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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
horké a suché léto je za námi,
mnozí z nás měli problémy s dostatkem pitné vody a snad poprvé v historii netekla voda v potoku Holomňa.
Máme zde začátek podzimu, přípravu
na hody a rekapitulaci toho, co jsme
v létě udělali.
Přes prázdniny byla provedena
výmalba učebny v základní škole,
byly opraveny omítky na chodbě školy v prvním patře, vyměněny dveře ve
sklepě školy a položena nová dlažba
v jedné místnosti ve sklepě školy.
V červenci se nám podařilo opravit chodník v celé délce u základní
školy od autobusové zastávky, ve které jsme položili novou dlažbu, až po
hranici obce směrem na Pašovice. Na
tuto akci jsme získali dotaci ze Zlínského kraje v částce 422 tis. Kč.
V srpnu jsme začali realizovat výstavbu kanalizace v části obce Horní
Konec. Můžu říct, že i přes problémy,
které se stavbou byly, jsme veškeré
zemní práce stihli dokončit před deštivým počasím. Hlavním problémem
byla skutečnost, že firma, která stavbu realizovala, narážela na problémy
spojené s tím, že v trase kanalizace se
tu objevil vodovodní řád, tu plynové potrubí, tu vedení nízkého napětí a museli se řešit stávající přípojky.
Vím, že občané Horního Konce museli strpět hluk, prach, pohyb stavebních strojů, ale jinak se stavba realizovat nedala. Výsledkem je funkční
kanalizace i v této části obce. V sou-

časné době schází dokončit zpevnění
koryta potoka u mostu. Po ukončení
prací a zaslání závěrečné zprávy bychom měli dostat do konce roku od
Zlínského kraje dotaci 884 tis. Kč.
V srpnu se začalo realizovat i rozšíření hřiště s umělým povrchem ve
sportovním areálu. Hřiště by mělo být
hotovo do konce října, pokud počasí
dovolí na akci denně pracovat.
Začátkem září proběhlo oblíbené
„Rozloučení s prázdninami“, účastnili
jsme se „Slavností vína“.
Za finanční pomoci Nadace Agrofert jsme našim hasičům pořídili
novou přenosnou motorovou stříkačku.
Na začátku tohoto týdne byl dokončen „Pomník obětem světových
válek“, který obec rekonstruovala
za podpory Ministerstva národní
obrany. Základní část pomníku, zcela nová, je již postavena. Horní část
pomníku „Pieta“ se restauruje. O
práci na její opravě se dočtete v samostatném článku. Myslím si, že nově
zrestaurovaný pomník vypadá velmi
dobře.
Vyřídili jsme územní souhlas
s přesunutím kříže, který je postaven u Trnovského žlebu do obce. Po
rekonstrukci bude v příštím roce postaven na obecním pozemku vedle
domu čp. 49.
Projekčně je dokončeno přemístění chodníku a osazení zábradlí
u chodníku v zatáčce směrem k pohostinství. Narážíme na negativní stanoviska některých organizací, které
se nám však podařilo po delší době
změnit. Akci bychom chtěli realizo-

vat ještě letos, pokud se ale nepodaří
vyřídit územní souhlas a stavební povolení, zrealizujeme ji na jaře příštího
roku.
Připravuje se i projekt na výstavbu
víceúčelového hřiště a rekonstrukce
místní komunikace ve Vinohradech.
Do konce roku bychom chtěli mít vyřízené územní rozhodnutí a stavební
povolení.
Chtěl bych vás informovat o tom,
že se v zimním období začne stavět
nový rybník, který je situován pod
stávajícím rybníkem směrem k bývalému mlýnu. Investorem této akce je
Rybářství Hodonín. Celková plocha
rybníku bude cca 4 hektary.
Potěším naše hasiče informací,
že jsme získali dotaci z Ministerstva
vnitra ve výši 450 tis. Kč na nákup nového dopravního automobilu v roce
2018. Předpokládám, že k této částce
získáme i ještě dotaci 300 tis. Kč od
Zlínského kraje, obec uhradí zbylou
část do kupní ceny automobilu. Po letech, kdy jsme museli udržovat starou
Avii se hasiči dočkají odpovídajícího
auta, u kterého nebudou mít strach,
kdy se jim pokazí.
Obec začátkem října hasičům zakoupila 5 kusů zásahových přileb,
poněvadž používané přilby měly již
prošlou životnost.
Začátkem prosince se budou konat tradiční „Vepřové hody“, posezení se seniory a rozsvícení vánočního
stromu.
Závěrem bych vám chtěl popřát
příjemné prožití podzimních dní, zejména blížících se hodů.
Josef Hefka, starosta obce

