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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsou tu prázdniny a s nimi další vydání Prakšických novin.
V současné době je téměř hotova
rekonstrukce pohostinství a přístavba kulturní místnosti. Myslím si, že se
stavba podařila zrealizovat ve velice
krátkém čase a výsledek stojí za to.
Na nedělí 24. 7. 2016 plánujeme
veřejnou prohlídku, při které budete
mít možnost se s výsledkem seznámit.
V prostorách přístavby bude zahájen
zkušební provoz, při kterém musí být
provedeno měření hlučnosti. Na rekonstrukci objektu jsme získali dotaci
ze Zlínského kraje.
Na pronájem pohostinství bylo
vypsáno výběrové řízení a byl vybrán
nový nájemce, který hospodu otevře co
nejdříve.
Na hřišti byla vybudována nová
udírna s grilem, prostor byl zastřešen a byla zde položena dlažba. Lavice
a stoly byly ošetřeny novým nátěrem.
Při této příležitosti bych chtěl apelovat
zejména na mladé obyvatele obce, aby
zařízení nepoškozovali, a pochopili, že
na stole se obvykle nesedí a že k sezení slouží lavice, po kterých se nechodí,
neskáče a nejsou určeny jako podložky
pod nohy. Také není povinností obce
nebo TJ Sokol, týden co týden uklízet
nedopalky od cigaret, láhve od piva
a tvrdého alkoholu a kartony od pizzy
pod stoly a lavicemi.
Dále byl dokončen projekt přeložení
chodníku u domu č. p. 23. Již je vydán

souhlas s umístěním stavby a požádali
jsme o stavební povolení. Předpokládám, že jej dostaneme nejpozději do
konce července. Byla vybrána firma,
která stavbu bude realizovat a do konce
srpna by přeložení chodníku mohlo být
hotovo.
Tak, jak jsem předpokládal, nenabylo právní moci stavební povolení na
stavbu garáží, protože se jeden z účastníků řízení odvolal a toto odvolání řešil
Krajský úřad ve Zlíně. Naštěstí minulý
týden došlo oznámení o zamítavém
stanovisku a potvrzení vydaného stavebního povolení. Můžeme tedy, po
vybrání dodavatele, začít stavět.
V červnu jsme obdrželi oznámení
z Ministerstva zemědělství o přidělení dotace na opravu dvou soch a to sv.
Vendelína a sv. Antonína, které stojí
u silnice do Uherského Brodu. Bohužel
jsme letos nedostali dotaci na opravu
křížů v obci od Ministerstva pro místní
rozvoj.
Naopak máme schválenu dotaci
z Ministerstva obrany na opravu pomníku I. světové války, s tím, že tato
oprava bude realizována v příštím roce.
V červenci bude podepsána kupní
smlouva se Státním pozemkový úřadem v Praze na odkup pozemku kolem
chaty Jeleňa a smlouva o bezúplatném
převodu pozemku pod touto chatou.
Končí tak poměrně dlouhé období, kdy
nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy
mezi obcí a státem.
Je dokončena studie výstavby Domu
pro seniory, jejíž výsledek můžete najít
na obrázku uvnitř novin, kde je vizualizace návrhu domu. Zastupitelstvo musí
na nejbližším jednání rozhodnout, zda

budeme pokračovat dalším krokem
a tím je projektová dokumentace.
V minulém vydání novin jsem psal
o škole. Na základě názorů rodičů na
situaci a problémy ve škole jsem požádal Českou školní inspekci Praha o provedení kontroly v naší základní škole.
Kontrola proběhla ve dnech 13. až 15.
června. Výsledky této kontroly prozatím neznáme.
Proběhl turnaj ulic v kopané, na
obecním úřadu byli pasováni předškoláci do řad školáků.
To, co mě osobně vadí, je problém
s odpadkovými koši na hřbitově. Nerozumím tomu, proč někteří obyvatelé neustále dávají do košů kytice,
papíry, pet láhve a další, přes to, že na
každém z košů je napsáno, že se tam
kytice a jiné odpadky neodkládají. Na
fotografiích uvnitř novin je vyfocen koš
v červnu, je tam i fotografie kontejneru u kostela, kde „nějaký dobrák“ uložil koberce a podlahovinu a další tam
přidal posečenou trávu v igelitu a tu,
která se do igelitu nevešla, pro zpestření
vysypal před kontejner. Opravdu zůstává rozum stát nad tím, jak se někteří
z nás chovají, koberce je možné uložit
na sběrném dvoře, trávu lze uložit do
kontejneru na Horním Konci. Asi se
řídí heslem „obec to přece uklidí“. Mám
za to, že pracovníci obce mají co dělat
a neznám důvod, proč by měli po někom pořád uklízet nepořádek.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na oslavu 80. let kopané, která se
uskuteční 16. 7.2016.
Dětem chci popřát krásné prázdniny a dospělým pěknou dovolenou.
J. Hefka

Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zastupitelstva obce Prakšice z 8. veřejného zasedání konaného ve středu 13.4.2016.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
ního fondu organizace ve výši 34 505,24 Kč.
zvlášť.
7. Schvaluje účetní odpisový plán na rok 2016 předložeSchvaluje navržený program jednání.
ný ZŠ a MŠ Prakšice.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.Petra Buráně a Rosti- 8. Schvaluje pro rok 2016 ZŠ a MŠ stanovení rozpisu
závazných výdajových položek (plyn 280 tis. Kč, elektslava Němečka.
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
řina 200 tis. Kč, vodné a stočné 110 tis. Kč).
9. Neschvaluje žádost o finanční dotaci pro ZŠ.
a Antonína Janču.
Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice.
10. Schvaluje realizaci opravy elektroinstalace v pohostinSchvaluje vyrovnání ztráty ZŠ a MŠ Prakšice z hlavní
ství čp.299.
činnosti v částce 35 334,12 Kč ziskem 828,88 Kč z čin- 11. Schvaluje rozpočtové opatření 1/2016.
nosti vedlejší roku 2015 a použitím prostředků rezerv-
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Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

zastupitelstva obce Prakšice z 9. veřejného zasedání konaného ve středu 29.6.2016.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
10. Schvaluje dodavatel stavby „Chodník u silnice III/49714
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
Prakšice“ firmu Silamo, s.r.o. Uherský Brod za cenu 293 010
Schvaluje navržený program jednání.
Kč bez DPH.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Renatu Buráňovou a Josefa
11. Schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 3768 o výměře
Kadlčka.
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Ja1 331 m2 v obci a k.ú. Prakšice od Státního pozemkového
roslava Vajdíka.
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha za cenu 119 790 Kč. PoSchvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
věřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní čin- 12. Schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu ponosti za rok 2015 ve výši 10 450 973,15 Kč převedením na
zemku pod stavbou parc.č.st.593 o výměře 49 m2 od Státúčet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
ního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a Praha.
Schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Schvaluje přijetí finančního účelového daru Základní ško- 13. Neschvaluje záměr ZŠ a MŠ Prakšice zapojení do projektů
lou a Mateřskou školou Prakšice ve výši 5000 Kč od obce
v prioritní ose 2, SC 2.4. Infrastruktura škol.
Pašovice.
14. Souhlasí s uložením nadbytečné zeminy ZOD Poolšavím
Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace Základní škoPrakšice na pozemku par.č. 2682 v k.ú. Prakšice ve vlastniclou a Mateřskou školou Prakšice ve výši 11 000 Kč na čintví obce Prakšice.
nost „Stonožky“ od obce Pašovice.
15. Schvaluje dodatek č. 1 SOD s firmou Lisoněk s.r.o., Uherský
Schvaluje nájemce nebytových prostor v budově čp. 299
Brod. Pověřuje starostu podpisem dodatku.
……., Doubravy za měsíční nájem 11 500 Kč.
16. Schvaluje rozpočtové opatření 2/2016.

Společenská kronika
V březnu se dožil významného životního jubilea 80 let pan Josef Jahoda, v měsíci dubnu se dožila 85 let paní Zdeňka
Němečková a 80 let pan Josef Gajdůšek, v květnu se dožil 80 let pan Stanislav Buráň, 85 let pan Karel Turzík, 90 let
paní Marie Kostelníková a 80 let paní Ludmila Vlková. Všech jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 30. 6. 2016
Narození

Přihlášení

Odhlášení

• Sofie Střelcová
• Michaela Ježová

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí
• Ludmila Machalíková
• Anežka Kaňová

Počet obyvatell v Prakšicích
ke dni 30. 6. 2016
016 - 1014.

Eva Staňková
Lukáš Zálešák
Nikol Zálešáková
Michaela Šustrová
Sandra Fojtáchová
Vlastimil Tobola
Lukáš Lysoněk
Libor Chromek
Barbora Chromková
Jakub Chromek
Tomáš Chromek

Bedřiška Matúšová
Tereza Kostelníková
Sofie Střelcová
Lucie Bučková
Jan Procházka
Petra Kostelníková
Nikolaos Stamogiannos
Timotheos Stamogiannos
Konstantinos Petros Stamogiannos

Gusta Vlk vyznamenán
Náš občan Gusta Vlk byl 7.5.2016
při příležitosti svého životního jubilea vyznamenán v Olomouci
„Medailí Svatého Jana Sarkandera“.
Medaili dostal jako projev uznání
a vděčnosti za aktivní a nezištnou
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práci pro církev, zvláště pak za dlouholetou, obětavou a dobrovolnou
službu kuchaře při velkých a významných oslavách v arcidiecézi.
Medaili mu předal arcibiskup olomoucký Jan Graubner.
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Vítání občánků
Ve středu 25.5. 2016 jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky
Prakšic s jejich rodiči a prarodiči. Jednalo se o Annu Bodurkovou, Filipa
Šmída, Sáru Mlýnkovou, Lukáše Nováka, Sandru Fojtáchovou a Michaelu
Ježovou.

