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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsou tu prázdniny, čas dovolených
a také nové číslo Prakšických novin.
Na obecním úřadě jsme v červnu
pasovali na školáky děti z mateřské
školy, kteří nastoupí v novém školním roce do 1. třídy základní školy.
Rozloučili jsme se s deváťáky, kteří
naopak základní školu opouští. Oběma skupinám dětí jsme popřáli hodně úspěchů, radosti ze školy a těm
velkým také správné rozhodnutí pro
další životní cestu.
Proběhl tradiční turnaj ulic v kopané za velké účasti fotbalistů i jejich
fanoušků. Podrobnější popis najdete
v novinách.
Získali jsme dotaci na pořízení
kompostérů pro občany obce. V současné době jsou již kompostéry dodány a budou se postupně rozvážet zájemcům. Pokud si někdo netroufá na
jeho složení, zaměstnanci obce mu to
rádi udělají. Chtěl bych vás upozornit,
že postupně nebude možno ukládat
biologicky rozložitelný odpad do popelnic a jedna z možností je kompostovat tento odpad doma.
Konečně jsme získali stavební
povolení na dostavbu kanalizace na
Horním Konci. Protože má být v říjnu
vyhlášena výzva ze Státního fondu ži-

votního prostředí, pokusíme se podat
žádost o dotaci na tuto výstavbu. Bude
záležet na podmínkách, za kterých
bude moct být dotace poskytnuta.
Je vyřízeno územní rozhodnutí na
stavbu chodníku do Vinohradů, po
nabytí právní moci, v polovině července, požádáme o stavební povolení.
Chodník bychom chtěli vybudovat do
října letošního roku.
Úspěšně proběhla i kolaudace
chodníku v ulici Za Humny.
Je zpracován projekt rekonstrukce
topení v základní škole. I v tomto případě počkáme, jestli nebude možnost
čerpání dotace, přesné podmínky poskytnutí by měly být známy v srpnu.
Je zpracován projekt výstavby garáží a bude požádáno o územní řízení
a stavební povolení. Vizualizace objektu je zveřejněna v novinách.
V zastupitelstvu obce byla schválena studie rekonstrukce pohostinství. V současné době se zpracovává
projekt rekonstrukce pro stavební
povolení. Dojde k přístavbě salonku
o ploše cca 140 m2, k vybudování kuchyně o ploše cca 35 m2 a sociálního
zařízení tak, aby se tato část objektu
mohla používat samostatně pro oslavy a společenské akce.
Byla zpracována i studie přístavby nové tělocvičny u základní školy.
Šlo by o tělocvičnu, jejíž rozměry by
splňovaly parametry basketbalového

hřiště, tenisu, volejbalu apod. S ohledem na skutečnost, že předpokládané
náklady jsou poměrně vysoké a prozatím není jisté, zda na tuto akci získáme dotaci, zastupitelstvo rozhodlo,
že se nyní nebude pokračovat ve zpracování projektové dokumentace.
Požádali jsme Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na restaurování
křížů pod hřbitovem.
Zastupitelstvo rozhodlo, že i zbylé kříže v katastru obec převezme do
svého majetku, aby je mohla průběžně restaurovat, pokud možno z dotací
na opravu sakrálních památek.
Realizovali jsme výsadbu zeleně
na starém hřbitově.
Proběhla úprava hrací plochy na
hřišti jeho zapískováním, v průběhu
prázdnin bychom chtěli provést zavětrování zastřešení na hřišti, úpravu
plochy pro grilování na hřišti, úpravu
prostranství před domem služeb, do
října bychom chtěli i opravit cestu
k sálu.
V srpnu SDH připravuje na hřišti
výlet s dechovou hudbou a ukázkami
požární techniky.
Koncem srpna připravujeme pro
děti rozloučení s prázdninami. Připravuje se i farní den.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát pěkné prožití dovolených a dětem krásné prožití prázdnin.
Josef Hefka, starosta obce

Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice ze 4. veřejného zasedání konaného v pondělí 15.6.2015.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.Petr Buráně a Antonína
Janču.
Schvaluje složení návrhové komise: Josefa Kadlčka a Rostislava Němečka.
Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní
činnosti za rok 2014 ve výši 5 706 922,66 Kč převedením na
účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad.
Schvaluje přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Prakšice od
obce Pašovice v částce 8 000 Kč na krytí nákladů akcí pro
„Stonožku“ a účelového daru v částce 3 000 Kč na nákup
materiálu pro rukodělné a výtvarné kroužky.
Schvaluje prodej pozemku parc.č. 3103 o výměře 1m2 v obci
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a k.ú Prakšice Michaele Blahové, Prakšice 69 za cenu 10 Kč.
Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2316 o výměře 37 m2
v obci a k.ú. Prakšice Ludmile Valentové, Prakšice 199 za
cenu 520 Kč.
10. Schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 3768 o výměře 1 331
m2 v obci a k.ú. Prakšice podle § 10 odst.4 zák.č. 503/2012 Sb.
od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha.
11. Schvaluje bezúplatný převod pozemku pod stavbou parc.č.st.593 o výměře 49 m2 v obci a k.ú. Prakšice podle
§ 7 odst. 1/3 písm.č) zák. č. 503/2012 Sb. od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha.
12. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na
poskytnutí podpory z OPŽP k projektu Kompostéry pro
občany obce Prakšice číslo 15231554 v plné výši.
13. Schvaluje záměr odprodeje pozemku parc.č. 2226/2
v KÚ Prakšice.

