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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v první řadě, bych vám chtěl nejprve poděkovat za hlasy, které jste
mně dali v podzimních komunálních
volbách, velmi si této podpory vážím. Chtěl bych zároveň poděkovat i
za hlasy, které přispěly ke zvolení nového zastupitelstva obce, ve kterém
je pět nových zastupitelů. Doufám,
že budou pracovat ve prospěch obce
tak, jak pracovali předchozí zastupitelé. S blížícím se koncem letošního
roku bych vás chtěl seznámit s tím,
co se obecnímu zastupitelstvu podařilo zrealizovat za poslední čtvrtletí
letošního roku.
Jde vesměs o akce, na které jsme
získali dotaci. Byl stavebně dokončen sběrný dvůr, dodána technologie
a vybavení sběrného dvora. Sběrný
dvůr byl již zkolaudován. Byl dodán
nákladní automobil IVECO včetně 4
kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného odpadu a kolový nakladač
Weidemann.

oFotografie sběrného dvora i dodané techniky najdete v novinách.
nKoncem listopadu byla dokončena výstavba chodníku v ulici Za
d,
Humny. Ulice získala jiný vzhled,
opticky se rozšířila a bude určitě i
bezpečnější zejména pro chodce.
dDoufám, že se nám podaří v nadík
cházejícím období dokončit chodník
v této ulici až po bytovku.
la
Co se nakonec nepodařilo, byla
realizace výsadby zeleně v obci, na
kterou jsme sice získali dotaci, ale z
důvodů odstoupení vítěze výběrového řízení se nepodařilo znovu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele a
splnit jednu z podmínek získání dotace a to realizaci alespoň části projektu do konce listopadu. V novém
roce požádáme o dotaci Zlínský kraj,
i když rozsah úprav a výše dotace
bude menší.
I přes poměrně velké investice
je finanční situace obce dobrá. Stav
běžného účtu vzrostl proti stavu
k 1. 1. 2014 o 3,6 mil. Kč.
Začátkem prosince proběhla již
potřetí zabíjačka, setkání se seniory
a rozsvěcování vánočního stromu.
Všech těchto vydařených akcí se zúčastnilo mnoho vás, našich občanů.
Další akce proběhnou ještě o Vánocích a v novém roce. O které akce
se jedná se dočtete uvnitř našich novin.
V příštím roce uvedeme do provozu nový sběrný dvůr, chtěli bychom vybudovat chodník do Vinohradů, vybudovat nové garáže pro

strojní vybavení obce, zahájit výstavbu kanalizace na Horním Konci.
Měla by se opravit cesta k sálu, případně oplocení školní zahrady.
Projekčně bychom chtěli připravit rekonstrukci topení v základní
škole a připravit studii rozšíření tělocvičny, případně výstavby domu pro
seniory.
Určitě nás čeká mnoho dalších
akcí menšího rozsahu, které se vyskytnou v průběhu roku, zejména v
oblasti údržby a oprav majetku obce.
Chtěl bych se závěrem roku zároveň poděkovat členům jednotlivých
organizací a spolků v obci za práci,
kterou vykonávali po celý rok.
Děkuji členům zastupitelstva
obce a zaměstnancům obce, kteří se
podíleli a podílejí na práci pro obec
a její občany.
Vážení občané, všem vám přeji
příjemné prožití svátků vánočních
plných lásky, přátelství a porozumnění, hodně zdraví, štěstí a pohody v
roce 2015.
Ing. Josef Hefka, starosta

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 26. veřejného zasedání konaného ve čtvrtek 9.10.2014.
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: Augustina Vlka a Jaroslava Hladiše.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Pavla Kováře a
ing.Libora Mikla.
5. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR č.14186144 na akci „Sběrný dvůr odpadů Prakšice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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6. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
č. 14185444 na akci „Kompostárna Prakšice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
č. 14185924 na akci „Separace a svoz bioodpadů v
obci Prakšice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:OT-014330030003/001 s E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
9. Schvaluje změnu rozpočtu č. 6.
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Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prakšice konaného ve středu 5.11.2014.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Hladiše a Renatu
Buráňovou a zapisovatelkou Naděždu Hladišovou.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce.
4. Určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn .
5. Schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
6. Volí starostou obce ing. Josefa Hefku.
7. Volí místostarostou obce ing. Libora Mikla. Stanovuje, že
tato funkce bude funkcí neuvolněného člena zastupitelstva.
8.Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
9. Volí předsedou finančního výboru ing. Petra Buráně.
10. Volí předsedou kontrolního výboru Josefa Kadlčka.
11. Volí členy finančního výboru Jaroslava Hladiše a Antonína Janču.
12. Volí členy kontrolního výboru Jaroslava Vajdíka a Renatu Buráňovou.
13. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši:
místostarosta
15 000 Kč,
předseda výboru
1 840 Kč
člen výboru
1 600 Kč
člen zastupitelstva 540 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.

