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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s koncem léta a prázdnin pomalu
končí i funkční období stávajícího zastupitelstva obce, které v novém složení
fungovalo od září 2012. Rád bych vás na
závěr informoval o tom, co se nám od
června ještě podařilo udělat.
Úspěšně jsme dokončili akci „Zateplení domu služeb“ a ze Státního fondu životního prostředí jsme již obdrželi
dotaci. Byla zkolaudována autobusová
zastávka směrem na Uherský Brod, na
kterou jsme od Zlínského kraje získali
dotaci ve výši cca 230 000 Kč.
Uspěli jsme se žádostí o dotaci na
výsadbu zeleně v celé obci a na dodavatele této velké akce právě probíhá výběrové řízení. Pokud to počasí dovolí,
měla by být do konce roku z větší části
zrealizována.
Je dokončeno územní a stavební
řízení na stavbu chodníku v ulici Za
Humny. Pokud to počasí dovolí měl by
být chodník hotov nejpozději do konce
listopadu. Je dokončena stavební část
sběrného dvora, čekáme na dodávku
kontejnerů a dalších zařízení dvora,
které by měly být dodány v polovině
října.
Veřejné zakázky na dodávku technologie na sběrný dvůr, na dodávku nakladače a svozového vozidla musely být
několikrát opakovány, buď pro nezájem
dodavatelů, nebo jejich pochybení při
předložení nabídky. Začátkem září byly
podepsány kupní smlouvy a čekáme na
dodávky zařízení, což by mělo proběhnout do listopadu letošního roku. Tak
se nám konečně podařilo vybudovat
ekologický sběrný dvůr, který nabídne
občanům možnost bezplatné likvidace
odpadu, a tím pádem doufám, že se již
v našem katastru nebudeme nadále setkávat s divokými skládkami, které neustále hyzdí a ohrožují krásnou okolní
přírodu.
V průběhu prázdnin byla provedena
výměna oken a přepážek ve škole, v suterénu školy byly opraveny místnosti,
některé z nich byly zatepleny. Zaizolovány byly také „anglické dvorky“ před
budovou školy a namontováno nové zá-
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bradlí u školy. V září byly dodány tabule
a dataprojektory do posledních dvou
tříd v základní škole.
Na hřišti byla natřena tribuna včetně střechy, bylo zpevněno a natřeno
schodiště. V kabinách byla zrekonstruována elektroinstalace, byly vyměněny
podlahoviny ve všech místnostech, které již byly v havarijním stavu a kabiny
se nově vymalovaly. Obec se finančně
podílela i na projektu „Bezpečná branka“, který se realizoval za podpory Zlínského kraje.
Je zpracován nový územní plán, který se bude veřejně projednávat dne 15.
října 2014.
V červenci proběhla oslava 110. výročí založení SDH Prakšice se slavnostní mší a hasičským odpolednem na hřišti za účasti velkého počtu občanů.
V srpnu proběhlo „Rozloučení
s prázdninami“, kterého se zúčastnilo
hodně dětí i s rodiči.
Zúčastnili jsme se „Slavností vína“
v Uherském Hradišti, i když s ohledem
na počasí v menším počtu, než v minulých letech.
Začátkem října v naší obci přivítáme
zástupce naší družební obce Dubodiel
ze SR, kteří k nám přijedou na návštěvu.
V neposlední řadě vás chci pozvat
na krojované hody s právem, které se
uskuteční 18. - 19. října v Prakšicích
a v Pašovicích. Program naleznete
uvnitř novin.
Blíží se volby do zastupitelstva obce.
Všechny akce, které stávající zastupitelstvo zrealizovalo za poslední dva
roky, najdete v samostatném přehledu
v novinách. Myslím si, že se nám podařilo dokončit mnoho investičních
akcí, které přispěly ke zlepšení vzhledu
obce i života v ní. Velkým přínosem do
obecní pokladny bylo i získání dotací
zejména z Evropských fondů na některé
z realizovaných akcí. Hlavním předpokladem úspěchu pro přidělení dotací
z EF je především kvalitně připravená
žádost se všemi požadovanými přílohami v dostatečném předstihu a to se nám
podařilo.
Proto i nyní připravujeme dokumentaci a stavební povolení na výstavbu
kanalizace, projekt výstavby chodníku
do Vinohradů, projekt výstavby garáží.