9.
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14. Schvaluje zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Prakzemcích parc.č. 2535, parc.č. 786/8, parc. č. 3268,
šice o 110 000 Kč a převedení 40 000 Kč vázaných
parc. č. 2818, parc.č. 2508, parc.č.st.482, parc.č. 2979
prostředků z úspory elektrické energie na provoz záa parc.č.3158 v obci a k.ú. Prakšice do vlastnictví
kladní školy s prioritou pořízení serveru a zabezpečeobce.
ní počítačů do počítačové učebny.
18. Ukládá starostovi obce projednat s Ředitelstvím silnic
15. Schvaluje vypracování projektové dokumentace výZlínského kraje bezpečnostní řešení komunikace s cístavby vodovodu v ulici Za Humny za podmínky odlem zajistit bezpečnost chodců na přiléhajícím chodprodeje pozemků, na kterých bude vodovod budován
níku.
19. Schvaluje žádost ZŠ o mimořádnou finanční dotaci
obci Prakšice.
na akce pro „Stonožku“ve výši 10 000 Kč..
16. Neschvaluje zpracování projektové dokumentace na
20. Schvaluje změnu rozpočtu č.2.
dostavbu tělocvičny.
17. Schvaluje nabytí nemovitých věcí - křížů na po-

Společenská kronika
V dubnu se dožila významného životní jubilea 80 let paní Marie Buráňová .V květnu se dožil 85 let pan Stanislav Běhůnek a v červnu se dožil 80 let pan Antonín Valerián.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 30. 6. 2015
Narození

Úmrtí

•
•
•
•

•
•
•
•

Barbora Kučerová
Sofie Buráňová
Tomáš Fojtách
Antonín Moštěk

Přihlášení
•
•
•

Darina Kostelníková
Wellington Lius Consul Losada
Ondřej Řezníček

Ludmila Bednaříková
Marie Babušíková
Josef Polášek
Marie Chaloupková

Odhlášení
•
•
•
•

Marek Důbrava
Milena Důbravová
Darina Důbravová
Kateřina Důbravová

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30. 6. 2015 - 1021.

Vítání občánků
V květnu proběhlo v obřadní síni
obecního úřadu vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší občany obce Prakšice
Radovana Galbavého,
Adama Záviška
a Anežku Vlkovou
s jejich rodiči a prarodiči.
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Slavnostní události na obecním úřadě
V květnu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme
přivítali nejmladší občany obce Prakšice Radovana
Galbavého, Adama Záviška a Anežku Vlkovou s jejich
rodiči a prarodiči.
Ve čtvrtek 18.6.2015 proběhlo na obecním úřadě
pasování předškoláků z mateřské školy mezi prvňáky.
Přijetí se zúčastnilo celkem 13 dětí z Prakšic, které po
prázdninách nastupují do 1. třídy ZŠ – Vojtěch Bednařík, Lukáš Zálešák, Jana Špoková, Šárka Zálešáková, Marek Jež, Adam Hladiš, Karolína Němečková,
Michaela Kubová, Marie Jahodová, Martina Vlková,
Lukáš Běloch, Dominika Valášková a Ondřej Blaha..
Pasování připravily a provedly učitelky MŠ za přítomnosti rodičů a prarodičů dětí.
Na závěr děti obdržely dárky od MŠ a obce Prakšice.
Ve čvrtek 25. 6. 2015 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu slavnostní přijetí žáků 9. třídy, při příležitosti ukončení jejich povinné docházky. Ze základní školy odchází na střední školy a učiliště celkem
15 žáků z Prakšic a Pašovic. Se školou se rozloučili

Roman Hlavín, Lukáš Horenský, Vendula Chmelová,
Renáta Jakešová, Lenka Lukašíková, Alžběta Marášková, Dominika Patlevičová, Patrik Peňáz, Filip Slezák,
Nikola Tomková, Natálie Valášková, Vít Vlčnovský,
Petr Vlk, Michaela Vráždilová a Radka Zemánková.
Přijetí se zúčastnil ředitel ZŠ Mgr. P. Savara, třídní
učitelka Mgr. M. Mahdalová.
Po projevu starosty obce se žáci zapsali do pamětní
knihy a obdrželi malý dárek.

V mateřské škole od velikonoc do léta
Velikonoce, svátky jara, jsme
oslavili s dětmi v mateřské škole tradičním barvením vajíček různými
technikami, děti měly možnost se
podívat, jak se plete tatar a společně
jsme vyráběli výrobky na velikonoční výstavu výrobků. Povídali jsme si
o mláďátkách, jaru, jarním počasí..a
vyvrcholením jarního ladění byla
velikonoční dílnička, kde si děti se
svými rodiči měly možnost vyrobit
ozdůbky do svých domovů.
Několikrát jsme se vypravili
i mimo naši vesnici, do Uherského
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Brodu. V dubnu například na výstavu zemědělských zvířat a strojů
na Střední zemědělskou školu, kde
děti zaujaly stroje k orání, kypření
půdy, práce kovářů, pekařů i zedníků a jiné. Děti se mohly potěšit pohledem na různé druhy domácích
zvířátek, moc se jim líbili králíčci,
kůzlátka, slepičky i kohoutci.
Další naše cesta vedla ještě dál, do
Starého Města u Uherského Hradiště do REC Group, kam se podívaly
jen děti starší, protože tento výlet je
náročný jak časově, tak i obsahově.

Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program, mnoho zajímavostí
o recyklaci a třídění odpadů, soutěže, úkoly, cesta ve vláčku Steelince
a prohlídka pirátské lodě.
Konec dubna je tajemný, magický. I u nás ve školce jsme pro děti
připravili čarodějnický rej na školní
zahradě. Děti plnily discipliny, tančilo se a vařili jsme společně čarodějnický lektvar z bylinek, kyselých
červů a šumivé přísady. Než se lektvar pořádně vyluhoval, potěšili jsme
přítomností dětských čarodějnic
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i občany Prakšic na tradiční obchůzce vesnicí v kostýmech.
A na řadu přišla besídka..a pro
koho v květnu? Přece pro naše nejmilejší maminky. Děti si daly spoustu práce, do díla daly kus vytrvalosti,
trpělivosti a hlavně lásky. Vznikla tak
krásná besídka plná básniček, písniček, dramatizace pohádky a tancování, zakončená rozdáváním dárečků,
které děti pro své maminky samy
vyrobily.
Co děti z naší školičky taky už ví?
Že kniha je v životě člověka velmi
důležitá, chováme se k ní hezky, a že
knihy si nemusíme jen kupovat, ale
můžeme si je i půjčovat v knihovně.,
o čemž jsme se přesvědčili návštěvou
knihovny v Uherském Brodě. Knihy
napíše pan spisovatel, obrázky, které se jmenují ilustrace nakreslí pan
ilustrátor. I nás navštívila paní spisovatelka Ivanka Radilová. Připravila
pro děti autorské čtení ke své knize
pohádek Kouzlo diamantové kapky,
proložené aktivitami pro děti.
Naše děti jsou velmi šikovné i ve
sportu. V květnu se 5 dětí zúčastnilo
plavecké soutěže Dobrodružná cesta
žabky Žofky, kde děti plnily úkoly ve
vodě i pod vodou. Z 50ti dětí se na
třetím místě umístila Michalka Kubová – gratulujeme.
Další sportovní soutěžení proběhlo ve školce, děti soutěžily ve
třech sportovních disciplínách, a to
skoku z místa, hodu míčkem a běhu
na 20 metrů. Oceněny byly všechny děti a ze sportovců, kteří byli na
prvních až třetích místech, jsme
vybrali pár zástupců, kteří nás jeli
reprezentovat do Uherského Brodu
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na sportovní olympiádu mateřských
škol. Gratulujeme Dominičce Valáškové, která se umístila na třetím místě ve sprintu na 30 metrů a Darince
Mrázkové, která byla třetí hned ve
dvou disciplínách, a to skoku z místa
a běhu na 1 kolo.
Ani tak jsme ještě se sportem neskončili. Další naše cesta vedla do
Uherského Brodu na dopravní hřiště. Pro děti byl připraven výukový
program a hlavně jízda na kolech,
koloběžkách a odrážedlech na umělých silnicích, snažily se řídit značkami a semafory, naučily se čekat na
vlakovém přejezdu.
1. 6., Den dětí. Taky jsme ho
v naší školce oslavili, a to hned 2x.
Jednou jen dopoledne ve školce, podruhé společně s rodiči na zahradní slavnosti. V prvním případě děti
soutěžily na školní zahradě, hrály si

