Prakšické noviny

Číslo 1

Březen 2015
Ročník XXI

Krátce z obsahu
Slovo starosty
Tříkrálová sbírka

Březen 2015

2
3

Střípky z naší školičky
70. Výročí osvobození

4
9

Prakšická cyklostezka
Rozlosování soutěží v kopané

strana 1

11
13

Prakšické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
velmi rychle utekly první tři měsíce letošního roku, blíží se velikonoční
svátky a s nimi i nové číslo Prakšických
novin.
Chtěl bych se ještě vrátit na začátek
letošního roku, kdy jsme na Nový rok
zorganizovali novoroční ohňostroj. Byli
jsme překvapeni, kolik se vás, našich
obyvatel, zúčastnilo.
Chtěl bych, aby se tato akce stala tradicí, kde bychom se v první den nového
roku sešli, malí, mladí i starší, popřáli si
vše nejlepší a začali společně nový rok.
V lednu ještě následoval dětský karneval, kterého se také zúčastnilo několik
desítek dětí v maskách, a spolu s rodiči
prožily pěkné odpoledne, přestože v sále
kvůli poruše topení moc teplo nebylo.
Proběhla tříkrálová sbírka a tradiční
fašankový průvod, který organizovali
naši hasiči.
Na obecním úřadě jsme vymalovali a
vybudovali počítačovou síť.
Získali jsme územní rozhodnutí na
výstavbu kanalizace na Horním Konci.
V současné době jsme požádali o stavební povolení. Jak dlouho trvá vyřizování povolení, je zřejmé ze skutečnosti,
že projekt byl hotov zhruba před rokem
a následné stanoviska orgánů a územní
řízení trvalo téměř ¾ roku.
Je zpracován projekt výstavby chodníku do Vinohradů, čekáme na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, abychom mohli požádat o územní souhlas
a následně o stavební povolení.
Chodník bychom chtěli vybudovat
ještě letos.

Chodník za Humny se bude kolaudovat v dubnu. Začíná se technicky řešit
možnost prodloužení chodníku a vodovodu Za Humny směrem k bytovce.
Zpracovává se projekt rekonstrukce
topení v základní škole, protože se jeví
jako reálná možnost získat na tuto akci
dotaci.
Je zadáno zpracování projektu na výstavbu garáží pro techniku, kterou obec
vlastní.
Je připravena studie rekonstrukce
pohostinství.
V dubnu dokončíme instalace tabulí
týkajících se „Naučné stezky po hranici
devíti katastrů“.
V únoru jsme požádali Státní fond životního prostředí o dotaci z evropských
fondů na kompostéry, které by se zdarma
rozdaly všem občanům. Jde o poslední
finanční prostředky z minulého programovacího období, kde je reálná šance
se žádostí uspět. Jednalo by se o dodání
250 kusů kompostérů, na které by byla
dotace 90%. Článek, který přibližuje
způsob kompostování je uvnitř novin.
Rozvezli jsme po obci kontejnery,
do kterých můžete dávat odpad vhodný
ke kompostování. Kontejnery budeme
průběžně odvážet na sběrný dvůr. Chtěl
bych vás požádat, abyste nepoužívali
kontejnery k ukládání jiného odpadu
než biologicky rozložitelného, nepatří
tam směsný komunální odpad, větve,
železo, plasty, suť apod. Všechny tyto odpady můžete uložit na sběrný dvůr.
Když jsem se zmínil o kompostování, nedá mně, abych se nepozastavil
nad chováním některých občanů. Téměř
2 roky máme v obci rozmístěny kontejnery na plasty a papír. Chtěli jsme přiblížit možnost odložení odpadů co nejblíže

k vám. Někteří však této možnosti doslova zneužívají a ihned po vyvezení plastů,
nebo zejména papíru okamžitě dovezou
další hromadu tohoto odpadu, zaplní
kontejner, a pokud tam není místo, tak
to položí vedle něj a odejdou. Zejména
u kontejnerů u pálenice pak vzniká nepořádek, papíry létají kolem a pracovníci
obce je musí uklízet. Myslím si, že máme
možnost v jakékoliv míře uložit odpady
na sběrném dvoře, který má dostatečnou
kapacitu a není daleko z jakékoliv části
obce a nemusíme dělat nepořádek v obci.
Řešíme s projektantem a dodavatelem sesuv svahu na poldru Drahy. Musíme dořešit se Státním pozemkovým
úřadem vlastnictví pozemku pod mysliveckou chatou Jeleňa včetně pozemku
kolem, které nepatří obci.
Podařilo se nám dořešit odkup pozemku o výměře 37 m2 pod hasičskou
zbrojnicí, který patřil státu.
Kromě toho musíme řešit problematiku, kterou na obec převádí stát. Jedná
se o právní ochranu dětí, sociální bydlení, vyjadřování se k poskytování různých
dávek apod.
Z tohoto přehledu je zřejmé, že
v průběhu celého roku budeme mít stále
co dělat.
Kromě investičních akcí nás čekají
i akce kulturní a sportovní. V červnu se
na hřišti bude konat country festival a již
tradiční fotbalový „Turnaj ulic“.
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.
Josef Hefka, starosta obce

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 3. veřejného zasedání konaného ve středu 11.3.2015.
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: Renatu Buráňovou a Rostislava Němečka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Jaroslava Vajdíka.
5. Schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Prakšice stanoveného vyhláškou 48/2005 Sb. a zároveň se zavazuje k úhradě
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6.
7.
8.
9.

zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice.
Schvaluje účetní odpisový plán na rok 2015 předložený ZŠ
a MŠ Prakšice.
Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Prakšice v částce 12,97 Kč do fondu rezervního.
Schvaluje prodej pozemku parc.č. 3102/2 Michaele Blaho-
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vé, Prakšice 69 za cenu 1 700 Kč.
10. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 3363/1 Jiřímu Helískovi
a Ivaně Helískové, Prakšice 87 za cenu 32 000 Kč.
11. Schvaluje prodej pozemků parc.č. 3363/2 a parc.č. 3363/3
Vojtěchovi Jurákovi, Prakšice 291 za cenu 10 510 Kč.
12. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 3363/4 Pavlovi Varaďovi,
Prakšice 245 za cenu 3 000 Kč.
13. Schvaluje prodej pozemků parc.č. 3363/5 a parc.č. 3363/6
Ing. Zdeňkovi Jančovi, Husova 794, Zlín za cenu 11 600 Kč.
14. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900082948
/2015 s RWE distribuční služby s.r.o. Brno – plynovodní
přípojka pro rodinný dům na parc.č.st. 666.
15. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí V/61/01/25 se Slo-

váckými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Uherské Hradiště.
16. Schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/BUH/1706/2015-BUHM na koupi stavební parcely číslo 496/2 v obci a katastrálním území Prakšice za cenu 15 000 Kč.
17. Schvaluje zprávu finančního výboru o provedené kontrole
hospodaření v ZŠ a MŠ Prakšice za rok 2014, včetně návrhů na opatření.
18. Schvaluje změnu rozpočtu č.1.
19. Schvaluje poskytnutí peněžitého daru Městu Uherský Brod
na „Pomoc zraněným a pozůstalým po obětech útoku dne
24.2.2015 v restauraci Družba v Uherském Brodě“ v částce
10 000 Kč.

Společenská kronika
V lednu se dožila významného životní jubilea 90 let pan František Zálešák a paní Marie Vlková.
V únoru se dožila 85 let paní Ludmila Hubáčková.
V březnu se dožila 80 let paní Emilie Jančová.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 25.3.2015
Narození

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sára Fojtů
Adam Závišek
Ema Buráňová
Anežka Vlková

Úmrtí
•
•
•
•

Cyrilla Mahdalová
ová
Stanislav Vlk
Marie Vlková
Ludmila Bednaříková
aříková

Jan Moštěk
Jindřiška Mošťková
Hana Plánková
Markéta Řezníčková
Jiří Řezníček
Josef Řezníček
Jiří Řezníček
Tomáš Tobola
Jiří Nečas
Tereza Vlková Matějová

Martina Ulčíková
Valérie Ulčíková
Ilona Bočáňová
Jan Kubiš
Josef Mikulášek

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 25.3.2015 - 1022.

Výsledky Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku
Obec
Bánov
Bojkovice
Březová
Bystřice p. Lop.
Dolní Němčí
Drslavice
Horní Němčí
Hostětín
Hradčovice
Lhotka
Komňa
Korytná
Lopeník
Nezdenice
Nivnice
Pašovice
Pitín
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2012
60 111
68 942
19 125
15 259
76 057
20 010
22 501
6 313
26 240
16 180
10 974
25 011
9 333
13 510
92 155
16 235
19 683

2013
62 066
66 184
21 744
15 625
76 898
20 050
22 586
7 140
24 495
14 400
12 454
25 302
10 393
14 645
87 597
16 733
18 832

2014
61 000
66 480
22 483
16 175
81 049
19 500
23 788
6 905
24 875
12750
12 829
25 541
10 008
13 720
91 748
17 728
19 139

2015
63 057
76 463
22 925
19 319
81 320
24 000
24 653
6 552
25 116
13 780
12 411
24 817
8 302
16 525
98 176
18 780
19 483

Prakšice
22 266
21 055
23 208
25 088
Přečkovice
3 220
3 460
3 060
3 500
Rudice
13 605
13 425
12 749
14 865
Slavkov
22 147
22 109
22 875
26 417
Starý Hrozenkov
14 588
12 639
10 593
9 551
Strání - Květná 103 345
98 728 103 860 107 520
Suchá Loz
32 000
32 014
32 090
35 140
Šanov
10 418
11 213
11 253
10 436
Šumice
36 207
36 657
36 477
36 069
Uherský Brod 220 976 201 818 222 721 235 095
Újezdec u Luh.
62 332
61 744
62 341
59 279
Vápenice
5 195
4 618
4 610
5 202
Veletiny
19 462
21 237
17 623
17 035
Vlčnov
101 053 100 000 100 051 102 379
Vyškovec
0
4 069
3 025
0
Záhorovice
24 465
26 514
24 126
24 030
Žitková
9 395
9 444
9 084
12 141
1 218 313 1 197 888 1 225 464 1 279 426
Celkem
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Dětský karneval
V neděli ll. ledna se konal v sále školy dětský karneval.
Děti se bavily s bratry Chabičkovskými, kteří s sebou přivezly své pomocnice Kačenku a Simču, jež předcvičovaly,
předtancovávaly a rozdávaly sladkosti a odměny za splněné
úkoly. Dětem také přišel zakouzlit kouzelník Ťululum, který tahal králíky z klobouku a tiskl kouzelné peníze.
Mašinku si s dětmi zatancoval také medvídek Pú, který
v čele vláčkového hada provedl děti celým sálem. Závěrem
proběhla koulovačka s míčky, kdy se koulovaly holky s kluky. Vítězný tým, který měl na svém území méně sněhových
koulí, vyhrál sladkou odměnu. V rámci programu byl také
připraven skákací hrad, malování na obličej a tetování.