14. Zmocňuje starostu obce k zastupování obce Prakšice
v MAS Dolní Poolšaví, v Mikroregionu za Moravú, k
jednáním na valných hromadách obchodních společností v nichž má obec Prakšice majetkových podíl a při
jednáních o územním plánu obce Prakšice.
10. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330029948/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
11. Schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí s
Městem Uherských Brod, Masarykovo nám.100, Uherský Brod.
12. Schvaluje mimořádnou finanční dotaci 10 000 Kč Základní škole a Mateřské škole Prakšice na pokrytí nákladů spojených s akcemi pro Stonožku.
13. Schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele
akce „Sadové úpravy v obci Prakšice“ firmu ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o, Jeřabinová 1424, Bystřice pod
Hostýnem za cenu 3 515 446 Kč.
14. Schvaluje pronájem pozemků parc.č. 3209 a parc.č.
3184 Rybníkářství Holomňa za cenu 500 Kč ročně na
dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku.
15. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda
ing. Libor Mikel, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček,
Jaroslav Vajdík , Renata Buráňová, k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014.
16. Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě
čp. 299 v Prakšicích k provozování hostinské činnosti
na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Společenská kronika
V říjnu se dožila významného životní jubilea 80 let paní Božena Boráňová.
V listopadu se dožil významného životního jubilea 85 let Ing. Jaroslav Gajdůšek.
Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 25. 9. 2014
Narození

Přihlášení

Odhlášení

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Erik Němeček
Radovan Galbavý

Úmrtí
•

Pavel Buráň

Jiří Babják
Adriana Polášková
Karolína Vrbová
Dušan Palko
Jarmila Palková
Natálie Palková
Lucie Palková

Alžběta Bučková
Radek Šedivý
Lukáš Buráň
Patrik Mikulášek
Petra Zavadilová
Martin Salvet

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 10.12.2014 - 1016.
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Vepřové hody
V sobotu 6.12.2014 se již potřetí uskutečnily v sále vepřové hody. Na vepřové speciality bylo zpracováno cca 330
kg vepřového masa, bylo uvařeno 40 kg krup, takže se v konečném výsledku dostalo na všechny příchozí občany, kteří
si přišli speciality koupit. Proti loňskému roku byly všechny
výrobky prodány již málo po dvanácté hodině.
Velké poděkování patří řezníkovi K. Kovářovi, našemu
kuchaři G. Vlkovi, jeho pomocnicím, zastupitelům a občanům, kteří s akcí pomáhali a bez jejichž pomoci by se akce
v takovém měřítku nedala zvládnout.
jh

Koncert pro seniory
V neděli 7.12.2014 se uskutečnil tradiční vánoční koncert pro seniory. V programu vystoupil kroužek Zpívánky dětí 1. až 5. třídy ze ZŠ pod vedením paní učitelky Jitky Assmannové s vánočním programem a žáci z 5. třídy s
pásmem „Živý betlém“, který nacvičili pod vedením paní
učitelky Jany Kovaříkové
Poté následoval koncert dechové hudby Hradčovjanka
pod vedením kapelníka Jaroslava Buráně.
Věřím, že všichni přítomní prožili příjemné nedělní
odpoledne. Při této příležitosti je nutno opět poděkovat G.
Vlkovi, který se svými spolupracovnicemi připravil pro přítomné pohoštění.
jh
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Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 8.12.2014 před obecním úřadem za hojné účasti dětí i dospělých. Vystoupily zde děti z mateřské školy se svým „čertovským vystoupením“. Po programu děti dostaly sladkou odměnu, teplý čaj a dospělí svařák.
jh

Kateřinský jarmark
V pátek 28. listopadu se v Uherském
Brodě konal tradiční Kateřinský jarmark. Žáci naší školy mohli i letos prodejem svých výrobků podpořit hnutí Na
vlastních nohou a pomoci potřebným.
V Podzimních dílnách, které proběhly 18. listopadu, v rukodělných a výtvarných kroužcích napekli a nazdobili
perníky, vyrobili rozmanité vánoční ozdoby nebo svícny a v den jarmarku otevřeli v Uherském Brodě svůj stánek. V
dopoledním prodeji lákali kolemjdoucí
k nákupu žáci deváté třídy, odpoledne
pak děti z nižších ročníků. Zájem o práce našich žáků nás potěšil a jsme rádi, že
se i letos podaří přispět lidem, kteří to potřebují.
Děkujeme obci Prakšice, která nám umožnila otevřít za pomoc při organizaci akce a také všem, kteří svým nákustánek v době konání obecní zabíjačky v sobotu 6. prosince pem podpořili humanitární činnost.
Monika Mahdalová
v sále školy, a městu Uherský Brod za spolupráci, rodičům

