávám se,
že chodím na Prakšicko velice rád.
Neoplývá světoznámými památkami a vším tím, co by lákalo tisíce
turistů k návštěvě.
Může však nabídnout něco, čeho
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v poslední době ubývá více a více, totiž místa, kde se člověk může hluboce
zamyslet a vnímat okolní přírodu s tichem ji doprovázející.
No, a kde jinde, než na stezkách a
stezičkách kolem této půvabné obce.
Stezky jsou samozřejmě v okolí

každého sídla, ano vím, ale právě ty
prakšické mají svá osobitá kouzla.
Dovoluji si vám alespoň některé
z nich popsat svými pocity.
Když se vydávám od posledních
domů Vinohradů k Vrchovině, třeba
v létě za houbami, musím zprvu zdo-
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lat z koncové „točny“ výstup prudkým svahem, abych se pak mohl ubírat okolním smíšeným lesem buď k
mohylovým hrobům, nebo k Žižkovu
dubu.
V každém případě jsou moje kroky doprovázeny lesní tichem, nutícím
člověka k hlubokému zamyšlení.
Samotné mohylové hroby jsou
svědky dávné minulosti. Je nakonec
i dobré, že není přesně známo z jaké
doby pocházejí, a kdo v nich setrvává
ve věčném odpočinku.
Tajemno láká.
O Žižkovu dubu jsem již dříve
psal, je stromovým velikánem, který
ačkoliv je již na konci svého života,
přesto vzbuzuje úctu všech kolemjdoucích..
A co tak se vydat cyklostezkou
směrem na Uherský Brod? Míříce
k ní, zastavuji se nakrátko pod kostelem u památníku obětí obou světových válek.
Kolik zbytečných obětí, často mladého věku, stála ta válečná řež, říkávám si v duchu.
Pokračuji však dál. Cyklostezka je
vyasfaltována, ale cyklistů na ni moc
nepotkávám. Nevadí mně to.
Směřuji po ní se souběžným, vegetací zarostlým úvozem. Kdysi jím jistě
projížděli formani se svými povozy,
ale to už je jistě hodně dávno.
Ještě před vnořením cyklostezky
do zalesněných Rubanisk se člověku
vyplatí se obrátit a podívat se po severovýchodním obzoru.
A věru stojí takový pohled za to.
Velký Ořechov s dominujícím
kostelem je vidět jako na dlani, rovněž výraznou Komoneckou vrchovinu na Luhačovicku nelze zrakem
přehlédnout.
Stezka mírným stoupáním míří
k brodské střelnici. Před ní na vrcholu stoupání je nádherný výhled na
Buchlovské kopce.
Jenom kdyby ta městská skládka
jinak pěkný vizuální dojem nekazila…
Nedávno jsem se šel projít i podél
Prakšického potoka. Renovovaná cesta je pokryta dosud měkkou jemnou
drtí. Jde se po ní docela dobře.
Že není na co se kolem ní dívat?
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Nesouhlasím.
Pozdravím se s koníkem blízké farmičky, a pak jsou už moje oči
upoutány dokončovanými vodními
nádržemi se svěže vyhlížející, nedávno vysázenou travou na jejich březích.
Po jejich brzkém naplnění vodou
se jistě stanou rybářským rájem a cílem výletníků.
Pod menší nádrží je záměrně ponechán ostrůvek s olšemi. Působí docela romanticky, je zřejmé, že stavitelé
měli cit pro přírodu. Tak to má být.
Po levé straně cesty směrem od
obce, řeknete si, je jenom obyčejný
protáhlý svah.
Ale i ten ve mně evokuje vzpomínky na minulost.
Člověk tak nějak přemýšlí, kolik
kdysi bylo vynaloženo lidské práce
na těchto sesuvy ohrožovaných políčcích.
Dnes jsou některé z těchto pozemků jen pokryté houštinami trnek
a hlohů, ale i tak v nich shledávám
mnoho zajímavého. Husté křoviny
s přelétajícím drobným ptactvem,
ojedinělé seníky, to vše spolu odumírajícími starými ovocnými stromy ve
mně vzbuzuje nostalgické pocity.
Kdo ty stromy vysazoval, a žije vůbec ještě, kladu si vtíravou otázku.
A opět se ohlížím zpátky směrem
k obci, na nedaleký prakšický kostel s
památnou hrušní – „planuší“ opodál,
i na zalesněné kopce za vesnicí.
Jindy je možné nasměrovat kroky
od kostela polnostmi do blízkých Pašovic a pak podél Maršovského potoka dál až k Maršovu. Nad okolními
poli krouží káňata, občas člověk zahlédne i pasoucí se srnčí.
Známou trasou je i bývalá „družstevní“ cesta kolem lánu fotovoltaiky
k Chrástce, a od ní k hvězdárně, nebo
podél lesa do Havřic.
Kdysi měla kvalitnější povrch,
dnes je již obtížně pro vozidla sjízdná. Je lemovaná remízky s ptactvem,
hlavně pak vrabci a strnady, a nabízí
solidní výhled k západu.
Třeba takový západ slunce odtud
viděný, no to je pohádka! Od Chrástky je z cesty také pěkný panoramatický pohled na Prakšice.…
Jinou možností pro turistu je vydat

se silnicí podél Holomně do Drslavic.
Pravda, jde se po silnici, byť nepříliš
dopravně frekventované. Ale i tak, je
třeba se mít na pozoru!
Kolem spíše převládají pole, ale
samotné koryto tohoto potoka nabízí pohled na důsledky erodující síly
vody při povodních. Je hluboce v jílech zahloubené a jeho vzhled se po
povodních zajisté ještě mnohokrát
mění.
Po straně vodního toku jsou vidět
obdělávané zemědělské plochy, při
březích pak je patrná běžná květena
jara – smetánky, rozrazily, kopřivy.
Z pravé strany se zvedají nevysoké
zaoblené kupy „Rovné hory a „Vrchoviny“, porostlé smíšenými lesy.
Botanicky cennější jsou pod nimi
ležící stráně s teplomilnou květenou
a zvířenou, o čemž svědčí řada chráněných druhů uváděných v seznamu
organismů přírodního parku Prakšické vrchoviny.
Z živočišného světa tu stojí za
zmínku řada vzácných druhů motýlů,
třeba modráska hořcového, brouků,
namátkou uvádím krasce třešňového,
z jiného řádu pak výskyt kudlanky
nábožné.
Říčka Holomňa, často rozvodňovaná přívalovými dešti, je lemována
řadou olší, vrb, javorů babyk, místy i
mladými jasany.
Kolorit těchto břežních dřevin
umocňují keře bezu černého, ptačího
zobu a dalších, již uvedených docela
běžných zástupců bylinného světa.
Místy se dá nahlédnout i do koryta říčky a sledovat jak její proudící tok
postupně omílá přilehlé břehy.
Co říct závěrem?
Stezek je v okolí obce asi ještě víc,
ale to Prakšičané vědí lépe než já.
Ať už si člověk vybere tu kterou
trasu, vždy by měl vnímat krásu naší
krajiny, a ta je na Prakšicku opravdu
nepřehlédnutelná.
Snad jednou budou na patřičných
místech stezek i informační tabule, poukazující slovem i obrazem na
řadu místních krajinných zajímavostí.
Prakšicko si poukaz na ně nesporně zaslouží!
Jaromír Slavíček

Duben 2014

Prakšické noviny

Inzerce

Duben 2014

strana 15

Tříkrálová sbírka

Farní ples

Fašank
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