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Radostné prožití svátků vánočních, v roce
2018 hodně zdraví štěstí a rodinné pohody
přejí zastupitelé a zaměstnanci obce.
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Slovo starosty
Dvanáct měsíců letošního roku
uteklo jako voda a já vás zdravím při
posledním vydání našich novin. Konec roku s sebou přináší zklidnění, bilancování a přípravy na Vánoce.
I když zklidnění bude jen krátké,
protože se blíží prezidentské volby, které je potřeba připravit.
V obci se podařilo dokončit kanalizaci na Horním Konci, která by měla
být do konce roku zkolaudována. Dokončili jsme i hřiště s umělým povrchem.
Požádali jsme o územní souhlas a
stavební povolení na opravu chodníku
u hlavní silnice a na výstavbu tenisového kurtu. Dokončuje se projekt na
opravu komunikace ve Vinohradech.
Na Ministerstvo vnitra jsme zaslali
k odsouhlasení technické podmínky
pro pořízení dopravního automobilu
pro hasiče v roce 2018.
Na obecním úřadu jsme přivítali nové občánky. Rybáři uskutečnili
výlov nádrže na Dobřínském potoce
u Pašovic. Vydařila se taky zabíjačka
a myslím, že i senioři byli spokojeni

s posezením a koncertem, který jim
obec připravila. Slavnostně jsme rozsvítili i vánoční strom před obecním
úřadem.
S radostí můžu konstatovat, že i
využití nově postaveného salonku
bylo v průběhu roku vysoké. Za celý
rok tam proběhlo téměř čtyřicet akcí.
Při této příležitosti bych chtěl upozornit ty z vás, kteří uvažují o využití
tohoto zařízení v příštím roce, aby si
termín zamluvili u mne nebo v kanceláři obecního úřadu, protože některé termíny zejména v prvním pololetí
jsou již obsazeny.
V listopadu obecní zastupitelstvo
projednalo a schválilo rozpočet na
rok 2018. Chtěli bychom realizovat
dokončení kanalizace a vodovodu na
Horním Konci, přemístění chodníku
v zatáčce u hlavní silnice, opravu komunikace ve Vinohradech, výstavbu
tenisového kurtu, výstavbu chodníku a vodovodu v ulici Za Humny.
Do školy bychom chtěli pořídit nové
počítače do počítačové učebny, realizovat vymalování v mateřské škole a
některé opravy v ZŠ. Opravit bychom
chtěli i zbylé kříže v obci, které jsou
v majetku obce. Některé z uvedených

akcí bychom chtěli realizovat za pomocí dotací ze Zlínského kraje nebo z
Ministerstva pro místní rozvoj.
Pokračuje zpracování projektové
dokumentace „Domu pro seniory“,
chtěli bychom nechat vypracovat projekt vestavby učeben v ZŠ, včetně vyřešení bezbariérového přístupu.
V příštím roce musíme zajistit
realizaci zákona o ochraně osobních
údajů, což bude znamenat zpracování
analýz, v jakých agendách se osobní
údaje vyskytují, kdo k nim má přístup a návrh, kdo a jakým způsobem
je bude nově chránit. Nese to s sebou
zajištění odpovědného pracovníka,
který bude mít tuto problematiku na
starosti. Dosud nejsou schváleny k
tomuto zákonu prováděcí předpisy,
kdy budou, nikdo neví, ale zajistit to
musíme.
Do konce roku proběhne vánoční koncert v kostele a doufám, že se
všichni potkáme na Nový rok při novoročním ohňostroji na hřišti.
Závěrem bych vám chtěl popřát
klidné a radostné svátky vánoční a do
nového roku všechno nejlepší, hodně
zdraví a rodinné pohody.
J.Hefka

Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice konaného 8.11.2017.
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Rostislava Němečka a Josefa
Kadlčka
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Antonína Janču
5. Schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové organizace na rok 2018 v celkové výši výnosů 12 936 000 Kč a celkové výši nákladů 12 936 000 Kč
jako vyrovnaný. Rozepisuje závazné ukazatele na rok 2018:
spotřeba plynu 280 000 Kč, spotřeba elektrické energie
200 000 Kč, vodné, stočné 130 000 Kč.
6. Schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v celkové výši příjmů
19 361 300 Kč a v celkové výši výdajů 19 361 300 Kč jako
vyrovnaný.
7. Schvaluje tvorbu sociální fondu obce pro rok 2018 v částce
80 000 Kč.
8. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda ing.
Libor Mikel, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Jaroslav Vajdík , Renata Buráňová, k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2017.
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9. Neschvaluje zapojení obce do projektu Pošta Partner.
10. Schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků stanovené zák. 561/2004 Sb. s úhradou zvýšených výdajů
na vzdělávací činnost školy. Jedná se o 3 žáky pod normativ.
11. Schvaluje použití fondu investic Základní školy Mateřské školy, příspěvkové organizace k financování údržby
a oprav majetku v případě, že by bez použití fondu měla
ZŠ a MŠ vykazovat ztrátu hospodaření.
12. Schvaluje koupi pozemku parc.č. 778/2 v obci a katastrálním území Prakšice.
13. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2215/6.
14. Schvaluje v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce od 1.1.2018.
15. Schvaluje rozpočtová opatření 7,8,9/2017.
16. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz, shromážďování, sběr komunálních odpadů.
17. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské školy Prakšice za rok 2017.
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Společenská kronika
V říjnu se dožil významného životní jubilea 90 let pan František Vlk
a v listopadu se dožil 80 let pan Stanislav Prchlík.
K jubileu srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 15.12.2017
Narození
•
•
•
•

Stella Consul Losada
Jan Moštěk
Pavel Kovář
Nella Lysoňková

Přihlášení
•
•

Romana Mlčúchová
Michal Řešétka

Odhlášení
•
•
•

Petr Nedbal
Lucie Schindlerová
Kateřina Lukašíková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 15.12.2017 - 1019.

