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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem letošního roku
bych vás chtěl seznámit s tím, co se
obecnímu zastupitelstvu podařilo zrealizovat za poslední čtvrtletí roku 2015.
V říjnu se v naší obci uskutečnily
tradiční krojové hody s právem, opět
za velké účasti hodové chasy, ale i dětí
a „ženáčů“.
V průběhu podzimu byla provedena rekonstrukce komunikace k sálu.
Je dokončen chodník do Vinohradů,
ještě je potřeba upravit vjezd na Horní
Rybníky kolem potoka, což bude patřit
mezi první jarní práce.
Máme vybagrovaný základ pro gril
a udírnu na hřišti. Bylo dokončeno restaurování kříže z roku 1891 pod hřbitovem. Bylo doplněno veřejné osvětlení směrem na Vinohrady.
Na své náklady jsme museli provést
odbagrování sesuvu břehu na poldru na Prakšickém potoce, protože na
firmu, která akci realizovala, byl prohlášen konkurz a z toho důvodu nelze
uplatnit reklamaci za špatně provedené práce.
Podařilo se uzavřít smlouvy o pronájmu pozemků pod chatou Jeleňa
a jejím okolí se Státním pozemkovým

úřadem za 10% částky, kterou po nás
fond vyžadoval v minulých letech. Zároveň jsme požádali o převod a odkup
těchto pozemků do vlastnictví obce.
Je hotový projekt přístavby pohostinství a podaná žádost o stavební povolení na jeho výstavbu i na výstavbu
garáží.
Na Ministerstvu obrany a Krajském
úřadě ve Zlíně jsme zažádali o dotace
na opravu pomníku I. světové války
a nákup hasičské stříkačky. Doufáme,
že se nám tuto dotaci, o kterou žádáme již poněkolikáté, konečně podaří
získat.
V lednu bychom chtěli poslat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která by částečně pokryla
náklady na opravu tří křížů v obci.
Obecní zastupitelstvo schválilo
rozpočet obce na rok 2016. Největší
stavební akcí, která se bude realizovat
je rekonstrukce pohostinství a přístavba salonku na oslavy.
Chceme zrealizovat výstavbu garáží
na strojní vybavení obce. Další důležitou akcí bude přeložení chodníku a vybudování zábradlí v zatáčce u č. p. 23.
Provoz školy budeme dotovat částkou 1 mil. Kč.
Chtěli bychom projekčně připravit
výstavbu Pasivního domu pro seniory.
Následně je potřeba projekčně

připravit další akce, na které bychom
mohli čerpat dotace např. na opravu
komunikací, opravu chodníků, vybavení ZŠ apod.
Určitě nás čeká mnoho akcí menšího rozsahu, které se vyskytnou v průběhu roku, zejména v oblasti údržby
a oprav majetku obce (výstavba grilu
a udírny na hřišti, výměna sítí na hřišti
s umělým povrchem, výsadba na hřbitově).
Začátkem prosince proběhla již
počtvrté zabíjačka, setkání se seniory a rozsvěcování vánočního stromu.
Všech těchto vydařených akcí se zúčastnilo mnoho z vás, našich občanů.
Další akce proběhnou ještě o Vánocích a v novém roce. O které akce se
jedná, se dočtete uvnitř našich novin.
Závěrem roku bych také chtěl 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.
Na závěr bych vám všem, Vážení
občané, popřál příjemné prožití svátků vánočních, plných lásky, přátelství
a porozumění, hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2016.
Josef Hefka, starosta

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice ze 6. veřejného zasedání konaného v pondělí 14.12.2015.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Kadlčka a Antonína Janču.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
a Renatu Buráňovou.
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2016 v celkové
výši příjmů 14 563 400 Kč a v celkové výši výdajů
14 563 400 Kč jako vyrovnaný.
6. Schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 - 2021.
7. Schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Prakšice stanoveného vyhláškou 48/2005 Sb. a zároveň se zavazuje
k úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
8. Schvaluje úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací
činnost školy v částce 50 000 Kč
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9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o nakládání s odpadem.
10. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadů.
11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o pohybu psů.
12. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 4/2015 – požární řád obce.
13. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda
ing. Libor Mikel, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Jaroslav Vajdík , Renata Buráňová, k provedení
inventarizace majetku obce k 31.12.2015.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
15. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření ZŠ
za rok 2015 se zaměřením na použití dotace obce
v částce 1mil Kč.
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16. Schvaluje vypracování studie výstavby „Domu pro
seniory“ v pasivním standardu.
17. Schvaluje použití 52 000 Kč účelově vázaných pro-

středků základní školou na opravy elektro zařízení
a vrácení 65 000 Kč účelově vázaných prostředků základní školou na účet obce.

Vítání občánků
V listopadu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu
vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší občany obce Prakšice Barboru Kučerovou, Tomáše Fojtácha a Antonína Mošťka s jejich rodiči
a prarodiči.

Společenská kronika
V prosinci se dožila významného životní jubilea 85 let paní Anna Jedková.
K tomuto jubileu jí ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 5. 10. 2015
Úmrtí

Přihlášení

Odhlášení

• Anežka Vráblíková
• Josef Fojtách, čp. 43
• Josef Fojtách, čp. 164

• Tomáš Bodurka
• Monika Pírková

•
•
•
•
•
•

František Zálešák
Andrea Neugebauerová
Sára Fojtů
Ján Peráček
František Gajdůšek
Martin Gago

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 5.10.2015 - 1023.

POZVÁNKA

Oprava kamenného kříže

24.12.2015 se uskuteční od 14.30 hodin
koledování u Betléma
v kostele Krista Krále v Prakšicích,
které pořádá FS Holomňa.
27.12.2015 se uskuteční od 16.00 hodin
v kostele Krista Krále
vánoční koncert dechové hudby Straňanka.