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 14. veřejného zasedání konaného ve středu 9.8.2017. 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: Renatu Buráňovou a Ing.
Petra Buráně.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Josefa Kadlčka.
5. Schvaluje Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce.
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6. Schvaluje smlouvu č. 1030038044/0001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
7. Schvaluje rozpočtové opatření 5 a 6/2017.
8. Schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Prakšice-Pašovice z.s.ve výši 35 000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle vzorové
smlouvy schválené zastupitelstvem obce dne 28.11.2016.
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Společenská kronika
V srpnu se dožila významného životního jubilea 85 let paní Ludmila Starobová,
v měsíci září se dožil 90 let pan Karel Boráň. Oběma jubilantům blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 5.10.2017
Narození

Přihlášení

Odhlášení

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

David Závišek

Úmrtí
•
•

Anna Běhůnková
Ludmila Manová

Marie Drábková
Peter Děcký
Lukáš Kučera
Denisa Kučerová
Ilona Juráková
Radovan Maleňák
Olha Klymyšyn

Eva Zehnalová
Markéta Vojáčková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 5.10.2017 - 1014.

Rozloučení s prázdninami
V pátek 1.září se na hřišti mělo uskutečnit pro děti již tradiční rozloučení
s prázdninami. Možná proto, že už bylo
září se těsně před začátkem spustil liják
a museli jsme celou akci přesunout do
sálu.
Přesto, že se muselo improvizovat,
stihli jsme připravit pro děti jednotlivé
hry. Na celé čáře zvítězila Ligt Strike aréna
ve které bojovali se zbraněmi, které střílí
infračerveným paprskem nejen chlapci,
ale i děvčata.
Děti si mohli zkusit enkaustiku – malování horkým voskem pomocí speciální
žehličky a ty nejmenší skládali velké domino.
Přes všechny problémy můžu říct, že se
tato akce vydařila.
JH
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Slavnosti vína
Popatnácté, ale opět jiné a originální byly letos Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek konané
v sobotu 9. září. O páteční slavnostní
zahájení se postaral na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti mikroregion Za Moravú, jehož členem je
i naše obec. Bylo to zahájení opravdu
povedené s velmi vtipným scénářem,

které ukázalo všechny obce tohoto regionu.
Vlastní účasti na sobotním průvodu se z naší obce zúčastnil překvapivě
vysoký počet krojovaných účastníků,
kterých bylo v průvodu 40. Byli tam
rodiče s dětmi, „ženáči“, krojovaná
chasa i členové FS Holomňa. Protože
jsme měli s sebou dostatek vína, vody

i koláčků přežili jsme asi dvou hodinovou cestu na náměstí bez hladu a žízně.
Odpoledne ve Smetanových sadech vystoupili malí členové FS Holomňa.
Chtěl bych všem účastníkům poděkovat za účast a již nyní se těším
spolu s dalšími účastníky na Slavnosti
vína v roce 2018.
JH