Vítání občánků
Ve středu 29.11.2017 jsme na
obecním úřadu slavnostně přivítali
nové občánky naší obce. Jednalo se
o Šimona Kočicu, Davida Záviška,
Stellu Consul Losada a Jana Mošťka.
Vítání zahájily děti z mateřské
školy svým vystoupením, starosta
obce přednesl krátký proslov a rodiče dětí se podepsali na pamětní
list. Maminky dostaly kytku, pro
děti pak dárek a finanční hotovost.

Vepřové hody
V sobotu 9.12.2017 se již popáté uskutečnily v sále
vepřové hody. Práce započaly již v pátek 9.12. kolem
poledne. Na vepřové speciality bylo zpracováno cca 370
kg vepřového masa, bylo uvařeno 45 kg krup, 80 litrů
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zelí a 80 litrů omáčky, takže se v konečném výsledku
dostalo téměř na všechny příchozí občany, kteří si přišli
speciality koupit. Tak jako loni i letos byly téměř všechny výrobky prodány již málo po dvanácté hodině.
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Slavnosti vína
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 rozsahu nedala zvládnout.

Koncert pro seniory
V neděli 10.12.2017 se uskutečnil tradiční koncert pro seniory.
V programu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem písniček.
Hlavním účinkujícím byla po
dvou letech cimbálová muzika Vi-
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nár. Ta zahrála známé i méně známé
písničky. Hrála písničky na přání,
které si zazpívala většina přítomných v sále. O spokojenosti svědčil
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 pro
přítomné pohoštění.
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Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 11.12.2017 před obecním úřadem za hojné účasti dětí i dospělých.
Vystoupily zde děti z mateřské školy s pásmem písniček.
Po programu děti dostaly sladkou odměnu, teplý čaj a dospělí svařák.

Základní škola
Čas neúprosně chvátá a první čtyři měsíce školního
roku jsou téměř za námi. Jestliže sledujete naše webové
stránky, víte, že se ve škole – kromě učení – pořád něco
děje. Žáci se zúčastnili mnoha výletů, exkurzí, projektových dnů a výukových programů. Pojďme si připomenout některé z nich.

se zúčastnili zajímavého
výukového programu na
podporu čtenářské gramotnosti ORBIS PICTUS
aneb Okna do časů minulých.

ZÁŘÍ
Recyklace očima vědce
Hned na začátku školního roku (8. září) k nám
zavítali lektoři z projektu Recyklohraní s výukovým
programem zaměřeným na vodu. Žáci 7. a 8. třídy se
v první části tohoto dne seznámili s využitím vody, její
úpravou a koloběhem v přírodě formou zajímavé prezentace. Potom se přesunuli do Pašovic k rybníku, kde
si prakticky zjistili teplotu, průhlednost a nezávadnost
vody, měřili pH a pozorovali život ve vodě. V závěru
programu si nakonec prakticky zkusili odstranit ropnou skvrnu z vody a pročistit vodu pomocí filtrace.
Žáci se zajímavým způsobem dozvěděli řadu informací o této životadárné kapalině a její důležitosti pro náš
život.

Výlet žáků 1. - 4. třídy na hrad Buchlov a Kovozoo
Již brzy ráno 29. září nám
sluníčko signalizovalo, že to
bude určitě krásný den. Hrad
Buchlov všichni dobře znají, ale tentokrát je lákal dětský
prohlídkový okruh „S pastelkami po hradu Buchlov“. Každý účastník prohlídky obdržel
krásnou publikaci o hradu, do které si mohl dokreslit obrázek, vybarvit si již natištěné obrázky, nalepit krásnou vstupenku a napsat různé postřehy. Paní průvodkyně v historických kostýmech děti provázely po nejzajímavějších částech
hradu a vyprávěly o jeho obyvatelích spíše pohádkově, chvilkami i strašidelně!
Po svačince a nákupu suvenýrů se výletníci vydali do
Starého Města na prohlídku areálu Kovozoo, kde je čekal zábavný výukový program a také prohlídka Kovozoo s novými
exponáty. Nakonec si každý dal v místní restauraci nějakou
tu dobrotu. Unaveni, ale spokojeni se vydali na cestu domů.

Exkurze – Dlouhé stráně a Velké Losiny
Pochmurné ráno 11. září neodradilo žáky 7. a 9.
třídy od cesty do Jeseníků, konkrétně do přečerpávací
elektrárny Dlouhé stráně. Po příjezdu v informačním
centru zhlédli film o výstavbě a vyslechli zajímavé informace o jejím fungování. Potom se autobusem přesunuli k dolní nádrži a nakonec vyjeli i k nádrži horní.
Cestou zpátky navštívili ještě nedaleké Velké Losiny,
kde je čekala prohlídka Ruční papírny.
Třeťáci v Muzeu J. A. Komenského
V pátek 22. září navštívili žáci 3. třídy Muzeum J.
A. Komenského v Uherském Brodě. Po prohlídce expozice zasedli do dřevěných lavic „staré školy“. Zde
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Za klidem, přírodou a troškou toho pohybu
Zatímco mladší žáci jeli na hrad Buchlov, starší využili
krásného počasí a 29. září všichni z 6. – 9. třídy vyrazili na
pěší výlet po okolí. Od školy zamířili k cyklostezce a po ní
směrem na Maršov. Z Maršova trasa pokračovala směrem
na Pašovice a zpět do školy. Cestou potkali mnoho houbařů a sami také houby nadšeně sbírali. Velmi příjemně tak
využili jeden z posledních pěkných letních dnů letošního
roku.
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ŘÍJEN
Sběr papíru – Žáci první třídy za odměnu v solné
jeskyni
V letošním sběru papíru zvítězili na plné čáře naši
nejmenší – prváčci. Podařilo se jim nasbírat 44,2 kg
papíru na žáka, což byl velký náskok před ostatními
třídami. Za odměnu proto v pátek 20. října vyrazili na
výlet do Uherského Brodu. Hlavním cílem byla sice
návštěva solné jeskyně, navštívili ale i cukrárnu a prohlédli si památky v centru města.