V listopadu bylo dokončeno zrestaurování kamenného kříže z roku 1891 pod hřbitovem. Opravu kříže, který
byl již hodně poškozen provedl pan Tomáš Kopčil.
Oprava stála celkem 75 620 Kč a Ministerstvo pro
místní rozvoj obci poskytlo na opravu dotaci 70% výdajů, tj. 52 934 Kč, která již byla obci uhrazena.

23.1.2016
13.2.2016
20.2.2016

z roku 1891

Plesy v roce 2015
farní ples
ples SRPŠ
ples TJ Sokol

Odvoz plastů v I. pololetí 2016
11.1., 8.2., 7.3., 11.4., 9.5., 13.6.2016
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Podzimní dílny a Kateřinský jarmark
Kateřinský jarmark je tradiční součástí předvánočních trhů v Uherském Brodě. I letos tu žáci naší školy
otevřeli díky paní učitelce Janě Kovaříkové svůj stánek
a prodejem výrobků, které sami vytvořili v rámci projektového dne Podzimní dílny, podpořili hnutí Na vlastních
nohou. Kromě toho také v kroužcích napekli a nazdobili
perníky a vyrobili rozmanité vánoční ozdoby nebo svícny.
V den jarmarku (27. listopadu) dopoledne si roli prodavačů na trzích vyzkoušely žákyně deváté třídy, odpoledne pak děti z nižších ročníků. Krásné výrobky našich
žáků šly na odbyt, a tak můžeme i letos podpořit ty, kteří
nemají takové štěstí jako my a pomoc potřebují.
Děkujeme oběma našim obcím za finanční podporu,
městu Uherský Brod za spolupráci, rodičům za pomoc

při organizaci akce a také všem, kteří svým nákupem
podpořili humanitární činnost.

Kotlíkové dotace
Do konce letošního roku bude Zlínským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na výměnu
kotlů pro majitele rodinných domů, jejich domy jsou vytápěny kotli na pevná paliva.
Bude možné žádat dotaci na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na pevná paliva s automatickým přikládáním
• kotel na pevná paliva s ručním přikládáním (podmínkou je akumulační nádrž o objemu min 55 l/kW
instalovaného výkonu)
• plynový kondenzační kotel
Dále budou podporována další opatření:
• instalace solárně termických soustav pro přitápění
nebo přípravu teplé vody
• „mikro“ energetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci energetické náročnosti budo-

vy úroveň C
Typ „mikro“ opatření: zateplení střechy nebo půdních
prostor, zateplení stropu sklepních prostor, dílčí zateplení konstrukce domu, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše dotace:
Je stanovena ve výši 70 – 85 % ze způsobilých výdajů
(dle typu nově instalovaného zařízení).
Výše způsobilých výdajů je omezena na 150 000 Kč
celkem (v tom max. 20 000 Kč na „mikro“ energetická
opatření).
Příjem žádostí bude zahájen od začátku roku 2016.
Bližší informace k podmínkám předložení žádosti zájemci naleznou v měsíci prosinci na webových stránkách
Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz nebo na webových
stránkách Energetické agentury ZK www.eazk.cz.
JH

Televize
Hodně lidí si v dnešní době bez
televize vůbec nedokáže představit
dlouhý zimní večer. A tak to v oknech vesnice svítí a bliká v různých
ých
barvách. V moderní době je to asi
normální. Starší pamětníci ještě
pamatují v televizi monoskop.
To bylo kdysi logo na obrazovce, když se nic nevysílalo. Dnes
už to není pravda. Stále něco
dávají. Jednoho dne však nastal
problém. Byl vypnut elektrický
proud a televize pochopitelně nešla. Spousta rodin netrpělivě očekávala až se opět rozsvítí žárovka
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a následně rozzáří televizní obrazovka. Doba byla dlouhá a nervozity
přibývalo. Dnes je televizní seriál a já
jej neuvidím, protože ti pitomci zase

něco opravují ! No to je strašné! Co
se jenom stalo? Půjde to vůbec ještě
dnes? Nastává složitá otázka. Co jen
s načatým podvečerem? Nejdou ani
tepelná čerpadla a v místnosti počíná klesat teplota. Nelze ani přitopit teplometem, protože je vypnut
elektrický proud. Někde začínají
malé problémy.
Jak je známo, tak část obce
zvaná Vinohrady je vklíněna do
lesa. Přijedete, nebo přijdete a na
konci vás čeká točna. Pak zde lišky dávají dobrou noc. Na točně je
malé ohniště, kde se občas sejdou
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sousedé. Důvod se pokaždé najde. Je
máj, lásky čas a staví se mája. Pak se
zase kácí mája. Nastává rozloučení
s prázdninami. Poté se sousedé sejdou jen tak, protože je třeba se vídat,
popovídat si a také si zapívat písničku ,,My jsme chlapci z Vinohradů“.
Tak jde život ve Vinohradech.
Jednoho dne jsem se rozhodl,
že pořídím přírodní televizi o dvou
programech. Prvním programem
byla ptačí budka na kuří noze. Vysílá
pokaždé, když je nasypána slunečnice, nebo ptačí zob. To jsou panečku
barvy, když přiletí strakapoud! Je
stále se na co dívat a šálek kávy či hrnek čaje při tomto programu skvěle