a skotačily, nakonec si společně pochutnaly na zmrzlině.
Zahradní slavnost na oslavu Dne
dětí byla slávou velikou :-) Pro děti
byly přichystány úkoly, jen pro sebe
měly děti s prakšické školky skákací
hrad, který mohly využívat celé dvě
hodiny. A komu vyhládlo, mohl si
opéct špekáček, a to jak rodiče, tak
děti. Společně s rodiči jsme se nakonec také zasmáli při legračních rodinných disciplínách.
...“ Máme rádi zvířatáá, zvířatááá..“, a proto jsme se vydali na exkurzi do Prakšic k Zálešákům, kteří
mají domácí zvířátka všeho druhu,
od křečků, přes holuby až po pejsky.
A protože zvířátek není nikdy dost,
náš školkový výlet letos směřoval za
koníkama k indiánům a kovbojům
na ranč Všemina. Počasí nám přálo,
sluníčko svítilo, cestu jsme našli :-)
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Indián Scott nám i s kovbojem přišli naproti hned do autobusu, kde
nás přivítali, zavedli nás na místo,
kde jsme si nechali batůžky, rozdělili
jsme se do dvou skupin, kluci a holky, a program mohl začít. Povídali
jsme si, házeli podkovou, stříleli jsme
z luku, seznámili jsme se s životem indiánů a kovbojů, prohlédli jsme si koníky a na ponících jsme se taky povozili. Samozřejmě jsme nezůstali hlady,
dostali jsme opečený špekáček a po
vydatném občerstvení jsme mohli
vidět jízdu indiána na koni bez sed-

la, skoky na koni,
válečné indiánské
líčení a taky střelbu
z luku pří o z koňského hřbetu. No
zážitek.
V
polovině
června jsme navštívili naše kamarády
z pašovské školky
a hned za dva dny
jsme si zasoutěžili
na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Pro děti byly
přichystány 3 disciplíny, které samozřejmě zvládly všechny děti a všechny
děti byly taky odměněny.
A co bylo dál? Konec června byl
ve znamení pasování předškoláků
a následně posledního spaní předškoláků ve školce.
Pasování na školáky, to je krásná
a důležitá chvíle v životě školkáčků. Děti i jejich rodiny se sešly na
obecním úřadě, slavnostně oblečeni, slavnostě naladěni. Celý průběh
pasování probíhal spíše spontánně,
děti předvedly krátké pásmo básní

a písniček..poté byly pojednom jmenovitě pasováni na školáky, obdržely
knihu a pastelky na památku..a pak
se taky rozloučily s paní učitelkami,
za což děkujeme maminkám, děkujeme též za dárečky a krásné růže.
A dál? Dál už jen velká zábava
a sranda při spaní ve školce. Ve čtvrtek 25.6. v 18 hodin se sešlo 13 předškoláků a v prostorách školky si užilo
celý večer plný soutěží, tanečků, písní při kytaře a pozděvečerní stezce
odvahy s hledáním pokladu. Rodičům děkujeme za zabezpečení večeře a občerstvení pro dětičky, všechno
bylo výborné a děti si poslední spaní
ve školce určitě obrovsky užily.
Co jsme nezmínili? Divadélka, canisterapii, dlouhé procházky,
předplavecký výcvik, který absolvovaly starší děti ze srdíček, a v poslední řadě hledání pokladu u myslivecké chaty.
No co vám budem povídat, bylo
toho hodně, snad i děti si budou pamatovat krásné zážitky ze společně
strávených chvil v naší školičce.
Jitka Jurčíková,
učitelka MŠ Prakšice

Školní rok skončil...
a dlouho dětmi očekávané prázdniny začaly. Pro vedení školy nastal
čas bilancování. V tomto období uveřejňujeme ty nejvýraznější výsledky
našeho snažení. Tady je přehled soutěží olympiád, ve kterých naši žáci
uspěli zcela jednoznačně:
Cestou dvou bratří - celostátní
výtvarná soutěž - Tereza Kučerová
(5.třída) - 3. místo
Týká se to také tebe - celostátní literární soutěž - Nela Vlková (5.třída)
- 1. místo (kat. 3.-5. třída), Kateřina
Gajdůšková (8. třída) - 1. místo (kat.
8.-9.tř.)
O pohár starosty Uherského Brodu
- atletická soutěž - Tereza Kučerová
(5.třída) 1. místo běh 60m, Daniela
Fojtáchová (3.třída) - 4. místo běh
60m
Atletický čtyřboj - Uherský Brod 1. místo - starší žákyně (Valášková,
Lukašíková, Píšková, Kučerová, Ma-
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rášková) - postup do krajského kola
Sudoku - okresní kolo - Tereza Vlková (7. třída) - 3. Místo
Řemesla dnes a před 100 lety - celostátní výtvarná soutěž - Tereza Kučerová, Štěpán Jahoda (5. třída) - čestné uznání
Zlatý list - krajské kolo - mladší
žáci - Alice Mikesková, Jana Juráková, Jan Knechtl, Tadeáš Řezníček, Radim Sukup a Adam Rajnoha
(všichni 6. třída) - 2. místo
starší žáci Ondřej Zálešák (7.tř),
Michaela Kučerová (8. tř.) a žáci
z 9. třídy: Lenka Lukašíková, Dominika Patlevičová, Alžběta Marášková a Filip Slezák - 7. Místo
Pythagoriáda - okresní kolo - Alice Mikesková (6. třída) - 1. Místo
Pythagoriáda - okresní kolo - Kateřina Gajdůšková (8. třída) - 3. 5. místo
Matematická olympiáda - okresní

