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V

ážení spoluobčané,
ačkoli je počasí stále nevyzpytatelné, troufám si říct, že zima je za námi
a že konečně nastává to nejkrásnější
roční období. Pro většinu z nás je to
představa krásných slunečných dnů,
práce na zahrádkách, sportování,
z pohledu obce to znamená, že po
uklízení sněhových nadílek ji čeká
sečení a údržba pozemků, kterých
neustále přibývá. Jako je tomu např.
vybudováním cyklostezky, a to znamená, že údržba i této komunikace
a jejího bezprostředního okolí bude
na obci.
My jsme se vrhli do úklidu hned
první příhodnější jarní dny. Proběhla očista místních komunikací po
zimním posypu, dále jsme upravovali nerovnosti na některých pozemcích. Taky jsem byla ráda, že konečně
zmizela z prostoru hřiště nefunkční
nádrž, která toto prostranství hyzdila už delší dobu, stejně tak i železné
konstrukce U-ramp. Tyto zde byly
stejně nefunkční, protože je potřeba,
aby stály na pevném povrchu. Prozatím jsou uloženy v prostorách koupaliště a až pro ně najdeme vhodné
místo, budou opět nainstalovány k
užívání. Tento úklid na hřišti pokračuje i další úpravou velkého prostoru vedle víceúčelového hřiště, který
by bylo dobré využít jako tréninkové
hřiště pro naše fotbalisty. Proto se
povrch urovnává, po dohodě s vedením Sokola se do úklidu kamení
zapojili i samotní mladí sportovci a v
této spolupráci bychom chtěli pokračovat - čeká nás úklid nepořádku po
celém hřišti, odstranění starých křovin, vybudování světla nad lavičkami apod. Stejně tak proběhla i větší
údržba travnatého porostu na hřišti
a oprava závlahového systému.
Úpravami prošel i sběrný dvůr.
Uložily se všechny kontejnery tak,
aby vyhovovaly nejen provozu, ale
i hranicím našeho pozemku. Co se
týká zmiňovaného provozu, upravila se provozní doba sběrného dvora
(viz. dále v novinách) a určila se i
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SLOVO STAROSTY
pravidla sbíraného odpadu. Nutno
zdůraznit, že v Prakšicích nemáme „smeťák“, kde se ukládá cokoli
v jakémkoli množství, ale provozujeme sběrný dvůr, což je dočasné úložiště odpadu, které následně
obec likviduje na vlastní ( a nemalé)
náklady. V první řadě je to prevence
černých skládek, na straně druhé je
ale důležité vzájemně dodržovat pravidla, abychom společně vytvořili
rovnováhu sběru a likvidace odpadu
v naší obci. Je zde možné likvidovat de facto všechny druhy odpadů
(vyjma pneumatik), které v domácnosti jinak nelze zlikvidovat. Je to
: plast, železo, papír, textil, nebezpečný odpad. Je možno zde uložit
v menším množství i stavební suť
a rostlinný materiál, to ale opravdu
neznamená 10krát po sobě dvoukolku nabouraného materiálu nebo
odpadu ze zahrady. Větší materiál
po stavebních rekonstrukcích nebo
po větším úklidu na půdách si musí
každý zlikvidovat na vlastní náklady
(pronájem kontejneru apod.). Obec
se nově zapojila do systému zpětného odběru u společnosti Asekol, tzn.,
že za určitým způsobem sesbíraný a
odevzdaný odpad (v tomto případě
elektroodpad) obec zpět dostane
nějaký finanční bonus. Tyto finance
chceme zpětně použít na zkrášlení
naší obce. Po stížnostech občanů na
nekulturní chování našich pejskařů, kteří nechávají psí exkrementy
v zahrádkách, na školní zahradě, na
hřišti a všude u chodníků ve středu
obce, jsme se rozhodli nakoupit
další odpadkové koše, které mohou
sloužit nejenom na běžný odpad, ale
i na tyto nečistoty po našich čtyřnohých miláčcích. Stačí si vzít s sebou
na procházku jenom sáček do kapsy.
Tyto odpadkové koše budou v brzké
době po obci nainstalovány. Snažme
se společně, aby Prakšice byly čisté
a upravené jako doposud. Veškeré
podrobnosti o ukládání odpadů v
naší obci najdete v letáku v těchto
novinách.

Dále vás chci informovat, že v
zimních měsících začala výstavba
poldru v lokalitě Manův žleb. Bylo
provedeno kácení starých a nemocných stromů a keřů, dále se bude
pokračovat v úpravě terénu a vybuduje se několik záchytných hrází. Tuto
stavbu financuje ministerstvo zemědělství. A když už jsme u přírody,
chci se zmínit i o výsadbě 1200 kusů
stromků (konkrétně javorů a dubů)
v obecním lese, kterou provedli v
sobotu 2. dubna členové Mysliveckého sdružení Jeleňa. V současné době
je dále v jednání řešení dopravní
situace před pohostinstvím, přesněji
řečeno přechodová zóna pro chodce.
Věřím, že se již brzy dořeší všechny připomínky příslušných orgánů
a dospějeme ke zdárnému řešení.
Další problém s místní komunikací
je v lokalitě obce Grefty, kde se obyvatelé potýkají s velkým množstvím
nezachycené dešťové vody. I tohle
je v řešení. Trochu příjemnější je
zajišťování nových herních prvků do
dětského koutku na Malé Straně, na
zahradu mateřské školy, popř. nově i
na hřiště. Další větší akce v obci jsou
zatím ve stádiu návrhů, takže o nich
až příště.
Děkuji všem, kteří se jakkoli
zapojují do chodu obce, ať už svým
přispěním při úklidu v zimních i v
jarních měsících, organizováním
akcí nebo zajišťováním nejrůznější
pomoci při chodu obce. Jejich ochoty a snahy si vážím.
Přeji vám veselé Velikonoce a co
nejkrásnější slunečné jarní dny!
Irena Bandriová,
starostka obce
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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice ze 3. veřejného zasedání konaného ve středu 16.3.2011.
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 : pan Zdeněk Sedláček
a ing. Josef Hefka
4. Schvaluje složení návrhové komise : pan Vladimír Vlk
a ing. Libor Mikel
5. Schvaluje rozpočtový výhled Obce Prakšice pro období 2012 - 2014.
6. Schvaluje ukončení platnosti smlouvy budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemky parc.č.
6473/2, 6474/3 a 7472/9 v k.ú. Uh. Brod mezi Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje
a Obcí Prakšice ze dne 15.4.2009.
7. Pověřuje starostku k jednáním na valných hromadách
ve společnostech, v nichž má Obec Prakšice podílnickou účast.
8 Schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Prakšice ve
výši 107,26 Kč. Tato částka bude převedena do rezervního fondu ZŠ a MŠ Prakšice
9. Schvaluje rekonstrukci plynových kotlů na Domě služeb a na pohostinství v Prakšicích.
10. Přesunuje tento bod na příští jednání obecního zastupitelstva.
11. Schvaluje řešení dopravní situace před pohostinstvím,