Podařilo se nám každoročně zorganizovat zabíjačku, setkání s důchodci,
dětský karneval, rozloučení s prázdninami.
Daří se nám pravidelně vydávat
„Prakšické noviny“, zde bych přivítal
zapojení více občanů do přípravy jednotlivých vydání. Při této příležitosti
bych chtěl poděkovat několikaletému
pravidelnému přispěvateli mnoha velmi
zajímavých článků z historie obce panu
Ing. Františku Buráňovi.
Nepodařilo se nám dořešit problematiku bezpečnosti provozu na hlavním tahu v obci, nepodařilo se vyřešit
nedobrou situaci místní komunikace ve
Vinohradech, nedaří se řešit problematiku parkování v obci.
Co se musí v dalším období v obci
řešit? Obec nevlastní žádné pozemky
určené k výstavbě rodinných domů, zájem o ně je velký. Měla by se řešit problematika bytů pro důchodce, případně
startovacích bytů pro mladé lidi. Měly
by se vyřešit prostory pro konání oslav,
problémem je i neustále se snižující
počet dětí v základní škole. Na pořadu
dne bude i otázka využití areálu bývalého koupaliště. Opravit se musí některé
chodníky, místní komunikace, veřejné
osvětlení, dokonči vodovod v ulici Za
Humny. A opravu si žádají i nejdůležitější polní cesty. Myslím si, že by každý
z nás našel další problémy a nedostatky,
které by bylo třeba v naší obci odstranit.
Snad se toho co nejvíce podaří novému
zastupitelstvu.
O přízeň vás, občanů - voličů budou
usilovat kandidáti ze dvou kandidátních
stran. Jaké má každá strana představy
o tom, co by chtěli v obci v budoucnu
realizovat, najdete spolu s výčtem kandidátů uvnitř novin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům obce za iniciativu a spolupráci v tomto volebním období. Děkuji zaměstnancům obce za práci, které
vůbec není při údržbě a provozu obce
málo. Také bych chtěl poděkovat za práci členům jednotlivých spolků a v neposlední řadě děkuji i všem občanům, kteří
nás v naší práci po celou dobu podporovali a pomáhali ve svém volném čase při
organizaci různých akcí.
Ing. Josef Hefka, starosta
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Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 25. veřejného zasedání konaného ve středu 3.9.2014.
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: Pavla Kováře a ing.
Libora Mikla.
5. Schvaluje převzetí dolní a horní nádrže N3 v lokalitě
Odraží na Prakšickém potoce a vedlejší polní cesty
VC 29 v hodnotě 9 524 889,10 Kč od České republiky
– Státního pozemkového úřadu Pobočky Uherské Hradiště do majetku obce.
6. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2215/7 v k.ú. Prakšice Marii Řezníčkové, Prakšice 176 za cenu 500 Kč.
7. Schvaluje prodej pozemku par.č. 2215/8 v k.ú. Prakšice
Františku Vlkovi, Prakšice 158 za cenu 800 Kč.
8. Schvaluje prodej pozemku parc.č.1578/19 v k.ú. Prakšice Stanislavu Kučerovi, Prakšice 152 za cenu 500 Kč.
9 Schvaluje prodej pozemku parc. č. 1578/20 v k.ú.
Prakšice Ing. Romanovi Ježovi, Prakšice 297 za cenu
1 750 Kč.
10. Schvaluje dodavatele stanoveného hodnotící komisí akce „Sběrný dvůr odpadů Prakšice-technologie“.
Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou MEVA-Brno s.r.o., za
cenu 1 519 000 Kč bez DPH.
11. Schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí
akce „Separace a svoz bioodpadů v obci Prakšice“. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou ELKOPLAST s.r.o. Zlín