kolo - Alice Mikesková (6.třída) 1. místo
Memoriál Mgr. Milana Lásky
v basketbalu - starší děvčata 1. místo,
starší chlapci 5. místo
Mc Donalds Cup - okrskové kolo
Uh. Brod - žáci 1. stupně 5. místo
Výtvarná soutěž v PC - okresní kolo - Jana Juráková (6. třída) 1. místo
Fyzikální olympiáda - okresní
kolo - Kateřina Gajdůšková (8. třída)
- 5. místo
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Poznej a chraň - okresní kolo - Alice Mikesková, Jan Knechtl a Tadeáš
Řezníček (6.tř.) - 3. místo. Postoupili do krajského kola.
Ondřej Zálešák, Radim Sukup
a Jana Juráková - 5. místo
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - Nikola Tomková (9.třída) 4.-5. místo
Soutěž ve výpočetní technice okresní kolo - 1. místo Filip Zemánek (7.třída), 2. místo Tadeáš Řezníček (6. třída), 3. místo Ladislav
Knap (6. třída)
Utíkej, rychle utíkej – celostátní literární soutěž - Čestné uznání Nikola Tomková (9. třída)
Chrám sv. Víta - česko - slovenská
výtvarná soutěž - Alice Mikesková
(6. třída) - Cena poroty (v 2. kategorii)
Cena (2. kategorie) za soubor linorytů - Jana Juráková, Linda Karlíková, Tereza Kučerová, Sabina Slavíčková, Kamila Juráková, Veronika
Buráňová, Kateřina Juráková, Věra
Kouřilová
Cena poroty (3. kategorie) za

soubor linorytů - Jiří Buráň, Tereza
Vlková, Natálie Galasová, Eliška
Kadlčková, Dominika Patlevičová,
Adam Kazík, Nikola Mošťková, David Mahdal, Klára Velecká
Všem výše jmenovaným ještě jednou blahopřejeme. Poděkování patří
také učitelům, kteří žáky na soutěže
připravovali. Na slavnostním ukončení roku jsme kromě předání diplomů také vyhodnocovali „žáka školy“
a „sportovce školy“. Dárek od pana
starosty Prakšic ing. Josefa Hefky pro
žáka školy si převzala Lenka Lukašíková, žákyně 9. třídy. Ze stejné třídy je
i sportovec školy – Natálie Valášková.
Obě sklidily zasloužený potlesk všech
přítomných.
I ostatní snaživí žáci se zodpovědným přístupem k práci nebyli zapomenuti, a byli svými třídními učiteli
nebo ředitelem školy odměněni pochvalou na vysvědčení.
Z hlediska organizace školy byl
tento rok poměrně stabilní, beze
změn v průběhu roku. Do učitelského sboru přibyla paní učitelka Mgr.
Jitka Assmannová z Uherského Bro-

du, která se stala třídní učitelkou 1.
třídy. Druhý cizí jazyk – německý –
vyučovala paní učitelka Mgr. Daniela
Chvílová z Drslavic. Druhou třídu po
paní učitelce Mgr. Bc. Marii Hagenbruch, která je na mateřské dovolené,
převzala paní učitelka Ing. Jana Horonyová. Novinkou tohoto roku bylo
zřízení pozice vrátného, kterou vykonával pan František Blaha. Poprvé
také ředitel školy umožnil jednomu
žákovi individuální vzdělávání, které
je spíše známé pod názvem domácí.
Zároveň byla od příštího školního
roku přijata k základnímu vzdělávání
žákyně trvale žijící v zahraničí.
Vedení školy zpracovalo několik
projektů financovaných EU. V některých jsme uspěli – budou realizovány
přes prázdniny a v průběhu školního
roku. Více se o nich dozvíte v samostatném článku příště.
Děkujeme všem pracovníkům
školy za celoroční poctivou a kvalitní
práci.
Všem čtenářům přejeme krásné
letní dny.
Vedení školy

Návštěva paní Běly Gran Jensen ve škole
Čtvrtek 28. května přinesl našim žákům příjemné
překvapení. Navštívila nás nečekaně paní Běla, zakladatelka a prezidentka humanitárního hnutí Na vlastních nohou
Stonožka. Naše škola se do spolupráce s hnutím zapojila před
25 lety zhotovováním ručně malovaných vánočních přání. Tehdy oslovila paní Běla žáky, aby
pomohli dobré věci. Od té doby
naše škola, tak jako mnoho jiných
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v naší republice, na Slovensku, v Norsku a v dalších zemích, pomáhá v duchu hesla Děti dětem potřebným u nás
i v zahraničí. A pomáhá už druhá generace! Z dětí, které se jako
první zapojily do práce, jsou už
dnes rodiče. Změnila se také práce pro Stonožku. Nezůstalo totiž
jen u vánočních přání. Naše děti
zhotovují různé ozdobné dekorativní předměty a grafiky, které
prodávají na trzích a jarmarcích,
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pořádají vystoupení, organizují sběry, výstavy a zapojují se
do dalších aktivit. A právě za tuto činnost jim přijela paní
Běla poděkovat a ocenit práci za přispění jejich rodičů
a učitelů. Nejaktivnější žáky paní Běla odměnila ve třídách
diplomy. Za přítomnosti P. Jaroslava Kapuše předala ministrantům drobný dárek jako poděkování za jejich práci
při každoroční bohoslužbě pro Stonožku. Zvláště ocenila
výtvarný a literární projekt Srdce s láskou darované, který
vypracovali žáci 5.,7., 9. třídy a děti z výtvarného kroužku.