Střípky z naší školičky
Po vánočních prázdninách přišly
děti do naší školky se spoustou zážitků
a prožitků. A jedním z nich byla radost
z dárečků, které děti našly doma pod
stromečkem. I ti „nemluvkové“ se rozpovídali o tom, co všechno na Vánoce
dostali.
I u nás ve školce nám Ježíšek zanechal před vánočními prázdninami pod
stromečkem spoustu krásných, malých i velkých dárků, které jsme si po
rozbalení a pohrání si s nimi rozdělili
do tříd.
V novém pololetí začaly děti ze třídy „Srdíčka“ navštěvovat tělocvičnu
v Základní škole a stejně jako v prvním pololetí probíhají dvakrát za měsíc kroužky pro děti předškolního věku
– kroužek Hravá angličtina, Povídálek
a Veselé pískání.
V lednu naši předškoláci navštívili
první třídu Základní školy, aby se po-
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dívali, jak se děti učí a jak to ve škole
a v první třídě vypadá.
Leden se rychle přehoupl v únor,
ve kterém nás čekalo velké parádění se
v podobě karnevalových masek na náš
Karneval. Pro děti jsme si připravili
pohádku O veliké řepě, do které se zapojily postupně všechny děti a řepa se
nám úspěšně podařila vytáhnout. Zahráli jsme si různé hry ve skupinkách,
udělali jsme si diskotéku a šli jsme své
krásné kostými ukázat do Základní
školy.
Na oslavu Masopustu jsme si vyrobili veselé, barevné čepičky a nacvičili
jsme si krátké pásmo říkanek, písní
a tanečků, které jsme předvedli v ulicích naší vesničky.
V tomto měsíci také proběhl zápis
do první třídy Základní školy. A zápisu
se zúčastnilo čtrnáct dětí z naší Mateřské školy.

Děti ze třídy „Srdíčka“ navštívily
aquapark Delfín v Uherském Brodě
a absolvovaly tam první lekci předplavecké výuky. Tyto výuky budou probíhat jednou týdně do konce školního
roku.
Naši školu navštívila Bobíkova parta (pan doktor, pan zvukař, Bobík, ježek a pes). Seznámili nás a poučili nás
zábavným vystoupením o tom, jak se
správně zachovat při poskytnutí první
pomoci. Děti si také zasoutěžily v různých disciplínách jako například ovázat obvazem poraněné místo na Bobíkově paži či pejskově čumáku. Dětem
se vystoupení velmi líbilo a hodně se
nasmály.
Začátkem března nám do naší
školky přijela ukázat své umění slečna
M.Koňařová s názvem ,,Písečná animace“ - kreslení do písku za doprovodu hudby a zobrazením pomocí data-
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projektoru. Děti si po ukončení mohly
také vyzkoušet něco nakreslit.
Byli jsme se podívat v dětském
oddělení knihovny Františka Kožíka
v Uherském Brodě, kde byl pro děti
připravený program na motivy pohádky Včelka Mája.
Navštívili jsme zábavní centrum
Galaxie ve Zlíně, které už většina dětí
nejednou navštívila, ať s naší školkou
nebo s rodiči. Těšily se všechny stejně, jakoby jely poprvé. Svou tělesnou
zdatnost si mohly procvičit na různých
prolézačkách, skluzavkách, trampolínách, nafukovacích atrakcích, a jiných
prvcích. Opět mělo zábavní centrum
úspěch a unavilo skoro všechny děti. :-)
Následující den, 20. března, jsme
pozorovali zatmění slunce přes svářečské sklíčko a oslavili jsme první jarní
den pobytem na školkové zahradě –
poprvé v tomto roce.
Dále se v tomto měsíci uskuteční v
naší školce „Velikonoční dílničky“, kde
si mohou děti s rodiči, prarodiči nebo
sourozenci vyrobit velikonoční ozdoby nebo výrobky a odnést si je domů.
Před velikonocemi se uskuteční také
„Velikonoční výstava prací dětí“.
Chtěli bychom také poděkovat za
exkurzi u pana Zálešáka v jeho stolařské dílně a paní Kočicové za zábavnou
besedu o povolání zdravotní sestry.
Krásné prožití velikonočních svátků přeje kolektiv Mateřské školy Prakšice.
Jaroslava Boďová, učitelka MŠ

Březen 2015
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Školní ples
Letošní plesová sezona byla zahájena 17. ledna 2015 plesem naší základní školy. O organizaci se jako každý rok
skvěle postarali rodiče ze SRPŠ. Program zahájili žáci 9. třídy, kteří si pod vedením paní učitelky Jany Horonyové
a Moniky Mahdalové připravili polonézu, potom následovala dvě vystoupení profesionálního tanečního páru ze
Zlína. K dobré náladě přispěla hudební skupina MixBand z Uherského Brodu, která celý večer provázela.