kde se dle předloženého návrhu vybuduje parkoviště,
chodník, přechod pro chodce a nainstalují se nové dopravní značky.
12. Schvaluje vybudování chodníků v prostorách před
hroby na místním hřbitově.
13. Schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Prakšice za
účelem správy sítě, a to ve výši 25.000,- Kč pro rok 2011.
14. Bere na vědomí složení redakční rady Prakšických
novin: Mgr. Monika Mahdalová, ing. František Blaha,
Irena Bandriová, ing. Karel Vlk.
15. Schvaluje změnu rozpočtu č. 1 dle předloženého návrhu.
16. Schvaluje změnu v odměňování členů obecního zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a přílohy č.1
novelizované ke dni 1. 1. 2011.
17. Bere na vědomí, že je k dispozici od 1.5.2011 obecní
byt na čp. 190. Došlé žádosti členové obecního zastupitelstva vyhodnotí dle dotačních podmínek pro tento
byt a vyberou nového nájemce. Termín: pondělí 4.4. 2011.
18. Bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku za rok 2010.
19. Bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
využití finančního příspěvku Římskokatolické farnosti
Prakšice na rekonstrukci budovy fary za rok 2010.
20. Schvaluje použití investičního fondu ZŠ a MŠ Prakšice
ve výši 75.000,- Kč na opravu omítek a malbu ve třídách.

KALEIDOSKOP INFORMACÍ
V měsíci květnu plánuje Mateřská škola a SRPŠ při MŠ Prakšice za pomoci místního Sdružení myslivců Jeleňa,
2.ročník dětského Pohádkového lesa. Trasa této akce bude stejná jako loňský rok, tedy začátek bude na Horním
Konci na nové cyklostezce a konec na chatě v Jeleňoch. Na děti budou čekat různé pohádkové bytosti s odměnami za splněné úkoly a vše bude zakončeno táborákem. Další informace o programu a průběhu dne, včetně data
uskutečnění, uveřejníme na plakátech a vyhlásíme místním rozhlasem. Všichni jste srdečně zváni!
V pondělí 23. května proběhne další humanitární sbírka ošacení. Materiál se bude sbírat ve vestibulu kulturního
sálu v době od 13.00 do 17.00 hodin. Podrobnosti o sbírce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny na plakátech.
Opět se obracíme na občany Prakšic s výzvou k vedení obecní kroniky. Jde o pravidelné zachycení událostí v naší
obci. Bohužel již několik let se obecní kronika nevede a je to veliká škoda. Pokud by měl někdo chuť vést naši
kroniku, prosím, přihlaste se na obecním úřadě.
Složení redakční rady pro roky 2011 – 2014 : Irena Bandriová, Mgr. Monika Mahdalová, František Blaha,
ing. Karel Vlk.
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Evidence obyvatel ke dni 10.4.2011
Narození

Přihlášení

•
•

•
•
•
•
•
•

Adam Buráň
Jan Zálešák

Robert Puček
Dagmar Pučková
Robin Puček
Lenka Gajdůšková
Daniel Gajdůšek
Vlasta Slezáková

Úmrtí
•
•

Ivana Vráblíková
Marie Slunečková

Odhlášení
•
•

Miroslav Matúš
Petr Kojetinský

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 10.4.2011 - 983.

Společenská kronika
V prvních měsících roku 2011 jsme navštívili naše občany u příležitosti jejich narozenin. Významné životní jubileum 80 let oslavili:
paní Josefa Ševčíková, pan Emil Man a paní Zdeňka Němečková,
85 let paní Ludmila Manová a krásných 90 let oslavila paní Marie
Vlková (na snímku). Všem našim jubilantům ještě jednou přejeme
hlavně pevné zdraví, pohodu a optimismus!