Exkurze korunovační klenoty, Orbis Pictus Zlín
Korunovační klenoty,
tedy přesněji jejich kopie,
které bylo možno vidět ve
Zlíně, si 25. října prohléhla také 6. třída. Jsou nádherné, avšak asi nejvíce
žáky na této výstavě zaujal
Meč pro štěstí. Vzhledem
ú l ě každý,
k ždý je jasné,
é že
ž b
k tomu, že si ho pohladil úplně
by
měli být nejen zdraví, ale i šťastní. Ve Zlíně na zámku
žáci navštívili ještě jednu velmi zajímavou výstavu –
Orbis Pictus Play. Unikátní interaktivní objekty umožnily všem dokonale se „vyřádit“ a přitom se i mnoho
nového dovědět – např. co dokáží čočky či zrcadla se
světlem, jakým různým způsobem může vznikat zvuk
či si ověřit, jak dobře nám fungují naše smysly.

Čtvrťáci ve volební místnosti
V pátek 20. října, než
vypukly volby, navštívili žáci 4. třídy volební místnost na místním
obecním úřadě. Měli
možnost prohlédnout si
prostory, ve kterých i onii za pár let budou mít možmož
LISTOPAD
nost vhodit svůj volební lístek do volební urny. Pan
Hravé pokusy a zdravé vaření
starosta Josef Hefka žákům srozumitelně vysvětlil
Koncem měsíce října a začátkem listopadu si děti
průběh voleb i jejich následné sčítání a vyhodnocení. z přírodovědného kroužku zahrály na malé vědce a
Nakonec měli možnost zeptat se na cokoliv, co se týká šéfkuchaře. Vyzkoušely si vyrobit sloní pastu pro slonejen voleb, ale i práce starosty obce a zastupitelstva. ny, založit chemikovu zahrádku, nechaly vybouchnout
sopku a zjišťovaly pH roztoků pomocí výluhu z červeVzdělávací program - Zvířata kolem nás
né řepy. Protože jsou děti zvídavé, vyrobily si vlastní
S tímto vzdělávacím programem zavítal 24. října máslo, chutný „Pribináček“ a upekly výborné dýňové
do první třídy pracovník Krajské veterinární správy muffiny. Všem se pokusy podařily a zdravé dobroty
Zlín. Společně s budoucími prvňáčky, kteří se přišli moc chutnaly. Už teď se těší na pečení vánočního cukpodívat na to, co je příští rok čeká, si povídal o zvířa- roví.
tech v lese a v ZOO. Děti se také dozvěděly, jak se májí
starat o domácí zvířata, co mají dělat, když vidí, že je
Etiketa a školní řád
některé zvířátko nemocné nebo týrané. Bylo to moc
Ze všech stran stále častěji slyšíte, jak se dnešní
zajímavé a poučné povídání.
děti neumí chovat. Je ale na nás dospělých, abychom
je tomu naučili. Ve škole se jim pravidla slušného choBuďme kamarádi
vání snažíme vštěpovat neustále - v hodinách, o přeCo je to postižení?
stávkách. Na čtvrtek 16. listopadu jsme si na pomoc
Jaké jsou druhy postipozvali i odborníka. Žáci si zajímavou a věku přiměžení? Jak se máme k liřenou formou mohli osvojit základy etikety, tedy pradem s postižením chovidel slušného chování. Dozvěděli se například, kdo
vat? Na takové otázky
koho zdraví jako první, jakým způsobem vcházet do
žákům 1., 2., a 4. třídy
dveří, jak je důležitý první dojem apod. To vše si prakodpovídala v požitkoticky vyzkoušeli a aplikovali na školní prostředí. V
vém vzdělávacím programu v úterý 24. října speciální závěru programu byli zvoleni správci pravidel, která
pedagožka. A nejen to. Zkusili si, jaké je to pohybovat by se měla ve škole dodržovat, a správci pozdravů. Věse na invalidním vozíku, chodit se slepeckou holí, do- říme, že si žáci odnesli cenné informace a zásadami
rozumívat se znakovým jazykem, také si vyzkoušeli, slušného chování se budou řídit nejen ve škole, ale i v
jak malují obrázky lidé, kteří k této činnosti nemohou běžném životě.
používat ruce či nohy. Také se seznámili s Braillovým
písmem či Pichtovým psacím strojem. Zajímavý byl i
Přednáška s rybářem
míč, který při pohybu cinkal a bylo možno určit jeho
Ve čtvrtek 16. listopadu si žáci do hodiny přírodoumístění pouze pomocí sluchu. Celý program se žá- pisu pozvali pana školníka, vášnivého rybáře, aby je
kům velmi líbil, seznámili se s pomůckami, které na- seznámil s chovem ryb, lovem a vším, co souvisí s tak
šim spoluobčanům s postižením pomáhají zkvalitňo- populárním sportem, jakým u nás rybaření bezesporu
vat jejich život.
je. Samozřejmě nezapomněl ukázat ani rybářské náči-
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ní. Žáci kladli i zajímavé otázky a dověděli se hodně
nového.

ho stylu a hygieny studentky našim žákyním prakticky
předvedly ukázky líčení, péče o pleť a nehty.

Výlov rybníka
Po nočním dešti jsme se v sobotu 18. listopadu
probudili do krásného slunečného dne. Nádherné
podzimní počasí vytáhlo děti rybářského a přírodovědného kroužku na výlov místního rybníka. S nadšením sledovaly práci rybářů – vytažení sítí plných ryb,
třídění do kádí a také prodej kaprů na blížící se Vánoce. Někteří zdatní malí rybáři přiložili ruku k dílu a
pomohli. Na výlov se přišli podívat nejen místní, ale i
přespolní, koupili si ryby nebo ochutnali rybí speciality, které rybáři připravili.