Bohoslužba pro Stonožku 2014
V pátek 5. prosince 2014 již počtvrté přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. stonožkové děti v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
na slavnostní „Stonožkové mši“, která
byla zároveň poděkováním všem obětavým dětem a pedagogům za jejich
skvělou práci pro hnutí. Hodinu před
polednem se zaplnila katedrála nejen
stonožkovými dětmi, ale i vzácnými
hosty, mezi nimiž byli náčelník Ge-
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nerálního štábu AČR gen. Petr Pavel,
„stonožkový“ generál Josef Šíba, gen.
František Padělek, dále pak místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl
Sobotka, legendární česká televizní a
rozhlasová hlasatelka a moderátorka
paní Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka a mistryně světa
a Evropy ve sportovní gymnastice paní
Věra Čáslavská a mnohé další významné osobnosti, se kterými mělo hnutí tu

čest se v průběhu let setkat. Stejně jako
minulých letech dostali pozvání i žáci,
rodiče a další, kdo spolupracují s tímto hnutím na naší základní škole. Naši
žáci měli i letos tu čest ministrovat a
číst přímluvy, což pro ně byla velká
čest a moc se na tento den těšili.
V 11 hodin zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže a stonožková hymna v podání Pepy Vágnera a
velkého 400 členného stonožkového
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pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Marie Novákové. Tento
sbor pak zazpíval v průběhu mše ještě několikrát. Přivítání přítomných se
ujal vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka,
který krátce přiblížil historii a význam
katedrály. Poté pozval k mikrofonu
paní Bělu, zakladatelku a prezidentku
hnutí Na vlastních nohou Stonožka, a
gen. Petra Pavla. Paní Běla poděkovala
především dětem a jejich pedagogům
za jejich práci. Také zavzpomínala na
začátky činnosti hnutí v naší republice
a na spolupráci s vojáky, kteří v místě
svého působení v zahraničních operacích nezištně realizovali společné projekty Stonožky a AČR.
Gen. Petr Pavel poděkoval paní
Běle za to, že už téměř 25 let vede hnutí, jehož hlavním smyslem je pomáhat.
K dětem promluvil také prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech

svatých na Hradě pražském. Během
slavnostní mše zazněly přímluvy za
děti, kterým je určena pomoc, za vojáky, kteří položili život při plnění svých
vojenských povinností, za nemocné a
opuštěné děti. Poté byly předány dětmi
v doprovodu vojáků obětní dary.
Dary symbolizovaly to, jakým

způsobem jednotlivé školy získávají
finanční prostředky na stonožkovou
pomoc. Obětní dar za naši školu nesla Dominika Patlevičová z 9. třídy.
Byla to překrásná vánoční dekorativní
vazba na stůl ozdobená skleněnými
dekoracemi, které dotvářely ve výtvarném kroužku naše děti (foto na titulní
straně). Účastnit se takové mše byl pro
nás obrovským zážitkem. Děkujeme
všem našim ministrantům - Jakubu
Kučerovi, Michalu Velčovskému, Dušanu Kratochvílovi, Lence Lukašíkové,
Jiřímu Lukašíkovi - za skvěle odvedenou práci, Alici Mikeskové za přednes
přímluvy a Dominice Patlevičové za
odevzdání obětního daru.
Celou mši vysílala v přímém přenosu TV NOE a následující den odvysílala reprízu.