za cenu 888 000 Kč bez DPH.
12. Schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí akce „Kompostárna Prakšice“. Pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení
firmou ELKOPLAST s.r.o. Zlín za cenu 598 000 Kč bez
DPH.
13. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku obce parc.č.
3467 v k.ú. Prakšice.
14. Schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č.3209
a parc.č. 3184 zapsaných na LV 100001 v k.ú. Prakšice
(nádrž N3).
15. Schvaluje poskytnutí finančních prostředků TJ Sokol
v částce 30 973 Kč na pořízení „bezpečné branky“ pro
přípravku a úhradu faktury za dopravu.
16. Schvaluje bezúplatný převod autobusového zálivu u silnice III/49714 v hodnotě 373 718 Kč Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Schvaluje podání žádosti o předání
pozemku parc.č.2216/36 v k.ú. Prakšice z majetku Zlínského kraje do majetku obce Prakšice.
17. Schvaluje záměr odprodeje pozemků parc. č.
3363/1,3363/2, 3363/3, 3363/4, 3363/5, 3363/6, které
vznikly rozdělením pozemku parc.č. 3363 v k.ú. Prakšice.
18. Schvaluje změnu rozpočtu č. 5.
19. Uděluje předchozí souhlas ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizaci, 687 56 Prakšice 100 k přijetí a čerpání
finančního daru ve výši 4 114 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00
2014/2015 Praha 4, který bude použit pro zajištění obědů pro žákyni 1. třídy ve školním roce 2014/2015.

Společenská kronika
V září se dožila významného životní jubilea 80 let
paní Blažena Fojtáchová.
Jubilantce srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 25. 9. 2014
Narození

Úmrtí

•
•

•
•
•
•

Šárka Blahová
Eliška Valášková

Jarmila Minaříková
Miroslav Šebek
Josef Uherek
Ludmila Šťastná

Přihlášení
•
•
•
•

Zdeněk Snopek
Jan Šťastný
Marie Šťastná
Milena Blaháčková

Říjen 2014

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 25.9.2014 - 1014.
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Přehled realizovaných akcí 2013-2014
-

autobusové zastávky
osvětlení víceúčelového hřiště
výstavba krytého posezení na hřišti
výstavba přístřešku v zahradě MŠ
oprava chodníku „Dědina“
oprava chodníku „Grefty“
nové herní prvky ve školní zahradě a pod hřbitovem
chodníky a křižovatka u pohostinství
výměna oken a přepážek v ZŠ (rok 2013)
výměna žaluzií v ZŠ
odvodňovací žlaby u nádrže N1 a v Topolech
zateplení obecního úřadu
zateplení kabin na hřišti výměna oken a dveří
zakoupení pozemku u bytovky čp.220 a pozemků v ulici
Za Humny
- zakoupení traktoru s mulčovačem
- zakoupení malotraktoru včetně přídavných zařízení

- zakoupení motorových nůžek, křovinořezu, vysavače
listí, svářečky, vysokotlakého čističe
- zateplení domu služeb čp. 66
- výměna přepážek a oken v ZŠ a MŠ (rok 2014)
- oprava suterénní učebny, izolace anglických dvorků v ZŠ
- výstavba autobusového zálivu a oprava chodníků
- oprava elektroinstalace a výměna podlahovin v kabinách
- výstavba sběrného dvora včetně technologie
Do konce listopadu bude podle uzavřených smluv o dílo
a kupních smluv vybudován chodník Za Humny, dodán
nákladní automobil IVECO se 4 kontejnery a kloubový nakladač HOFTRAC. Tyto akce jsou taktéž zahrnuty ve výdajích, které jsou uvedeny dále.
Výdaje na výše uvedené akce činí celkem 15 661 tis. Kč.
Dotace na některé z akcí činí 7 524 tis. Kč, což je 48%.