Žáci vytvořili krásná srdce z různých materiálů - z hedvábí, skla, perníku i jako dekorativní vazbu a věnovali je
samozřejmě Stonožce a paní Běle. Proč se tak rozhodli?
To nejlépe vystihuje slohová práce Alice Mikeskové, která
se aktivně účastnila tohoto projektu. Děkujeme paní Běle
za její návštěvu u nás v Prakšicích a přejeme jí i Stonožce
do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti při plnění
jejího krásného humanitárního poslání.
Jana Kovaříková

SRDCE
Kdysi dávno, za devatero horami
a devatero řekami, žily všechny děti.
Měly spoustu hraček, jídla, spoustu
pastelek, sešitů, mámu a tátu. Všechny se měly dobře. Zazvonil zvonec
a ZAČÍNÁ REALITA!!!
Srdce … Komu je věnovat? Mámě,
tátovi, nejlepší kamarádce, hodné
paní učitelce, tobě, jemu či vám?
Snad, možná, …
Své srdce chci však věnovat někomu
s velkým „N“. Někomu obětavému,
laskavému a hodnému. Paní Běla
Jensen si je zaslouží. Před 24 lety založila hnutí NA VLASTNÍCH NOHOU – STONOŽKA. Od té doby se
malují ne krásná, ale nádherná přáníčka s motivy vánoční nálady, která
každoročně prodáváme na jarmarcích. Za výtěžek se zakoupí pastelky,
sešity, tužky, pera, gumy, pravítka
a tohle všechno se odveze do Afghánistánu, aby i tam děti mohly chodit
do školy. Třeba i z nich jednou budou
lékaři, vědci, učitelé a budou chtít,
aby i ostatní děti mohly vystudovat
a aby Afghánistán byl už jednou pro
vždy civilizovanou zemí a ne zemí,
kde se pořád jenom válčí. Srdce paní
Běle nechci věnovat z lásky, ale z vdě-
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ku. Z vděku za to, co pro afghánské
děti dosud udělala, co dělá a taky co
ještě udělá. I kdybych celé dny a celé
noci psala dopisy, dostatečně bych jí
nepoděkovala.
Další, kdo si srdíčko zaslouží, jsou
vojáci na afghánské misi. Právě oni
riskují své životy za nás, za děti.
Předávají ony pastelky, sešity, tužky
i pera a někdy je to poslední, co udělají. Začátkem července pět českých
vojáků zahynulo při sebevražedném
atentátu v Afghánistánu. Ubohým
dětem se snažili zlepšit život pomocí obyčejných pastelek... Zemřeli za
dobrou věc – pro děti. Jednou si jejich potomci při slově TÁTA vzpomenou na tyto muže a budou hrdí,
že to byli právě jejich otcové. Naše srdíčko jim životy nevrátí, ale zůstane
nám všem vzpomínka.
Srdce si zaslouží i děti, které jsou nějak handicapované, např. s dětskou
mozkovou obrnou a když jsou připoutané na vozík, s motýlími křídly
a každý pohyb je pro ně bolestí nebo
s nádory či s leukémií. Kvůli drahé
léčbě se pořádají sbírky, ale i tak si
jejich rodiče sahají na dno svých sil,
když se jejich dítě už nikdy neposta-

ví na vlastní zdravé nohy. Opakem
jsou rodiče, kteří „nepotřebné“ děti
„odloží“ do kojeneckých ústavů či do
dětských domovů. Buď mají děti to
štěstí, někdo je adoptuje a vyrůstají v úplné, spořádané rodině (v tom
případě vlastním rodičům děkují za
to, že jim dali novou šanci na život),
nebo se v dospělosti musí o sebe starat sami. V tomto případě buď své
rodiče proklínají za to, že je opustili,
nebo jsou šťastné, že nemusely vyrůstat s alkoholiky a tyrany.
Jsem ráda, že mohu pomáhat těm,
kdo to potřebují. Pomáhám ráda
společně s ostatními u nás ve škole,
protože ta práce má smysl. Pomáhám
prostřednictvím hnutí, které založila
paní Běla. Jsem ráda, že naše škola
pracuje pro hnutí už téměř 25 let.
Vím, že to není jediná organizace,
která pomáhá potřebným dětem.
ADRA, Fond ohrožených dětí, Nadace Naše dítě, Kapka naděje, Kuře
Pomozte dětem..., všude tam pracují
lidé, pro které je práce životním posláním.
Vám všem ať patří naše srdce.
Alice Mikesková, 6. třída
V Prakšicích 5. 10. 2014
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Přírodovědné soutěže
Stejně jako každý rok jsme se
i letos zapojili do mnoha přírodovědných soutěží. V okresním kole
biologické olympiády naši školu
reprezentovala Michaela Kučerová,
která získala velmi pěkné 11. místo.
V březnu jsme se účastnili okresního kola soutěže Poznej a chraň,
která každoročně probíhá v ekocentru Trnka v Uherském Hradišti. Trojice žáků - Alice Mikesko-

vá, Tadeáš Řezníček a Jan Knechtl
- získala v okresním kole 3. místo
a postoupila do krajského kola, které proběhlo 22. dubna v Želechovicích. Jana Juráková, Radim Sukup
a Ondřej Zálešák se v okresním kole
umístili na 5. místě.
V krajském kole soutěže Zlatý list, která probíhala 20. května
na Maršově, se skupině mladších
(Alice Mikesková, Tadeáš Řezníček

a Jan Knechtl, Jana Juráková, Radim
Sukup a Adam Rajnoha) podařilo získat dokonce 2. místo. Ondřej
Zálešák, Michaela Kučerová, Lenka
Lukašíková, Dominika Patlevičová,
Alžběta Marášková a Filip Slezák
obsadili 7. místo.
Všem žákům ještě jednou moc
gratuluji a mám radost, že jim osud
naší planety není lhostejný.
Mgr. Lenka Juráková

Literární soutěže
Že ve škole máme také literární talenty, dokazují každoroční úspěchy v literárních soutěžích.
Tou první je soutěž Utíkej! Rychle utíkej!, kde v porotě
usedají známé osobnosti, jako jsou spisovatelé Jan Cimický či Jiří Žáček. Nikola Tomková z 9. třídy dostala za své
práce v loňském roce cenu poroty a letos čestné uznání.
Stálicí mezi soutěžemi, do kterých se zapojujeme, je
soutěž Tyká se to také tebe - Zelená planeta. Každým
rokem získáme nějaké ocenění, letošní úspěch byl však

mimořádný. Kateřina Gajdůšková z 8. třídy i Nela Vlková
z 5. třídy obsadily 1. místo ve svých kategoriích.
Koncem školního roku jsme se zapojili také do soutěže v rámci charitativního projektu Women for women
- Obědy pro děti. Mezi 20 nejúspěšnějších autorů prácí
s názvem Ty a školní oběd se zařadila Adéla Rubešová
z 8. třídy.
Všem gratulujeme!
Mgr. Monika Mahdalová

