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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je červenec, prázdniny, doba dovolených a s tím i další vydání Prakšických novin.
Od posledního vydání novin
jsme oslavili Velikonoce, hasiči slavili svého patrona sv. Floriána, uskutečnil se Den matek, Bílokarpatské
slavnosti, turnaj ulic, v Prakšických
stráních proběhl závod v motokrosu.
Fotbalistům se střídavými výsledky
skončily soutěže. Potěšili mladí fotbalisté a bohužel se nedařilo mužům,
kteří sestoupili.
Na obecním úřadu jsme přivítali
nové občánky obce.
Nezískali jsme dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na víceúčelové
hřiště ani na komunikaci ve Vinohradech.
Museli jsme řešit menší povodeň, kdy z pole u družstva spláchl

prudký déšť ornici a voda s hlínou
zaplavila některé dvory na Malé
Straně a kolem hasičské zbrojnice částečně zaplavila i komunikaci
Malé Strany.
Proběhlo konkurzní řízení na
nového ředitele základní a mateřské
školy.
Z ministerstva zemědělství jsme
získali dotaci na opravu kříže ve
Greftech.
Je dokončeno víceúčelové hřiště
na bývalém koupališti a v konečné
fázi jsou práce na chodníku ke hřišti
a terénní úpravy. U konce je i přeložení chodníku v zatáčce u čp. 23, kde
schází ještě namontovat zábradlí.
Myslím si, že po jeho osazení budou
završena všechna opatření, která by
měla přispět k bezpečnosti chodců v
této části obce.
Realizuje se druhá etapa kanalizace na Horním Konci. Byl vybrán
dodavatel na realizaci stavby „Vodovod v ulici Za Humny“, který by měl

být dokončen v říjnu letošního roku.
Na obě akce byla podána žádost o
dotaci ze strany Zlínského kraje.
Je dodán nový dopravní automobil pro hasiče, na který jsme získali
dotaci 750 000 Kč.
U mostu, proti bývalé prodejně
Jednota byl postaven zrestaurovaný
kříž z roku 1892,
který původně stál u Trnovského
žlebu. Myslím, že se pro něj našlo
důstojné místo.
Poněvadž od května platí avizovaná směrnice Evropské unie o
ochraně osobních údajů (GDPR),
nemůžeme již v novinách nadále
uvádět společenskou kroniku, jelikož nemáme písemný souhlas se
zveřejněním osobních údajů od dotčených osob.
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné prožití léta, načerpání
nových sil do zbytku roku a dětem
krásné prázdniny.
J.Hefka

Usnesení květen

zastupitelstva obce Prakšice z 17. veřejného zasedání konaného ve čtvrtek 3. 5. 2018
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: Rostislava Němečka
a Ing. Petra Buráně.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Antonína Janču.
5. Schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy chodníku podél silniceIII/49714“ firmu SILAMO s.r.o.,
Uherský Brod za cenu 518 915 Kč.
6. Schvaluje výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace
Prakšice.
7. Schvaluje přerušení provozu MŠ Prakšice v době
letních prázdnin na dobu 4 týdnů.
8. Schvaluje poskytnutí příspěvku 3 000 Kč na akci
„Den matek“ a částku 8 000 Kč na exkurzi pro aktivní žáky pro ZŠ a MŠ Prakšice.
9. Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace za rok 2017. Schvaluje
převedení výsledku hospodaření (zisku) z hlavní
činnosti a hospodářské činnosti v celkové částce 2
068,58 Kč do rezervního fondu.
10. Schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace na rok 2018.
11. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 1578/14 K.V.
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

bytem Prakšice za částku 4 620 Kč.
Schvaluje prodej pozemku parc.č. 1578/21 K.M.
bytem Zlín za částku 2 300 Kč.
Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č.
1030042323/001 s E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice.
Schvaluje záměr rozdělení pozemku parc.č. 2818
v k.ú. Prakšice v šíři 4 m od rohu stávající stavby.
Schvaluje výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Prakšice firmu ELTRANS Liberec
s.r.o, Stráž nad Nisou za cenu 1 269 048 Kč.
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. OT-01433006826/001 s E.ON Distribuce a.s.,
České Budějovice.
Schvaluje smlouvu o poskytování služeb (pověřenec pro ochranu osobních údajů) s Městem Uherský Brod.
Bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2018 a
schvaluje rozpočtové opatření 3/2018.
Uděluje souhlas ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové
organizaci k přijetí finančních účelových neinvestičních dotací od obce Pašovice ve výši 6 000
Kč na činnost rukodělných kroužků a 5 000 Kč na
zajištění činnosti hnutí Stonožka.
Ing. Josef Hefka,
starosta
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Usnesení červen