110 let SDH
Vážení spoluobčané.
Místní sbor dobrovolných hasičů
oslavil tento rok 110. výročí svého
založení. Při příležitosti tohoto výročí jsme pořídili hasičský prapor. Jeho
neoficiální předvedení bylo v měsíci lednu na hasičském plese. Hlavní
oslavy výročí založení sboru se uskutečnily 13. července. Při mši svaté
byl v místním kostele náš hasičský
prapor požehnán. Tuto významnou
událost, jak pro nás hasiče tak i pro
obec Prakšice vyzdvihl svou přítom-

ností i Českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. Po té následovala slavnostní schůze v místním
pohostinství za účasti pozvaných
hostů z Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezka z Uh. Hradiště, z II. okrsku Uh. Brod, zástupců
Obecního úřadu a zástupců místních
spolků. Po přečtení zprávy o historii
a činnosti sboru byly předány hasičům čestná uznání a medaile. Po
slavnostním obědě následoval průvod hasičů od hasičské zbrojnice na

sportovní areál. Průvod uzavírala
historická i současná hasičská technika. Na hřišti bylo možné vidět
tuto techniku i při zásahu. Celý den
tuto akci doprovázela dechová hudba z Nivnice. Děkuji představitelům
obce za pomoc, kterou nám poskytli
při přípravě oslavy tohoto významného výročí a vám občanům za přízeň, kterou nám hasičům věnujete.
František MARÁŠEK
Jednatel SDH Prakšice

Rozloučení s prázdninami
V pátek 29. srpna se na
hřišti uskutečnilo pro děti rozloučení s prázdninami. Byly
to tři hodiny soutěží, tance,
které pro děti připravila obec
ve spolupráci s bratry Chabičovskými. Děti si zaskákaly na
nafukovacím hradu, některé si
nechaly na obličej namalovat
obrázek, nebo udělat tetování.
Účast dětí i rodičů byla velká, počasí všem přálo a mnoha dětem se ani nechtělo jít
domů.
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Slavnosti vína
V sobotu 13.9.2014 se
v Uherském Hradišti uskutečnily tradiční „Slavnosti vína“.
Z naší obce se této události
letos zúčastnilo pro nepřízeň
počasí málo účastníků, kteří
s krojovanými z ostatních obcí
byli součástí regionu „Za Moravú“. Cesta z Mařatic na náměstí v Uherském Hradišti trvala
tentokrát jen hodinu a půl, ale
přesto to byla cesta plná zpěvu
a tance.
V odpoledních hodinách
vystoupil ve Smetanových sadech folklorní soubor Holomňa
se svým pásmem písní a tanců.
Po skončení vystoupení sklidili
účinkující zasloužený potlesk.

Říjen 2014
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Smlouva s obcí Dubodiel
Ve středu 9.července 2014 byla v obci Dubodiel podepsána „Smlouva o partnerství“ mezi obcí Prakšice
a obcí Dubodiel.
Mělo by jít o spolupráci mezi zastupitelstvy obou obcí
v oblasti kultury, sportu, školství, o spolupráci mezi spolky a organizacemi obou obcí. Vzájemná spolupráce by
měla vyústit v možnost budoucího čerpání finančních
prostředků na tzv. příhraniční spolupráci.

Za naši obec se slavnostního podpisu zúčastnili někteří zastupitelé, zástupci místních organizací – TJ Sokol,
SDH, Mysliveckého sdružení Jeleňa.
Byli jsme slavnostně přivítáni v kulturním domě, po
kulturním vystoupení dětí základní školy následoval
slavnostní podpis dohody.
Následovalo přátelské posezení se zástupci obce Dubodiel a členy spolků, na kterém se diskutovala možná
budoucí spolupráce mezi obcemi i organizacemi.