Pasování předškoláků

Vernisáž výstavy „Karel IV. - Otec vlasti“ na Velehradě
8. dubna 2016 proběhlo u příležitosti vernisáže grafických prací žáků ZŠ a MŠ Prakšice a ZUŠ Jagellonská Plzeň
na památném Velehradě slavnostní setkání stonožkových
přátel.
Slavnostní vernisáže výstavy „Karel IV.- Otec vlasti“
se zúčastnili významní představitelé veřejného, kulturního a náboženského života nejenom z našeho regionu. Na
úvod zazněla stonožková hymna „Never Be Alone“. PhDr.
Petr Slinták, koordinátor kulturních aktivit a PR
poutního areálu Velehrad, přivítal hosty - paní Bělu
Gran Jensen, zakladatelku a prezidentku hnutí Na vlastních nohou Stonožka, Bc. Patrika Kunčara, senátora a starostu města Uherský Brod, Mgr. Davida Surého, místostarostu města Uherský Brod, Ing. Josef Hefku, starostu obce
Prakšice, Vlastimila Řezníčka, starostu obce Pašovice,
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Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře olomoucké arcidiecéze, Mgr. Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ
a MŠ Prakšice, Ing. Pavla Zůbka, zástupce starosty obce
Velehradu, PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě, Ing. Mgr. Milenu Marečkovou,
vedoucí DZP Velehrad – Vincentinum a další významné
hosty.
Kromě vystavených grafik zde byla prezentována činnost hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Naše škola spolupracuje s hnutím již od jeho počátku. Významnou zásluhu
na úspěšné spolupráci mají také zastupitelé obcí Prakšice
a Pašovice. Bez finanční podpory obou obcí by nemohly
vzniknout drobné výrobky k prodeji na stonožkových trzích a také bychom nemohli poskytnout příspěvek na dopravu žákům na pravidelná setkávání stonožkových žáků,
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učitelů a dalších spolupracovníků hnutí v Praze. Dále bylo
poděkováno městu Uherský Brod a Římskokatolické farnosti Uherský Brod, které umožňují pravidelný prodej výrobků na jarmarcích a před kostely. Zvláštní poděkování
patřilo Farnímu úřadu Prakšice, jmenovitě P. Jaroslavu
Kapušovi, pro spolupráci se Stonožkou zejména při tradičních prosincových bohoslužbách pro hnutí v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V projevech zaznělo poděkování dětem, rodičům žáků a dalším občanům
z Prakšic a Pašovic, kteří pro hnutí pracují a podporují ho,
a také učitelům, kteří se pravidelně zapojují do stonožkových aktivit.
Paní Běla ve svém projevu také poděkovala všem přítomným za jejich nezištnou práci a podporu hnutí. Vysoce ocenila morální profil dětí, které se svou prací snaží
pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Zdůraznila, že
si velmi váží toho, že se vernisáž se mohla uskutečnit na
tak významném místě. Zdravice hostů, které následovaly,
zdůrazňovaly přínos hnutí pro pomoc potřebným a také

jeho význam ve výchově a vzdělávání mladé generace. Během prohlídky výstavy zazněly pochvaly a ocenění umělecké úrovně grafických prací stonožkových dětí. Vystaveno bylo 18 oceněných grafických prací žáků ze ZŠ a MŠ
Prakšice, z nichž nejvýznamnější ocenění, Cenu poroty,
obdržel žák 6. třídy Dominik Hanáček.
Jana Kovaříková

Stonožka děkuje
U příležitosti Farního dne v Prakšicích jsme jménem
hnutí Na vlastních nohou měli možnost poděkovat našim
milým spolupracovníkům z řad veřejnosti. Drobný dárek
jako pozornost za ochotnou a nezištnou pomoc si tak měly
možnost z rukou stonožkových žáků převzít rodiny Galasova a Maráškova z Pašovic, rodiny Jenerálova, Rajnohova, Blahova, Kučerova, Jany Jurákové, Alice Mikeskové.
Dále jsme vyjádřili poděkování za práci pro hnutí paní
Ireně Kadlčkové, panu Augustinu Vlkovi a panu Josefu
Kadlčkovi. Zvláštní poděkování za pravidelnou podporu
hnutí patřilo také zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice

a Římskokatolické farnosti Prakšice. Děkujeme také panu
Josefu Kaňovi za odbornou fotografickou dokumentaci
akcí pro hnutí v tomto roce.
Náš vděk patří také všem ostatním, kteří jakkoliv přispívají nebo pomáhají v naší práci ve prospěch potřebných. V letošním roce Stonožková pomoc směřuje na
podporu vědy a výzkumu závažných dětských chorob,
konkrétně do Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní
nemocnice Plzeň. Naše škola se aktuálně účastní projektu
hnutí s názvem Věda, která léčí.
Jana Kovaříková

Ocenění ve 44. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016
Za velmi významné ocenění Medaili škole za kolekci grafiky na
téma školství a vzdělání vděčíme
těmto žákům 6. a 7. ročníku: Tereze
Kučerové, Dominiku Hanáčkovi,
Antonínu Mičkerovi, Kamile Jurákové a Kateřině Jurákové z Prakšic.
Je to opravdu velký úspěch, neboť
porota vybírala z 5 050 prací z 335
organizací a škol z České republiky
(celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen
674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci,
40 medailí školám za kolekce a 564
čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací
naleznete zde: http://www.mdvv-li-