chutná. Druhý program jsem se rozhodl pořídit tehdy, když jsem vyrobil
krmelec. V létě je uprostřed dvora
a skýtá přístřeší pro květiny. Muškáty
jsou v něm krásnou ozdobou. Když
přijde zimní čas, je krmelec přenesen
za plot k lesu. Květiny nahradí vonné
seno prosypané solí a do korýtka je
nasypána kukuřice. Jednou, právě v
podvečer začali vysílat. Ke krmelci
začali chodit srny i páni srnci. Program je dokonale přírodní. Jednoho
dne, kdy přišlo na návštěvu několik
sousedů, se pojednou počalo vysílat. Nejprve přišel mladý srnec a pak
uvolnil místo staršímu srnci. V obýváku bylo naprosté ticho a všichni

sledovali program Vinohrady 1-les.
Neřešili jsme, zda funguje elektřina.
V krbových kamnech plápolal oheň,
na stole voněla podvečerní káva
a mok dobrého vína se převaloval
mezi jazykem a patrem. U přírodní
televize nám bylo tak nějak dobře.
Soumrak nahradila paní tma a vysílání skončilo. V obýváku přerušily ticho hlasy sousedů a přírodní televize
se všem moc líbila. Že přátelé nemáte
doma přírodní televizi? Pořízení ptačího krmítka stojí jen pár korun. Za
to Vám pak ti malí barevní divadelnici
sehrají dokonalé přírodní přestavení.
Vladimír Procházka,
Prakšice, Vinohrady

Mše pro Stonožku 2015
Tak jako každoročně i letos jsme
se sešli opět s ostatními stonožkovými školami v chrámu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha při slavnostní mši svaté,
kterou celebroval významný patron
hnutí na vlastních nohou Stonožka
J. Em. Dominik kardinál Duka OP.
V pátek 4. prosince se tak zcela zaplnila katedrála dětmi, pedagogy a dalšími přáteli hnutí. Mezi významnými
hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl
náčelník GŠ AČR generálporučík
Josef Bečvář, armádní generál Pavel
Štefka, místopředseda Senátu PČR
MUDr. Přemysl Sobotka a mnoho
dalších osobností. Také letošní mši
v přímém přenosu vysílala TV NOE.
V průběhu mše zazněly písně
v podání mnohasetčlenného spojeného pěveckého sboru pod vedením
sbormistra Jaroslava Pletichy. Jeho
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součástí byl i zpěvácký spolek Hlahol
pod vedením sbormistryně Kláry
Ježkové. Jako sólista vystoupil velmi
uznávaný světoznámý český operní
zpěvák - basbarytonista a barytonista Adam Plachetka, sólista Vídeňské
státní opery, který v minulosti také
působil v řadách stonožkových dětí.
Další významnou osobností, která
na mši zazpívala, byla sopranistka
Marie Fajtová, sólistka Národního
divadla v Praze.
I letos promluvil k dětem probošt
Kolegiální kapituly Všech svatých
na Hradě pražském prof. Petr Piťha.
Mimo jiné také přiblížil posluchačům osobnost sv. Mikuláše.
I letos četli žáci přímluvy a přinášeli obětní dary, které symbolizovaly práci škol pro hnutí. Přímluvu
za naši školu četla Tereza Kučerová

a obětní dar, dekorativní vazbu doplněnou ručně zhotovenými skleněnými ozdobami, nesla v doprovodu
pana MUDr. Přemysla Sobotky Jana
Juráková. P. Jaroslav Kapuš byl jedním z koncelebrantů této mše svaté
a naši ministranti zde opět důstojně
odvedli svou práci.
Na odpoledne pozval Otec kardinál vítěze výtvarné soutěže „Karel
IV. - Otec vlasti“ do Arcibiskupského
paláce, kde jim byla předána ocenění. Při příležitosti 25. výročí založení
byla Stonožce předána zlatá medaile
sv. Vojtěcha - nejvyšší ocenění Arcibiskupství pražského. Poté se v prostorách Anežského kláštera uskutečnila za
přítomnosti Otce kardinála slavnostní
vernisáž výstavy vítězných prací letošní výtvarné soutěže. Výstavu můžete
navštívit až do konce ledna 2016.
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Karel IV. - otec vlasti
výtvarný projekt českých a slovenských škol pořádaný u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. hnutím
Na vlastních nohou a Arcibiskupstvím pražským
Také letos dosáhli naši žáci významných ocenění za své grafiky, na kterých pracovali v průběhu dubna až června
2015. Jednu z hlavních cen, Cenu poroty, získal v této soutěži Dominik Hanáček ve 2. kategorii. Další ceny v této
kategorii byly uděleny Štěpánu Jahodovi, Adamu Vlčnovskému, Tereze Kučerové a Antonínu Mičkerovi.
Ve 3. kategorii získali ocenění tito žáci: Kamila Juráková, Kateřina Juráková z Prakšic, Kateřina Juráková, z Pašovic, Roman Zemánek, Veronika Buráňová, Alice Mikesková, Natálie Galasová, Klára Velecká, Eliška Kadlčková,
Adam Kazík, Dušan Kratochvíl, Michaela Kučerová, Dominika Patlevičová.
Všem vítězům blahopřejeme.
Jana Kovaříková