Děti v naší škole se mají stále na co těšit. Jiné to
nebude ani v dalších týdnech a měsících, kdy je čeká
například varhanní koncert v kostele, návštěva kina či
divadla a zajímavé výukové programy.
Na závěr přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků a srdečně Vás v novém roce zveme na ples, který se bude konat brzy - již 13. ledna 2018. Vystoupí
například žáci 9. třídy, kroužek školní družiny, zahraje
skupina Na Ex a nebude chybět ani bohatá tombola.
Těšíme se na Vás!
učitelé ZŠ

Zdravý způsob života a péče o sebe samu
Letos poprvé jsme využili nabídky Střední
školy služeb z Uherského Hradiště, která organizuje programy pro základní školy. 29. listopadu k
nám dorazily studentky oboru kosmetické služby, které pod dohledem vyučující odborného výcviku našim děvčatům z 8. a 9. třídy přednášely o
tom, jak o sebe pečovat. Kromě řady užitečných
informací týkajících se výživy, zdravého životní-

Dílny pro Stonožku
V úterý 21. listopadu proběhly první dílny, kde
žáci za pomoci rodičů a instruktorů zdobili perníčky a zhotovovali dekorativní vazby určené k prodeji
na Kateřinském jarmarku. Potěšilo nás, že se našlo
tolik ochotných a šikovných pomocníků, a tak nám
šla práce rychle od ruky. Poděkování patří všem, kteří
pomáhali.
Děkujeme zejména rodině Jenerálové, která perníčky upekla a také přispěla sponzorským darem. Poděkování také patří paní Olze Maráškové za trpělivé
a odborné vedení kurzu zdobení perníků a rodičům,
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kteří přišli svým dětem pomoci. Dále děkujeme rodině
Galasové za zhotovení krásných dekorativních perníků a paní Ivaně Blahové za výrobu dárkových „perníkových stonožek“. Paní Ireně Kadlčkové děkujeme
za vedení dětí při výrobě adventních vazeb, svícnů a
za zhotovení obětního daru do Katedrály svatého Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze.
V dalších dílnách, v prosinci, jsme vyráběli skleněné dekorativní ozdoby. Děkujeme zejména paní Jitce
Langerové, která dílny vedla, dále paní Evě Staňkové,
Evě Vlkové a žákům, kteří se dílen zúčastnili.
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Stonožka na Kateřinském jarmarku
I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních nohou
Stonožka v kulturním programu a
prodávali své výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě.
Tyto výrobky přichystali žáci 1.
- 9. třídy za pomoci učitelů v rámci celoškolního projektu Podzimní
dílny. Další část výrobků naši žáci
zhotovili ve výtvarném kroužku
Stonožkové děti. Na pomoc byly
přizvány instruktorky, které děti
trpělivě vedly ve zdobení perníčků
a ve zhotovování adventních vazeb
a dalších dekorací. Těm nejmladším přišli pomoci rodiče. S výrobky
nám také přispěl keramický kroužek školního klubu, děti ze zdejší
mateřské školy a některé zhotovily
děti za pomoci svých rodičů doma.
Pomáhaly i rodiny, které přispěly
sponzorskými dary k výrobě dekorací.
V pátek 24. listopadu pak od rána
prodávali žáci své výrobky ve stánku na Kateřinském jarmarku. Učitelé, rodiče i děti se střídali v prodeji
během celého dne. Odpoledne jsme
opět byli zařazeni do programu na
náměstí, kde nám bylo umožněno
prezentovat hnutí Na vlastních nohou, jeho výchovné a humanitární
cíle a zaměření. V programu vystoupili žáci 3. a 4. třídy, kteří spolu s moderátorkami z 8. a 9. třídy
předvedli pásmo písní. O hudební
doprovod se postaral pan Jan Trunda. Skladbu od Vivaldiho zahrál na
housle Aleš Baránek. Hned v úvodu
zazněla Stonožková hymna Never
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be alone, kterou zazpívali žáci tentokrát i v anglické verzi. Poté následovalo přivítání hostů. Potěšilo nás,
že jsme opět mohli přivítat vzácnou
návštěvu z Prahy, pana Vítězslava
Březinu, který přijal naše pozvání
v zastoupení paní Běly Gran Jensen.
Dále jsme přivítali zástupce MěÚ
v Uherském Brodě, PhDr. Irenu
Krejsovou a paní Markétu Gajdůškovou, pana Vlastimila Řezníčka,
starostu obce Pašovice, Mgr. Pavla
Savaru, ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, p.
PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku
stonožkové školy Uh. Brod Na Výsluní, rodiče dětí a další stonožkové
přátele. Během programu zaznělo
poděkování všem, kteří pomáhají hnutí realizovat jeho projekty na
podporu potřebných. Pan Vlastimil
Řezníček ve svém projevu ocenil
práci dětí ve Stonožce a slíbil, že
obec bude hnutí i nadále podporovat. Přiblížil také další projekt, který
chystá obec Pašovice ve spolupráci
se Stonožkou. Pan Vítězslav Březina ve svém projevu pozdravoval od
paní Běly Gran Jensen a poděkoval
všem přítomným
za jejich nezištnou a obětavou
práci. Pozval také
přítomné
jménem paní Běly na
slavnostní setkání při mši svaté
do katedrály sv.
Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze. Symbolickou