Výtvarná soutěž ,,CHRÁM SV. VÍTA“
výtvarný a literární projekt českých a slovenských škol
pořádaný k 670. výročí položení základního kamene
katedrály sv. Víta
V 15 hodin pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy
soutěžních prací v Anežském klášteře. V úvodu promluvil
prof. Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc.
Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., který vysoce ohodnotil úroveň dětských prací. Zároveň zdůraznil, že Národní galerie v Praze
ve svých prostorách vystaví soutěžní práce. Poté předal slovo paní Běle Gran Jensen, která také ocenila vystavená díla.
Společně se pak domluvili na pokračování spolupráce při
realizaci výtvarných soutěží.
Měli jsme radost, protože mezi oceněnými byli i žáci
naší školy.
Cenu za soubor grafik žáků 1. stupně získaly Jana Juráková, Linda Karlíková, Tereza Kučerová, Sabrina Slavíčko-
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vá, Kamila Juráková, Veronika Buráňová, Kateřina Juráková z Prakšic, Alice Mikesková a Věra Kouřilová.
Ocenění za soubor linorytů žáků 2. stupně obdrželi Jiří
Buráň, Tereza Vlková, Natálie Galasová, Eliška Kadlčková,
Dominika Patlevičová, Adam Kazík, Nikola Mošťková, David Mahdal, Klára Velecká.
Získali jsme také Cenu poroty, jednu z hlavních cen. Za
překrásnou grafiku ji získala Alice Mikesková, která převzala diplom z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky v
Arcibiskupském paláci. Alici i ostatním dětem k tomuto významnému úspěchu blahopřejeme.
Jana Kovaříková
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Poděkování
Naše škola přispívá potřebným
svou nezištnou prací v rámci hnutí
Na vlastních nohou Stonožka už 24
let. I když jsme zpočátku začínali malováním vánočních přání v hodinách
výtvarné výchovy a v kroužcích, dnes
je činnost hnutí mnohem rozmanitější a na každé škole či školském zařízení specifická. Do práce na pomoc
potřebným se u nás zapojuje víc a více
lidí, kterým není lhostejné, jak žijí lidé
v nouzi. Děti s pomocí rodičů, učitelů
a dalších dobrovolníků vyrábějí drobné dekorativní předměty, chystají
vernisáže svých výtvarných prací, pořádají prodejní akce a z výtěžku pak
přispívají prostřednictvím hnutí těm,
kteří tuto pomoc potřebují.
V závěru tohoto kalendářního
roku bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na této společné práci ve
prospěch potřebných.
Děkuji místnímu obecnímu úřadu
a také Obecnímu úřadu v Pašovicích
za poskytování pravidelného finančního příspěvku na stonožková setkání
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze a na další akce hnutí.
Chtěla bych také poděkovat místnímu farnímu úřadu za pomoc při
organizaci zájezdu na Bohoslužbu
pro Stonožku a při prodejích u kostela. Dále děkuji všem ministrantům,
kteří při slavnostní Bohoslužbě pro

Stonožku v katedrále důstojně reprezentovali naši školu a obce Prakšice a
Pašovice.
Děkuji také
- všem dětem, které vyrobily v rámci podzimního projektového dne
drobné dekorativní předměty k prodeji a všem učitelům, kteří je vedli,
aby jejich výrobky byly zdařilé.
- dětem z výtvarného kroužku, které se úspěšně zúčastnili výtvarné
soutěže ,,Chrám sv. Víta“, vyrábějí
krásné dekorace k prodejům, prodávají své výrobky v adventních
prodejích a účastní se dalších stonožkových akcí
- žákyním Dominice Patlevičové,
Alici Mikeskové, Tereze Kučerové
a Janě Jurákové za mimořádnou
aktivitu ve prospěch hnutí i v mimoškolních akcích.
- žákům a rodičům, kteří pomohli
svým dětem při prodeji na Kateřinském jarmarku a u kostelů (
rodina Terezy Kučerové, Nely Vlkové, Lucie Fojtáchové a Adama
Rajnohy)
- mým kolegyním, které obětavě
pomáhaly při akcích Stonožky, a
to zejména Janě Horonyové, Pavlíně Gajdůškové, Marii Vlkové,
Lence Jurákové a Monice Mahdalové
- paní Ireně Kadlčkové za odborně

vedený kurz vánočních dekorací
a zhotovení nádherného obětního
daru určeného do chrámu sv. Víta,
Václava a Vojtěcha
- paní Fojtáchové za vedení kurzu
zdobení perníků
- paní Vlčnovské a Maráškové z Pašovic za zhotovení dekorativních
vazeb k prodeji
- rodině Jenerálové a Hefkové za
upečení perníků k adventním
prodejům a za sponzorský dar pro
hnutí
- paní Evě Vlkové a Martině Galasové za zhotovení překrásných dekorativních perníků
- paní Marii Koutníkové za obětavou pomoc při prodejních akcích
- poděkování zaslouží také všichni
ostatní, kteří se akcí hnutí zúčastnili či se na akcích spolupodíleli
A také děkuji Vám všem, kteří zakoupením drobného dárku vyrobeného našimi dětmi napomáháte dobré věci ve prospěch potřebných. Váš
finanční příspěvek bude prostřednictvím hnutí poskytnut těm, kteří tuto
pomoc potřebují. Jsem ráda, že se
každoročně najde tolik lidí, kteří mají
pochopení pro naši práci a obětavě
nám pomáhají.
Přeji Vám krásné prožití Vánoc a
radostné vykročení do nového roku.
Jana Kovaříková