Červenec 2016

dice.cz/aktualni/oceneni/cr/.
Toto ocenění jsme měli možnost
osobně si převzít na vernisáži výsta-

vy v Lidicích, které se také zúčastnili
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Z představitelů
diplomatických sborů zúčastněných
zemí byli přítomni velvyslanci Estonska, Lucemburska, Lotyšska, Makedonie, Maroka, Mexika, Moldávie, Turecka a Venezuely a zástupci
ambasád či zahraničních institutů
Arménie, Ázerbájdžánu, Bulharska,
Filipín, Gruzie, Indie, Indonézie,
Mongolska, Polska, Rumunska, Ruska a Thajska. Další podrobnosti najdete na http://www.mdvv-lidice.cz/
aktualni/vernisaz/.
Jana Kovaříková

strana 5

Prakšické noviny

Exkurze Dlouhé Stráně a Velké Losiny
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je postavena v chráněné krajinné oblasti, její provoz je ukryt pod
zemí, aby nebyl narušen ráz krajiny. Tuto a mnoho dalších
informací získali v pátek 10. června žáci 6., 8., a 9. třídy,
kteří se účastnili exkurze právě na tomto místě.
Po příjezdu do elektrárny nás pan průvodce seznámil
s přísnými bezpečnostními pravidly a na úvod nám pustil
film, kde jsme se dozvěděli vše důležité o vzniku a fungování elektrárny. Potom už jsme se šli přesvědčit na vlastní oči. Přečerpávací elektrárna je složena ze dvou velkých
nádrží. V době přebytku elektrické energie (především
v noci) čerpá vodu z dolní nádrže do horní a v době nedostatku elektřiny turbíny elektrický proud vyrábí. Horní
nádrž, kam jsme se jeli také podívat, je vybudována v nadmořské výšce 1 350 m a je odtud opravdu nádherný výhled.
Po skončení prohlídky jsme se vydali do nedalekých
Velkých Losin. Ruční papírna ve Velkých Losinách zahájila svůj provoz už v 16. století a je známá tím, že vyrábí
papír tradičním postupem z bavlny a lnu. Velkolosinská

manufaktura dnes patří k nejstarším podnikům svého
druhu v Evropě. Ve 2. polovině 20. století prošel celý areál papíren několika etapami oprav a v roce 2001 byl prohlášen národní kulturní památkou. Tady jsme navštívili
muzeum, zhlédli dokument o historii podniku, prohlédli
si postup výroby papíru a nakonec jsme měli příležitost
koupit si některý z výrobků, které zde vznikají.
Mgr. Monika Mahdalová

U6 - Úžasný svět techniky v České televizi
Česká televize Ostrava vysílá soutěž U6 - úžasný svět techniky. Když se
žáci dozvěděli o možnosti účastnit se
jí, nadšeně souhlasili. Zbývalo jen vyplnit přihlášku a mohlo se jet. Na cestu
do Ostravy se tedy v neděli 5. června
vypravil tým žáků 8. a 9. třídy (K. Gaj-

důšková, A. Rubešová, J. Buráň, O. Zálešák a E. Kadlčková) za doprovodu
paní učitelky Jurákové a Mahdalové.
Po příjezdu a ubytování jsme ještě
stihli projít centrum města a pak už
jsme šli na hotel sbírat síly na další den.
Ráno jsme se vydali do České televize, kde si nás převzal tým realizátorů
a převezli nás do areálu Dolních Vítkovic,
do budovy bývalé VI.
energetické ústředny.
Je
J zde umístěno muzeum, které odhaluje
tajemství technických
vynálezů od parního

stroje až po současnost. Tady jsme se
seznámili s našimi soupeři - žáky ZŠ
Čechtice. Organizátoři nám vysvětlili,
jak bude natáčení probíhat, také jsme
prošli rukama zvukaře a maskérky
a soutěž mohla začít.
Jak už sám název napovídá museli
jsme prokázat vědomosti hlavně z fyziky a matematiky, objevily se ale i úkoly
vyžadující fyzickou zdatnost. Po celodenním náročném boji jsme zvítězili a stálo to za to. Získali jsme nejen
krásné ceny, ale také cennou zkušenost.
Vzhledem k tomu, že Česká televize
pořad přes prázdniny neuvádí, můžete
se na nás těšit v zářijovém vysílání.
Mgr. Monika Mahdalová

Zlatý list 2016
Dne 24. května 2016 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list ve Valašském Meziříčí. Na různých stanovištích plnili úkoly z botaniky, zoologie, ekologie, mineralogie a dalších
přírodovědných disciplín. Naše družstvo tvořené žáky 7. třídy (Alice Mikesková, Jana Juráková, Jan Knechtl a Radim Sukup), 8. třídy (Ondřej
Zálešák) a 9. třídy (Michaela Kučerová) získalo krásné 2. místo. Za toto
skvělé umístění jim gratulujeme!
Ing. Jana Horonyová
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VIDA – Brno
V květnu žáci 2. – 4. třídy navštívili vědecké centrum pro děti VIDA
v Brně. V programu zvaném „Hustej
program“ si vyzkoušeli řadu zajímavých pokusů týkajících se zejména
hustoty kapalin, ale i různé další. Zábavné a poučné dopoledne ukončili
vědeckým divadélkem na téma Elektromagnetismus. Dětem se návštěva
tohoto centra velmi líbila a domů odjížděly spokojené.
Ing. Jana Horonyová