Ve středu 13. dubna se uskutečnilo v obřadní
síni našeho obecního úřadu první vítání nových
občánků v letošním roce. Představujeme vám naše
nejmladší občany (zleva): Adam Buráň a Jan Zálešák (na fotografii chybí Veronika Zemánková, která
bohužel onemocněla). Všem miminkům i rodičům
přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!
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FA R N Í
PLES
V sobotu 5. února 2011 se v sále
školy uskutečnil V. farní ples. Již druhým rokem zde kromě dechové hudby
Nivničanka nechyběla ani cimbálová
muzika Rozmarýn. O předtančení se
postaral folklórní soubor Holomňa
a s velkým úspěchem vystoupilo také
prakšické divadlo PR.D. se svou „Partičkou“. Velmi hojná účast místních i
přespolních vytvořila příjemnou atmosféru a pravou plesovou zábavu.
Klára Goldmannová

Folklorní soubor HolomĖa se obrací na spoluobþany
s prosbou o pomoc.
Máte doma vyĜazená a nepotĜebná bílá prostČradla vhodná na
ušití spodnic þi košil? Velmi by nám pĜi poĜizování krojĤ
pomohlo, kdybyste nám je vČnovali jako sponzorský dar. Za
vaši vstĜícnost pĜedem dČkujeme.
ProstČradla mĤžete nosit k MareþkĤm, þ.p. 237 nebo
zavolejte na tel. þ. 736 433 988.
Duben 2011
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Amfiteátr Bukovina v Popovicích poĜádá
ve dnech 2. – 6. þervna 2011 výstavu pod názvem

„KvČtinové dny – harmonie vĤní a barev“
Výstava je urþena pĜedevším široké laické veĜejnosti, pro kterou se má stát
inspirací a zdrojem informací o existenci firem zabývajících se kvČtinovou
výzdobou interiérĤ i exteriérĤ, návrhem a realizací okrasných zahrad,
návodem a pouþením pĜi utváĜení útulného domova. Výstava bude
doplnČna o drobnou mechanizaci a prodej potĜeb pro zahrádkáĜe.
Souþástí doprovodného programu jsou ukázky práce floristĤ i vystoupení
lidových souborĤ. Obþerstvení je zajištČno v restauraci, která je souþástí
pĜírodního amfiteátru. PĜíjezd a parkování v blízkosti amfiteátru.
Ve dnech 4. a 5.6.2011 je souþástí výstavy prodejní jarmark.
OtevĜeno:
2.6.2011
3.-5.6.2011
6.6.2011

13 – 18 hodin
09 – 18 hodin
09 – 16 hodin

pĜedurþeno pro školy

Mozaika ze školky
Masopust ve školce
Tak jako v každém kraji, vesnici i rodině je masopust
brán a slaven trochu jinak, tak i my jsme se rozhodly
dětem toto období trochu zpestřit a přiblížit místními
tradicemi a zvyklostmi. Kromě běžných činností a aktivit,
které dětem nabízíme, jsme se také seznamovaly s tradičními masopustními písněmi jako „Pod šable, pod šable“
nebo „Jemine domine“, vyráběly jsme škrabošky, veselé
klobouky a masky na průvod vesnicí, papírové řetězy a
jiné ozdoby na karneval, četly a vyprávěly si o masopustu
a jeho zvycích. Děti si samy vyzkoušely pečení masopustního cukroví – zpracovávaly a válely těsto, bavilo je také
z těsta vytvářet různé suky a motanice. Největší strastí
pro děti bylo netrpělivé čekání až bude hotovo a bude se
ochutnávat. Mlsné tváře dětí vystřídaly slastné úsměvy a
prohlášení: „To je mňamka, eště…“ pro nás bylo odměnou. Pečením masopustních suků jsme ale neskončily. K
masopustu ve školce patří také každoroční karneval. V
programu nemohlo chybět úvodní představení masek,

tradiční tanec v kruhu a mašinka. K bujarému veselí
přispěly také soutěže jako tanec s balonky, „papučkový
závod“, ptačí tanec a mnoho dalších. Naše velké díky patří
maminkám a ostatním rodinným příslušníkům, kteří se
podíleli na přípravě masek, jejichž rozmanitost byla úžasná a dodala karnevalu patřičnou atmosféru. Proto jsme se
s maskami chtěly pochlubit a rozhodly se pro obchůzku
základní školy. Tím jsme potěšily nejenom naše milé paní
kuchařky, ale také kamarády ze školy a učitelský sbor, kterým jsme zpříjemnily přestávku a s písničkou se rozloučily i v ředitelně. A jak se zpívá „hojačky, hojačky, zahrajte
mě muzikanti…“, tak i my jsme se převlekly do masek,
vzaly různé nástroje a řinčedla a vydaly se na masopustní
průvod masek vesnicí. Se zpěvem, řinčením a výskotem
jsme obešly Prakšice a do školky se vrátily sice unavení,
ale s úsměvem na tvářích. Zdaleka jsme nebyly nadšeni
jenom my, ale také naši spoluobčané, kterým velice děkujeme za podporu, sladkosti a jiné dobrůtky, kterými nás
při průvodu obdarovali. Ještě jednou DĚKUJEME.
Bc. Ivana Jankůjová, učitelka MŠ

Raneček veselých pohádek
Prvního dubnového dne nás navštívilo maňáskové divadlo paní Horákové z Brna, na které se přišly podívat
i děti z Mateřské školy Pašovice.
V programu byly zahrnuty tři
pohádky. Například v jedné z pohá-
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dek, ve které se mluví o holčičce, která
jedla samé bonbony, jsme se ponaučily,
že větší množství konzumace cukrovinek, může uškodit našim zoubkům
a že bychom si je měly poctivě čistit.
Děti ze všeho nejvíce zaujalo a pobavi-

lo, jak nazvat zvířátka z pohádek znakovou řečí. Mezi pohádkami si děti
společně zazpívaly známé písničky.
Vystoupení je velmi bavilo a s radostí se zapojovaly i ty nejmenší děti.
Jaroslava Vlková, uč. MŠ Prakšice
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SBĚRNÝ DVŮR OBCE PRAKŠICE
PROVOZNÍ DOBA:

STŘEDA
13.00 – 17.00 HODIN
KAŽDÁ LICHÁ SOBOTA
9.00 – 11.00 HODIN
( I . pololetí 2011 : 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.)

VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA:

KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ŽELEZO
PAPÍR
PLASTY
TEXTIL
NEBEZ. ODPAD
SMĚSNÝ ODPAD

Provozováním sběrného dvora chce obec zamezit výskyt nebo aspoň zmenšit riziko výskytu černých skládek.
Sběrný dvůr je dočasné úložiště odpadu, které nelze zlikvidovat ve vaší domácnosti. Tento uložený odpad se dále likviduje
na náklady obce. Nechceme, aby zde opět vznikla nevzhledná skládka, proto pro uložení odpadu musí platit pravidla.
Všechen odpad musí být roztříděn na jednotlivé komponenty.
Stavební suť, beton, cihly, skřidlice, hlínu lze na sběrném dvoře ukládat jen v malém množství.
Likvidaci většího množství tohoto stavebního odpadu si musí zajistit stavebník na vlastní náklady. Stejně tak budou
odmítnuty odpady, které souvisí a pocházejí z podnikatelské činnosti.
Žádáme občany, aby se řídili pokyny pracovníků na sběrném dvoře.
Vstup cizích osob na sběrný dvůr je zakázán, provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které se stanou v prostoru
dvora cizím osobám nebo na jejich majetku.

JAK TŘÍDIT A CO TEDY LZE ULOŽIT NA SBĚRNÉM DVOŘE:
ŽELEZO: je možné ukládat, doporučujeme využívat i „železné soboty“, které organizují místní složky
PAPÍR: je možné ukládat, doporučujeme využít i sběru papíru, který pořádá 2krát ročně základní škola
PLASTY: je možné ukládat plastový odpad, který se nevejde do žlutých pytlů na plasty; objemnější plastový odpad
(např. po rekonstrukcích a stavbách) má zlikvidovat stavební firma, popř. si musí stavebník zajistit likvidaci na vlastní
náklady do žlutých pytlů na plasty patří : PET lahve, čisté sáčky a igelitky, plastové obaly od zboží (např. nádoby od
šamponů a čistících prostředků, kelímky od jogurtů nebo másla – vše vypláchnuté nebo vymyté!)
TEXTIL: je možné ukládat, doporučujeme využít i sbírky ošacení, kterou 1krát ročně organizuje obec
NEBEZPEČNÝ ODPAD: je možné ukládat (postřiky, barvy, oleje apod.)
SMĚSNÝ ODPAD: je možné ukládat směsný odpad z domácnosti, který se nevejde do popelnice, ale jen v omezeném
množství (ne plná vlečka nebo plný vozík za autem, popř. několikrát dovezená dvoukolka)
---------------------------------------------------------------------SKLO: do přistavených zelených kontejnerů u obou prodejen
potravin
ELEKTRONIKA: drobnou elektroniku sbírají žáci základní školy (ovladače, baterie, šlehače, mobily, apod.), sběr větších elektrospotřebičů se provede 1krát ročně mobilním svozem
PNEUMATIKY: NELZE UKLÁDAT! Odevzdávejte je ve svém
servisu.
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Ilustrační foto, co lze např. dát do žlutého pytle na
plasty.
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Střípky ze školy
Lyžařský výcvik 2011
V neděli ráno se i přes jarní počasí
uskutečnil odjezd na lyžařský výcvik
na Kyčerku ve Velkých Karlovicích. Zhruba hodinová cesta vůbec
nenasvědčovala tomu, že jedeme
lyžovat. Spíš to vypadalo tak, že týden
strávíme na škole v přírodě. O to víc
nás potěšila asi metrová pokrývka
technického sněhu ležící na dvou
svazích. Kvůli tomuto doslova zázraku jsme mohli celý týden lyžovat na
asi 650 m dlouhé sjezdovce. Nově se
některé děti mohly naučit pod vedením pana učitele Frolce jezdit na
snowboardu. Byl to pěkně strávený
týden s výborným jídlem v penzionu
Na Pluskovci.
Jakub Kadlček, 9. třída
Od 16. do 21. ledna jsme se účastnili lyžařského výcvikového kurzu ve
Velkých Karlovicích. Ubytovaní jsme
byli v penzionu Na Pluskovci. K dispozici jsme měli i bazén a saunu. Lyžovat
jsme chodili vždy ráno a odpoledne.

Kromě středy, kdy jsme šli lyžovat jen
odpoledne a ráno se hrál turnaj ve stolním tenise. Rozdělení jsme byli na čtyři
družstva – tři lyžařská a jedno družstvo
těch, kteří se učili jezdit na snowboardu. Většina žáků z naší třídy byla ve

třetím družstvu. Všichni se ale lyžovat
naučili. Poslední večer byl zakončen
karnevalem a diskotékou. Myslím si,
že se všem na lyžáku líbilo a že by tam
chtěli - stejně jako já - zůstat déle.
Sabina Marášková, 7. třída

Akce školy
Školní ples
Sdružení rodičů a přátel školy také letos uspořádalo ples, který se konal 22. ledna 2011. Program zahájili žáci 9.
třídy tancem cha-cha, dále se představily děti z kroužků country a břišních tanců. Na závěr předvedla své umění profesionální taneční dvojice z TK Zlín. K tanci a poslechu hrála skupina Trinom.

Preventivně výchovný program Hasík
Program je realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni, poté působí výchovně jako preventisti
v třídních kolektivech na školách. Cílovou skupinou jsou žáci 2. a 6. třídy. Získávají zábavnou formou informace o
hasičích, o hasicích přístrojích, učí se, jak správně nahlásit požár a mnoho dalšího. Na naší škole se děti s hasiči setkaly
dvakrát v březnu, na konci dubna pak navštíví služebnu v Uherském Brodě.

Velikonoční dílny
Po nekonečně dlouhé zimě nastalo jaro a blíží se Velikonoce. Inspiraci na velikonoční výzdobu mohli rodiče i děti
načerpat 12. dubna 2011, pokud navštívili naše „velikonoční dílny“. Každý, kdo přišel, si mohl pomocí různých technik
vyrobit velikonoční dekorace a nazdobit vajíčka.