Prakšické hřbitovy
„Co jste vy, byli jsme my, co jsme my, budete vy“.
Toto motto, nejčastěji uváděné na branách hřbitovů,
nás nejlépe přivede k následujícímu tématu, kterým je
právě historie a současnost obou prakšických hřbitovů.
Hřbitovy nejsou jen místa, kde leží mrtví. Pohlížet
na hřbitov jako na pouhou instituci hygienickou, kam se
ukládají mrtvoly k rozložení, by byl názor tvrdý a bezcitný.
Hřbitovy jsou často poslední připomínkou lidských osudů a historie místa, obcí a měst. Jsou to místa, kde v klidu
a tichu mohou lidé vzpomínat na minulost a kde se minulost setkává s přítomností. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že tam také jednou spočine.
Odpočívají zde naši příbuzní a kamarádi, k nimž nás váží
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milé a drahé vzpomínky. Právě na hřbitově se nám nejlépe
daří s nimi udržovat své duševní spojení i po jejich smrti.
Někteří modlitbou, jiní jen vzpomínkou. Někteří každou
neděli při mši svaté a jiní jen 2. listopadu „na Dušičky“. Ne
náhodou hledají živí v neklidných dobách útěchu a ochranu právě za hřbitovní zdí. Kulturní úroveň národa se pozná
i podle toho, jak se národ chová ke svým mrtvým. Naše republika je od roku 1929 signatářem Ženevské úmluvy, kterou potvrdil český parlament zákonem č. 23/Sb. Podle kapitoly I., článku 4. se náš stát zavazuje, že: „ ...bude pečovati
o to, aby mrtví byli čestně pohřbeni, aby jejich hrobů bylo
šetřeno a aby mohly vždy býti nalezeny ...“. Hřbitovy jsou
proto vizitkou každé obce, města i země. Posuďte sami,
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zda se nám to u nás v Prakšicích daří - viz Tolik úvodem
a nyní k historii. Z dosavadních zjištění měla naše obec
jen dva hřbitovy. Ten starší ležel od nepaměti na přilehlém svahu těsně pod kostelem. V prakšické farní kronice
je uvedeno: „Do roku 1858 byla v Prakšicích malá kaple
stojící nad hřbitovem, zasvěcená sv. Václavu. Už od roku
1740 bylo povoleno v ní sloužiti mši svatou, kdykoliv byl
nějaký pohřeb.“ Kde pohřbívali Prakšičané své zemřelé
před tímto datem, se přesně neví. Například obyvatelé
sousedních Pašovic, dokud nevybudovali v roce 1936
vlastní hřbitov v obci, vozili pohřbívat své zemřelé až na
hřbitov do Velkého Ořechova, kam farní správou patřili.
V dávné době (pravděpodobně už v raném středověku za
knížete Břetislava I.) patřily Prakšice pod farnost kostela
ve Spytihněvi. Vzhledem k velké vzdálenosti hřbitova ve
Spytihněvi není možné, aby Prakšičané vozili tak daleko
pohřbívat své zemřelé. Z toho se dá usuzovat na velmi
starou existenci vlastního hřbitova v Prakšicích. Uprostřed „starého“ hřbitova stál krásný kříž, který v roce
1892 věnovali manželé František a Anna Vlkovi z č. 9
- viz Foto č.2, foceno je z kostelní věže. Tento kříž byl po
zrušení hřbitova převezen a dodnes stojí v horní části Trnovského žlebu. V pravém horním rohu starého hřbitova stávala márnice a celý hřbitov byl ohrazen dřevěným,
později drátěným plotem - viz Foto č.3, z pohřbu partyzána Šuranského v roce 1945. Hroby na starém hřbitově
byly většinou jednomístné. Pomníky byly jednoduché,
kombinace kamenného spodku a ocelového křížku.
V 40.letech 20.stol. začalo být na starém hřbitově málo
místa. Při stavbě nového kostela se rozšířila přímá cesta
ke kostelu a tím se starý hřbitov o něco zúžil. Pohřbívání do hrobů ve spodní části hřbitova bylo navíc obtížné,
protože ve vykopaných hrobech stála často voda. Proto
se farníci rozhodli vybudovat hřbitov nový. Iniciátorem
této akce a hlavním organizátorem byl tehdejší prakšický farář Jan Dubský. Ve farním věstníku v září 1941