Střípky z mateřské školky
V září jsme se ve školce přivítali s 42 dětmi včetně nováčků, kteří mezi své kamarády z počátku přicházeli nejistě a s
obavami. Dnes už se slzička skutálí po tvářičce málokomu,
ale i ta se vzápětí po rozloučení s maminkou rozplyne.
Snažíme se, aby školka nebyla pro děti jen místem na
hlídání, ale aby čas, který děti ve školce stráví byl naplněný
smysluplně. Školka by měla být pro děti místem objevování,
poznávání, nových zážitků, ale také místem důvěry, kde se
budou cítit spokojeně.
A protože jsme mateřská ŠKOLA, je našim úkolem
vzdělávat – ano i ve školce se děti vzdělávají. Avšak toto
vzdělávání probíhá zcela jiným způsobem než například na
základní škole. Děti se učí při běžných každodenních činnostech, při hře s kamarády, a při nejrůznějších příležitostech, které pro ně připravujeme. Školní vzdělávací plán pro
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nadcházející tříleté období jsme nazvali „Haló děti, svět k
vám letí“ a je vlastně pozvánkou k dobrodružnému objevovaní světa kolem nás. Letošní třídní vzdělávací plán má název „Svět je pestrá paleta poznání“. Pestrou nabídku témat
spojuje záměr věnovat se více ekologii a ochraně životního
prostředí. Dozvídáme se spoustu zajímavých věcí o tom, co
škodí a naopak prospívá životnímu prostředí, ale také lidem
samotným. Například tvoříme z recyklovaných materiálů a
použitých věcí - odpadu, učíme se jak a proč třídit odpad,
ale také šetřit vodou, nebo papírem.
Běžnou vzdělávací nabídku ještě během celého roku
zpestřujeme o další aktivity. V letošním roce mají děti možnost navštěvovat kroužek Hravá angličtina, kde se hlavně
prostřednictvím her seznamují s cizím jazykem, kroužek
Veselé pískání, kde si osvojují základy hry na zobcovou
flétnu a logopedický kroužek Povídálek, kde se věnujeme
dětem, které mají problémy s výslovností. V oblasti logopedie úzce spolupracujeme s SPC Uherské Hradiště. Paní
logopedka k nám dojíždí na konzultace a doporučuje další
postup, případně návštěvu klinického logopeda.
Kromě kroužků nabízíme dětem také další zajímavé
akce. V září jsme si s dětmi společně užili „Opékání brambor“ na školní zahradě. Dětem brambory tak chutnaly, že
je prohlásily za nejlepší brambory na světě. O týden později už jsme s dětmi ze třídy Srdíček zase trénovali řidičské
schopnosti na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Dalším
příjemným zážitkem byla návštěva loutkového divadélka
Rolnička s pohádkou Cukrárna u čarodějky, která uchvátila
děti svým dějem, tradičně detailně propracovanými kulisami a zvukovými i světelnými efekty, ale přinesla i poučení.
V říjnu jsme opět vyrazili do zábavního centra Galaxie
Zlín, kde se děti do sytosti vyřádily a i přes počáteční obavy
vše proběhlo v naprostém pořádku, a to hlavně díky dětem,
které se i přes svůj věk chovali podle dohodnutých pravidel.
Jsme rádi, že se k nám opět přidali také některé maminky.
Opět nás letos navštívila psí „terapeutka“ labradorka
Ariska, a pod vedením své paničky nám dokonce přímo na
dětech předvedla, jak dokáže „léčit“ pomocí canisterapie.
Živé zvířátko ve školce! Krásný a veselý zážitek.
Podzimní větřík vybízel k uspořádání Drakiády, na kterou jsme pozvali také rodiče, kteří se zarputile snažili zkrotit neposedný vítr, ale také vysvobozovat zamotané draky.
Také díky nim jsme si s dětmi užili hezké dopoledne.
Zažili jsme i kouzelné dopoledne s opravdovým Kouzelníkem Reno, který přijel kouzlit nejen pro děti, ale i s dětmi.
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Konec října jsme završili společným odpoledním Dýňováním. Letos jsme kvůli počasí dlabali a vyřezávali dýně v
teple ve školce. Těší nás, že přišli pomoct nejen rodiče, ale
také prarodiče. Vyrobená strašidýlka jste pak mohli obdivovat před Obecním úřadem v Prakšicích.
V listopadu jsme se opět sešli na již tradičním „Zamykání zahrady“, kde skřítek Podzimníček z naší školní zahrady
odměnil děti za to, že mu společně s rodiči i prarodiči vyrobily kamarády – krásné skřítky Podzimníčky (které jste
mohli vidět v sále na besedě s důchodci). Pak jsme si zatancovali a lampiony posvítili broučkům na jejich posledním
letu vesnicí. Na školní zahradě hezky za zpěvu ukolébavky
jsme je uložili k spánku do listí a zahradu zamkli zlatým klíčem.
V průběhu října a listopadu jsme 3x týdně dojížděli se 3
skupinkami dětí na ozdravný pobyt v solné jeskyni. Snad se
to projeví na zlepšení zdravotního stavu dětí.
A je tu prosinec a s ním Mikuláš, který dětem do školky
spolu s anděli a čertem přinesl kousek sváteční atmosféry
a všechny hodné děti bohatě odměnil. A pak si zase naši
malí čertíci ze školky zaskotačili při svém vystoupení u slavnostního Rozsvěcování vánočního stromečku u Obecního
úřadu v Prakšicích. Také ve školce to už voní vánocemi. S
dětmi jsme si nazdobili voňavé perníčky a společně s rodiči
na odpoledních „Vánočních dílničkách“ vyrobili hezké vánoční dekorace – představte si, že také z odpadů!
Další vánoční výrobky dětí nabídneme na „Vánoční výstavce“ v mateřské škole.
Už jen čekáme na vánoční stromeček! Pro rodiče jsme
si připravili Vánoční besídku s překvapením – snad se nám
povede. Čeká nás ještě poslední sváteční Vánoční den ve
školce a kdo ví, možná, že i ve školce bude nadělovat Ježíšek.
Pak už si popřejeme: Šťastné a veselé!, a sejdeme se opět v
novém roce plni nových zážitků.
Za sebe a všechny zaměstnance mateřské školy bych
chtěla poděkovat všem ochotným rodičům a ostatním
organizacím, které naši mateřskou školu v letošním roce
podporovali ať už materiálně, či jakoukoliv jinou činností
(pomoc při organizaci pohádkového lesa, hrabání listí na
školní zahradě..). Doufáme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
Vám všem a také všem občanům Prakšic i ostatním čtenářům Prakšických novin přeji krásné pohodové vánoce a
v novém roce hodně štěstí a hlavně zdraví.
Pavlína Michálková, DiS., vedoucí učitelka MŠ
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Prakšice na starých mapách - díl I.
První dochovaná mapa našeho území je od norimberského kartografa Erharda Etzlauba, který vytvořil k
jubilejnímu roku 1500 cestovní mapy, které sloužily při
putování věřících do Říma. Na této mapě je vyznačeno i
22 českých, moravských a slezských měst a jsou tam také
vyznačeny trasy do Říma. Pozor, mapa je orientovaná
severem dole a jihem nahoře. Na ukázce této mapy ( viz
Obr.1 ) naším územím je vyznačena cesta z Krakova, přes
Olomouc, Brno, Znojmo, Vídeň a dál na jih. Pro usnadnění orientace na této mapě jsou tyto města na trase dodatečně vyznačena červeně. Vlevo od této trasy je vyznačeno
hraniční pohoří Uherského království- Bílé Karpaty. Tam
někde leží i Prakšice, které na této mapě pochopitelně ještě
chybí.
Obr. 4