Sběr papíru
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 proběhne ve škole sběr papíru. Více informací na www.zspraksice.cz.
Mgr. Monika Mahdalová
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Projekt Rubikon
V zimních měsících se naše škola zapojila do projektu, jehož motto zní: „Není ti 18? Nesázej!“
Jde o zábavnou soutěž v oblasti znalostí zákonů.
Cílem projektu je přiblížit žákům rizika sázení, zvýšit
povědomí o loterijním zákonu číslo 202 z roku 1990 a
také rozvíjet kompetenci dětí k zodpovědnému rozhodování.
Soutěž byla určena žákům druhého stupně a skládala
se z kol třídních, školních, oblastních a krajského finále.
Již v prosinci loňského roku proběhlo losování a v
každé třídě vznikly 3 – 4 týmy, které spolu soutěžily a
sbíraly body v třídních kolech. Ta probíhala zejména v
hodinách výchovy ke zdraví, občanské výchovy a českého jazyka. Šest skupin s největším počtem bodů postoupilo do školního kola. V něm šlo o postup do oblastního
kola, které se uskutečnilo 23. března v Uherském Brodě.
Tým, který se odtud dostal do květnového krajského
finále, se jako účastník krajského finále podívá v červnu
do Prahy do Senátu.
Školní kolo soutěže Rubikon
Školní kolo se uskutečnilo v pondělí 21. 2. 2011 v sále
školy. Utkalo se šest týmů, které postoupily z třídních kol.
K naší radosti přijali pozvání do poroty významní hosté.
Byla to paní Irena Bandriová (starostka obce Prakšice),
pan Jaromír Čáp (starosta obce Pašovice), paní Markéta
Gajdůšková (vedoucí odboru školství Uh. Brod), paní
Miluše Knechtlová (za SRPŠ), paní Jana Buráňová a také
náš pan ředitel. Všem velice děkujeme, že si udělali i
přes nabitý program čas a do poroty usedli.
Soutěžící, publikum i porotu na úvod přivítali sympatičtí moderátoři – Ondra a Zuzka – a mohlo se začít.
Nejprve děti prokázaly znalosti v kole nazvaném Zákony. Některé otázky nebyly zrovna jednoduché, ale přesto
padlo mnoho správných odpovědí. Druhé kolo se jmenovalo Rychlost. Tady museli soutěžící během časového
limitu postavit co nejvíce staveb z kartonových krabiček. Třetí kolo s názvem Můj názor bylo velmi zajíma-

vé, neboť měli žáci po vylosování otázky jen kratičký čas
na přípravu a zpracování tématu. Potom prezentovali
svůj vlastní názor na dané téma před diváky a porotou.
Všichni se tohoto úkolu ujali zodpovědně a zaslouží
pochvalu, protože mluvit před tolika lidmi do mikrofonu chce opravdu odvahu. Kolo Rozhodni se bylo svižné,
každý porotce měl na starost jeden tým, kterému zadával
a kontroloval úkoly. Za správně splněný úkol získal tým
bod. Některá družstva byla od začátku klání favority, to
ale mělo změnit 5. kolo s názvem Stalo se? Nestalo?. Právě
tady se ukázalo, že sázet se opravdu nevyplácí. Soutěžící po přečtení příběhu rozhodovali, zda se daný příběh
stal, či ne. V tomto kole mohli vsadit až 5 bodů a získat
je, pokud odpověděli správně. Stejný počet bodů jim byl
ovšem odečten, jestliže byla odpověď špatná. To pěkně
zamíchalo pořadím a první místo nakonec získali oranžoví, kteří postoupili oblastního kola v Uherském Brodě.
Na své si přišli i diváci, kteří za správný tip na vítěze získali drobnou odměnu. Celou soutěž zpestřili svým
vystoupením country tanečníci, břišní tanečnice a na
závěr vystoupili žáci z dramatického kroužku.
Oblastní kolo
Jak probíhalo, Vám přiblíží žákyně Iveta Gajdůšková
a Sabina Marášková. Vítězný tým školního kola postoupil do oblastního kola, které se konalo 25. března 2011
v Domě kultury v Uherském Brodě. Pět žáků tam reprezentovalo naši školu jako tým oranžových. My ostatní
jsme jeli fandit. Na úvod jsme zhlédli videoklip o sázení
a po skončení moderátor uvítal na pódiu soutěžící. První tým, který vystoupil, byl z Prakšic, a tak jsme vytáhli
transparent a přivítali je také. Soutěž mohla začít, atmosféra byla skvělá a průběh kol podobný jako ve školním
kole. Soutěžilo se o pěkné výhry a také o výlet do Senátu
České republiky. Každý zúčastněný tým chtěl vyhrát, ale
to mohl jen jeden. S napětím jsme čekali, jak to všechno
dopadne. Zvítězilo sice družstvo žlutých z Uherského
Brodu, ale naši se umístili na krásné druhé pozici!
Slovo závěrem
Oblastní kolo bylo náročné a děti kromě znalostí a
dovedností musely prokázat také odvahu - neleknout se
plného sálu lidí a ustát, pokud se jim zrovna nedařilo.
A to se soutěžícím i přes počáteční neúspěchy povedlo. Proto ještě jednou gratulujeme týmu ve složení: Lucka Bednaříková, Aneta Heinrichová, Petr Kučera, Jana
Kovačičinová a Lukáš Tomek. Více informací na www.
zspraksice.cz.
Doufáme, že se všem soutěž líbila, že se děti nejen
mnoho nového naučily, ale také se pobavily. Děkujeme
všem, kteří se na projektu podíleli.
Mgr. Monika Mahdalová
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Sbírka autolékárníček a beseda s příslušníky AČR
Ve čtvrtek 24. 3. 2011 se završilo
úsilí našich žáků ve sběru autolékárniček. Příslušníci Armády České republiky k nám přijeli, aby nasbírané autolékárničky odvezli a zároveň s námi
pobesedovali na téma mise v zahraničí.
Beseda byla rozdělena na 2 části - pro
první a druhý stupeň. Děti vyprávění
jak o práci vojáků v zahraničí, tak i o
životě obyčejných lidí v Afghánistánu,
zejména dětí, velmi upoutalo. Také se
opětovně utvrdily, že jejich námaha s
pořádáním různých akcí pro Stonožku, jejichž výtěžek putuje potřebným
lidem, má smysl.