„stonožku z perníku“ jako poděkování tentokrát převzala za město
Uh. Brod paní PhDr. Irena Krejsová, pan Vlastimil Řezníček, za obce
Pašovice a Prakšice, pan Vítězslav
Březina, za účast a podporu našich
akcí, pan Jan Trunda za hudební
doprovod a spolupráci při nácviku programu. Ale ta nejkrásnější
perníková stonožka byla zaslána
paní Běle, zakladatelce a prezidentce hnutí, jako poděkování za její
práci a životní přínos ve prospěch
potřebných. Je pěkné, že naše škola
a my všichni patříme k těm, kteří
se snaží alespoň malým dílem pomoci. Těší nás, že s k nám přidávají
další a další lidé s nabídkou spolupráce. Díky práci ve Stonožce se u
dětí formuje vztah k práci i k pomoci potřebným. A to patří mezi
priority ve výchovném působení
nás všech, kteří s hnutím spolupracují. Získaná částka 5 780 Kč i letos poputuje prostřednictvím Stonožky Fakultní nemocnici v Plzni
k léčbě Crohnovy choroby.
Jana Kovaříková
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Bohoslužba pro Stonožku
I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice a žáci ze ZŠ Na
Výsluní spolu Uh. Brod spolu s učiteli, rodiči a dalšími spolupracovníky hnutí zúčastnili slavnostní
mše svaté, která se uskutečnila v Katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 1. prosince 2017.
Pozvání přijali vzácní hosté - mezi nimi náčelník
Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář s
manželkou, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd
ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU
Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., řada zástupců
armády a mnoho dalších. Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka. Hlavním koncelebrantem byl
pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef
Nuzík, který letos poprvé přijal pozvání. Mezi pozvanými hosty nechyběly ani zástupkyně Městského
úřadu Uh. Brod PhDr. Irena Krejsová a paní Markéta Gajdůšková. Za obce Prakšice a Pašovice přijal
pozvání pan Vlastimil Řezníček, starosta Pašovic.
Moderování celé slavnostní akce se velmi zdařile
ujal stonožkový kamarád Josef Vágner, který všechny přítomné zaujal svou úvodní promluvou. V
průběhu mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Hned na začátku zazněla stonožková hymna Never Be Alone, kterou si s tímto
velkým pěveckým sborem zazpíval Josef Vágner.
Poděkování všem učitelům za výchovu skvělých
dětí, ale také dětem, které už více než 27 let pomáhají všem těm, kteří to potřebují, zaznělo z úst paní
Běly Gran Jensen, zakladatelky a prezidentky hnutí.
Paní Běla pak spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.
Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit
dobro a přinášet radost druhým. Pozvání ke kon-
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celebrování letos přijali také kněží z Moravy, RNDr.
ThLic. Jan Rajlich OP, představený dominikánského
kláštera v Uh. Brodě, P. Mgr. František Král, děkan
ze Vsetína, a P. Mgr. Jaroslav Kapuš z farnosti Prakšice. Také ministranti z prakšické farnosti, z Uherského Brodu a ze Vsetína důstojně odvedli svoji práci.
Žáci z Prakšic a Pašovic se na této mši také významně podíleli. Opět byli mezi těmi, kteří říkali přímluvy a nesli obětní dary. Obětní dar měl tu čest přinést
i pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice.
Po mši pak proběhlo v prostorách arcibiskupského paláce předání cen vítězům letošní výtvarné a literární
soutěže Medicína v historii. Ceny dětem předávala paní
Běla spolu s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, sestrou Dominikou Janou Bohušovou a ředitelem FN Plzeň
MUDr. Václavem Šimánkem. Potěšilo nás, že kromě 11
ocenění za soubory grafik žáci prakšické základní školy
v této výtvarné soutěži obdrželi jednu cenu obzvlášť významnou. Cenu děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU,
doc. Dr. Ing. Vlasty Radové získala v kategorii 12-15 let
Alice Mikesková za grafiku.
Předávání se zúčastnil také Mons. Josef Nuzík, který ve své promluvě ocenil práci stonožkových dětí,
rodičů a dalších spolupracovníků. Od doby, kdy se
měl možnost seznámit
s činností hnutí na Moravě, považuje tuto práci stonožkových žáků ve
prospěch potřebných za
velmi přínosnou a zajímavou. Ocenil také kulturní akce, kterými se
hnutí Stonožka prostřednictvím dětí prezentuje
na veřejnosti.
Jana Kovaříková,
V článku byl použit
zdroj www.stonozka.org.
Foto Josef Kaňa
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Stonožka děkuje
Jménem hnutí Na vlastních nohou
Stonožka děkujeme všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré
věci.
Poděkování patří i letos paní Ireně
Kadlčkové za zhotovení krásné dekorativní vazby do katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze a také a
za odborné vedení adventních dílen
pro Stonožku. Další poděkování patří
paní Olze Maráškové za profesionální vedení kurzu zdobení perníčků. I
letos jsme nazdobili opravdu rekordní
množství perníků, které upekla rodina Jenerálova. Jejich kvalita se pozná
podle toho, že je po nich stále větší
poptávka. Také děkujeme paní Ivaně Blahové za upečení několika kusů
dárkových stonožek z perníku a rodině Galasové za upečení krásných dárkových perníčků. Za zhotovení pěkných dekorativních výrobků určených
k prodeji patří poděkování rodinám
Palkové, Kučerové a Baránkové. Rodině Jenerálové a Velartové děkujeme
za sponzorské dary pro Stonožku. Další sponzorský dar nám věnoval pan
Josef Kaňa. Jemu patří poděkování za
krásnou fotografickou dokumentaci
našich akcí v Praze a na Kateřinském
jarmarku.
Je hodně dětí a jejich rodičů, kteří ve
svém volném čase pracovali v dílnách
pro Stonožku při výtvarném kroužku. Za všechny bych chtěla poděkovat
zejména rodině Blahové, Langerové, Vlkové, Ježové a rodinám Šárky
Zálešákové a Lukáše Zálešáka ze 3.
třídy.za aktivní opakovanou práci pro
hnutí. Všem rodičům žáků 3. a 4. tří-