Ohlédnutí za lyžařským a snowboardovým kurzem
Po dobré zkušenosti z předchozích let 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 lyžařských družstev (23 žáků) a jednoho snowboardového družstva
(8 žáků). Všichni se v průběhu týdne díky slušným sněhovým podmínkách rychle zdokonalovali.
Mezi nejvíce talentované nováčky
bych zařadil lyžaře Ondru Zálešáka
a snowboardistku Míšu Kučerovou.
Ale ani ostatní účastníci zájezdu se
na svahu neztratili.
Po celý týden převládalo vlhké
počasí, i přesto jsme podnikli malý
výlet do Velkých Karlovic. Hodiny
praxe byly každý den doplněny hodinami teorie.
LVVK jednoznačně splnil své
úkoly. Žáci se nejen naučili lyžovat,
ale také prohloubili své mezilidské vztahy. Poděkování patří všem
účastníkům za aktivní přístup k výcviku.
Mgr. Ivo Frolec
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Lyžařský výcvik
z pohledu žáků 7. třídy
V pondělí 23. února 2015 jsme v ranních hodinách
odjeli na povinný lyžařský kurz. Kromě nás sedmáků
jelo ještě několik žáků ze 4., 8. a 9. třídy.
Po příjezdu na místo jsme si rozdělili pokoje, ubytovali se a poobědvali. Potom už následoval výcvik na
svahu.
Já jsem si vybral družstvo snowboardistů, které vedl
pan učitel Frolec. Čekal jsem, že to bude „brnkačka“, ale
spletl jsem se. Nejdřív jsem byl rád, že jsem na snowboardu vůbec ustál, ale zlepšoval jsem se a bavilo mě
to.
Byli jsme rozděleni do tří skupin – lyžaři, nelyžaři
a snowboardisté. Každý večer si jedna ze skupin připravila pro ostatní program, nechyběl ani karneval. Vyhrály
ho se svou maskou holky, které šly za mumie. Všechny
večery byly skvělé. Kromě toho jsme ve volném čase
mohli využít stolní fotbal a tenis, kulečník a posilovnu.
Děkuji za skvělý lyžák 7. třídě, ostatním spolužákům
a hlavně panu učiteli, paní učitelce Hendrychové a Jurákové.
Jakub Zemánek

Na LVVK se mi líbilo, protože tam byla zábava a dobří učitelé. A jsem rád, že jsem se naučil lyžovat.
Adam Kazík

Byla jsem spokojená, moc se mi tam líbilo a zůstala
bych tam delší dobu. Myslím, že jsem se v lyžování trochu zlepšila.
Klára Velecká

Na kurz jsem se moc těšil, protože nelyžuji, a tak jsem
si to chtěl vyzkoušet. Kromě lyžování se mi líbily večerní
programy a zábava.
Matěj Řezníček

Na to, že jsem stála na lyžích poprvé, byl lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích prima. I když jsem zpočátku
padala, lyžování mě začalo bavit.
Nikola Mošťková

Líbily se mi pokoje a prostředí, kde jsme byli. Bavilo
mě učit se lyžovat a už to i trochu umím.
Stanislav Patlevič
Lyžařský kurz mě bavil a doufám, že budu moct jet
i příští rok.
Jiří Buráň
Lyžařský kurz se nám líbil. Část z nás do té doby nikdy nelyžovala a do pátku jsme se to všichni naučili. Byly
samozřejmě i menší pády, ale bavilo nás to.
Emílie Viceníková

Stavební parcely
a Základní škola Prakšice
Vážení spoluobčané, v tomto
článku bych Vás chtěl informovat
o plánech rozvoje obce Prakšice
a stavu Základní školy Prakšice.
V současné době navštěvuje Základní školu Prakšice 145 žáků.
Krajský normativ pro naši školu je
153 žáků. Znamená to tzv. podstav
8 žáků. Na tyto žáky naše obec jako
zřizovatel schvaluje výjimku z počtu
žáků a zároveň se zavazuje k úhradě
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem. Z demografického vývoje v naší obci, v roce 2013
devět narozených dětí, v roce 2014
deset narozených dětí, je patrné, že
trend snižování počtu žáků bude
v následujících letech pokračovat.
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Před cca čtyřmi lety byl ze strany státních úřadů vyvíjen tlak na
snižování počtu škol, jejich sloučení, s tím, že základní školy by byly
jen ve velkých obcích a městech.
Naše základní škola tento tlak prozatím ustála a nebyla zrušena. Do
budoucna se však dá předpokládat,
že při snižování počtu žáků bude
vyvíjen tlak ze strany státních orgánů na zrušení základní školy
v naší obci.
Jedinou možností, jak zvýšit počet žáků v naší škole je nabídnout
mladým lidem možnost bydlení
v naší obci. To znamená nabídnout
jim stavební parcely. V územním
plánu obce jsou lokality určené
k individuální výstavbě. Když se