Poděkování
Před 25 lety přišel k nám do školy
dopis od tehdy neznámé paní z Norska, která v něm žádala děti o namalování vánočních přání. Tato přání byla
určená k prodeji v Norsku. Ze získaného finančního obnosu chtěla pomoci
jedné nemocnici v Praze k vybavení
dětského oddělení. Protože se zapojily
také další oslovené školy, podařilo se jí
nejen poskytnout nemocnici finanční
prostředky, ale také díky této krásné
a zajímavé myšlence začala pomáhat
dalším potřebným u nás i v zahraničí.
Tato paní, Běla Gran Jensen,
v současné době prezidentka hnutí Na
vlastních nohou Stonožka, do kterého
jsou zapojeny stovky škol u nás i v zahraničí, změnila tak osudy mnohých
dětí, které neměly to štěstí žít tak jako
naše děti. Stonožkové hnutí bylo v minulosti mnohokrát oceněno a právem,
protože díky němu bylo zkvalitněno
či zachráněno mnoho lidských životů. Také jeho výchovný význam, který ovlivňuje myšlení mladé generace
a učí je nebýt lhostejným k ostatním, je
velmi přínosný. Chtěla bych se zmínit
i o dalším aspektu, a to zdokonalit se
v manuální zručnosti a kvalitně odvádět svou práci. Dnes už nemalujeme
jen přání k Vánocům, ale díky poskytnutým finančním prostředkům
mohou žáci pracovat s různými materiály, jako je sklo, hedvábí, keramika,
kvalitní kartony a jiné, z nichž vyrábějí
drobné dekorace ke zkrášlení obydlí.
Do práce ve Stonožce se tak zapojuje
stále víc lidí, kteří žáky učí a pomáhají
jim, aby svou práci co nelépe odvedli.
Proto bych závěru tohoto kalendářního roku ráda poděkovala všem,
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kteří se podíleli na této společné práci.
Děkuji místnímu obecnímu úřadu
a také Obecnímu úřadu v Pašovicích
za poskytování pravidelného finančního příspěvku na stonožkové setkání
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze a na další akce hnutí, zejména
na podporu výtvarné a rukodělné činnosti. Děkuji také Městskému úřadu
v Uherském Brodě a Římskokatolické
farnosti v Uherském Brodě za umožnění prodejů na Kateřinském jarmarku a u kostelů o 3. neděli adventní.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat P. Jaroslavu Kapušovi za pomoc při organizaci zájezdu na slavnostní Mši pro Stonožku. Dále děkuji
ministrantům Dušanu Kratochvílovi,
Petru Vlkovi, Jiřímu Lukašíkovi a Viktoru Velartovi, kteří při této slavnostní
mši v katedrále důstojně reprezentovali naši školu a obce Prakšice a Pašovice.
Děkuji také
- všem dětem 4. - 9. třídy, které
vyrobily v rámci podzimního projektového dne drobné dekorativní předměty k prodeji a všem učitelům, kteří
je úspěšně vedli
- dětem z výtvarného kroužku, které vyrábějí krásné dekorace k prodejům, prodávají své výrobky v adventních prodejích a účastní se dalších
stonožkových akcí
- žákyním, Tereze Kučerové, Janě
Jurákové a Alici Mikeskové, žákům
Aleši Baránkovi a Odřeji Blahovi za mimořádnou aktivitu ve prospěch hnutí
ve školních i v mimoškolních akcích.
- rodičům, kteří pomohli svým
dětem při prodeji na Kateřinském
jarmarku a u kostelů (rodina Tere-

zy Kučerové, Jany Jurákové, Tadeáše
Řezníčka, Kateřiny Jurákové Jurákové
z Pašovic, Ondřeje Blahy, Michaely
Kubové, Marie Jahodové, Karolíny Němečkové a Aleše Baránka )
- všem mým kolegyním a kolegům,
kteříobětavěpomáhalipřiakcíchStonožky, zejména paní Mgr. Marcele Chmelové a Mgr. Janě Horonyové za organizaci školního projektu Podzimní dílny
- paní Ireně Kadlčkové za odborně vedený kurz vánočních dekorací,
zhotovení nádherného obětního daru
určeného do chrámu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha a dalších vazeb určených
k reprezentaci naší práce.
- paní Olze Maráškové z Pašovic za
vedení kurzu zdobení perníků
- paní Kateřině Velartové za sponzorský dar pro Adventní dílny
- rodině Jenerálové a Hefkové za
upečení perníků k adventním prodejům a za sponzorský dar pro hnutí
- paní Martině Galasové za zhotovení překrásných dekorativních perníků
- paní Marii Buráňové z Uh. Brodu
za praktickou ukázku paličkování pro
děti v Adventních dílnách v rámci výtvarného kroužku
- 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. Váš finanční příspěvek
bude prostřednictvím hnutí poskytnut těm, kteří tuto pomoc potřebují.
Přeji Vám krásné Vánoce a radostné vykročení do nového roku.
Jana Kovaříková
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Podzimní dílny

Vepřové hody
V sobotu 5.12.2015 se již počtvrté uskutečnily v sále
vepřové hody. Na vepřové speciality bylo zpracováno cca
370 kg vepřového masa, bylo uvařeno 45 kg krup, takže se
v konečném výsledku dostalo na všechny příchozí občany,
kteří si přišli speciality koupit. Tak jako loni i letos 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
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Koncert pro seniory
V neděli 6.12.2015 se uskutečnil tradiční vánoční koncert pro seniory. V programu vystoupily děti z mateřské
školy se svým „Čertovským vystoupením“, folklorní kroužek 5. třídy ze ZŠ pod vedením paní učitelky M. Vlkové.
Hlavním účinkujícím byla cimbálová muzika Vinár
s primášem Pavlem Frantou. Ta zahrála přítomným známé lidové písničky, které si zazpívala i většina přítomných. O spokojenosti svědčil dlouhotrvající potlesk seniorů po ukončení koncertu.
Věřím, že všichni přítomní prožili příjemné nedělní
odpoledne. Při této příležitosti je nutno opět poděkovat
G. Vlkovi, který se svými spolupracovnicemi připravil
p přítomné
p
p
jjh
pro
pohoštění.

Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 7.12.2015 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.
jjh
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Výlov

Pracovní činnosti

Mikuláš
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Projekty ke zkvalitnění výuky
Letošní školní rok se nese ve znamení projektů vyhlášených MŠMT. Vzhledem k tomu, že se stále snažíme poskytnout žákům ty nejlepší podmínky ke studiu, zapojili jsme se do všech. Díky tomu se mohly například vybavit
školní dílny, do žákovské knihovny se zakoupilo mnoho nových titulů a v neposlední řadě se 20 našich žáků zúčastnilo jazykového pobytu ve Velké Británii.
Výzva 56 - Učíme se číst a jazyky
Tento projekt se skládá ze 4 částí (Šablon), na které
jsme získali dotaci 633 523,- Kč:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti: Do Čtenářských
dílen byly zapojeny 2 třídy na prvním stupni a 2 třídy
na druhém stupni. Podstatou bylo podpořit u žáků čtenářství, čtenářskou gramotnost a aktivity s tím spojeny.
Zapojené pedagožky (Marie Vlková, Ilona Hendrychová a Monika Mahdalová) získaly inspiraci v kurzu zaměřeném na čtenářskou gramotnost, vybraly vhodné
tituly pro danou věkovou skupinu a se zakoupenými
tituly pracovaly a budou pracovat v hodinách literární
výchovy a čtení. Bylo pořízeno přes 300 knih, které budou po dokončení úkolů daných projektem k dispozici
v žákovské knihovně.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele: Paní učitelka I. E. Hendrychová absolvovala ve dnech 14. - 28.
srpna 2015 jazykový kurzu anglického jazyka na Maltě.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí: Ve dnech 15. - 20. listopadu 2015 se
4 učitelky zmíněných aprobací (Lenka Juráková, Jana
Horonyová, Jana Jančová a Pavlína Gajdůšková) zúčastnily vzdělávacího pobytu v partnerské škole Školský statek Komenský ve Vídni, kde získávaly inspiraci pro výuku a sledovaly metody práce svých zahraničních kolegů.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro
žáky: V termínu 3. - 11. října 2015 se 20 žáků druhého stupně účastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu
ve Velké Británii (viz níže).

li v hodinách pracovních činností a technických prací.
Výsledným výrobkem byla krabička spojovaná na čep
a rozpor (obr. viz níže).
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku
zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků
základní školy: Paní učitelka Jana Horonyová absolvovala kurz s názvem Pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ – zajímavé činnosti a materiály.
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních
dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu: Dvě pedagožky
(I. E. Hendrychová a J. Jančová) absolvovaly v rámci e-learningu LANGMaster online jazykový kurz anglického a německého jazyka.
4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních
dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu: Žáci 7. – 9.
ročníku absolvovali online jazykové kurzy anglického
a německého jazyka prostřednictvím programu LANGMaster.
Jazykový pobyt v Londýně
Ve dnech 3. – 11. října 2015 se uskutečnil jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii. Místem pobytu byl
Londýn a jeho okolí. Účastnilo se 20 žáků druhého stupně, kteří kromě výuky anglického jazyka v jazykové škole
Oxford International v Greenwich navštívili nejznámější

Výzva 57 - Rozvíjíme
jazyk a technické dovednosti
Tento projekt se také
skládá ze 4 částí a dotace
činila 325 289,- Kč:
1. Rozvoj technických
dovedností žáků na druhém stupni základní školy:
Bylo pořízeno nářadí a materiál, se kterým pak žáci 8.
ročníku pod vedením pana
ředitele P. Savary pracova-
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londýnské pamětihodnosti a místa, která znají z hodin angličtiny. Na cestě žáky doprovázely tři pedagožky - Lenka
Juráková, Andrea Maňáková a Monika Mahdalová.
V sobotu odpoledne jsme odcestovali z Prakšic
a ve večerních hodinách přistoupila spolucestující škola ZŠ Plaňany. Cestovali jsme přes SRN, Belgii a Francii.
V neděli 4. října jsme po celní prohlídce dokladů a zavazadel cestovali z francouzského města Dunkerque do anglického přístavu Dover. Do Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska jsme v pořádku přijeli kolem
poledne. Následovala cesta do Londýna a návštěva parku
v Greenwich. Poté jsme odjeli do města Catford, kam pro
děti přijížděly hostitelské rodiny.
Další den ráno následoval odjezd do centra Londýna, který kvůli dopravní zácpě trval 2 hodiny. Dopravní zácpě jsme se bohužel nevyhnuli ani další dny. Nepřálo nám počasí, a tak proběhl za intenzivního deště
rychlý pochod kolem Westminster Abbey a budov
parlamentu. Dále jsme se zastavili v Muzeu královské
gardy, následovala rychlá prohlídka Buckingham Palace, procházka čtvrtí Piccadilly Circus a zastávka na
Trafalgar Square.
V úterý dopoledne jsme se vypravili na prohlídku
zámku a zahrad Hampton Court a odpoledne do Greenwich na první výuku angličtiny. V dalších dnech se počasí zlepšilo a mohli jsme už bez deštníků navštívit Soho,
tzv. Čínskou čtvrť, British Museum, Royal Observatory
s nultým poledníkem v Greenwich, Tower of London
s korunovačními klenoty a Tower Bridge. Prohlídka pamětihodností probíhala vždy dopoledne, jazykový kurz
pak v odpoledních hodinách.
Za počasí ideálního pro vyhlídkovou cestu jsme
v pátek, poslední den pobytu, přijeli do Londýna a projeli jsme se na známém London Eye, což byl (podle slov
žáků) jeden z největších zážitků. S Londýnem jsme se
rozloučili prohlídkou známé ulice Oxford Street a Hyde
Parku.
V sobotu v ranních hodinách jsme vyrazili na zpáteční cestu, tentokrát přes Calais, a o 26 hodin později
jsme unavení, ale šťastní a v pořádku vystoupili v Prakšicích.
Díky tomuto pobytu žáci absolvovali zajímavý kurz
anglického jazyka, angličtinu si osvojili také v rodinách, kde bydleli. V neposlední řadě navštívili známé
památky a místa, o kterých se učí v hodinách angličtiny
a která už možná nikdy nenavštíví. Proto bylo naší snahou, aby měli zážitků co nejvíce a byly co nejpříjemnější. Přestože nebyl pobyt kvůli nedostatečné organizaci
cestovní kanceláře bez problémů, děti si jej maximálně
užily a budou na něj, jak je zřejmé z jejich reakcí, ještě
dlouho vzpomínat.