Matka příroda
Příroda. Lesy, louky, hory, potoky, rybníky, přehrady, jezera… Vůně čerstvého vzduchu a třpyt pramenité
průzračné vody. Na trávě lesknoucí se kapky rosy a mech
jako samet. To všechno je součástí naší krásné přírody.
Když vyslovím jméno Matka Příroda, představím
si velkou ženu, která má korunu z květin a plášť z vlnitých obláčků, šaty upletené z duhy a vlasy svázané tulipány. Její šaty se mění podle ročního období. Na jaře mívá
šaty nejčastěji zelenožluté. V létě se jí šaty zbarví do zlatavě oranžové, plné sluneční záře. Na podzim má šaty
hnědé, červené a žluté, jako listy. A v zimě oblékne šaty
stříbřitě bílé s kožíškem. Každý den tančí na louce jako
Rusalka u nočního úplňku. Na jaře, v létě a na podzim je
veselá a usměvavá. V zimě už není tolik veselá. Prochází
se zasněženým lesem a dívá se, jestli je všechno v pořádku
a jestli mají zvířátka co jíst. Všude je klid a ticho. Kolem ní
poletují sněhové vločky jako peříčka nadnášená větrem.
V předjaří se všechno probouzí. Slunce už začíná konečně
hřát. Matka Příroda si na jaře svlékne bílý šat a oblékne si
jarní zelený. Květiny různých druhů a barev už vykukují
z trávy. Včelky na louce létají z květu na květ, aby vytvořily sladký med. A les je krásně voňavý. V něm musí být
všechna zvířátka spokojená. Hladoví jeleni a chundelaté
veverky už shánějí potravu po neskutečně dlouhém spánku. Však jim už pořádně vytrávilo. Bažanti se chlubí svým
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zlatavým peřím. Na rybníku plavou první kačeny a zlatavé
lysky. Vlaštovky se vrátily a neúnavně si staví svá hnízda.
Létají sem a tam a tak se to opakuje stále dokola, dokud
není celé hnízdo postavené.
Palác Matky Přírody stojí na vysokém kopci. Ve
dne je žlutavě bílý jako denní světlo a do noci září všemi
barvami, modrou, červenou, zlatou, žlutou, oranžovou.
Bez Matky Přírody by na světě bylo smutno. Kdyby jí nebylo, svět by byl šedivý, nebarevný. Cítila bych
se jako malý hrášek na velikém šedém talíři, bez veškeré
radosti a naděje. Jako by byl můj život déšť, který nikdy
neustává. Měla bych pocit, že se topím v jedné veliké
louži. Na zemi by bylo pusto, byl by tu smutek, zima…
Neumím si představit svět bez žádných rostlin, stromů,
keřů, květin. Nebyla by zvířata, nebylo by co jíst, zanikl
by život. Naštěstí je to vše jen v mých představách jako
zlý sen.
Ráno se probouzím, otvírám oči a rozhlížím se.
Sluneční paprsky pronikají do mého pokoje. Vstanu
a otevřu okno. Zadívám se na překrásnou krajinu, na
malé domky, stráně plné barevných květin. V dálce vidím les. Ve vzduchu cítím jaro. Je mně krásně a já se na
svět radostně usmívám.
Nela Vlková
5.třída
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Moje nejmilejší místo v přírodě
Prásknu dveřmi, už se nechci trápit, nemám ráda hádky. Potřebuju být sama, nechci nikoho vidět. Proto si přehodím bundu, nazuju boty a po pár minutách se blížím
k lesu.
Procházky mě vždy dovedou uklidnit. Jedna noha
míjí druhou, nad ničím nepřemýšlím. Obcházím stromy
a scházím z cesty, prodírám se vysokou travou. Pro ostatní
jsem možná blázen, ale ta nejkrásnější místa nejsou vedle
vyšlapaných pěšinek.
Pomalu se přibližuji, slyším šumění vody. Oslní mě
slunce. Vyjdu na malou paseku a posadím se na pařez.
Jsem ráda, že jsem tohle místo našla. Zhluboka se nadechnu, užívám si vůni květin, stromů a trávy. Slyším zpěv
ptáků, které se snaží překřičet voda. Šumí, šplouchá, pře-

skakuje a překračuje kameny, co jí stojí v cestě. Nad tímto úzkým potůčkem bdí vrba. Do tváře má vepsáno tisíce
příběhů, které jí povyprávěl potůček. Vrásky značí, že už
tu přece jen nějakých pár let stojí a čeká, až jí někdo poví
další příběhy.
Na druhé straně, u lesíka, se už slunce balí a odchází.
Postupně nastává tma. Květiny uzavírají své květy a jejich
letní vůně se mění na chladnou vůni noci. I ptáci utichli
a já budu muset odejít. Odcházím s dobrou náladou. Znovu se sem vrátím třeba zítra.
Vše bude stejné, jen potokem mezitím proteče spousta
vody a vrba bude zase o jeden den starší.
Kateřina Gajdůšková
8. třída

Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár Prakšic – 4. ročník
Letošní, v pořadí čtvrtý ročník fotbalového turnaje ulic
nenechal nikoho na pochybách, že se lidé z Prakšic pořád
ještě dokáží sejít, pobavit sebe i ostatní a vypnout od starostí všedního dne.
Jasně, každý z nás si mohl říci: „…proč bych v sobotu
chodil někam, na hřiště, honit se za tím kulatým nesmyslem, když mám doma tolik práce. Potřebuji vykopat tu
suchou trnku a navíc soused už má dávno postříkanou
mandelinku, zatím co u nás se ještě vesele hoduje ...“
Ale my všichni, kteří jsme tam byli, jsme si řekli „NE!“.
„Nenecháme si ujít akci, na které je vidět najednou tolik
fanoušků fotbalu, kolik se jich nesejde za celou sezonu ani
na soutěžních utkáních fotbalového mužstva mužů.“
A tak se taky stalo, srandy bylo kopec, lidí hodně a až
na pár drobností se vše obešlo bez zranění.
Hrálo se ve velkém stylu a o letošní třetí místo se nakonec porvali borci z Greftů B (junioři) s protivníky narychlo sjednoceného, ale úderného celku Horního Konce

a ulice K Pálenici. Ten však v závěru podlehl 1:2 a tak pro
nejširší diváckou masu v zelených barvách to byla částečná satisfakce za neúnavné fandění.
Před půl sedmou došlo konečně na finále, ve kterém
Malá strana + Dědina přehrála rozdílem jediného gólu
černé zabijáky z Dolních újezdů.
Celý turnaj by neměl jediné skvrnky, kdyby nejmenovaný brankář Dolních Újezdů, nepodlehl vidině rychlého
výdělku a zcela nezištně nedaroval finálový výsledek až do
očí bijící minelou za hranicí fair play.
Dlouho po turnaji se pak ještě sedělo u piva a krkovičky, zpívalo se při harmonikářích z Komně a bylo nám
prostě fajn.
Na konci se patří poděkovat dobrovolníkům za výčepem, fotbalistům a obci za přípravu všeho, co nezbytně
přispělo ke zdárnému průběhu této, dnes už populární,
akce. Takže díky!
Rosťa Němeček

Prakšice na starých mapách díl II.
V prvním díle této série jsme končili popisem detailu
Prakšic ze zajímavé mapy I. vojenského mapování - Josefského z roku 1764. Tato i ostatní mapy vzpomínané
v prvním dílu byly mapy topografické - středně měřítkové. Pro účely přesného stanovení pozemkové daně se
rozhodli v Rakouském císařství vytvořit soubor údajů
o veškerém půdním fondu. Měl to být trvalý registr proto byl nazván „stabilní“. Byly v ní přesně vymezeny
hranice pozemků a základní jednotkou se stala katastrální obec. Na Moravě měření proběhlo v letech 1824
- 1830. Výsledkem katastrálního měření vznikly „Originální mapy stabilního katastru“, ze kterých byl vyčleněn
povinný výtisk určený k archivaci, tzv. Císařský otisk.
Na Obr.1 je ukázka císařského otisku Stabilního katastru
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části Prakšic z roku 1827.
Počátkem 19. století již josefské mapování nevyhovovalo svou přesností a spolehlivostí. Po skončení války
s Francií roku 1805 bylo rozhodnuto vytvořit souvislou
trigonometrickou síť a provést nové přesnější topografické mapování. Na Moravě proběhlo v letech 1836 - 1840.
Bylo nazváno II. vojenské mapování - Františkovo - dle
císaře Františka I.
Na Obr.2 je ukázka z tohoto mapování - detail Prakšic z roku 1836. Z detailu je např. patrné, že v naší obci
již není žádný rybník (v Pašovicích byl jeden). Na místě
původních pěti rybníků existujících v obci v polovině 18.
století jsou vyznačeny louky. Cesta do středu vesnice od
Uherského Brodu již vede přibližně jako dnes, u prak-
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Obr. 1
šického statku je doplňující označení
Maierei - výroba mléka (u pašovského Schäferei - chov ovcí ) a v katastru
Prakšic přibyl jeden kříž - na místě
dnešní sochy sv. Vendelína.
Také Františkovo mapování časem již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přes-

né a hlavně aktuální mapy. Proto r.
1868 rakouské ministerstvo války
rozhodlo o mapování novém - nazvaném III. vojenské mapování
Františko-Josefské. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy,
oproti II. vojenskému mapování je
vylepšeno znázornění výškopisu –

nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování
jsou kolorované tzv. topografické
sekce 1:25 000, z nichž přetiskem
vznikly mapy speciální (1:75 000)
a generální (1:200 000), které již
byly tištěny černobíle. Na Moravě
proběhlo v letech 1876-1878. III.

Obr. 2

Červenec 2015
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Obr. 3
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vojenské mapování bylo posledním
mapovým dílem provedeným na
našem území před vznikem Československa a mapy z něho byly
používány až do 50. let 20. století. Na Obr. 3 je opět detail Prakšic
z mapového listu 4359-4, kde jsou
vyznačeny již kóty.
V 50. letech 20. století vznikly zajímavé vojenské letecké mapy území
Československa. Jde o moderní formu
vytváření mapy, tzv. metodou leteckého snímkování. Získané fotografie se
následně přenáší na mapové podklady

a přestože zobrazený obrázek není klasickou mapou, je velmi zajímavé se podívat, jak naše obec Prakšice vypadala
v roce 1946 - viz Obr. 4 a následně při
dalším snímkování v roce 1950 - viz
Obr. 5. Snímky jsou pořízeny z malé
výšky, takže na letecké mapě jsou dobře identifikovatelné domy, zahrady
a další objekty. Zejména při prohlížení
uvedené mapy na internetu lze detaily
hodně přiblížit a jsou velmi ostré. Na
mapě z roku 1946 ještě nestojí současná škola a cesta do Greftů vedla za
dnešní školní zahradou.

Na mapě z roku 1950 je současná
škola vidět již rozestavěná a schází
ještě sportovní hřiště.
Většina uvedených map z prvního i druhého dílu série Prakšice na
starých mapách lze najít na internetu
- viz adresy:
http://historickemapy.cuzk.cz/,
http://www.staremapy.cz/sbirky-starych-map-v-cr/,
http://www.kontaminace.cenia.cz,
http://www.oldmaps.geolab.cz,
apod.
Zapsal: František Buráň

Hasičský výlet
SDH Prakšice zve všechny občany na hasičský výlet, který se koná
v neděli 23. srpna 2015 od 15.00 hodin na hřišti v Prakšicích.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba z Nivnice.
Pro děti i dospělé bude připravena možnost vyjížďky hasičskou plošinou,
střelba z paintbalové pistole na terč, kolo štěstí a další atrakce.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči.
Červenec 2015
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Připravujeme
Pro děti i jejich rodiče připravujeme na pátek 31. 8. 2015 na hřišti

„Rozloučení s prázdninami“.
Podrobnější informace o akci budou oznámeny na plakátech a na webových stránkách obce.