však zeptáte majitelů na možnost
odkoupení těchto parcel, nejsou na
prodej. S výstavbou však majitel
v rozmezí cca. 5 – 7 let nepočítá.
Co to znamená. V Prakšicích jsou
stavební parcely, ale vlastně nejsou.
Tímto článkem chci poprosit
naše občany o spolupráci s obecním
úřadem při sestavování územního
plánu v naší obci. Pokud neumožníme v nejbližších letech individuální výstavbu v naší obci, klesne počet žáků v základní škole, budeme
asi nuceni ukončit činnost základní
školy v naší obci, klesne i hodnota
stavebních parcel, na kterých si naši
občané tak zakládají.
Ing. Libor Mikel
místostarosta
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Krátké ohlédnutí za netradičním, ale úspěšným sportovním plesem
Na závěr minulého roku jsme řešili otázku co se sportovním plesem,
čím zpestřit a obohatit jeho průběh. Hlavně jsme potřebovali přilákat hosty . Po několika námětech
padlo jasné rozhodnutí – ples bude
maškarní a s programem. Bylo to
odvážné rozhodnutí, ale šli jsme
do toho. Naše obavy se rozplynuly
v samotném v začátku, kdy přicházeli hosté a až na výjimky všichni
v krásných, nápaditých a originálních kostýmech. Programu se zhostili samotní sportovci a předvedli
dvě velmi zábavná vystoupení. Kdo
je viděl na vlastní oči, musí souhlasit. Pár fotografií napoví jaká
úžasná atmosféra panovala na plese,
a jak jsme se všichni bavili.
Kladné hodnocení a spokojenost hostů je příslibem
pro zorganizování plesu příští rok v podobném duchu.
Poděkování závěrem patří všem zúčastněným, spon-
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zorům a obětavcům, kteří tento výborný ples pomohli
připravit.
Za TJ Sokol Prakšice-Pašovice Stanislav Velecký
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70. výročí osvobození Prakšic a ukončení 2. světové války
Dne 30. dubna 1945 si připomeneme 70. výročí osvobození naší obce Rudou armádou a dne 8.5.1945 stejně velké
výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Vlastní průběh
osvobození Prakšic je podrobně a přesně popsán v knize
Prakšice, kterou před 5-ti lety napsal Ing. Jaroslav Gajdůšek
a která se nachází snad v každé prakšické domácnosti. Proto to zde nemusíme opakovat a navážeme volně na článek,
jenž vyšel v loňském roce k 100. výročí vypuknutí 1. světové
války a přiblížíme čtenáři obecně dopad 2. světové války na
naši vesnici.
Druhá světová válka byla největším a nejděsivějším
válečným konfliktem v dějinách lidstva. Trvala dlouhých
6 let a ve svém víru strhla na 61 států, ve kterých tehdy žilo
80% obyvatel zeměkoule. Počty účastníků jsou neuvěřitelné, vždyť jenom ve zbrani stálo proti sobě na všech bojištích světa přes 110 miliónů lidí. Odhadovaný celkový počet
lidských obětí ve druhé světové válce byl 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá na vojáky a 40 milionů
na civilisty. Nejvážnější ztráty utrpěl Sovětský svaz, který
v průběhu války přišel o 27 milionů lidí. Procentuálně nejvyššími ztrátami bylo postiženo Polsko, jež pozbylo takřka
pětinu své předválečné populace. Polovinu jeho mrtvých
představovali polští Židé. Většina civilních obětí podlehla nemocem, hladu, masakrům nebo genocidě. Odhaduje
se, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo asi
12 milionů civilistů. Smrt mnoha lidí byla důsledkem genocidy a válečných zločinů prováděných německými a japonskými silami na okupovaných územích. Nejodpornější
německý zločin představuje holocaust, systematické a promyšlené vyvražďování Židů nacisty a jejich spojenci, jež si
vyžádalo životy 6 milionů lidí. V této válce byly rovněž poprvé (naštěstí i naposledy) v historii lidstva použity atomové
zbraně, konkrétně v závěru války dvě atomové bomby svržené USA na japonská města Hirošima a Nagasaki.
Od konce 2. světové války letos uplyne už 70 let. Obě
války z uplynulého 20. století se staly historií, ale lidstvo na
ně právě pro svoji budoucnost zapomenout nesmí. Pamětníci té první v Prakšicích již vymřeli, ale pamětníci té druhé
ještě ne. Je stále dost těch, kteří nám válečné události jako
hřmění děl a detonace bomb mohou potvrdit z vlastní zkušenosti. Zeptejme se jich na to, dokud tady ještě jsou. Jejich
vzpomínky „z prvé ruky“ nám přiblíží život našich spoluobčanů v Protektorátu Čechy a Morava, průběh osvobození
naší vesnice anebo třeba poválečné osídlování pohraničí.
Po roce 1989 se někteří publicisté, pí¬šící o novodobé české historii, snaží přesvědčit veřejnost a zejména mla¬dou
generaci, že Češi jsou „nebojují¬cím národem“, který ve vyhrocených okamžicích, kdy je třeba postavit se za svobodu
a státní nezávislost se zbraní v ruce, raději volí předčasnou
kapitulaci a boj (byť třeba bezna¬dějný) předem vzdává.
Není to pravda. Jednotkami československé zahraničí armády v le¬tech 1939 až 1945 prošly desítky tisíců našich
předků, tisíce z nich položili své životy za svobodu v česko-
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sloven¬ských uniformách na východní i západ¬ní frontě.
Téměř dvacet tisíc Čechů bylo popraveno nebo zemřelo
v koncentračních táborech za svou aktivní účast v domácím
odbojovém hnutí.
Život v naší vesnici za „Protektorátu“ korespondoval se
situací v celé republice. Občany lze dle jejich postojů rozdělit obecně na tři skupiny. Ta první přijala nacistickou ideologii a politiku státu za svou a ti „horlivější“ i aktivně spolupracovali. Ta druhá nacismus nikdy nepřijala, snažila se ale
pouze „přežít“ a neodlišovat se od ostatních. Třetí skupina
se odmítla podřídit nacistické politice a aktivně se snažila
obnovit demokratický režim. Ke cti Prakšičanů můžeme
říci, že není znám žádný případ kolaborace či aktivních
profašistických postojů. Převládala zde skupina druhá. Občané byli sice donuceni s německými úřady spolupracovat,
ale zároveň je, pokud to bylo možné, obcházeli. Zatajovali
zásoby potravin, „mleli na černo“, „zabíjeli na černo“, „pálili
na černo“ a vyhýbali se nucené práci v průmyslových závodech a v místním velkostatku. Několik mladých občanů
rovněž nenastoupilo na nucené práce v Německu, popřípadě z nich uteklo a po zbytek války se skrývalo po vesnici.
Hodně Prakšičanů také neodevzdalo lovecké pušky a po
celou válku je ukrývalo doma a pytlačilo.
S hrdostí však můžeme říci, že i v Prakšicích se našli lidé
ze třetí skupiny - ti, kteří se aktivně zapojili do boje proti
fašismu. Tři občané z naší vesnice byli odvlečeni gestapem
do vězení. Augustýn Zábojník z č.212, Jan Čumíček z č.215
a Pavel Gajdůšek z č.120. Jan Čumíček a Pavel Gajdůšek se
vrátili po roční vazbě, Augustýn Zábojník až po válce. Smrt v
posledních dnech války hrozila i řídícímu učiteli Ignáci Novákovi. Německá hlídka, která 15. dubna 1945 připravovala
místní školu na lazaret, našla na půdě rozpáraný německý
prapor a v něm ukrytý náčrt ruského znaku. Řídící Novák
byl ihned zatčen a jen o vlásek unikl smrti zastřelením. Za
pomoci občanů z Uherského Brodu, kteří už demoralizované vojáky opili, před popravou unikl. Těsně před osvobozením obce sebralo několik místních mládenců - tzv. „za
pět minut dvanáct partyzánů“ německému vojákovi pušku.
Německý velitel tehdy hrozil, že nechá zastřelit každého
desátého prakšického muže, pokud se pachatel nepřizná
a zbraň se nenajde. Na druhý den však přišla ruská ofenzíva
a Němci to již nechali být. Statečnost za okupace prokázal
i tehdejší prakšický farář Jan Dubský a rodina Malaníkova
z Greftů, kteří před koncem války ukrývali uprchlého ruského válečného zajatce Viktora. Koneckonců smrt hrozila
také všem těm, kteří ukrývali uprchlé mladé lidi z nucených
prací v Německu.
Za Protektorátu existovalo tzv. Vládní vojsko a jeho
příslušníkem byl Prakšičan František Varaďa, zvaný „kancelářských“. Toto vojsko nemělo těžké zbraně a plnilo spíše pořádkové úkoly. Na konci války bylo nasazeno v Itálii.
Mělo tam Němcům zajišťovat strážní službu a pomáhat
v boji proti partyzánům. Čeští vojáci tam však hromadně