město, jaké jsem kdy navštívila. A ty jejich typické domy...
Už jen cesta městem byla velkým zážitkem.“
Kateřina Gajdůšková
„Anglie mi dala hodně. Zkusila jsem někam jet bez rodičů, do rodiny, kterou neznám. Zvládla jsem to a myslím,
že dobře. Jediné, co mi vadilo, bylo jídlo. Od té doby se mi
z pohledu na toustový chleba, který jsme dostávali denně,
dělá špatně. Jinak se mi ale výlet líbil a mrzelo mě, že jsme
museli odjet. Moc jsem si to tam oblíbila.“
Kamila Marášková
„Pobyt v Anglii se mi velmi líbil, byla to dobrá zkušenost a hned bych se tam vrátila.“
Kamila Chmelová
„Pobyt v Anglii byl naprosto skvělý. Naučila jsem se
víc komunikovat s lidmi, a to v cizím jazyce! V rodině,
kde jsme bydleli, to bylo strašně fajn, naše paní domácí se
dokonce rozplakala, když jsme odjížděli. Zážitek na celý
život mám z vyhlídkové jízdy na Londýnském oku. Přestože se bojím výšek, nechala jsem se přemluvit, abych jela
s ostatními. A udělala jsem dobře. Strašně ráda bych se do
Londýna vrátila.“
Adéla Rubešová
„I přes počáteční problémy s odjezdem se pobyt vydařil
a líbil se mi. Bydleli jsme v rodinách, kde nám ráno přichystali snídani, v balíčku jsme dostali oběd a večer jsme
měli připravenou teplou večeři. Tousty, které jsme dostávali na oběd, nám přestaly chutnat, ale večeře byly vynikající.
Vždy dopoledne jsme navštěvovali památky a odpoledne
chodili do školy, která byla zábavná, ale museli jsme samozřejmě mluvit pouze anglicky.“
Anna Bednaříková
Zpracovala Monika Mahdalová