Úspěchy žáků v matematických a fyzikálních soutěžích
Fyziku žáci velmi často zařadí
mezi těžké a neoblíbené předměty
ještě dříve, než se s ní vůbec setkají.
Přitom je to báječná a zajímavá věda,
která zkoumá, jak všechno kolem nás
funguje. Zkoumá, jakými přírodními zákonitostmi se řídí neživá příroda, tyto zákony formuluje a snaží se
je prakticky využívat. Kdyby nebylo
fyziky, nejezdili bychom např. autem, určitě bychom neznali mobily,
ale ani bychom neotočili jednoduše
kohoutkem, aby nám v kuchyni tekla
voda. Dokonce bychom si vodu nedokázali ani v kbelíku vytáhnout ze
studny, i rumpál lidé vytvořili na základě pochopení jistých přírodních
zákonů. A tak bychom mohli pokračovat dále. Myslím, že všichni víme,
že bez znalostí bychom nedokázali
nic potřebného vyrobit. Abychom
dokázali přírodní zákony formulovat
a využívat, je nezbytně nutná znalost
matematiky. Matematika je pro fyziku velmi důležitým nástrojem.
Je škoda, že zájem o tyto důležité vědy všeobecně stále klesá. Jsem
moc ráda, že na naší škole tomu tak
není. Chceme určitě věcem kolem
sebe rozumět a také se v budoucnu
dobře uplatnit na trhu práce. Abychom dokázali, že jsme opravdu šikovní, zapojujeme se pravidelně do
matematických i fyzikálních soutěží a olympiád. Tím své vědomosti
a dovednosti porovnáváme s jinými školami. Žáci z Prakšic a Pašo-
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vic se každoročně řadí mezi nejlepší
v okrese, a to i v konkurenci velkých
škol a gymnázií. Zvládnout už jen
školní kolo není nic jednoduchého,
žáci musí vyřešit několik náročných
úloh teoretických a ve fyzice i úlohu
praktickou. Také je potřeba dobře
ovládat nejen povinné učivo, ale mít
řadu vědomostí navíc.
Mezi nejúspěšnější řešitele v letošním školním roce patří Alice Mikesková ze 7. třídy, která se
v okresním kole fyzikální olympiády umístila na 2. místě, v okresním
kole matematické olympiády na 3.
místě a v okresním kole Pythagoriády (matematická soutěž) na 3. – 4.
místě. Ondřej Zálešák z 8. třídy obsadil v okresním kole matematiky
2. místo a v okresním kole fyzikální
olympiády 3. místo. Kateřina Gajdůšková z 9. třídy získala v okresním kole matematické olympiády
1. místo a postoupila do krajského
kola, kde byla oceněna jako úspěšný
řešitel. Dále postoupila do krajského
kola z 6. místa okresního kola fyzikální olympiády, kde skončila na
10. místě a byla také oceněna jako
úspěšný řešitel. Celá škola se zapojuje do již zmíněné Pythagoriády,
ale i do soutěže Matematický klokan,
kde je více než vědomosti důležitý
důvtip a rychlé uvažování. Výsledky
nejšikovnějších žáků pak odesíláme.
Kateřina Gajdůšková se tak stala 8.
nejlepším řešitelem v okrese.

Určitě si ale zaslouží být jmenováni i ti, kterým diplom utekl jen o kousek, úspěšní řešitelé okresního kola
fyziky Adam Rajnoha a Veronika Buráňová (7. tř., oba 7. – 9. místo), Natálie Galasová (8. tř., 8. místo), úspěšní
řešitelé okresního kola matematické
olympiády Veronika Buráňová, Adama Rajnoha (7. tř.), Natálie Galasová,
Klára Velecká (8. tř.), úspěšní řešitelé
okresního kola Pythagoriády Agáta
Slezáková (5. tř.), Klára Velecká a Ondřej Zálešák (8. tř.).
Žáci byli mimořádně úspěšní nejen v přírodovědných soutěžích, ale
i v ostatních. Podrobný přehled naleznete na webových stránkách naší
školy.
Všichni zmínění žáci zaslouží
velké uznání a pochvalu. Tyto úspěchy jsou výsledkem jejich nelehké
práce, připravovali se svém vlastním volném čase. Současně bych ale
také ráda připomněla, že ne všichni
žáci mají matematické nadání, že se
např. i za trojkou na vysvědčení často
schovává více práce než za nejlepším
umístěním. Přidávám pochvalu i pro
ty, jejichž krůček vpřed není vidět na
žádném diplomu, přesto se nevzdali
a pracovali poctivě ve snaze zvládnout co nejvíce, což je ještě mnohem
těžší. Úspěchy a spokojenost všech
žáků jsou pro učitele tou největší
odměnou. Už teď se těším na další
školní rok.
Mgr. Pavlína Gajdůšková
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Turnaj ulic
Stejně tak jako v předešlých čtyřech
letech se konal na konci června dnes už
oblíbený fotbalový turnaj ulic o putovní
pohár Prakšic. Letos jsme to chtěli sehrát systémem každý s každým v osmi
týmech, ať se všichni potkáme. Počasí
bylo ale až „přemodlené“ a tak jsme to
rozdělili na staré dobré dvě skupiny po
čtyřech, kde první dva ze skupin postoupili do boje o finále.
Fanoušci neúnavně tlačili svoje barvy
i v tomto pekelném počasí a patří jim za
to velké dík, že nedali přednost koupání