STRAŇANKA NA HODECH V PRAKŠICÍCH
Dechová hudba Straňanka ze Strání byla založena
v roce 1926 místním kaplanem P. Janem Novotným,
který z vlastních prostředků zakoupil hudební nástroje
a dal tak podnět k založení kapely.
Straňanka patří dlouhodobě mezi naše nejlepší
a nejžádanější kapely. Tvoří ji vynikající muzikanti,
převážně absolventi hudebních konzervatoří a vysokých škol. Kapela je známá z mnoha televizních pořadů
a srdce posluchačů si získala bohatým
a pestrým repertoárem ve spojení
s vysoce kvalitním provedením a muzikantskou vyzrálostí.
Kapelníkem Straňanky je od roku
1991 Petr Houšť. Pod jeho vedením
získala kapela své největší úspěchy.
 1. místo a titul absolutní Mistr Evropy dechových hudeb 2009 /současně vítězství v nejvyšší profesionální třídě/
 1. místo v soutěži Zlatá křídlovka
2008
 1. místo v soutěži Zlatý hrozen Jižní Moravy 2005
 1. místo v soutěži Polka Fest 2003,
1996
 vyznamenání Za zásluhy o Zlínský
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kraj za vynikající reprezentaci Zlínského kraje
Straňanka se stala nejúspěšnější kapelou v Evropě,
protože doposud se žádné kapele nepodařilo získat dvě
nejprestižnější ocenění, která se v Evropě udělují pro dechové hudby -titul absolutního Mistra Evropy a Zlatou
křídlovku.
Ondřej Man

Říjen 2014

Prakšické noviny

Program tradičních Prakšicko - Pašovských krojových hodů 2014
Pátek: 20:00

Hodová zábava v sále v Prakšicích
hrají předkapely The FeedBack, Nohow,
kapela Street69 a DJ David Gajarský
Sobota:14:00 Zvaní na hody na voze s koňmi po
Prakšicích a Pašovicích s předprodejem
vstupenek
19:30 Hodová zábava v sále v Prakšicích
hraje dechová hudba Straňanka
a cimbálová muzika Pajtáš
vystoupení folklorního souboru Holomňa
bohatá tombola, hodové čepičky
Neděle:10:00 Mše svatá v Chrámu Páně v Prakšicích
s poděkováním za úrodu

14:00

Krojovaný průvod hodové chasy se
zastávkou u mládků
hraje dechová hudba Hradčovjanka
16:15 Vystoupení hodové chasy před
Pohostinstvím v Prakšicích
17:00 Vyzvednutí práva na Obecním úřadě
v Prakšicích
19:00 Krojová hodová zábava v sále
v Prakšicích
hraje dechová hudba Nivničanka
vystoupení hodové chasy s tradičními
hodovými tanci (klobúkový, metlový)
Pondělí:14:00 Vození berana po Prakšicích a Pašovicích
s vybíráním příspěvků „na medicínu“

Hodová chasa
oznamuje
všem občanům,
že v sobotu
11. 10. 2014
od 9:00 hodin,
proběhne předprodej
vstupenek na sobotní
a nedělní hodové
zábavy,
které se konají v sále
v Prakšicích!
Lístek na sobotu
můžete v předprodeji
zakoupit za 100 Kč
a lístek na neděli
za 60 Kč.
Těšíme se na
Vaši účast!
Říjen 2014
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Volební program – Nezávislí 2014
Chceme pokračovat v organizování společenských
akcí pro děti a dospělé, v podpoře spolkové činnosti
v obci, ve spolupráci s římskokatolickou farností, v řešení bezpečnosti silničního provozu v obci, v čerpání
prostředků z Evropské unie v novém programovacím
období, chceme rozhodnout o využití areálu bývalého
koupaliště.
Konkrétně bychom chtěli konkrétně realizovat:
Oblast školství a mládeže
- podporu provozu ZŠ a poskytování dotace v případě
nižšího počtu dětí v ZŠ
- rekonstrukci topení a opravy fasády ZŠ
- výstavbu nové tělocvičny s parametry pro míčové hry
a tenis
- rekonstrukci plotu kolem školy
Obecní infrastruktura
- výstavbu kanalizace na Horním Konci
- výstavbu chodníku do Vinohradů
- vykoupení pozemků pro výstavbu RD
- rozšíření komunikace ve Vinohradech
- opravu cesty k sálu
- opravy chodníků a vozovek v obci
- dokončení vodovodu Za Humny
- dokončení chodníku v ulici Za Humny