„Zájezd se mi líbil. Jsem ráda, že jsem měla možnost
navštívit Londýn. Díky bydlení v rodině jsem viděla nejen
památky, ale také něco ze života v Londýně. Byla to skvělá příležitost zkusit angličtinu v praxi. Londýn je největší
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Prakšičtí varhaníci
Když jsme před časem prezentovali pětidílnou hudební sérii věnovanou prakšickým kapelníkům, bylo
nám připomenuto, že by bylo vhodné přiblížit i zajímavou historii prakšických varhaníků a varhan. Tímto článkem se to proto pokusíme napravit.
Varhany jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj. Jsou často nazývány „královský nástroj“.
Řadí se mezi dechové vícehlasé nástroje. Tóny se v něm
tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách, buď chvěním
vzduchových sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků
(podle druhu píšťal). Stlačený vzduch se do píšťal vhání
nejčastěji měchem. Tolik úvodem.
Pravděpodobně první prakšické varhany byly pořízeny v roce 1860 do tehdy nově postaveného kostela
zasvěceného Panně Marii. (Jestli v předchozí dřevěné
kapli zasvěcené sv. Václavu, která byla zbourána v roce
1858, již nějaké varhany byly, není známo). Kaple stála
v Prakšicích od nepaměti a již od roku 1740 bylo povoleno sloužit v ní mši svatou, kdykoli byl nějaký pohřeb.
V roce 1859 daroval Jiří Jurčík ze Svárova na nový kostel
částku 20 forintů ve stříbře a za to mu bylo povoleno nechat se pohřbít na zdejším hřbitově. Obec přidala 25 forintů a za 45 forintů zakoupila malé varhany. Na tyto varhany, jejichž fotografie se nedochovala, hrávali při mši
následujících 40 let hlavně učitelé z místní školy. V roce
1899 přišel do Uherského Brodu jako kaplan P. František
Dvořáček a začal dojíždět do Prakšic učit náboženství
a sloužit tam i mše svaté. V dochované farní kronice uvádí, že v kostele schází „mnoho a mnoho věcí“ a že rovněž
stávající varhany jsou nevyhovující. V roce 1902 zorganizoval sbírku, ze které byly pořízeny nové varhany. Postavil je Blažej Žuja z Uherského Brodu za 1200 K. Tyto
varhany si naši nejstarší spoluobčané ještě pamatují. Můžeme si je prohlédnout na Fotu č.1. Na fotografii je rovněž vidět zadní část starého kostela, kůr a zavěšená stará
Křížová cesta. Rovněž i na tyto varhany hrávali nejdříve
učitelé. Ve farní kronice se uvádí, že v roce 1907 vykonával úřad varhanický nový řídící učitel Karel Kopečný,
který tuto činnost převzal po svém předchůdci - řídícím
učiteli Janu Pleském. Roční plat varhaníka byl tehdy
100 korun a plat kostelníka 40 korun.
V roce 1919 je již uveden ve farní kronice jako varhaník Tomáš Vlk z Horního Konce č. 44. Stal se zakladatelem prakšické rodinné varhanické dynastie. Tomáš
Vlk se narodil se v roce 1886. V roce 1912 se oženil
s Františkou Ruprechtovou (1895) z prakšického mlýna.
Za dva roky ho povolal císař Pán do 1. světové války. Naštěstí ji přežil, vrátil se a zplodil 8 synů. Později si zřídil
doma Poštovní úřad a živil se jako pošťák. Kde získal
Tomáš Vlk hudební vzdělání není známo. Pravděpodobně to však byl samouk a zdokonalil se možná na vojně.
O to víc si zaslouží uznání. Hra na varhany si totiž vyžaduje vyspělého hudebníka. Při hře na varhany je nutné
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zvládnout číst a hrát zápis i tří notových osnov současně.
Výhodou proto bývá předchozí klavírní průprava. Zda
ji Tomáš Vlk měl či ne, nevíme. Pamětníci ho hodnotí
jako hráče velmi zkušeného. Své hudební umění a zkušenosti předal Tomáš Vlk svým synům. Dva jeho synové
se rozhodli pro duchovní život. První syn Alois bohužel
během studia teologie zemřel, druhý syn František je
dokončil a dlouhá léta působil jako kněz na Březové. Na
Fotu č.2 z roku 1940 je Tomáš Vlk s manželkou Františkou a synem „primiciantem“ Františkem ve slavnostně
vyzdobených dveřích svého domu - tehdejší Poštovny.
Ve hře na varhany pokračovali další synové Josef
(1916) a Ladislav (1921). Oba se také naučili hrát na
varhany sami. V domě čp.44 zůstal bydlet syn Josef
a převzal po otci i varhaničení v prakšickém kostele.
Bratr Ladislav ho ze začátku občas zastupoval a později
odešel hrávat na Velký Ořechov.
Josef Vlk se stal hlavním varhaníkem asi v roce 1930.
Začal tedy hrávat ještě ve starém kostele a na starých
varhanách. Tyto varhany z Fota č.1 sloužily rovněž přibližně 40 let. Po první světové válce byly opraveny varhanářem Františkem Fabiánkem ze Sloupu. Při opravě
byly vyměněny nové píšťaly „cinkové za píšťaly cínové“,
rekvírované Rakouskem v první světové válce. Když byl
v roce 1938 starý kostel zbourán, protože byl malý a nestačil rozměrově, byly do něho zakoupeny i nové větší
varhany. Ty dodala v roce 1940 krnovská firma Rieger
za částku 44.169,-Kč. Nástroj obsahoval dva manuály,
pedálnici a 14 rejstříků –viz Foto č.3.
Za působení varhaníka Josefa Vlka mělo muzicíro-
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vání v prakšickém kostele vysokou úroveň. Často v něm
hostovali cizí zpěváci a hudebníci. Na Fotu č. 4 je s Josefem Vlkem i brněnská zpěvačka Ludmila Vraštilová Vlková. Josef Vlk pomáhal nacvičit celou Českou mši vánoční od Jakuba Ryby a spoustu dalších písniček – např.
k Božímu Tělu s tehdejším kostelním sborem a sbormistry Františkem Čumíčkem a Františkem Kovářem st.
V roce 1954 se mu narodil nejmladší syn Josef.
V 6 letech ho dal učit hře na klavír k brodskému varhaníkovi prof. Hábovi. Po dvou letech přešel do brodské
hudební školy, kde ho až do jeho 16 let učil tehdejší ředitel František Veselka. V prakšickém kostele na varhany
začal Josef Vlk ml. hrávat od útlého věku - již od svých
12 let a postupně se začal se svým otcem střídat. Josef
Vlk st. varhaničil téměř až do své smrti v roce 1996. Na
sklonku jeho života přešla služba varhaníka na jeho syna.
Josef Vlk ml. tak pokračoval v rodinné tradici - varhaničil,
spolupracoval s kostelním sborem se sbormistrem Františkem Kovářem ml. a v neposlední řadě dal také učit svého
syna Jaromíra hře na klavír a varhany. Jaromír Vlk (1982)
se začal učit nejdříve hře na klavír u paní učitelky Bandriové a později navštěvoval varhanní školu v Kroměříži, kde
studoval. Občas si zahrál i v prakšickém kostele. Život ho
však „zavál“ z rodných Prakšic do Čech a nyní vypomáhá
hrát na varhany v Divišově u Benešova. Josef Vlk ml. ( viz
Foto č.5) hrával až do roku 2014, kdy po 48 letech ukončil
ze zdravotních důvodů svou službu varhaníka prakšického
kostela. Tím skončila éra varhaníků z domu č.44, kteří působili v prakšickém kostele víc jak jedno století.
Po smrti Josefa Vlka st. v roce 1996 začala vypomáhat jeho synu Josefovi Vlkovi ml. s varhaničením Jolana
Skovajsová - Krejčiříková a když pak Josef Vlk ml. v roce
2012 skončil, začal hrávat na varhany mladý prakšický
varhaník Petr Kučera.
Také současné varhany prošly řadou menších i větších oprav. Ta první souvisela s elektrifikací kostela
v roce 1944. Tehdy byly doplněny varhany o elektrický
ventilátor a od té doby nemusí již ministranti „šlapat
měchy“. Poslední větší opravou prošly i v konci roku
2014. Opravu, která trvala asi 4 měsíce, provedl prakšický rodák - mladý varhanář Petr Kovář. Při rozsáhlejší
opravě se repasovaly funkční díly, staré kůže a poškozené
píšťaly. Varhany se vyčistily a naladily. Celkem oprava stála
164 tisíc korun, přičemž od zlínského hejtmanství farnost
dostala 90.300,-Kč, od obce Prakšice částku 40 tisíc korun
a na zbytek přispěli farníci z obce Prakšice a Pašovice. Kolaudační koncert těchto opravených varhan provedla v neděli 23.11.2014 Musica Organum - Jiří Šon – varhany, Kateřina Jurášková-Hajdková - soprán Petr Jurášek - trubka.
Blíží se konec roku, zase budou Vánoce a až v kostele
opět varhany zahrají tradiční vánoční koledu: “Narodil
se Kristus Pán, veselme se…“, vzpomeňme si při tom i
na všechny varhaníky, kteří v prakšickém kostele v minulosti hráli.
Zapsal: František Buráň
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Informace TJ Sokol Prakšice – Pašovice
Dne 23.10.2015 se konala Valná hromada. Po zahájení a přivítání všech účastníků proběhlo vyhodnocení
dosavadních výsledků klubu.
Předseda klubu pan Stanislav Velecký a ing. Pavel
Ondra oznámili ukončení činnosti ve výboru. Prostřednictvím tohoto článku chceme poděkovat oběma pánům
za odvedenou práci a věříme, že budou i nadále podporou nás , nově zvolených členů výboru.
Po odhlasování odvolání dosavadního výboru TJ
proběhla volba nového výboru. Do výkonného výboru
byli zvoleni tito členové:
J.Babušík, R.Bartek, J. Helísek, J. Hladiš, L. Hubáček, L. Langer, ing. F. Moštěk, P. Němeček a P. Slavíček.