Obr. 1
Na Obr.2 je mapa Moravy z roku 1569 od Pavla Fabricia-matematika a osobního lékaře císaře Maxmiliána II.
Na ukázce našeho území na této mapě -detail viz Obr.3
Prakšice stále ještě nejsou..
Další známá mapy Moravy je mapa našeho rodáka
Jana Amose Komenského z roku 1624. Mapa je vyzdobena čtyřmi vedutami měst Brna, Znojma, Olomouce a
Polné. Prakšice na ní opět schází, pochopitelně mnohem
menší vesnici Komni tam Komenský už ale uvedl. Vlastní
mapa a detail z ní je na Obr. 4 a 5.

Obr. 2
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Obr. 5
Daleko podrobnější mapu Českých zemí vytvořil Jan
Kryštof Müller-rakouský vojenský inženýr v roce 1716.
Mapa je čtyřlistová a je v měřítku 1:180 000. Mapa se nazývá stavovská, protože byla vydána nákladem moravských stavů. Popis mapy je německý. A právě na této mapě
najdeme poprvé i Prakšice. Na Obr. 6 je detail z této mapy.

Obr. 3
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Společně z vyznačením naší vesnice, jsou na potoce Holomňa znázorněny už i čtyři tehdejší prakšické rybníky.

uvedený list vyrobili různí autoři, má jiný styl a bohužel se
oba listy přesně nenapojují. Přesto má mapa pro nás historicky velkou vypovídající hodnotu a dozvíme se z ní mnoho
zajímavých informací o naší vesnici.

Obr. 6
Všechny předchozí uvedené mapy tvořili jednotlivci.
Další mapy byly již kolektivní díla a vytvářely je skupiny
kartografů. Souviselo to s potřebou vytvořit kvalitnější a aktuálnější díla ve větším měřítku, samozřejmě pro vojenské
účely. Za vlády Marie Terezie tato práce začala a za panování Josefa II. byla dokončena. Za 23 let byla zmapována
celá monarchie. Mapa je nazývána 1. vojenské mapování-Josefovské. Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: 28 800. Důstojníci vojenské topografické
služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou „a
la vue“, česky to zní méně vznešeně - „od oka“, tj. pouhým
pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až
350 km2. Velká pozornost byla věnována komunikacím,
řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná
půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek
(mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat.
Na Moravě bylo mapování provedeno v roce 1764-1768.
Bylo vytvořeno 126 mapových listů a čtyři svazky popisu.
Na Obr. 7 je detail, který byl vytvořen spojením listů č. 106
a 107 této mapy-v místě, kde leží Prakšice. Protože každý