- výstavbu garáží
- rekonstrukci veřejného osvětlení
- výstavbu bytů pro seniory (startovacích bytů pro mladé)
Sport a kultura
- výstavbu tréninkového hřiště
- výstavbu venkovní posilovny
- dokončení venkovního posezení na hřišti výstavbou
udírny a venkovního grilu
- dokončení naučné stezky „Po devíti katastrech“
- vyřešení prostor pro pořádání oslav
- podporu pořádání kulturních akcí, krojových hodů,
slavností vína, činnosti souborů
Většina našich kandidátů pracovala již v současném
zastupitelstvu a dokázala, že jsou ochotni a schopni pracovat pro obec a je za nimi vidět kus vykonané práce.
U nových kandidátů je předpoklad, že se také úspěšně
zapojí do správy obce.
Pokud vás program oslovil, volte níže uvedené kandidáty:
Ing. Josef Hefka, Ing. Libor Mikel, Josef Kadlček, Rostislav Němeček, Renata Buráňová, Jaroslav Hladiš, Antonín Janča, Augustin Vlk, Pavel Kovář.

Kandidátní listina
Sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:

Poř.
č.

Jméno, příjmení

Věk

Název politické strany
Část obce
nebo politického hnutí,
/ nečlení-li se
Povolání
jehož je kandidát členem,
obec na části - nápopř. údaj “bez politické
zev obce
příslušnosti”

Označení politické
strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo nebo
označení, že jde o nezávislého kandidáta

Ing. Petr Buráň

49 let

OSVČ

Prakšice č.p.247

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

Jaroslav Vajdík

56 let

OSVČ

Prakšice č.p.90

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

Pavel Mikuláštík

35 let

OSVČ

Prakšice č.p.22

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

4.

Pavel Minařík

51 let

OSVČ

Prakšice č.p.193

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

5.

Martin Vlk

39 let

řidič

Prakšice č.p.5

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

6.

Mgr. Monika Mahdalová 34 let

učitelka

Prakšice č.p.220

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

7.

Vladimír Vlk

67 let

OSVČ

Prakšice č.p.181

Bez politické příslušnosti

TOP 09

8.

Pavel Varaďa

37 let

Montážní Prakšice č.p. 245
pracovník

Bez politické příslušnosti

Nezávislý kandidát

strana 8

Říjen 2014

Prakšické noviny
Volební program Sdružení nezávislých kandidátů
Na vypracování volebního programu se podílela skupina občanů
naší obce, kteří kandidují do zastupitelstva na kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů.
Hlavním naším cílem a snahou
je spoluvytvářet naši obec krásnou
a prosperující, ve které budou občané spokojeně žít.
Vzhledem k tomu, že se chceme
přímo podílet na vytváření ekonomických a morálně právních hodnot,
rozhodli jsme se předložit náš volební program.
Hlavní body volebního programu
Zabezpečení priorit potřebných
pro zdárný chod obecního úřadu
O veškerý obecní majetek bude
pečováno a bude udržován v dobrém
technickém stavu. Na chod obecního úřadu, příspěvkové organizace
(ZŠ Prakšice) a ostatních organizací a spolků obce budou z obecního
rozpočtu přednostně uvolňovány
finanční prostředky. Bude zajištěna
údržba zeleně a její rozšíření. Pro
stále se rozšiřující techniku obce
bude vybudováno zázemí a garáže.

Základní škola Prakšice
Obec bude finančně zajišťovat
chod základní školy a podporovat
zachování všech ročníků tak, aby nedošlo ke sloučení tříd.
Podpora občanů
Budeme usilovat o zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu
pro všechny občany v obci.
Sportovní areál
Pro potřeby sportovních aktivit
občanů budeme pokračovat v rozšíření sportovního areálu a dobudování plnohodnotného vedlejšího tréninkového hřiště.
V budově pro zázemí sportovců
máme v plánu vybudování sauny
a posilovny, které budou k dispozici
všem občanům.
Sociální oblast
Naším dlouhodobým záměrem je
snaha získat dotační prostředky pro
vybudování domu pro seniory.
Podpora, propagace, kultura
Nadále budou podporovány
místní organizace a spolky, které
jsou ochotny spolupracovat s obcí