strana 9

Prakšické noviny
sbíhali k partyzánům. Sběhl i František Varaďa a v posledních válečných měsících aktivně bojoval proti Němcům.
Za projev hrdinství můžeme považovat i čin Apolény
Vlkové z č. 22, která při osvobozování vesnice nesnesla bolestný nářek uvězněného dobytka v hořícím chlévě, opustila
bezpečný úkryt ve sklepě a pokusila se ho odvázat a zachránit. Zabil ji přitom granát.
Největší odvahu ale v Prakšicích prokázali dva naši spoluobčané, kterými byli Zdeněk Šuranský a František Vlk.
Oba za své statečné činy položili život.
Zdeněk Šuranský (Obr.č.1) se narodil v roce 1925
v Prakšicích na č.188 jako deváté dítě manželům Františkovi a Marii Šuranským. Vychodil obecnou školu v Prakšicích, měšťanskou školu v Uherském Brodě a jako velmi
dobrý žák odešel v roce 1940 do Zlína k firmě Baťa. Tam se
vyučil instalatérem a začal pracovat v elektrárně v Otrokovicích. Ve svém volném čase aktivně sportoval a dosahoval
úspěchy v „rohovnickém“ sportu. Po vypuknutí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici v roce 1944 přešel
Zdeněk Šuranský ilegálně slovenské hranice a vstoupil do
partyzánského oddílu Hurban, vedeného kapitánem Milošem Uhrem. Na základě udání byl však zajat. Dne 25. října 1944 byl společně se třemi dalšími zajatými partyzány
popraven. Popravu vykonali slovenští fašisté z pohotovostního oddílu z Trenčína v nedaleké Drietomé. Za vynucené
asistence občanů Drietomé byli oběšeni na staré hrušce při
kraji vesnice a blízko moravských hranic. Po osvobození