Součástí besedy bylo i ocenění
nejlepších sběračů - jednotlivců i
třídních kolektivů.
Odměny z rukou vojáků převzali:
1. Karolína Rajnohová - 86 ks lékárniček
2. Adam Rajnoha - 65 ks
3. Klára Velecká - 45 ks
1. 6. třída - 127 ks
2. 3. třída - 124 ks
3. 2. třída - 104 ks
Děkujeme i farnímu úřadu, který
nasbíral 93 ks lékárniček.

Celkem žáci ZŠ a MŠ Prakšice
nasbírali 515 ks autolékárniček a 3
krabice obvazů. Velký dík patří panu
npor. Josefu Daňhelovi, npor. Robertu Heczkovi a rtm. Norbertu Mládkovi za poutavě vedenou besedu
se spoustou zajímavých informací.
Vedení školy děkuje Šárce Zemánkové a Elišce Jurákové za pomoc při
organizaci besedy a zejména paní
učitelce Mgr. Janě Kovaříkové za
několikatýdenní organizaci sběru
autolékárniček.
Mgr. Marcela Chmelová

Prakšická příjmení
N

aše příjmení vznikala postupně od 14. do 18. století. Nejprve u šlechty, pak u měšťanů a později i u svobodných sedláků. Dědičnost a neměnnost příjmení byla
uzákoněna teprve roku 1780 císařem Josefem II. a tehdy
také dostali svá příjmení i bezzemci a čeleď, pokud je
dosud ještě neměli.
Příjmení lat. cognomen - jméno rodinné, se přidalo k
vlastnímu jménu osobnímu ( u křesťanů ku jménu křestnímu ) jakožto bližší označení osoby a stalo se v rodině
dědičné. Původně stačilo jedno jméno osobní, avšak později, když se vyskytlo více osob téhož jména a bylo potřeba je rozeznat, začala se jim dávat příjmení. Jednak podle
otce nebo matky (např. Jan Jakubův -tzv. patronymika),
jednak podle nejrozmanitějších okolností, např. podle
vlastností tělesných i duševních, návyků, zaměstnání, bydliště, původu, podle předmětů živých i neživých, někdy i
podle toho, jaké kdo měl pořekadlo, apod. ...
Nejobyčejnější původ příjmení byl v přezdívání. Lidé
tak začali říkat některé osobě a ta chtíc nechtíc jej přijala.
Proto ještě dlouho po době husitské, se mezi jméno křestní a mezi jméno ledajak nabyté vkládalo slovo „řečený“.
Stejně tak tomu bylo i v Prakšicích. Nejstarší historicky
vzpomínaní prakšičané jsou „Pavel a Kateřina z Prakšic“,
kteří za přítomnosti fojta Mikuláše z Prakšic, vypovídali
před radními v Uherském Brodě a to dne 5.7.1517. Pavel z
Prakšic tehdy Kateřinu z Prakšic křivě obvinil z cizoložství
s brodským mládencem Janem Přerovským. Pokud by se
obvinění Kateřině z Prakšic prokázalo, postála by si v Brodě
na rynku připoutaná k pranýři a kat by ji řádně zmrskal.
Brodští radní tehdy obvinění pečlivě vyšetřili a moudře
rozhodli, že Pavel z Prakšic lhal ( asi si sám na sličnou Kate-