a také ty, které budou obec dobře reprezentovat.
Bude dbáno na udržování místních tradic.
Budeme podporovat organizování kulturních akcí v kulturním sále.
Budeme spolupracovat s Římskokatolickou farností Prakšice.
Základem pro zahájení realizace uvedeného volebního programu
jsou finanční prostředky. V minulých letech se dobrým hospodařením
a ziskem státních dotací nastřádala dostatečná finanční rezerva, která může
být našim odrazovým můstkem pro
započetí plnění volebního programu.
Zbývající prostředky se budeme snažit
získat opět ze státních dotací a to v co
největším objemu. Finanční prostředky ze státních dotací významnou měrou přispívají k rozvoji obce.
Uvedený volební program je vyjádřením naších záměrů a vychází
z finančních možností obce.
Za volebním programem si v případě většinového zastoupení v zastupitelstvu obce budeme stát a budeme
ho dle našich možností realizovat
a dále rozvíjet.

100. výročí vypuknutí 1. světové války
Dne 28. července 2014 jsme si připomněli 100. výročí od vypuknutí války, jež byla do té doby největším
a nejničivějším konfliktem lidských dějin. Toho dne
roku 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku.
Tento nenápadný lokální konflikt však během několika
následujících dní přerostl v globální válku, v níž se časem ocitly všechny evropské velmoci spolu s většinou
evropských zemí a také obyvatelé naší vesnice.
V Prakšicích začala 1. světová válka 14. srpna v sobotu ráno o půl čtvrté. Tehdy „odbubnoval“ tehdejší
obecní sluha Jan Čumíček z Horního Konce č. 202 mobilizaci-1. výzvu do 36 let- čtyřiceti čtyřem prakšickým
můžům, kteří se museli do 24 hod. hlásit u svých vojenských útvarů.

Foto č.1

Říjen 2014

strana 9

Prakšické noviny
Od dětství byla občanům ve škole vštěpována úcta
k monarchii a císaři pánu a tak disciplinovaně poslechli.
V neděli ještě zašli do kostela ke zpovědi a ke svatému
přijímaní. Po kostele si připravili potřebné věci, ve dvě
hodiny odpoledne jim bylo uděleno požehnání od pana
faráře Františka Dvořáčka a potom odjeli za doprovodu
pana faráře, starosty Františka Juráka z č. 30 a svých příbuzných na povozech na vlakové nádraží v Uherském
Brodě. Odkud se pak rozjeli dále ke svým jednotkám. Na
Fotu č.1 je vojenská jednotka, ke které narukoval v 1. výzvě František Fantura (1878) z č.153-na fotu je označen
křížkem. Tato jednotka byla ihned odvelena na ruskou
frontu. Odvedencům byl slibován návrat „do švestek“
nebo nejpozději „než v roce 1914 opadá listí ze stromů“...
Ti šťastní se vrátili domů až za dlouhé čtyři roky
a někteří-pozdější legionáři- až v roce1920.
V době vypuknutí války sloužilo v aktivní vojenské
službě v rakouské armádě již 16 občanů Prakšic, kteří
byli nasazeni do bojů na frontě mezi prvními. Mobilizace se v průběhu čtyř válečných let opakovala několikrát.
Celkem narukovalo z Prakšic 154 mužů, kteří bojovali
na bojištích polských, ruských, italských, francouzských
a rumunských. Mezi odvedenými v první výzvě byl František Žáček (1889) a již vzpomínaný František Fantura
(1878). Zatímco ten první-viz Foto č.2- přežil a vrátil se
v roce 1920 jako ruský legionář šťastně domů, ten druhý-viz Foto č.3 se stal první obětí v 1.světové válce z řad
prakšičanů. Padl již 20.9.1914 u Antonínova v Rusku pět
týdnů po narukování. Stačil se ještě vyfotografovat a tak
jeho manželce a třem sirotkům zůstala jen tato fotografická upomínka, kde je uvedeno: „... že hrdinně bojoval
za vlast, císaře a krále.“....