u vody před návštěvou prakšického turnaje.
Z finálových bojů si tentokráte vystoupili na pomyslné stupně vítězů letos
třetí Horní Konec, druhé Rybníky + Vinohrady a po třetí za sebou vítězná Malá
Strana + Dědina.
Důležitější ovšem než výsledky byl
fakt, že se nikomu nic nestalo, že se dědina zabavila a že nám to dalo další impuls
do dalších let na pořádání takové akce.
Večer už po turnaji pak společně u piva
a grilovaných specialit vznikaly nové nápady, jak turnaj dále zatraktivnit a mys-

lím, že už teď víme, že se bude na co těšit.
Po noci prozpívané za doprovodu
třech domácích borců s kytarami jsme
všichni usínali sice unaveni, ale snad plni
dobré nálady.
Závěrem bych vás chtěl pozvat opět
na prakšické hřiště a to 16. července, kdy
budeme fotbaly, jídlem a hudbou slavit
80 let založení našeho fotbalového klubu. Více o této akci najdete na webových
stránkách Prakšic a na plakátech v našem okolí.
R. Němeček

Úspěch fotbalového družstva žáků
Na fotu je družstvo žáků, které se může
pochlubit v uplynulé sezóně 2015/16 velkým
úspěchem. Družstvo žáků dokázalo ve své třídě
v okresním přeboru pod vedením trenéra Petra
Slavíčka získat „Double“. Vyhrálo s přehledem
svou soutěž a současně i pohár OFS 2016. Ve
finálovém zápase na stadionu 1.FC Slovácka
v Uherském Hradišti „rozstřílelo“ mužstvo Břestku vysoko, rozdílem třídy 10:1. Nahoře zleva
Adam Novák, Radim Liška, Radek Dalajka, Ladislav Knap, Jakub Zemánek, Matěj Řezníček,
Jakub slavíček, Radim Sukup a Pavel Šůstek. Zleva dole Marek Buráň, Marek Jelínek, Jiří Buráň,
Matěj Helísek, Jakub Dlapa, Adam Jurák a Roman Zemánek.

Hraničníky a prakšická trojmezí
V dávných dobách hranici panství
tvořily přirozené přírodní útvary, často pouhé lesní nebo ovocné stromy,
hromádky kamení nebo hlíny, velké
kameny nebo terénní nerovnosti. Později se začaly cíleně vysazovat hraniční
stromy. Pro označení těchto stromů se
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používalo rozličných metod, nejčastěji
tzv. líhy neboli lízy, které byly vypáleny
nebo vyřezány do kůry. Často se používaly symboly kříže, kalichu nebo střely,
uváděla se i jména, letopočty a podobně. Někdy se do kmenů zarážely hřeby.
Tyto stromy pak byly vrchností přísně

chráněny. Hraniční stromy, které se
dožily současnosti, jsou většinou vyhlášené jako památné nebo významné. To je i případ naší plané hrušky za
prakšickým kostelem, která byla vysazena na hranici obecního a panského
kolem roku 1749 (viz Obr. č. 1).
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Hranice panství se každé tři roky
vymezovala. Neurození šli pěšky
a panstvo jelo na koních. Při kontrole se obnovovaly a kontrolovaly hraniční značky. To trvalo i několik dnů.
Často bývali voláni ke svědectví staří
pamětníci, kteří pod přísahou ukazovali, kudy jde hranice. Přísaha selská
však byla hodně ponižující. Přísahal-li šlechtic nebo měšťan, přísahal stoje
nebo klečmo. Pro přísahu poddaného
sedláka byl vykopán hrob, do něho
musel sestoupit a tam kleče s rukou
k nebi opakoval jemu předříkávanou
přísežnou formuli. Přísahat mohl jen
s prázdným žaludkem. Pokud půst porušil, dostal výprask holí (viz Obr. č. 5
- ilustrační kresba z archivu knihovny
Muzea JAK Uherský Brod). Při obcházení a označování hranic pozemků bývali přítomni i mladí chlapci. Ti měli
poručeno, aby se dobře dívali a aby si
celý svůj život pamatovali pomyslnou
hraniční čáru. Aby se jim to lépe vštípilo do paměti, dostali na tom místě
několik peprných ran lískovkou. Říkalo se, že byly postiženému chlapci „vysázeny kopy“. Takto byly v uvedeném
roce 1749 vysázeny kopy třináctiletému chlapci rezavých vlasů - Martinu
Němečkovi z Prakšic.
Teprve až později se začalo používat kamenných hraničníků. Hraniční
kámen, zvaný také hraničník nebo
mezník, je nejčastěji kamenný kvádr
částečně vyčnívající ze země. Hraničními kameny se vyznačovaly hranice
mezi různými regionálními útvary.
Ať už mezi státy nebo mezi panstvími
v rámci jednoho státu. Tedy i hranice
jednotlivých vesnic, pokud je vlastnila rozdílná vrchnost. Právě toto je
i případ naší vesnice. Prakšice jako