v článku „Nutnost nového hřbitova“ uvedl: „Malá rozloha dosavadního hřbitova volá přímo po zřízení nového
hřbitova, starý hřbitov se rozšířit nedá.…Nový hřbitov
má býti na pozemcích zvaných Čupy, jež by měly rozlohu
asi 50 arů. Nynější hřbitov má rozlohu pouze 12 arů.“
Pro ilustraci velikosti a situování obou hřbitovů je přilo-
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žen současný letecký snímek – viz Nový hřbitov občané
Prakšic vybudovali celý svépomocí. Pozemky pro nový
hřbitov na trati Čupy se získaly výměnou za pozemky
obecní. Josef Fojtách z č.39 svůj pozemek daroval zdarma. Na jaře 1946 se započalo s výkopem a přesunem zeminy. Přemístěním až 4.200m3 zeminy se postupně se
vytvořily 4 terasy. Veškeré terénní úpravy se prováděly
ručně, jen k přemísťování zeminy se používaly vozíky
na kolejnicích a kravské či koňské potahy –viz Foto č.5
- foceno opět z kostelní věže. Velkou zásluhu na vybudování nového hřbitova měl mistr tesařský František
Šůstek z č.216, který zdarma vyhotovil plány na terénní
úpravy, postavení hlavní brány a márnice a současně
byl po celou dobu vedoucím jeho výstavby. Kolaudace
nového hřbitova byla úspěšně provedena 2.června 1949
a toho dne byl starý hřbitov pro pohřbívání oficiálně
uzavřen. Slavnostní svěcení nového hřbitova provedl
generální vikář olomoucké arcidiecéze a světící biskup
Stanislav Zela, společně se svým přítelem prakšickým
farářem P. Janem Dubským dne 6.června 1949- viz Foto
č.6 (biskup Zela je označen číslicí 2 a P. Dubský číslicí 5). Při příležitosti svěcení nového hřbitova darovali
opět manželé František a Ludmila Vlkovi z č.9 (druhá
generace Vlků ze stejného č.p.) opět kříž, který stojí
uprostřed nového hřbitova dodnes. Biskup Zela byl za
rok od svěcení prakšického hřbitova, v červenci 1950,
komunistickým režimem zatčen a v prosinci téhož roku
pak ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 25 letům
vězení. V roce 1963 byl propuštěn, zbytek života dožil
v internaci v charitním domově v Radvanově u Tábora.
P. Janu Dubském se podařilo před zatčením na poslední
chvíli uprchnout a zbytek života prožil v exilu v USA.
První pohřeb na novém prakšickém hřbitově se konal
již v den svěcení odpoledne. Pohřbíval přítomný biskup Zela a jako první byla na novém hřbitově pohřbena
první žena JUDr. Jaroslava Vlka Jiřina Vlková z č.179.
První zřizované hroby začínaly od kříže a budovaly se
již většinou dvoumístné. Do těchto hrobů si občané
obce postupně přemísťovali i ostatky svých předků ze
starého hřbitova. Mezi prvními byly přemístěny ostatky prvního prakšického faráře Františka Dvořáčka. Na
jeho nový hrob byl přemístěn ze starého hrobu i pů-
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vodní náhrobek s velkým křížem. Exhumaci a přemísťování ostatků většinou prováděl tehdejší hrobník Josef
Varaďa z Malé strany. Poslední zbytky hrobů na starém
hřbitově byly úplně odstraněny v roce 1972. Prostor byl
zatrávněn a byly na něm vysazeny stromy. Vůbec první exhumace na starém hřbitově však byla provedena již
v roce 1946, kdy byly vykopány ostatky pohřbených soý vojáků
j
j
větských
(11 vojínů
a jjeden kapitán), kteří padli
při osvobozování Prakšic za 2. světové války.
Ostatky byly následně
převezeny a pohřbeny
na vojenském hřbitově
v Hodoníně.
V současném prakšickém hřbitově hroby
„světově či republikově“
významných osobností
nenajdeme. Najdeme
zde však připomínky
osobností, které jsou významné pro naši obec.
Najdeme zde hrob partyzána Zdeňka Šuranského, který položil život při obraně své vlasti,
v pouhých 19 letech.
Najdeme tam i pamětní
desku jezuity Františka
Vlka, kterého umučili
fašisté v pankrácké věznici těsně před koncem