Duben 2011

řinu myslel ...), musel oba obviněné odprosit a sám byl pak
potrestán. Na uvedené příhodě je vidět, že uvedení Prakšičané tehdy ještě používali jen křestní jména.
V roce 1551 se při brodském tříkrálovém jarmarku
udál další případ, který museli řešit brodští radní a byl
zaznamenán. Tři prakšičtí kamarádi, Jan Sekera, Jan Roj
a Vaněk Papal-syn Macha z Prakšic, se poprali s několika
Vlčnovjany k vůli mladé dceři brodského šenkýře Pavla
Kudlatého. Při rvačce byl jeden Vlčnovjan zabit a Prakšičané byli z toho obviněni.... Tato zaznamenaná příhoda je již důkazem toho, že někteří prakšičané již příjmení
používali. Důkazem toho je i další soudní případ-zaznamenaná žaloba prakšického fojta Václava Krčmářového,
který v roce 1570 žaloval fojta z dědiny Březolupy, že ho
připravil o dědictví po jeho zemřelém strýcovi...
O sto let později jsou již v matrice křtů z let 1649-1651,
která byla pro vesnici Prakšice spravována v Uherském
Brodě, uváděna jména prakšičanů i s příjmením. Byly to
např.: Jan Krčmář, Kristian Machař, Eliška Havlíčkova,
Mikuláš Jančů, Jiřík Marášek, Martin Maršík, Jan Kusánek, Lukáš Žáček, Kateřina Olšická, Václav Olšový, Václav
Michálek, Zuzana Krčmárova, Anna Husánkova, Jakub
Dvorský, Pavel Rybnikařík, Kristian Halaš, Kateřina Talašicová, Václav Javorek, Jakub Bezouška, Jiří Hoférek, Pavel
Kuja, Mikuláš Olšíček, Globar Babušík, Václav Kozák a
další. Mezi těmito jmény z matriky křtů najdeme již nejstarší současné prakšické příjmení-Marášek, Babušík a
Janča. O pět let později jsou již v Lánovém rejstříku ( soupisu obyvatel obce ) z roku 1656 uváděny i další současné
staré prakšické příjmení Man, Ševčík, Běhůnek, Varaďa a
Blaha.
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A co prakšický fenomén-příjmení Vlk ? První „Vlk“
přišel do Prakšic někdy kolem roku 1700. Poprvé je toto
příjmení uváděno až v Tereziánském katastru obce z roku
1767, ve kterém jsou již uvedeni tři čtvrtlaníci s příjmením Vlk.
Za uplynulé staletí se řada příjmení ve vesnici objevila a zase vymizela. Mnoho z nich zůstalo a třeba právě
Vlci, se docela „rozmnožili“. Proto, aby se dali jednotliví prakšičtí „Vlci“ od sebe rozlišit, dostávali často doplňující přezdívky: Vlk - „zvonica“ (bydlel vedle zvonice),
Vlk -„kačák“ (měli doma Kateřinu-Kaču), Vlk- „vlček“
(byl menšího vzrůstu), Vlk - „prostřední“ (bydlel uprostřed vesnice), Vlk - „kryštof “ (od jména Kryštof), Vlk
- „pošťák-později varhaník“ (provozoval poštovní úřad
a hrál na varhany), Vlk-„frantík“ (od jména František),
Vlk - „sáblík“ (dříve tam bydleli Sáblíci), Vlk-„zahumenský“ (bydlel Za humnama), Vlk-„křížůj“ (před domem
postavil kříž), Vlk-„hulínek“ (sloužil za pacholka v Hulíně), Vlk - „kapelník“ (byl kapelníkem), Vlk - „antoš“ (od
jména Antonín), Vlk-„kůťanský (bydlel v koutě vesnice),
Vlk-„cukrář“ (pekli vdolečky),Vlk - „starosta“ (nositel
tohoto příjmení byl donedávna starostou) a tak by se dalo
pokračovat.
Současná skladba prakšických příjmení, jejich četnost
a pořadí četnosti v obci je uvedena v následující tabulce
(v počtu jednotlivých příjmení jsou zahrnuti muži, ženy
i děti a to k datu 14.5.2010, celkový počet obyvatel obce
k tomuto datu byl 979):

Název pĜíjmení Poþet obþanĤ PoĜadí þetnosti Poþet obþanĤ
tohoto pĜíjmení tohoto pĜíjmení tohoto pĜíjmení
v Prakšicích
v Prakšicích
v celé ýR(2009)
Vlk
69
1
6 602
BuráĖ
26
2
539
Zalešák
24
3
1 802
GajdĤšek
22
4
530
Jurák
20
5
1 122
Kuþera
19
6-7
30 966
Kostelník
19
6-7
622
Man
18
8
1 016
Hladiš
16
9-10
466
Varaća
16
9-10
200
Blaha
15
11-12
3 362
Lukašík
15
11-12
222
BednaĜík
14
13-17
2 584
BČhĤnek
14
13-17
218
Fojtách
14
13-17
126
Hefka
14
13-17
212
Zemánek
14
13-17
3 422
Jahoda
13
18-20
2 474
KováĜ
13
18-20
14 197
Vráblík
13
18-20
740
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Podle údajů centrálního registru občanů České
republiky je u nás evidováno celkem 114 682 různých
příjmení. Nejčastějších 20 příjmení a jejich pořadí od
nejčastějšího v ČR je:
Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý, Procházka,
Kučera, Veselý, Horák, Němec, Marek, Pokorný, Pospíšil, Hájek, Král, Jelínek, Růžička, Beneš, Fiala a dvacítku
uzavírá Sedláček.
Určitě jste se již každý někdy zamysleli: ,,Odkud to
příjmení mám? Co znamená?“
Naše příjmení nám i přes propast staletí mohou vydávat svědectví o našich předcích.
Původ prakšických příjmení lze řadit rovněž do
mnoha kategorií. Těmi jsou například vlastnosti tělesné (Kučera-předci měli kučeravou hlavu , Hruboš,
Nožička), charakterové či duševní (Šťastný), podle původu (Uherek, Moravčíková, Hanáček, Slezák),
podle stavu a zaměstnání – a těch bylo nejvíc (Zemánek, Man, Fojtách, Kovář, Bednařík, Sedláček, Ševčík, Gajdůšek, Úředníček, Drábek, Kostelník, Kuchař,
Pančocha, Řezníček,), ty co vznikly z jména osobního
(Buráň-od křestního jména Burian, Ruprecht, Štěpán,
Andrýsek, Juřík, Josefík, Jurák, Kuba, Mareček, Matoušek, Mikulášek, Petrů), příjmení cizího původu, které
se do Prakšic dostaly buď přistěhováním či přiženěním
jejich nositelů (Bandri, Goldmann, Heinrich, Müller,
Salinger, Schindler) a nebo provdáním děvčat v cizině
a ponecháním si prakšického bydliště (Arduiny-Itálie,
Crocker-USA, Stamogiannos-Řecko, Vercoe-Anglie),
dále to jsou příjmení podle jmen národů (Němeček,
Polášek), názvů měst (Kyjovská), nebo polohy bydliště
(Zálešák, Doležálek, Důbrava, Chaloupka). Do kategorie „dějů“ patří zase příjmení, která v sobě obsahují příhodu či děj, který se stal jejich vzdáleným předkům (Procházka, Zavadil, Běhůnek, Kratochvíl, Kročil,
Nedbal, Nepraš, Nevařil, Pospíšil, Prchlí ) Další skupina
jsou příjmení původem ze zvířecí říše, kterou dotyční
nějakým způsobem možná připomínali (Vrabec, Vlk,
Kafka, Kaňa, Koníček, Králík, Jež) a existuje i „ovocná
a zeleninová skupina“ (Jahoda, Chmela,..
Co říci závěrem? Existence našich příjmení nám
pomáhá hledat své kořeny v dávné minulosti. Bez nich by
měli genealogové-lidé hledající svůj původ a své předky
těžkou práci. Rozhodně bude také hodně zajímavé, jaká
příjmení budou v Prakšicích třeba za sto let...? Převládnou tu Vlci úplně... a nebo se v Prakšicích objeví úplně
nové příjmení, které je vytlačí ? Například vietnamské
příjmení Nguyen, které se protlačilo na 22. místo celorepublikového žebříčku! Nechme se překvapit.
Františk Buráň
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SDH