vždy byly zprávy o občanech z obce, kteří padli, zvláště,
když to byli otcové rodin s dětmi. Neklidné byly i rodiny,
které od svých členů z fronty nedostávaly žádné zprávy.
Zprávy z novin nebyly objektivní. O skutečné situaci na
frontě se dovídali občané od vojáků na dovolence či na
rekonvalescenci po zranění.
Brzy se ztratila naděje na brzký konec války. Morálka na frontě upadala. Přicházely zprávy o dezercích
vojáků, zvláště na ruské frontě. Od konce roku 1917 se
množí dezerce i přímo v Prakšicích, a to jak čerstvých
odvedenců, tak i vojáků, kteří se po dovolence už nechtěli vrátit zpět k útvarům. Ukrývali se všude, kde to šlo,
v domech na půdách, nejčastěji však v lesích. Občanům
obce se stále více zhoršovala hospodářská situace. Začal
být nedostatek potravin, některé se dali koupit již jen na
lístky. Přitom obec musela jejich velké množství povinně odvádět na válečné účely. Když to řádně neprovedla,
přijeli do obce vojáci a potraviny zrekvírovali. Na Fotu
č.5 je zachycen průběh rekvizice v roce 1917. Prováděl ji
s vojáky starosta František Jurák z č.30, místostarostové
Tomáš Buráň z č.26 a František Vlk z č. 54 a vše zapisoval
nadučitel prakšické školy Pazdera.

Foto č.4

Foto č.2

Foto č.3

21 vojáků z Prakšic, tedy téměř každý sedmý odvedený našel ve válce svou smrt. 13 z nich byli ženatí a zůstalo
po nich 32 dětí-sirotků. Některým vdovám po zabitých
se ještě časem narodili pohrobci. To se stalo vdově po
Josefu Buráňovi (1889) z č.159 (viz Foto č.4) , který padl
jako druhý z Prakšic 2.12.1914 v Brzesku- v Haliči (dnešní Polsko) při velké ruské protiofenzívě.
Život v naší obci za války nebyl snadný. Nejsmutnější
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Foto č.5
Počátek 20.století přinesl mnoho nových vynálezů,
které měly posloužit celému lidstvu: nové vědecké objevy
v chemii a fyzice umožnily sestrojit rychlejší a větší lodě,
automobily se spalovacími motory, podmořské plavidla
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a úžasné létající stroje. Všechny novinky techniky ale
záhy posloužily válečné mašinérii a jen zefektivnily zabíjení. Na Fotu č.6 je Jan Prchlík (1898) z č.25 u dalekonosného děla „Tlustá Berta“, které mělo ráži 420mm
a dostřel až 12,5 km-na snímku je uprostřed, za dělem.

Foto č.6
Celkem padlo v 1. světové válce 10 milionů vojáků
a 31 milionů jich bylo zraněno. K uctění svých padlých

postavili obyvatelé Prakšic po válce nad vesnicí pomník.
Vysvěcen byl 18.7. 1920 farářem Doleželem, děkanem
z Hradčovic. Na pomníku, jemuž dominuje kříž nad
sousoším Pieta, byly připevněny fotografie všech 21 padlých vojáků a jejich jmenný seznam s datem narození,
smrti a místem, kde zemřeli. ( viz Foto č.7)
Bohužel při osvobozování obce Rudou armádou při
druhé světové válce v roce 1945 byl pomník hodně poničený. Byl sice opraven, ale již bez fotografií. Opravený
byl poslední říjnovou neděli v roce 1949 a znovu posvěcen prakšickým farářem Janem Dubským. V roce 1999
byl pomník přemístěn pod hřbitov na Horní Konec, kde
stojí dodnes.
První světová válka změnila úplně všechno. Nejen
že vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické-zanikla
čtyři impéria, ale především změnila tradiční morální
hodnoty, kulturní zvyklosti a společenské návyky. Válka
z let 1914–1918 tak představuje jeden ze zásadních zlomů moderních dějin lidstva, jehož důsledky pociťujeme
dodnes.
František Buráň

Připravujeme
6. prosince se uskuteční v sále školy
„Vepřové hody“ a vánoční jarmark.
7. prosince se uskuteční setkání se seniory

Upozornění
V pátek 7.11.2014 bude v celé obci vypnut elektrický proud
v době od 7.30 do 15.30 hodin
z důvodů provádění revize vedení z Uherského Brodu do Pašovic.
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