2. světové války v březnu 1945. Jeho ostatky jsou pohřbeny na Vyšehradském hřbitově mezi nejvýznamnějšími
osobnostmi českých dějin. Je zde rovněž pamětní deska
výše vzpomenutého prakšického druhého faráře Jana
Dubského, stavitele současného kostela i tohoto nového
hřbitova. Sám P. Jan Dubský je pohřben v daleké cizině,
na malém „hřbitůvku“ v poli, obklopen zemědělskými
farmami, poblíž Grassna, jihozápadně od Strasburgu,
stát Severní Dakota, USA. Kostel Nejsvětější trojice,
který tam za svého působení postavil je dnes již zbourán...(podívat se do těch míst můžete-viz odkaz z Google maps- https://www.google.cz/maps/@46.0867419,-100.2939747,834m/data=!3m1!1e3 ). P. Dubský by si
zasloužil a sám by byl asi velmi rád, kdyby mohl „odpočívat“ doma, mezi svými prakšickými farníky. Ne každý však umí být hrdinou. Většina pohřbených na prakšickém hřbitově jsou obyčejní lidé, hrdinové všedního
dne, kteří v naší obci žili, pracovali, založili své rodiny
a statečně nesli svůj „ kříž“ až do smrti. K datu 29.9.2017
je na novém prakšickém hřbitově registrováno 211 pronajatých hrobů, pohřbeno zde bylo od jeho založení 743
nebožtíků. Pokud se zachová průměrná úmrtnost kolem
10 občanů za rok, bude přibližně za 25 let na současném
prakšickém hřbitově již stejný počet mrtvých, jako je ve
vesnici živých občanů.
Článek začínal mottem z bran hřbitovů, zakončit ho,
se nabízí touto křesťanskou modlitbou:
„Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji.
Amen.“
Zapsal: František Buráň