Prakšice
Vážení občané Prakšic.
Dne 18.12.2010 se uskutečnila
Výroční valná hromada místního
sboru dobrovolných hasičů. Kromě
jiných dokumentů tam byla přečtena
i zpráva výboru SDH Prakšice o činnosti hasičského sboru za rok 2010 a
byl přijat plán práce na rok 2011. S
obsahem této zprávy bych Vás chtěl
seznámit.
Naše zásahová jednotka měla první výjezd 24. ledna, kdy byl kolem
19. hodiny hlášen hořící autobus na
parkovišti u hřiště. Naštěstí se jednalo o planý poplach a žádné materiální
škody nevznikly.
Po mnoha letech a velké snaze se
našemu hasičskému sboru podařilo
získat hasičské auto. Protože se výkupní cena starého železa pohla opět
nahoru a stala se pro nás zajímavou,
udělali jsme v sobotu 24. dubna sběr.
V sobotu 29. května byla na místním hřišti okrsková soutěž hasičů,
kterou jsme tentokrát organizovali my. Kategorii žen vyhrály členky
našeho sboru. Také se účastnily pohárových hasičských soutěží v okolí.
4. července byly na soutěži v Částkově, kde obsadily 6. místo. Dále zajely na Košíky a 7. srpna měly svou premiéru na noční soutěži v Částkově.
Ani Prakšice nebyly v roce 2010
ušetřeny přívalových dešťů. Jako
následek těchto lokálních srážek bylo
22. května čerpání vody ze zatopených sklepů a okolí novostaveb v
lokalitě Dolní rybníky u Vinohradů.
V tomto případě bylo nutné čerpat i v
noci. Po intenzivním dešti, 1. června,
došlo k zaplavení silnice mezi Prakšicemi a Pašovicemi. Tady členové
naší zásahové jednotky usměrňovali dopravu od 16. hodiny až do 22.
hodiny večer. I v Prakšicích zakokrhal červený kohout. 19. října kolem
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půl sedmé večer povolal velící důstojník záchranného systému hasičské
sbory z Uh. Brodu, Vlčnova, Pašovic,
Velkého Ořechova a Prakšic k požáru rodinného domu pana Miroslava
Zálešáka čp. 62. Jak se později ukázalo, došlo jen k menšímu požáru ve
sklepních prostorách.
Ani hasičskou techniku a úklid v
hasičské zbrojnici jsme nezanedbávali. K technické kontrole bylo přistaveno jak staré tak potom i nové hasičské auto.
K hasičům patří i organizování
různých společenských akcí v naší
vesnici. V místním kulturním zařízení jsme 9. ledna pořádali již 10. Okrskový ples hasičů II. okrsku Uh. Brod.
I fašankový průvod doznal po
mnoha letech změn. V průvodu se
objevily i naše hasičky v nových a zajímavých maskách a také jsme v průvodu viděli i nečleny sboru hasičů. Svátek
hasičů jsme oslavili v neděli 2.května.
Šli jsme s dechovkou a bratry hasiči
z Pašovic do kostela. Po bohoslužbě
následovalo posezení v naší zbrojnici. Hasičskou soutěž O pohár starosty
obce Prakšice jsme nemohli uspořádat, neboť byla právě prováděna rekonstrukce sportovního areálu a jiné vhodné místo pro tuto akci jsme nenašli.

Vážení občané.
Toto číslo Prakšických novin
budete číst v době, kdy již bude za
námi i část roku 2011 a tedy budou
za námi i akce a společenské události, které jsme v roce 2011 chtěli uskutečnit.
V sobotu 19. února to byl Okrskový ples hasičů, dále to byl fašankový průvod a také jsme již sebrali staré
železo a další odpad. Koncem měsíce
července bychom chtěli uspořádat
hasičskou soutěž O pohár starosty
obce Prakšice. Po soutěžním odpoledni bude následovat taneční zábava.Samozřejmě nebudeme zapomínat
ani na to, abychom byli neustále připraveni my i technika zasáhnout tam,
kde to bude nutné.
Po několika volebních obdobích
ukončil starostování pan Vladimír Vlk.
Využívám této příležitosti a chtěl bych
mu i celému zastupitelstvu poděkovat za pochopení a vstřícnost s jakou
nám pomáhali řešit naše požadavky.
Doufám, že i s novou starostkou pani
Irenou Bandriovou a novým zastupitelstvem budeme v dobré spolupráci
pokračovat a i Vy, občané Prakšice,
nám nadále zachováte svoji přízeň.
František MARÁŠEK

83 zemí světa
6 255 kanceláří
89 025 makléřů

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Nabídněte svou nemovitost
do největší realitní sítě světa

Vaši nemovitost bude prodávat
více než 1100 makléřů v Česku!
Bří Lužů 131, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 733 785 750
E-mail: extra@re-max.cz
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Žáci 9. třídy – ples SRPŠ
Akce dětí mateřské školy
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