Obr. 1
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biskupské léno po celou dlouhou
dobu, prakticky od první písemné
zmínky z roku 1141 až po jejich převzetí šlechtickým rodem Kouniců
v roce 1749, sousedily s vesnicemi jiného šlechtického pána.
Z tohoto důvodu se můžeme
oprávněně domnívat, že jejich katastrální hranice byla od pradávna pečlivě
a jednoznačně vyznačena. Lze i usuzovat, že počet těchto kamenů musel
být v minulosti velký. Na kamenech
byly vytesány nápisy, letopočty a často i erby nebo jiná označení lenních
pánů. Do dnešních dnů se na hranici
prakšického katastru několik těchto
hraničních kamenů zachovalo. Jsou
však silně poškozeny erozí, která je
zmenšila a odstranila veškeré nápisy.
V dávné minulosti vypadaly podobně
jako kámen, který se nachází poblíž
kóty Březí 376 m, mezi obcemi Maršov a Biskupice. Je na něm letopočet
1701 a písmena MB (viz Obr. č. 2).
Naše dochované hraniční kameny
sice nejsou tak „krásné“ (viz Obr. č. 3
a 4), ale jsou nejstaršími „hmotně dochovanými“ pamětníky naší prakšické
historie a snad „pamatují“ ještě dobu
významného šlechtického rodu pánů
ze Zástřizl, který vlastnil Prakšice v 16.
století. Specifickým případem hranice je hraniční trojmezí, tzv. trojstyk.
To je případ, kdy se setkávají hranice
tří geografických celků stejné úrovně.
Na přiložené Mapě je uvedena katastrální mapa Prakšic s vyznačením
jednotlivých trojmezí, tedy míst styku
tří sousedních vesnických katastrů.
Těchto míst je celkem 9 a jsou na mapě
označeny zelenou tečkou a pořadovou
číslicí. Popis míst je uveden v přiložené
Tabulce prakšických trojmezí.

Existence trojmezí drslavského,
prakšického a nedachlebského (bod č.
3 na Mapě), byla zaznamenána již ve
starobylé uherskobrodské Bartoškově
kronice, při příležitosti ohraničování a kontrole hranic katastrů: …„15.
dne [měsíce máje 1594] pan Václav
Bibrstain a na Prakšicích a pan ouředník Jiří Bořek na místě Drslavských
a pan Jan Kučovský, Jiřík Bartošek, Mikuláš Trojánek, Jan Mitmánek, Mikuláš Knihař a z Nedachlebic hajný, starý
člověk příjmím Trošín. I vyvodili mezi,
počnúc od lípy trojhraničné, která dělí
Nedachlebsko, Prakšicko a Drslavsko
až k Hrašovci, té vnově se stavějící vsi.
Potom, kde Brodsko od Prakšicka se
dělí, až skrze vinohrady za Nech horú
[Nechory], chotáry zdělali, potom
v lese, kde se dělí Prakšicko od Oujezdcka až k mezním dubom, všudy
zákopy zdělány.“…
Rovněž k hraničnímu trojmezí
částkovskému, prakšickému a nedachlebskému (bod č. 2 na Mapě)
se podařilo najít písemné záznamy
v „Popisu hranic mezi lenním statkem Prakčice a statkem Velký Ořechov náležící k Uherskobrodskému
Kounicovskému panství“, z roku
1698-1748. Kounicům v té době už
patřily vesnice Velký Ořechov, Částkov i Nedachlebice. Uherskobrodský
Urbář současně uvádí, že v roce 1610
se v této lokalitě vyskytovali vlci, jako
stálá lovná zvěř. Od této doby se tato
část lesa směrem severním jmenuje
„Vlčinec“. Dnes tento les patří singulární společnosti Nedachlebice. Na
starých mapách se uvádí pro tento les
název „Občina“. Tento název je z dob
staroslovanských a znamená společné
užívání pozemku obcí a občany. Pro-

Obr. 2
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to použila slovo Vlčinec v názvu své
knihy i rodačka z nedalekého pašovského Podbůdí Františka Pecháčková
- „Údolí Vlčinec“.
Jednotlivá trojmezí jsou dnes již
označeny novými žulovými kameny
s vyrytým křížkem. Na několika místech se však dochovaly společně s nimi
i staré trojhranné kameny. Jsou silně
poškozeny erozí a rovněž nánosem
barvy (viz Obr. č. 3 a 4) Na Mapě
prakšických trojmezí jsou označeny
body č. 1 a č. 2.
Bohužel příchod moderního zemědělství, následná kolektivizace
a zavedení těžkých strojů do lesního
hospodářství způsobilo, že starobylé
hraniční kameny postupně mizí. Posledním nebezpečím je člověk a jeho
neutuchající touha mít něco navíc
u sebe doma.

Hraniční kameny však nemají žádnou historickou cenu, pokud nejsou
na místě, kam byly kdysi usazeny. Měli
bychom hraniční kameny proto chránit a pečovat o ně. Jsou to původní památníky. Nechejme je, aby nám i nadále mohly připomínat dějiny kolem nás.
Zapsal František Buráň