Obr.1

Obr.3

Obr.2
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byly jeho pozůstatky na Slovensku exhumovány a v neděli
dne 2. září 1945 slavnostně pohřbeny na místním hřbitově,
za velké účasti občanů z obce a okolí. Na Obr.2 je pohřební
průvod s rakví, doprovázenou krojovanou chasou a vojáky. Před rakví jde prakšický farář Jan Dubský s ministranty,
v popředí pak kráčí „bílá“ a „černá“ vdova. In memoriam byl
Zdeněk Šuranský vyznamenán Československým válečným
křížem a Řádem Slovenského národního povstání I.třídy.
František Vlk (Obr.č.3) se narodil v roce 1904 v Prakšicích na č.22 jako nejmladší z osmi dětí. Vystudoval teologický seminář a stal se knězem. Vysvěcen byl 26.7.1933
v Olomouci. Působil na Velehradě, v Hradci Králové
a v Praze. Jeho národně uvědomovací činnost byla důvodem zatčení pražským gestapem v lednu 1944. Vězněn byl
na Pankráci v Praze a 6. února bez soudu transportován do
Terezína. Zemřel na následky výslechů a mučení 11. března
1945. Jeho ostatky jsou uloženy na vyšehradském hřbitově
v Praze mezi dalšími význačnými osobnostmi našich dějin.
Posmrtně mu byl udělen Československý válečný kříž.
V rámci oslav 1. výročí osvobození naší obce byly
9. května 1946 odhaleny pamětní desky obou výše jmenovaných hrdinů a slavnostně odhalen památník Rudé armády.
Slavnost byla zahájena v kostele mší svatou, při které byla
v kostele odhalena pamětní deska P. Františka Vlka. Z kostela pak odešli občané v průvodu k rodnému domu č.188
partyzána Zdeňka Šuranského a zde mu odhalili pamětní
desku. Přítomni byli dva důstojníci Uhrovy partyzánské
brigády a během aktu kroužilo kolem letadlo a shazovalo
kytice květin (bohužel po zbourání tohoto domu již nenašla pamětní deska jiné umístění). Odpoledne se shromáždil
průvod občanů u kostela, odkud prošel vesnicí, aby slavnostně odhalil památník padlých vojáků Rudé armády,
který byl postaven občany Prakšic na Horních Újezdech
(později byl přemístěn do Dědiny). Na Obr.4 je v popředí
při projevu učitel Kundrata z Uh. Brodu a čestnou stráž drží
u památníku legionář ruský a italský.
Na rozdíl od 1. světové války, ve které padlo přímo na
frontě 21 vojáků z naší vesnice, měly Prakšice ve 2. světové
válce tedy jen tři přímé válečné oběti. Všichni to však byli
hrdinové a postavili se proti přesile zvůle. Nejen kvůli nim je
třeba, aby nám tyto události byly opakovaně připomínány.
Zapsal: František Buráň

Obr.4
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„Prakšická“ cyklostezka
Cyklostezky se v naší zemi
množí jak houby po dešti.
Není snad už obce, kolem které
by se tyto cyklistické dálnice nevyskytovaly.
Prakšice v tomto ohledu nejsou výjimkou, i když členitý reliéf
v jejich okolí je jistě při budování
těchto „živičných“ stužek nemalou
překážkou.
Nejznámější a mně zájmově nejbližší je cyklostezka z uvedené obce
směrem do Uherského Brodu.
Má své nesporné klady, ale i zápory.
Je založena ve svahu, což může
leckoho od jejího užívání odradit,
na druhé straně však svým převážným průběhem kopíruje okraj lesa,
což je jistě vítané.
Ve své svrchní části nabízí člověku nádherné výhledy do široširého kraje.
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Bohužel však dosud nemá celistvé propojení až do Uherského
Brodu, rázně totiž končí nad městskou střelnicí.
Snaha o její pokračování by
byla, problémem se však údajně
stává neúměrně vysoká finanční
částka požadovaná za eventuální
výkup pozemku, vhodného pro dokončení cyklostezky.
Nevím, nedokáži závažnost této
okolnosti posoudit, pouze mohu,
stejně jako jiní, jenom doufat, že se
v budoucnu optimální řešení přece
jenom najde.
Paradoxně ale vyznívá skutečnost, že výše uvedený zádrhel může
být pro milovníky přírody
a ticha i určitým pozitivem.
Nepříliš často lze totiž na cyklostezce někoho potkat, ale zase ten
klid a následně zmiňované výhledy
stojí člověku za to.
Vezmeme-li v úvahu její počá-