dy, kteří vystupovali v programu na
Kateřinském jarmarku, patří poděkování za pomoc při organizaci vystoupení. Děkuji také mé kolegyni, Petře
Petrášové, za spolupráci při nacvičení
písní ve 4. třídě a Andree Maňákové
za pomoc při nacvičení části hymny
Stonožky v anglické verzi. Velké poděkování za hudební doprovod a pomoc
při nácviku programu patří také panu
Janu Trundovi. Jeho pomoc je pro nás
velmi vítaným sponzorským darem a
moc si jeho práce vážíme. Za opakované pořízení kvalitního záznamu tohoto programu děkujeme panu Radimu
Hladišovi.
Se svými výrobky z keramiky se
připojil školní klub, proto děkuji paní
učitelce Janě Horonyové a dětem z keramického kroužku. I děti z mateřské
školy přispěly svými výrobky. Poděkování patří také jim a hlavně paní
Pavlíně Michálkové, vedoucí učitelce
MŠ. Paní učitelce Marcele Chmelové
děkuji za výrobky, které s dětmi z 5.
třídy vytvářela v hodinách pracovních
činností, a za její vlastní podíl při dotváření těchto výrobků.
Za pomoc při prodejích bych chtěla
poděkovat kolegyním, které pomáhaly
ve stáncích, a to zejména paní učitelce
Janě Horonyové, Monice Mahdalové, Marcele Chmelové a zástupkyni
ředitele Lence Jurákové. Za aktivní
opakovanou pomoc při prodejích patří poděkování také rodinám Kučerové, Rajnohové, Němečkové, Blahové,
Vlkové, Miklové, Ježové, Jenerálové,
Jahodové, Kubové a rodině Šárky Zálešákové ze 3. třídy.

Mezi nejaktivnější stonožkové žáky
letos patřil Aleš Baránek, děvčata ze 7.
třídy, Kristýna Jenerálová a Lenka
Ježová, z 8. třídy Tereza Kučerová a
žákyně z 9. třídy, Alice Mikesková,
Jana Juráková a Kateřina Juráková
z Prakšic. Jim patří velké poděkování
za přípravu a vystoupení v programu
na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Velký podíl na zdárném
průběhu setkání hnutí při mši svaté
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze má P. Jaroslav Kapuš, který
spolu s ostatními knězi koncelebroval
při této bohoslužbě, o ministranty se
také celý den v Praze staral. Patří mu
proto velké poděkování. V neposlední
řadě oceňujeme přístup ministrantů
Štěpána Jahody, Martina Horenského, Marka Buráně, Jiřího Lukašíka
a Davida Vlka, kteří důstojně odvedli
svoji práci v katedrále.
Děkujeme zastupitelům obcí
Prakšice a Pašovice, kteří nám pravidelným příspěvkem na činnost hnutí
umožňují pracovat ve prospěch potřebných. A poděkování patří také
MěÚ v Uherském Brodě a Římskokatolickým farnostem v Uherském
Brodě a Prakšicích za umožnění prodeje našich výrobků a pomoc při organizaci dalších akcí. Stonožka pomáhá
při výchově a vzdělávání našich žáků,
učí je pomáhat potřebným a formovat
jejich postoj k lidem, kteří jsou nějak
znevýhodněni. Za spolupráci na tomto
díle Vám všem patří velké poděkování.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového
roku vše dobré.
Za hnutí Stonožka, Jana Kovaříková

PROGRAM NA VÁNOCE A NOVÝ ROK 2018
V KOSTELE JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
24. 12. Při mši sv. ráno 8,30 přivítáme „ SVĚTLO Z
Betléma“. Toto světlo po mši sv. si mohou zájemci odnést domů na štědrovečerní stůl.
24. 12. Noční vánoční bohoslužba ( Půlnoční ) ve farním kostele začne ve 22,00. Při mši sv. bude
chrámový sbor zpívat „ Českou mši vánoční“
od Jana Jakuba Ryby.
25. 12. Boží hod Vánoční – slavnostní mše sv. ráno
8,30
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Odpoledne bude kostel otevřen návštěvě betléma od 14 – 17hodin
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. ráno 8,30
Odpoledne bude kostel otevřen návštěvě betléma od 14 – 17hodin
27. 12. Svátek sv. Jana, evangelisty – mše sv. večer v
17,00 na závěr mše sv. svatojánské požehnání
vína, které si můžete přinést na tuto mši sv. k
požehnání.
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT v pátek 29. 12. 2017
Vystoupí cimbálová muzika OHNICA z Uherského Hradiště
Muzika se začala formovat na přelomu let 2005/2006.
Dnes muziku tvoří studenti vysokých škol a pracující.
Ohnica – znamená hořící trávu na poli v podzimním slunci, ale také temperament a ohnivost hudebního projevu muziky.
Ohnica vystupuje jak na domácí scéně ( Slavnosti
vína UH, MFF Strážnice, Jízdy králů v Hluku, Kunovicích a Vlčnově a další, tak i zahraničí – Slovensko,
Rakousko, Polsko, Ukrajina, Francie, Německo.
Muzika pořádá každé dva roky několik vánočních
koncertů, které jsou u publika ve velké oblibě.

V roce 2012 vystupovala v TV NOE, prezentovala se v rádiu Český rozhlas Brno, Proglas a na dalších
folklorních festivalech.
V r. 2015 byla muzika oceněna 1. místem v soutěži „
Hvězda slováckého folkloru.“
31. 12. - Svátek sv. Rodiny u mši sv. ráno v 8,30 – obnova manželských slibů.
1. 1. 2018 – Novoroční bohoslužba ve farním kostele
ráno 8,30
Kostel bude otevřen odpoledne od 15 – 17 hodin.
6. 1. 2018 – Tři krále – mše sv. ráno 8,00 na závěr
požehnání koledníků a nesládne „ Tři králova sbírka v
Prakšicích“

Verbování a odvody v Prakšicích
Verbování neboli verbuňk označoval nábor nových vojáků, u nás na Slovácku zvaných také regrůtů. Za „císaře
pána“ ho prováděli verbíři najatí vrchností. Verbování se provádělo tak, že
panští a vojenští verbíři, někdy i v noci,
vyhledávali předem vytipované mladíky a často i v řetězech je potom odváděli k vojenským plukům. Tíha verbování tak doléhala především na chudý

lid. Od služby na vojně byla v tehdejší
době osvobozena šlechta a duchovní.
Vojenskou službou byli trestáni rovněž
rebelové, pytláci a někteří další provinilci. Z těchto dob se zachovala řada
lidových písní o vojenském verbování.
Všichni známe písničku:
Ve Strážnici verbujů,
na dva bubny bubnujů.
Na vojnu berů…