Restaurátor vrací sousoší do formy
Ateliér kamenosochaře a restaurátora Tomáše Kopčila v Bílovicích
nemá daleko k operačnímu sálu.
Kolem hrobové ticho, na dřevěných
podstavcích leží jako na operačních
stolech počasím často zbídačené sakrální památky. Představa, že jim,
podobně jako lékař, vrací ztracenou
kondici, je dokonalá. Vše dokres-
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luje také restaurátorovo oblečení.
Tomáš Kopčil sedí u sousoší Panny Marie s mrtvým Ježíšem Kristem v klíně v bílém triku a bílých
pracovních kalhotách s kapsami.
Na rukou má průhledné rukavice
z plastu a injekční stříkačku vkládá
pomalu do trhliny mezi ramenem
a krkem pískovcové sochy. Právě

začíná injektáž, jedna z nejdůležitějších prací na obnově památky. Ta,
která je přímo před námi, je součástí pomníku obětem I. světové války
z Prakšic. Na své místo pod hřbitovem by se měla vrátit začátkem října.
Prakšická památka, dílo kamenosochaře L. Petříka z Uherského Brodu,
toho má hodně za sebou. V čase II.
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Prakšické noviny
světové války se možná stala i jedním
ze štítů, za který se schovávali lidé.
„Nedá se to vyloučit. Lidé se tehdy
schovávali i za kříže. Řada místních
památek nese stopy střel,“ říká Tomáš
Kopčil. „Sousoší z Prakšic v té době
také pravděpodobně utrpělo zásadní
poškození. Podstavec se jmény padlých, který už má po rekonstrukci
podle dobové fotografie, a je zpět na
svém místě, byl nejspíš rozstřelen.“
Do sousoší v podobě Panny Marie
a mrtvého Krista žádný z vojáků
nenamířil, nahlodal jej zub času.
„Na povrchu, který jsem musel nejdříve zbavit několika vrstev barev,
je celá řada trhlin. Vidíte?“, ukazuje restaurátor. „Pod povrch kamene tak proniká srážková voda
a hořický pískovec pak zvětrává.
Vůbec nejhorší je to v zimě, kdy na

soše taje sníh a opětovně zmrzne.
Voda se začne uvnitř materiálu rozpínat a tak ho postupně degraduje.“
Prakšické sousoší má na zádech
spoustu podobných „šrámů“. Injektáž,
kterou právě
prochází, spočívá v pečlivé
aplikaci speciální směsi. Jde
o akrylátovou
pryskyřici zředěnou toluenem. „Směs se
modifikuje do
patřičné hustoty, kterou pak
všechny trhliny
postupně uzavírám,“ vysvětlil restaurátor.

Až se památka vrátí do Prakšic, nebude zářit žádnou barvou. Restaurátor ji
ponechá v přirozené barvě pískovce.
JAROSLAV CHUDARA,
Dobrý den

Stonožka
Vážení a milí přátelé Stonožky,
ráda bych se s vámi podělila o několik informací. Jak
jistě víte, jako každoročně v podzimním období chystáme ve škole za pomoci učitelů a dobrovolných instruktorů různé humanitární akce. První z nich je školní
projektový den Podzimní dílny, ve kterém žáci naší školy chystají výrobky k prodeji na Kateřinském jarmarku
v Uherském Brodě. Zde také letos nám bylo umožněno vystoupení, kde můžeme s dětmi zábavnou formou
v kulturním programu na náměstí opakovaně prezentovat výchovné a humanitární hnutí Na vlastních nohou
Stonožka, jeho cíle, zaměření a kam směřuje letos konkrétně naše pomoc.
Také v tomto školním roce budou následovat odpolední adventní dílny, ve kterých se budou naši stonožkoví žáci, ti mladší také za pomoci svých rodičů, zdokonalovat ve výrobě adventních svícnů, věnců, zdobení
perníků a výrobě různých dekorativních předmětů. Opět
je povedou už léty osvědčené šikovné instruktorky z řad
rodičů i veřejnosti. Velký podíl na práci pro hnutí mají
každoročně rukodělné kroužky školního klubu. V minulém roce jsme ocenili také pomoc dětí z mateřské školy
a školní družiny. Výrobky těch nejmenších, které zhotovili za pomoci svých učitelek, byly moc pěkné. Velmi
oceníme, když kdokoliv z vás za námi přijde s dalšími
podněty, nápady, popřípadě nám nabídne svou pomoc.
Letošní úsilí hnutí je opět směřováno k výzkumu
a léčbě Crohnovy choroby a prostřednictvím hnutí tam
poputuje opět naše pomoc. V loňském roce na slav-
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nostním setkání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
bylo Fakultní nemocnici v Plzni předáno 500 000 Kč.
Máme radost, že jsme také nemalou měrou k tomuto
humanitnímu účelu přispěli i my.
Jsem potěšena, že Vás jménem paní Běly Gran Jensen mohu pozvat na slavnostní setkání do Chrámu Sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde 1. prosince 2017
bude u příležitosti bohoslužby poděkováno všem přítomným, kteří nezištně a dobrovolně v rámci našeho
hnutí pomáhají. Zde také bude předána Fakultní nemocnici v Plzni další finanční výpomoc na podporu
léčby Crohnovy choroby. Jsou zváni všichni lidé dobré
vůle. Poděkování patří všem, kteří nám nějakým způsobem přispívají či podporují třeba jen zakoupením
drobného dárku dobrou věc.
Jana Kovaříková
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Literární soutěž
Planuše
V jedné malé vesničce jménem
Prakšice stojí velký strom. Místní mu
říkají Planuše. Je to hruška stará několik stovek let. Je suchá a nemá moc listí,
ale říká se, že jednou za sto let do ní
uhodí blesk. Když nezačne hořet, je to
ten pravý čas, protože Planuše rozkvete a začnou se dít nevídané věci. Nikdo
však neví jaké. Ti, co to viděli, už jsou
po smrti.
Jednoho podzimního deštivého
dne se však vše změnilo. Byla velká
bouřka, blýskalo se, hřmělo a nikdo
nevěděl, co se stane. Najednou se celé
nebe rozzářilo a do Planuše uhodil
blesk. Byl to snad král všech blesků, ale
se stromem se nic nestalo. Všichni se
divili, ale pak si vzpomněli na pověst,
kdy má hruška rozkvést a mají se dít
nevídané věci. Byla to pravda! Planuše
rozkvetla a přinesla i plody. Byly to ty
nejšťavnatější a nejchutnější plody, co
kdo znal.
Jednoho dne hrušku ochutnal jeden pocestný, který byl němý. Jak
hrušku dojedl, začal mluvit. Řekl to
všem, které potkal, a ti to řekli dalším.
Z celého okolí se tam sjížděli lidé, aby
viděli ten zázrak.