tek přímo nad střelnicí, tak se nám
už po pár metrech jejího průběhu
nabídne asi nejpěknější rozhled do
kraje, jaký si lze jenom představit.
Prakšice o sobě dávají vědět viditelným komplexem opravárenského centra akciové společnosti
Poolšaví a početnými rodinnými
usedlostmi ať už v centru obce,
anebo vybíhajícími do Vrchoviny.
Na západním obzoru vyniká
hřeben Chřibů s Buchlovským hradem, Barborkou a Holým kopcem,
při trošce pozornosti spatříme
o něco severněji i nejvyšší vrchol
Buchlovských kopců, Brdo.
Stojí na něm bytelná kamenná rozhledna, ale tu uzříme pouze
s pomocí silného dalekohledu.
Pod námi se vine i klikatící se
údolí Olšavy s Hradčovicemi, od
kterých do kopce vystupuje Lhotka, na vrcholu kopce s nepřehlédnutelnou kovovou rozhlednou.
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O kousek dál spatříme obec Podolí, ba dokonce i Polešovice, ty
jsou ovšem už za řekou Moravou.
Směrem k jihu a jihozápadu
naši oči zaujme známý obraz masivní Velké Javořiny, před ní uvidíme Lesnou, zřetelně lze rozeznat
i vrchy Háj na Boršicemi a Kobylí hlavu s lesním průsekem poblíž
Hluku.
Rázovitý Vlčnov a o něco jižněji
položený Slavkov rovněž nemohou
ujít naší pozornosti.
Na západě vytušíme siluetu sv.
Antonínka s vrcholovou poutní
kaplí.
Co by kamenem dohodil je pak
od nás patrna Černá hora, lesík
Chrástka, a taktéž Obora, ve které bychom již marně hledali sebemenší stopu po dříve tak oblíbeném zámečku Pepčín..
Při pozorování je nám za zády
oporou zelená hradba zalesněných
Rubanisek, která sestupuje téměř
až k Prakšicím.
Několik metrů od vrcholové
části cyklostezky bylo ještě nedávno k zastižení mohutné, věkovité
dubisko, které celá staletí trůnilo
kraji, aby z něho zubem času v současnosti zbylo už jen trouchnivějící
torso.
Pokud se vydáme cyklostezkou
dolů do Prakšic, tak se nám záhy
do očí vetkne celá Prakšická vr-
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chovina s rezervacemi Rovná hora,
Vrchové, ale i dalšími přírodními
lokalitami s pozoruhodnou chráněnou květenou a zvířenou..
Nedaleko naší trasy sice zaznívá
rušivý silniční provoz, obdivovatel přírody se však raději nechá za
vánku unášet melodiemi šumícího
listí nás provázejících dubů a jasanů.
Pozornost našeho zraku zasluhují i ke stezce přiléhající křoviny
s bezy, kalinami, ptačím zobem,
ostružiníky, liánovitými plaménky,
zakrývající pohled na blízkou hájenku.
V podzimním času bývá stezka
pokryta nesčetným množstvím žaludů, aby to všechno viděné spolu
s poletujícími ptáky a oblaky dotvářelo téměř idylický obraz krajiny.
Celkový náš vizuální dojem
tak poněkud narušuje pouze městská
skládka, ale věřme,
že i ta nás jednou
svým vzhledem přestane „oblažovat“,
a pokryje se vegetací.
V končící části
cyklostezky se nám
otevře pohled na
prakšický. kostelík
s přilehlým, pečlivě
udržovaným hřbitůvkem.

Jen oko pečlivého pozorovatele si i z cyklostezky všimne několik set metrů vzdálené osamocené,
rozpadající se stodoly u silnice na
počátku obce.
Nevypadá příliš vábně, ale na
druhé straně zůstává, stejně jako
ostatní stodoly na periferií obce,
svědkem práce a bytí našich předků a jejich příkladného propojení
s přírodou.
V údolíčku Prakšického potoka
se lesknou hladiny nevelkých, nově
vybudovaných nádrží, do přirozeného rázu krajiny zapadají i okolní, ve svazích rozložené remízky se
šveholícím ptactvem.
Když pak k polednímu letního
dne zazní touto půvabnou krajinou
kostelní zvon, je celkový dojem
z obce i jejího okolí našemu tělu
i duši takřka kouzelný. (J.Slaviček)

pestrokrovečník
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KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostování je přírodní proces,
při kterém dochází k rozkladu organických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humusové
látky.
CO JE VHODNÉ
KE KOMPOSTOVÁNÍ
• ovocné a zeleninové odpady
• kávové a čajové zbytky
• novinový papír, lepenka, papírové
ručníky
• mléčné produkty
• posekaná tráva, listí, drnové řezy,
větvičky
• třísky, piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• skořápky z ořechů
CO NENÍ VHODNÉ
KE KOMPOSTOVÁNÍ
• kosti, odřezky masa, tuky
• chemicky ošetřené materiály
• rostliny napadené chorobami
• slupky z tropického ovoce, pecky
• popel z uhlí, cigaret
• časopisy
• oddenková plevel
• plasty, kovy, sklo, kameny
POZOR! Do kompostéru nepatří
žhavý popel a lehce hořlavé materiály.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
PRO KOMPOSTOVÁNÍ
• vstupní materiál musí obsahovat
organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub,
červů,žížal atd.) a to v poměru C:N
(uhlíku a dusíku) = 30:1
• vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %
• materiál je nutno míchat a tím
umožnit dostatečný přístup kyslíku.
• hrubší suroviny je vhodné podrtit
na malé části
• pro urychlení procesu kompostování přidat v malém množství
půdy či hotového kompostu
KOMPOSTOVÁNÍ
Doporučený poměr C:N (uhlíku
a dusíku) můžeme regulovat vhodným
poměrem organických látek. Materiál
čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý
a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným
pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu na 1díl zeleného materiálu.
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem
uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí. Vysoký obsah

dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme
dřevěné třísky, kůru nebo piliny.
Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného
přístupu kyslíku, přibližně jednou až
čtyřikrát do měsíce. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu.
V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných chemických reakcí za intenzivního rozvoje
bakterií a plísní. Dochází k rozkladu
lehce rozložitelných látek. Hromada
kompostu se může zahřát až na teplotu
65°C. V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na
stabilní látky obsahující humus.
Teplota začíná klesat a kompost
získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí fázi, obecně je to 6 – 12
měsíců od založení kompostu, má
zralý kompost homogenní strukturu
a voní po lesní půdě.
Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží
na mnoha faktorech, jako je teplota,
složení kompostu, postup při kompostování atd. Proces kompostování lze
urychlit použitím kompostérů (zkrácení doby kompostování až o polovinu).

ELEKTROWIN informuje
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému
odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které
odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži
dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem
na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke
zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další
poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je ten-
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to podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím
finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení
sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“
Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený
výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů.
Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním
odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás
všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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