Obr. 7
Na této mapě z roku 1764 jsou v Prakšicích zakresleny
čtyři rybníky na potoku Holomňa a za posledním rybníkem je zakreslen mlýn. Nad vesnicí je již zobrazen panský
statek a vedle vesnice zobrazena kaple sv. Josefa ( dle farní
kroniky byla původní dřevěná kaple zasvěcena sv. Václavovi ). Směrem k dnešním Drahům je na mapě označen
lom kamene ( Stein br.). Z názvů dnešních „tratí“ je na
mapě pouze označení lesu Dobřín. Ve vesnici jsou zakresleny také tři kříže- na Dědině, nad uličkou Malé strany a
nad vesnicí. Silnice do Prakšic od Uherského Brodu je na
mapě vedena jinak-vedla první na Horní konec. Po pravé
straně jednotlivých mapových listů byl vypracován soupis
obcí.a u každé vesnice je uveden počet sedláků, domů a
počet míst k ustájení koní.. Z tohoto popisu se tak dovídáme, že v roce 1764 bylo dle této mapy v Prakšicích 38
sedláků, 59 domů a 100 míst pro ustájení koní.
(Pokračování příště)
Zapsal: František Buráň

TJ Sokol hodnotí
Vážení spoluobčané, fotbaloví fanoušci, se závěrem roku je čas na bilancování a hodnocení. Nejinak je tomu i v
našem TJ Sokol Prakšice-Pašovice. Jsem
především rád, že naše malé obce si nadále drží laťku hodně vysoko v obsazení
3 mládežnických mužstev v okresních
fotbalových soutěžích a krajské soutěži
mužů. Jak jednotlivá mužstva zvládla
podzimní soutěž a jakou výchozí pozici
na jaře budou mít, nechám na zhodnocení samotných trenérů:
Přípravka
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Do fotbalové přípravky nastoupili chlapci a dívky ve věku od 6 ti let do
11 let, v počtu téměř 30. Patří mezi ně
zkušení „matadoři“ Matěj Helísek, který
se v podzimní části může pyšnit 26 střelenými góly, Sabrina Slavíčková 9 gólů,
Jakub Dlapa 3 góly, Vít Varaďa 2 branky,
ale i nově v pozici obránce Štěpán Jahoda
(vstřelil 4 góly), který do loňské sezóny
hájil naši branku, v té ho vystřídal zkušený Adam Jurák. Do základní sestavy
patří nově A. Lukašík,
K. Jenerálová, V.Varaďa, J. Lukašík,

Robin Puček. Nesmíme zapomenout
také na ostatní mladé fotbalisty a fotbalistky, kteří v krátkých minutových intervalech střídají. V podzimní části se naši
fotbalisti umístili se 13 body na 5 místě (
4x výhra, 1x remíza, 4x prohra) .
Těší nás obrovský zájem dětí o fotbal,
a proto jsme museli udělat změnu v tréninkové části rozdělením do skupin.
Základní sestavu trénuje Jïří Helísek,
mladší a méně zkušené děti trénuje Robin Puček, Tomáš Mrázek , Petr Slavíček
a ty nejmenší M.Zemánková. Tréninky
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jsou 2x týdně, byly zahájeny v polovině
srpna a konec podzimní části byl v měsíci říjnu.
Na jarní část soutěže navážeme již v
lednu zimní přípravou v místní tělocvičně.
Tradičně jsme se s dětmi a podzimní
částí soutěže rozloučili malým občerstvením a fotbálkem, kdy děti opět zvítězili nad námi dospělými. Chtěli bychom
poděkovat dětem za úžasný přístup k
zápasům, tréninkům a rodičům za podporu a výdrž.
Žáci
Na podzim jsme posílili kádr. Na
hostování k nám přišli 3 šikovní hráči z
Doubrav, Hřivínova Újezdu a z Dobrkovic a doplnili tím sestavu na uspokojivý
počet 14 hráčů. Po podzimní části sezony Okresního přeboru jsme na 6.místě .
Nejlepším naším střelcem je Matěj Řezníček, který vstřelil 9 branek. Zúčastnili
jsme se také Okresního poháru žáků,
kde jsme vypadli až se silným Újezdcem
ve čtvrtfinále.
Petr Slavíček, Martina Zemánková trenéři
Dorost
vstupoval do sezony s vědomím, že
hráčů je málo, a že každá neúčast kteréhokoliv hráče bude znát na celkovém
výkonu mužstva, což se taky potvrdilo.
Letní přípravu absolvovali všichni
hráči, kteří slíbili účast. Během sezony se
však počet hráčů snižoval jak se zdravotních, tak i jiných důvodů. Toto se projevilo i na výsledcích odehraných zápasů.
Z celkového počtu 9 družstev jsme
skončili na 7. místě. Získali jsme 7 bodů
za dvě vítězství, jednu remízu a pět proher. Skóre: 23 vstřelených gólů, 30 obdr-