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6

Obr. 5

Hřibaři, turisté a prakšičtí patrioti osmutněli
V předcházejícím článku o prakšických trojmezích jsme
se dozvěděli, jak staré a zajímavé hraniční kameny se nacházejí na hraniční lesní cestě Vrchová nad naší vesnicí. V příštím článku o naučných stezkách v okolí Prakšic vám zase
chceme přiblížit kouzlo a krásu přírody v těchto místech. Bohužel Vám musíme sdělit, že společnost Lesy ČR s.p. se rozhodla vybudovat na místě původní lesní cesty Vrchová novou zpevněnou komunikaci pro snadnější těžbu a svoz dřeva
z okolního lesa. Cesta bude začínat nad Pašovicemi v místě
Hrabina a končit na mýtině nad Hradčovicemi „Nad sv. Jánem“. Začalo se již s mýcením okolního lesa a fotografie níže
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upozorňují na vývoj situace. První fotka představuje typickou
původní scenérii na Vrchové - lesní cesta a vedle ní se mezi
stromy klikatí značený turistický chodníček. Druhá fotografie zachycuje dnešní stav. Proto ten smutek v názvu článku.
Kouzlo a atmosféra této lesní cesty je pryč, hřiby „pravíci“,
které zde rostly asi také a co se stane se starými hraničníky, to
teprve ukáže čas. Proto apelujeme na Lesy ČR: „nepoškoďte
staré hraničníky a přesuňte je na stranu“. Všichni chápeme,
že zpevnit cestu bylo potřeba. Bylo však nutné vymýtit pás
široký místy až 25 m? To tam budou přistávat letadla?
Zapsal: František Buráň
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Závod Slováckého poháru a Memoriálu Davida Bujáčka
V sobotu 7.5.2016 se konal v prakšických stráních další motokrosový
závod v rámci Slováckého poháru
a Memoriálu Davida Bujáčka.
Účastnili se ho závodníci motokrosových oddílů Prakšice - Pašovice, Žlutavy, Boršice, Březolupy a dalších, kteří se přihlásili do volného
závodu Memoriálu Davida Bujáčka.
Dopoledne probíhaly tréninky.
Hlavní závod byl odstartován ve
12:00 hodin a to třídou HOBBY. V ní
náš klub reprezentoval náš nejmladší závodník Radek Dalajka, který si
v obou rozjížďkách nenechal ujít prvenství a zatím vede i celkově Slovácký pohár bez ztráty bodu.
Následovala třída OPEN, kde nás
reprezentovali Pavel Zálešák a Lukáš
Švec.
Ve třídě VETERÁN 40+ nás reprezentovali Petr Gajdůšek, Rosťa
Bršlica a Josef Kužela.
Ve třídě VETERÁN 50+ nás reprezentovali Leoš Bujáček, Vladimír
Buráň, Miroslav Horenský, Fr.Horenský, Fr.Pavelčík a Petr Válek.

Mohu říct, že naši kluci v tomto
závodě statečně bojovali o co nejlepší
umístění. A že to stálo za to, vidíme
i podle výsledků, kde mj. ve třídě
VETERÁN 50+ obsadili stupně vítězů v pořadí 1.místo Vladimír Buráň,
2.místo Petr Válek, 3.místo Miroslav
Horenský.
Zorganizovat takový závod ke
spokojenosti všech není vůbec jednoduché. Chce to spoustu času,
osobního nasazení a nemalých finančních prostředků, které si musí
klub zajistit převážně vlastním přičiněním. Zvláště
tentokrát bylo zapotřebí vyvinout
značné úsilí v přípravě trati v souvislosti s vybudováním zařízení pro
kropení a použitím těžké techniky,
což je základem
pro kvalitní závod
jak z pohledu jezdců, tak i diváků.

Dalším důležitým úkolem bylo zajistit lékařskou službu, traťové komisaře, občerstvení a mnoho dalších věcí.
Na závěr je nutno dodat, že odměnou pro náš motokrosový tým
je to, že naše trať, která patří svými
parametry mezi nejlepší v širokém
okolí, je hojně navštěvována závodníky i diváky.
Příští závody se u nás konají
24.9.2016. Tímto na ně všechny srdečně zveme.
Motokros Prakšice-Pašovice
http://motokros-praksice.cz

Rekonstrukce dokončena
S potěšením můžu v tomto čísle Prakšických novin
vám, občanům obce sdělit, že až na montáž venkovního
zábradlí byla dokončena přístavba salonku pro oslavy, případně setkávání občanů a spolků a rekonstrukce kulturního zařízení čp.299. Celou stavbu v předstihu dokončila
stavební firma Lisoněk s.r.o., Uherský Brod.
Je hotov i interiér salonku, který navrhla Mgr. Kouřilová z Uherského Brodu včetně nového sociálního zařízení,

výdejny stravy, kde je umístěn sporák, elektrická trouba,
mikrovlnná trouba, lednice, dřezy na mytí hrnců a várnic
a myčka na nádobí.
V salonku jsou v současné době stoly a židle pro
60 osob.
Zařízení si budete moct prohlédnout v neděli 24.7.2016,
myslím si, že stojí za zhlédnutí.
J. Hefka

Poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje

Odvoz plastů
II. pololetí 2016

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém
zasedání dne 20.4.2016 poskytnutí investiční dotace obci Prakšice z Programu na
podporu obnovy venkova na Projekt RP02-16DT1/003
„Rekonstrukce kulturního domu čp. 299“ částku 680
000 Kč. Tato dotace bude obci poskytnuta na základě
vyúčtování po ukončení stavby, nejpozději do konce letošního roku.
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Kontejner u kostela

Koš na hřbitově

Vizualizace domu pro seniory
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