Právě v těchto dávných dobách
vznikl u nás na Slovácku temperamentní a emotivní mužský lidový tanec verbuňk. Loučil se jím odvedenec
před odchodem na vojnu. Od roku
2005 je tanec verbuňk zapsán organizací UNESCO na seznam nehmotného dědictví lidstva.
Služba v armádě byla velmi krutá a
nebezpečná, protože to byla doba čas-

Foto č.1
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tých válek. Kdo si to mohl dovolit, tak
raději podplatil vrchnost, aby na vojnu
nemusel. Mnozí se raději i dobrovolně
zmrzačili, aby nemuseli na vojnu. Vo-

jenská služba v Rakouské monarchii
byla do roku 1781 prakticky doživotní.
V tomto roce zavedl Josef II. vojenskou
povinnost pro nejchudší vrstvy. Verbo-

vání tak nahradily pravidelné odvody.
Postupně byla délka vojenské služby
zkracována. V roce 1845 byla zkrácena
na 8 let, v roce 1868 byl zaveden bran-

Foto č.2

Foto č.3
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ný zákon, který zavedl všeobecnou
brannou povinnost pro všechny muže
bez výjimky a zkrátil vojenskou službu
na 3 roky. Mnoho vojáků v tehdejší
c.k. rakouské armádě službu nepřežilo. Bylo i dost vojáků, kteří se po službě v armádě vraceli domů zmrzačeni
a byli potom odkázáni na podporu a
na milost i nemilost druhých, protože
marně hledali nějakou práci. Dostávali
pak na obci službu ponocného nebo
obecního slouhy, policajta, hlídače
nebo pasáka dobytka. Ti šťastnější
„váleční vysloužilci“ dostali za zásluhy
trafiku.
Na fotu č.1 jsou prakšičtí odvedenci
ročníku1902 - vlevo sedí Alois Drábek
z Greftů.
Po vzniku Československé republiky byla vojenská prezenční služba dále
zkrácena. Většina mužů odcházela do
armády na dva roky. Na Fotu č. 2 jsou
prakšičtí odvedenci ročníku 1906.
Vlevo stojí Karel Buráň z č.26, vpravo stojí František Man a druhý zleva
sedí Josef Babušík.
V období první republiky bylo vojákům z povolání upřeno volební právo a
každý voják musel i v době, kdy byl tzv.
v záloze, prodělat několik vojenských
cvičení. Branci s maturitou absolvovali během vojenské služby kurzy na
důstojníky v záloze - byli to tzv. „aspiranti“. K odvodům za první republiky
přistupovali branci většinou pozitivně
a s pochopením. Byli odhodláni bránit
mladou Československou republiku.
Důkazem toho byla všeobecná mobilizace 23. září v roce 1938. Do 24 hodin
byly u většiny vojenských útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložníků odhodlaných bránit republiku
před fašistickým Německem.
Za německé okupace byla původní
ČS armáda rozpuštěna. Bylo zřízeno
pouze Vládní vojsko,
které sloužilo k „udržení vnitřní
bezpečnosti a pořádku“. Pravidelné
odvody k Vládnímu vojsku nebyly.
Pro přijetí do Vládního vojska byl potřebný věk 18 - 25 let, výška alespoň
165 cm, ukončené základní vzdělání,
bezúhonnost a bezvadný zdravotní
stav. Přijímáni byli pouze svobodní a
bezdětní muži české národnosti. Délka
vojenské služby byla stanovena na 25
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let. Z vládního vojska byli do července
1940 propuštěni všichni židé a židovští
míšenci, do konce
roku 1943 museli odejít i bývalí
legionáři. Po válce se odvody k nově
zřízené ČS armádě opět obnovily. Na
Fotu č.3 jsou odvedenci ročníku 1927
- zleva nahoře Bohumil Jedek, Karel
Boráň, Jiří Záhorovský, Josef Běhůnek
z Dolních Újezdů, Augustýn Vlk z č.
22, František Bednařík z č.106 (jediný
toho roku odvedený) a František Vlk
z č. 9. Branci, kteří nebyli odvedeni, dostávali symbolickou
„vařalku“.
Po komunistickém převratu
se přístup branců k odvodům
opět výrazně změnil. Většina
odvedenců již nebyla ochotna
za komunistický režim bojovat
nebo zemřít. Předstoupit před
odvodovou komisi a absolvovat

povinnou lékařskou prohlídku však
bylo povinností. (viz ilustrační Foto
č.4) Základní dobou nástupu byl věk
18 let, resp. nejbližší půlroční termín
(jarní a podzimní). Učňům a studentům střední či vysoké školy byl umožněn odklad nástupu základní vojenské
služby na dobu po skončení studia.
Většina odvedenců vyslechla obvyklé
– „odveden“. Kdo měl nějaké zdravotní problémy, dostal roční odklad. Kdo
v tom ale opravdu uměl chodit, „vybě-