Přesně rok po té, co získala Planuše
kouzelnou moc, se strhla opět obrovská bouřka a do stromu znovu uhodil
blesk. Zase nezačala hořet a tentokrát
opravdu nikdo netušil, co se stane.
Nakonec stará hruška ztratila svou
moc i slávu, ale místní věří, že se ten
zázrak někdy bude opakovat.
Kristýna Jenerálová,VI. třída
Prakšický mlýn
V Prakšicích u rybníka, nedaleko
lesa, stával mlýn. Jako malé děti jsme
sem chodily dovádět a toto místo vždy
působilo tajemně. Už dlouho tam nikdo nežije – říká se, že tady straší. A
tak stavení zchátralo.
Kdysi dávno tu bydlel mlynář Josef
s manželkou Marií a dcerou Haničkou. Ta byla moc krásná, milá a chytrá.
Když už byla na vdávání, točili se za ní
na muzice všichni chlapci. Nejvíc pekařovic Vojta. Však taky měla oči jen
pro něj. Znali se vlastně už od dětství,
protože pekárna a mlýn patří k sobě
jako oheň a dým.
Zanedlouho se chystala veselka a ve
mlýně se pekly svatební koláče. Ale
stalo se obrovské neštěstí. Mlýn postihl ničivý požár, při kterém uhořel mly-

nář i s mlynářkou. Nešťastná Hanička
chodila jak bez života. Svatební přípravy byly v plném proudu. Vždyť
svatba je den šťastný, ne truchlivý.
Starý mlýn byl na spadnutí, a proto
se Hanička i se svým milým odstěhovala po veselce do pekárny.
Byla ale velmi smutná, chodila jak tělo bez duše, rodiče jí moc
chyběli. Každý den se za ně modlila
a oplakávala je. Po nějaké době však
začala mít podivné sny. Viděla svou
maminku a tatínka jak smutně chodí kolem místa, kde stávalo jejich
obydlí. Najednou se zde zjevil nový
mlýn a ona své rodiče už víc nespatřila.
Hanička vyprávěla sen manželovi. Ten pochopil – musí se zbudovat stavení nové, aby starý mlynář
i mlynářka dosáhli zaslouženého
pokoje. Při stavbě pomáhali mladým manželům i šikovní Prakšičané. Z úcty k zemřelým mlynářům.
Netrvalo dlouho a byl slyšet klapot
mlýnského kola – klapity klap, klapity klap. Haniččin smutek vystřídal
radostný úsměv. Vrátila se do míst,
kde vyrostla.
Alice Mikesková,VIII. třída