V nadcházejícím roce oslaví TJ Sokol 80 let od svého
založení . Budeme se snažit připravit důstojné oslavy tohoto výročí.
Za celý rok je nutno poděkovat nejen všem hráčům,
trenérům, sponzorům a lidem, kteří se aktivně podílejí
na chodu oddílu, ale především obecním úřadům Prakšic a Pašovic.
Všem přejeme zdraví, klidné prožití Vánoc, úspěšný
vstup do nového roku 2016 a těšíme se na vaši návštěvu
v jarní části.
Za výkonný výbor TJ Sokol Prakšice Pašovice
Petr Slavíček

TJ Sokol hodnotí
Hodnocení žáků
Po podzimní části OP žáků patří našemu mužstvu
1. místo, když jsme všech 9 utkání jasně vyhráli.
Z celkového počtu 111 nastřílených branek byli nejlepšími střelci: Řezníček 34, Zemánek J. 16, Liška 12,Novák 10, Slavíček 9.
Pro tuto sezonu hráči přijali sportovní cíl vyhrát tuto
soutěž a jdou za ním se vším odhodláním.
Rovněž se účastníme Okresního poháru žáků, který
už čtvrtým rokem pořádá OFS. Do losování jsme byli
nasazeným týmem a měli jsme možnost hrát čtvrtfinále
v Šumicích. Výhra 10:1 nás posunula do semifinále, které
se bude hrát 6. května v Hradčovicích.
Všem hráčům patří poděkování za odehrané zápasy
a tréninkovou účast.
P. Slavíček, M. Zemánková, trenéři

Hodnocení podzimní části sezony dorostu.
Ještě během jarní sezóny jsme si nebyli jisti, zda oddíl
dorostu přihlásíme do soutěže z důvodu malého počtu
hráčů. Po konzultaci s trenérem žáků jsme se rozhodli, že
družstvo dorostu doplníme o nejstarší hráče žáků a dorost do soutěže přihlásíme. Toto rozhodnutí se ukázalo
jako správné. Žáci měli zájem za dorost hrát i trénovat.
V každém zápase dorostu nastoupilo vždy až pět hráčů
z družstva žáků.
Po odstoupení Korytné ze soutěže zbylo v naší skupině okresního přeboru skupiny B osm družstev.
Podzim jsme zakončili na skvělém třetím místě se ziskem 16 bodů za 5 vítězství, 1 remízu a 1 prohru při skóre
24 vstřelených a 18 obdržených gólů.
Během podzimu se zranil Roman Hlavín, opora záložní řady, což bylo znát na výsledcích posledních zápasů. Celkově jsme spokojeni a pokud kluci neztratí elán
a tréninkovou morálku, útok na vyšší mety je reálný.
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Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří pravidelně
chodili jak na tréninky, tak i na zápasy. Rodičům děkuji
za pomoc při přepravě hráčů na venkovní zápasy.
Josef Kadlček – trénér dorostu

Hodnocení podzimní části sezony můžů.
Družstvo mužů je po ukončení podzimní časti sezóny na sedmém místě. Získalo 19 bodů za 6 výher, 1 remízu a 7 proher. Skóre 26 vstřelených a 28 obdržených gólů.
Ke změnám v kádru došlo na brankářském postu.
Pro bolavé záda přerušil činnost Martin Marášek
a nahradil ho Vlastik Minařík z Velkého Ořechova.
Do záložní řady přišel Jarek Mikel taktéž z Velkého Ořechova. Jinak zůstal kádr nezměněn.
Vzhledem k tomu, jak úzký kádr máme, jaká byla
účast hráčů na terénincích a že se neustále měnila sestava, musíme být s výsledky maximálně spokojeni.
Škoda dvou prohraných zápasů v Jalubí a Nedakonicích. Přes počáteční vedení jsme zápasy prohráli a tím
jsme zbytečně ztratili 6 bodů.
Děkuji hráčům za podporu v mé trenérské činnosti
oddílu mužů a do druhé poloviny soutěže přeji mužstvu
pevné zdraví a co nejvíce získaných bodů.
Josef Kadlček – trénér mužů
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Pozvánka na akce v lednu
1.1.2016
se uskuteční v 18.00 hodin
na hřišti novoroční ohňostroj.
10.1.2016
se uskuteční od 14.00 hodin
v sále tradiční Dětský karneval s bratry Chabičovskými

Hody 2015
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