Foto č.4

Foto č.5

Foto č.6
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hal“ si modrou knížku - osvobození
od branné povinnosti kvůli špatnému zdravotnímu stavu. V roce 1963
byl například ze zdravotních důvodů
při odvodu dočasně zproštěn vojenské služby a o rok později pak trvale i
současný prezident republiky a vrchní
velitel ozbrojených sil Miloš Zeman
(oba další demokratičtí prezidenti
-Václav Havel i Václav Klaus na vojně byli). Pro brance, kteří nastupovali
do náročných vojenských oborů, byl
určen předvojenský výcvik v civilní
organizaci SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou). Například vojenští řidiči absolvovali levně autoškolu
pro řidiče z povolání na nákladní auta
už před vojnou. Vysokoškoláci během svého studia absolvovali povinně
dvouletý kurz na důstojníka v záloze
a následně byli na vojnu povoláni jen
na jeden rok. Vojáci dvouleté základní služby jim pak přezdívali „absa“ či
„špagy“ a neměli je pro tu jejich o rok

kratší službu moc v lásce.
Tradice odvodů za socialismu
v naší vesnici tak trochu navázala na
slavnostní ráz odvodů prvorepublikových. Odvedenci sice již nebývali
v kroji, ale k odvodní komisi, nejčastěji do Uherského Brodu, se jezdilo
koňským potahem a se zpěvem. Na
Fotu č.5 je odvod ročníku 1944. Na
brodském náměstí před hotelem Javořina stojí zleva Josef Sedláček (jediný s „vařalků“), pravidelný vozka
odvedenců Josef Minařík, Stanislav
Vlčnovský, tajemník MNV Antonín
Nepraš, Jaroslav Hasoň, Miroslav Němeček, Jaroslav Marášek, zleva dole
Josef Zálešák, Stanislav Vlk, Josef Vlk
a Josef Zemánek. Na fotu č. 6 je odvod ročníku 1961. Na Dědině před
Pančochovým č. 26 stojí zleva vozka
Josef Minařík, Josef Ruprecht, Milan
Josefík, Miloš Valerián, František Buráň a tajemník MNV František Bednařík, zleva dřepí Pavel Kovář a Karel

Boráň. Vozka Josef Minařík pak po
cestě k odvodní komisi naučil odvedence tuto písničku:
Už je to regrůti, už je to už,
už je nachystaný košíňák vůz.
Košíňák vůz, koně vrané,
už je to regrůti nachystané.
Když jsme na ty vozy nasedali,
mamičky nad nama zaplakaly.
Proč mamičky, proč pláčete,
šak vy za nás na tu vojnu nepůjdete.
Po „sametové revoluci“ došlo
v roce 1990 ke zkrácení vojenské služby na 18 měsíců a byla uzákoněna
možnost civilní služby. V roce 1993
novela branného zákona zkrátila vojenskou službu na 12 měsíců a od
1. ledna 2005 se Česká armáda plně
profesionalizovala a vojenská základní služba byla zrušena. Branná povinnost bude v budoucnu vyžadována
pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Zapsal: František Buráň

Naši rybáři
Máme konec roku, rybáři bilancují uplynulou sezónu, počítají úlovky, vzpomínají na všechny zážitky
strávené u vody. Jejich drahé polovičky vymýšlejí nové
a nové recepty, jak připravit ryby. Na žluto, na modro
nebo jen tak klasika řízek a salát. V kolika domácnostech zažili radostné příchody rybáře, který po celodenním lovu donesl vytouženou rybu, nedej bože dvě. Děti
radostí křičí, manželka uznale pokyvuje hlavou a hladí
tatínka po skráni. Prostě rodinná idylka. Není to žádná
scifi, ale prostá realita, která se odehrává dnes a denně
v rodinách rybářů. Píši to možná trochu nadneseně, ale
blíží se čas vánoční, čas dárků, různých předsevzetí. A
jedno z těch tajných přání pro rybáře je-chytit velkou
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a ještě větší, prostě kapitální rybu. No a o Vánocích se
mají přání přece plnit.
Chci touto cestou poděkovat všem rybářům, kteří se
podíleli na chodu spolku, všem co přiložili ruce k dílu
a pomohli tak splnit práci a starosti s tím spojenou. Poděkovat chci i zastupitelům obce Pašovice i Prakšice, jejich starostům, za všechnu podporu, kterou nám dávají
po celý rok. Přeji Všem občanům obce Prakšice klidné
a spokojené svátky vánoční, klid a pohodu v osobním
i pracovním životě. Ať se vám všem daří a po rybářsky
Petrův zdar.
Za spolek rybářů předseda
Josef Gajdůšek
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Nové hřiště
Do poloviny listopadu se podařilo vybudovat podle plánu nové hřiště s umělou trávou o rozměrech
60 x 30 m, které bude sloužit k tréninku všem mužstvům TJ Sokol Prakšice – Pašovice, žákům základní
školy na výuku tělesné výchovy i ostatním zájemcům
o sport. Fotografii nového hřiště přikládáme.

POZVÁNKA
1.1.2018 se uskuteční na hřišti v 18.00 hodin novoroční ohňostroj.

Plesy v roce 2017
13.1.2018
3.2.2018

ples SRPŠ
ples TJ Sokol

Odvoz plastů I .pololetí 2018
8.1., 5.2., 5.3., 16.4., 14.5., 11.6.

Úložiště elektrické energie
Koncem listopadu se o naší obci mluvilo jak v televizi,
tak vyšlo několik článků v novinách.
Informace souvisely se zprávou o otevření v současné
době největšího úložiště elektrické energie na území republiky.
Úložiště bylo otevřeno ve čtvrtek 30.11.2017 v areálu
fotovoltaické elektrárny u areálu družstva Poolšaví. Jedná
se kontejner, ve kterém jsou uloženy lithiové baterie, které
jsou schopny pojmout 1 MW elektrické energie. Pro představu, jde o energii, která by byla schopna rozsvítit 100
000 žárovek na 1 hodinu nebo dodat energii 150 domácnostem po dobu jednoho dne. Úložiště vybudovala firma
Solar Global Service, která je vlastníkem elektrárny.
Úložiště bude sloužit k vyrovnávání výkyvů a nestability v elektrické síti společnosti E-ON. Kontejner byl
vyroben v Holandsku firmou ALFEN a slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil holandský velvyslanec v ČR
a hejtman Zlínského kraje.
Odborníci totiž tvrdí, že bez zásobáren energií a obnovitelných zdrojů se v budoucnu neobejdeme. Jedna z
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analýz říká, že na území Česka by bylo třeba vybudovat
kapacity na akumulaci energie na tisícovce míst. Odborníci uvádějí, že do začátku roku 2019 se v Česku velkokapacitních úložišť začne stavět až dvacet.
JH
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