Nová hasičská
stříkačka
Po několika letech snahy o pořízení nové hasičské
stříkačky z dotací kraje, se
nám letos podařilo pořídit
novou přenosnou stříkačku
pro naši jednotku dobrovolných hasičů.
Byla zakoupena stříkačka TOHATSU v hodnotě
217 800 Kč. Na zakoupení stříkačky přispěla Nadace AGROFERT částkou
100 000 Kč.
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Závod Slováckého poháru a Memoriálu Davida Bujáčka
V sobotu 30.9.2017 se konalo
v prakšických stráních druhé kolo
motokrosového závodu v rámci Slováckého poháru a Memoriálu Davida
Bujáčka ročníku 2017.
Účastnili se ho závodníci motokrosových oddílů Prakšice - Pašovice,
Žlutavy, Boršice, Březolupy a dalších,
kteří se přihlásili do volného závodu
Memoriálu Davida Bujáčka.
Dopoledne probíhaly tréninky.
Hlavní závod, který se skládá ze dvou
rozjížděk, byl odstartován tradičně ve
12:00 hodin a to třídou HOBBY, kde
nás reprezentovali Frederik Jankových, který vyhrál, dále pak Miroslav
Popelka a David Zderčík.
Následovaly dětské a juniorské třídy 65 ccm a 85 ccm, kde si vítězství odvezli Jakub Marčík ze Žlutav a Tomáš
Švirák z Boršic.

Ve třídě VETERÁN 40+ jsme měli
jednoho zástupce Josefa Kuželu.
V další třídě VETERÁN 50+ nás
reprezentovali Leoš Bujáček, Miroslav
Horenský a Petr Válek, který se stal
celkovým vítězem. Na druhém místě
se umístil Miroslav Horenský a na třetím místě, a to i přes zásadní technickou závadu a po urputném boji, Leoš
Bujáček.
Po třídě veterán následovala nejprestižnější třída ve Slováckém poháru
- OPEN, kde nás reprezentovali dva závodníci. Radek Dalajka zabojoval, obě
rozjížďky po těsném souboji se soupeři vyhrál a připsal si 50 bodů a tím
si celkově v rámci Slováckého poháru
upevnil druhé místo. Druhý závodník
Pavel Zálešák se vrátil na závodní trať
po delší odmlce a vyjel si pěkných 20
bodů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se jakkoli podílejí na organizování a zajištění motokrosových závodů v Prakšicích. A také divákům –
zachovejte nám přízeň i v příštím roce.
Motokros Prakšice - Pašovice
http://motokros-praksice.cz

Připravujeme
V sobotu 10. prosince tradiční „Vepřové hody“.
V neděli 11. prosince od 14.00 hodin každoroční setkání se seniory.
V pondělí 12. prosince rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem.

Kotlíkové dotace II
Zlínský kraj vyhlásil výzvu 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
Výše dotace:
Je stanovena ve výši 75 – 80 % ze způsobilých výdajů (dle typu nově instalovaného zařízení).
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Výše způsobilých výdajů je omezena na 75 000 –
120 000 Kč celkem dle typu realizovaného zdroje tepla. V naší obci bude tato částka navýšena paušálně
ještě o 7 500 Kč.
Příjem elektronických žádostí od 25.10. do 27.10.2017.
Výměna musí být realizována do 30.4.2019.
Bližší informace k podmínkám předložení žádosti zájemci naleznou v měsíci prosinci na webových
stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky
nebo na pracovníky Oddělení dotačních programů
Zlínského kraje., tel. 577043834.
S případnými dotazy se mohou zájemci obrátit na
kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz.
JH
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