žených gólů.
Hra u minimálně třech prohraných
zápasů byla vyrovnaná, bohužel jsme
doplatili na neproměňování gólových
šancí.
Chtěl bych poděkovat zdravému jádru hráčů, kteří pravidelně chodili jak na
tréninky, tak i na zápasy. Rodičům děkuji
za pomoc při přepravě hráčů na venkovní zápasy.
Věřím, že v zimní přípravě a jarní
části sezony se nám bude dařit lépe, že
mužstvo bude ukázněnější v docházce,
a že se posuneme minimálně do středu
tabulky.
Josef Kadlček – trenér dorostu
Muži
Mužstvo vstoupilo do soutěžního
ročníku 2014/15 s některými změnami.
Nejvýraznější pak, že domácí zápasy se
místo neděle hrály v sobotu. Tato změna
se negativně odrazila na návštěvnosti, a
z tohoto důvodu jarní utkání se budou
hrát již zase v neděli.
Samotný kádr mužstva byl doplněn
před soutěží o hostující hráče: Bortela z
Nivnice, Bachůrka z Újezdce, Hostýnka
z Hrušovan a v průběhu podzimu Mana
z Uherského Brodu. Obzvlášť hráč Bortel
se osvědčil a patřil k nejlepším střelcům
mužstva. V mnoha zápasech jsme nastupovali pouze s jedním náhradníkem, a
tak o důležitosti těchto hostujících hráčů
nelze pochybovat. Největší nespokojenost je však s tréninkovou docházkou,
ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Samotné umístění v tabulce (11. místo) není
uspokojivé, ale na druhou stranu zisk 19.
bodů není špatný a odstup od šestého
místa je jen pěti bodů. Husarský kousek
se nám podařil ve Vlčnově, kdy silně

oslabené mužstvo (po hodovém veselí)
porazilo mužstvo jako jediné vedoucí
mužstvo tabulky.
Zimní příprava bude probíhat dle
našich možností, a to v našem areálu na
umělé trávě.
Přátelské zápasy budou řešeny průběžně.
Vojtěch Gajdůšek – trenér 1. mužstva
Soutěžní zápasy mužů na domácí
půdě se budou hrát opět v neděli.
K tomu, aby naše mužstva se ctí
mohla reprezentovat Prakšice a Pašovice
na poli sportovním svými fotbalovými
výsledky, je potřeba mít kvalitní zázemí.
V letošním roce prošel sportovní areál a
budova kabin zásadní rekonstrukcí, kterou zrealizovala a finančně pokryla ze
svého rozpočtu a získaných dotací, obec
Prakšice. Byla zateplena celá budova,
včetně výměny oken a dveří, rekonstrukce elektřiny, výměna podlahové krytiny
a celková výmalba všech prostor budovy.
Současný vzhled a vybavení nám může
ledakdo závidět.
K chodu mužstev je ovšem zapotřebí nejenom dobré zázemí, ale i finanční
podpora. Tu získáváme opět z velké části
od obcí Prakšice a Pašovice, a taktéž v
nemalé míře od sponzorů.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomáhají Prakšicko–Pašovskému
fotbalu, za jejich volný čas strávený ve
prospěch druhých a jménem TJ Sokol
Prakšice – Pašovice popřát všem spoluobčanům pohodové svátky vánoční a
do nového roku 2015 především spoustu
pevného zdraví a životního optimismu.
Stanislav Velecký
předseda TJ Sokol Prakšice-Pašovice

POZVÁNKA

Plesy v roce 2015

24.12.2014 se uskuteční od 14.00 hodin koledování u
Betléma v kostele Krista Krále v Prakšicích, které pořádá FS Holomňa.
28.12.2014 se uskuteční od 16.00 hodin v kostele Krista Krále Vánoční koncert dechové hudby Boršičanka.
1.1.2015 se uskuteční v 18.00 hodin na hřišti novoroční ohňostroj.
11.1.2015 se uskuteční od 14.00 hodin v sále Dětský
karneval.

17.1.2015
ples SRPŠ
7.2.2015
farní ples
17.2.2015
ples TJ Sokol

Prosinec 2014

Zápis do 1. třídy
se uskuteční ve čtvrtek 5. února 2015. Bližší informace obdrží rodiče prostřednictvím pozvánek
v lednu 2015.
Vedení školy
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A.Mikesková s kardinálem Dukou

Podzimní dílny v ZŠ

Mikuláš

Mikuláš

Nakladač

Nové nákladní auto

Nový chodník Za Humny

Sběrný dvůr
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