Odvoz plastů ve II. pololetí
20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 12. 12. 2015

Prakšická „náves“
Vzpomíná si někdo na někdejší
návsi?
Existují ještě vůbec?
Vždyť byly tak typické pro větší
či menší vesnice. Šlo o veřejný prostor uprostřed vsi, obklopený usedlostmi.
Náves byla dříve bytostně propojena se životem venkovských lidí.
Byla místem, kde se lidé scházeli
ve chvílích slavností, ale i v okamžicích, kdy se ve vsi něco důležitého
událo.
V dávných dobách do ní vcházel
vyvolávač důležitých zpráv, teprve
později byl na nějakém telegrafním
sloupu nainstalován kvůli témuž
účelu obecní rozhlas.
Na návsi bývala pumpa, ke které
si hospodyně přicházely pro vodu,
ať už pro potřeby selské kuchyně
nebo na praní s valchou..
Neradno zapomenout i na tehdejší vesnický hostinec s hostinským,
který opásán halenou hostům roznášel ještě kouřící guláš a pivečko.
Na návsi stávala vzrostlá lípa,
v jejím stínu lavička, na které se zvečera shromaždovaly starší i mladší
ženy, aby si popovídaly o všem možném.
Co ten který soused zase provedl, kdo se vydal do světa za lepším
atd.
Poblíž lípy se nacházel kříž nebo
Boží muka.
Z celého takového prostoru dýchal při vší jeho prostotě klid a pohoda, tak vzácné jevy v dnešních
uspěchaných časech.
Ale přešla doba.
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Co bylo, už není, a ani nemůže
být.
„Jsou ještě někde k vidění stopy
po návsích?“ člověk si klade otázku.
Pátral jsem po nich v okolních obcích, leč marně.
Jakoby se po nich slehla zem.
Až teprve v Prakšicích jsem
v centru obce našel to, co mně dávnou náves přece jenom trochu připomnělo, samozřejmě přizpůsobenou dnešní době.
V centru obce spatříme rozsáhlý prostor s udržovaným trávníkem a nesčetnými sedmikráskami
a pampeliškami.
I stromová vegetace je zde bohatě zastoupena, ať už jsou to smrky
ztepilé, stříbrné, nebo nenápadné
douglasky.
Naší pozornosti by neměly ujít
ani roztroušené mladé lipky a javory.
Místo rybníčku na „návsi“ tvoří
její dnešní osu dům číslo 49 a nedaleko od něho rozlehlejší usedlost.
Mezi nimi se proplétá Prakšický
potok. Pravda, je již regulovaný, ale
i dnes se na něm dají za vyššího vodního stavu zastihnout divoké kachny.
Tak jak to dříve bývalo běžné
v návesním rybníčku.
Prakšické „návsi“ vévodí statná
osika, která jako kdyby nahrazovala
tu košatou lípu z dávnější minulosti.
Kdo by hledal lavičku k posezení, i tu najde opodál potoka, navíc
s dětským herním koutkem.
Na prakšické „návsi“ už pochopitelně neuvidíme formana s jeho
koňským povozem tak jako dříve,

ale za to se v zatáčkách pravidelných
intervalech objevuje „dostavník“,
aby následně přibrzdil u „prosklených“ zastávek..
Naší pozornosti přirozeně nemůže ujít výstavný obecní úřad
s vyobrazeným znakem obce v jeho
průčelí, stejně jako hasičská zbrojnice na protější straně.
Kříž je nahrazen památníkem
obětí války, vyvolávač zpráv pak
obecním rozhlasem, doplňovaným
informační tabulí.
Hostinec je sice už mimo dnešní
„náves“, ale pivo přece můžeme dostat v nárožním obchůdku.
„Náves“ dnes obkružují výstavné
domy, většinou dvoupatrové, mile
však působí i ty, které respektují původní zástavbu.
Kostel s hodinami je na dohled,
melodie jeho zvonů v příslušný čas
oblažují okolní požehnaný kraj.
Takže návsi vlastně z našich očí
nevymizely, pouze se oděly do modernějšího, vkusného šatu, tak jak
tomu má u mladých krasavic být.
Je nesporné, že jsou a jistě i budou stejně tak vyhledávané, jako návsi našich předků…
Jaromír Slavíček
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používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných látek,
které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat,
- dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm
v době sklizně, při skladování úrody a v době sucha,
- nezakládat oheň v prostorech, kde může dojít k jeho
rozšíření a nevypalovat porosty,
- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru,
pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro
výkon takových prací zvláštními předpisy,
- nepoškozovat nebo nezneužívat hasicí přístroje nebo
jiné věcné prostředky požární ochrany.
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Průběh sklizně:
Níže popsané povinnosti platí pro podnikající fyzické
osoby a právnické osoby
1. Přednostní zahájení sklizně dozrálých pícnin a obilovin podél veřejných komunikací a železničních tratí,
2. Označení stohů a otevřených skladů výstražnými
značkami,
3. Dodržení odstupových vzdáleností mezi sklady sena
nebo slámy a jinými objekty, železničních tratí, veřejných komunikací atd.,
4. Provádění preventivních prohlídek a kontrol, včetně
odstraňování zjištěných závad a záznamů výsledků do
požárních knih,
5. Důsledné uzavírání seníků, stodol a skladů v nichž se
nepracuje a realizuje opatření k zamezení vstupu nepovolaným osobám, zejména dětí,
6. V případě zvýšeného sucha, skupinového nasazení
sklízecích strojů zabezpečit zásobu vody k hašení na
polích, případně další techniky, které určí zodpovědní
osoba a pluh k vyorání ochranného pruhu, včetně náhradního tažného stroje ( traktor ),
7. Zajištění příjezdových komunikací a zdrojů vody,
8. Zajistit měření teplot uskladněné píce,
9. Neprovádět plošné spalování stařiny a slámy.
Nařízení hejtmana:
V případě velmi nepříznivých klimatických podmínkách - dlouhotrvající velké sucha a vysoké teploty - může
učinit hejtman Zlínského kraje podle nařízení 3/2012
příslušné opatření, jako je zákaz rozdělávání otevřeného
ohně ve volné přírodě a v blízkosti polí, stohů a otevřeném prostranství.
V této souvislosti vyplývá povinnost jednotlivých
měst a obcí zajistit informovanost všech občanů o tomto
nařízení.
Odborné rada prevence OSH Uh. Hradiště
O
OSH Uherské Hradiště
tel. 572 55 24 34 ,
www.osh-uh.net
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Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár Prakšic – 4. ročník
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