zastupitelstva obce Prakšice z 18. veřejného zasedání konaného ve čtvrtek 28. 6. 2018
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 Josefa Kadlčka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
a Antonína Janču.
5. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku
z hlavní činnosti za rok 2017 ve výši 10 884 681,69 Kč
převedením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
6. Schvaluje předloženou účetní závěrku obce za rok
2017 bez výhrad.
7. Schvaluje dodavatele stavby „Prakšice – vodovod v
ulici Za Humny“ firmu SILAMO s.r.o. Uherský Brod
za cenu 1 693 800 vč. DPH.
8. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/2649/2018/KH se Zlínským krajem na částku
300 000 Kč na pořízení nového DA pro JPO Prakšice.
9. Schvaluje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., v
platném znění, počet členů zastupitelstva obce na další volební období na 9.
10. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-

014330045493/001 s E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice.
11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2018, kterou
se reguluje provozní doba pohostinských zařízení
v obci.
12. Schvaluje smlouvu o pachtu vodohospodářského zařízení č. PK 61/2018 se Slováckými vodárnami a kanalizacemi a.s., Uherské Hradiště. (nová kanalizace
Horní Konec)
13. Souhlasí s tím, aby tradiční hody s právem v obci
Prakšice byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky.
14. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2818/2 P.L., Pašovice za cenu 1 500 Kč.
15. Schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2018
16. Schvaluje vyčlenění finanční prostředků na spolufinancování způsobilých výdajů akce „Prakšice – vodovod Za Humny“ a „Prakšice, Horní Konec vodovod
a kanalizace“ v částce 1 237 709,- Kč.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a 2/2018 Základní
školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové organizace, Prakšice 100.
Ing. Josef Hefka, starosta

Pasování předškoláků
Ve středu 27.6.2018
proběhlo na obecním
úřadu pasování předškoláků. S mateřskou školou se rozloučili Michal
Šebek, Michal Korček,
Světlana
Rakšányiová,
Marek Bakalář, Natálie
Hladišová, Lukáš Kučera,
Eliška Horáčková, Klára
Borovičková, Dušan Řezníček, Antonín Kovář,
Karolína Kočicová, Elen
Maleňáková, Alex Janovský a Andrea Rakšányiová. Všichni předškoláci
dostali dárky od mateřské školy a obce Prakšice.
Přejeme jim hodně
úspěchů v první třídě.
JH
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Konkurs na ředitele/ku školy
24.4.2018 proběhl konkurz na ředitele/ku Základní školy a mateřské
školy Prakšice. Konkurzu se zúčastnilo 6 uchazečů. Na základě hodnocení
členů konkurzní komise se na prvním
místě, jako nejvhodnější uchazečka,
umístila Mgr. Marcela Chmelová, která byla v květnu jmenována ředitelkou.
Funkce by jí měla být předána stá-

vajícím ředitelem do 31.7.2018. Šestileté funkční období jí začíná 1.8.2018.
Doufám, že předání funkce bude
provedeno bez zbytečných průtahů a
řádně, i když tomu v současné době
nic nenasvědčuje. Předpokládám, že
dojde v následujících letech k lepší spolupráci mezi obcí a školou, že
najdeme společný zájem na lepším

fungování školy, na její údržbě a
rozvoji a že nebudeme řešit stížnosti rodičů školáků, případně zaměstnanců školy.
Přeji nové paní ředitelce hodně
elánu do práce, vyřešení problémů,
které se jistě na začátku objeví a hlavně pevné nervy.
J.Hefka

Stonožka na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě
24.4.2018 proběhl konkurz na ředitele/ku Základní školy a mateřské školy Prakšice. Konkurzu se zúčastnilo 6
uchazečů. Na základě hodnocení členů konkurzní komise se na prvním místě, jako nejvhodnější uchazečka, umístila
Mgr. Marcela Chmelová, která byla v květnu jmenována ředitelkou.
Funkce by jí měla být předána stávajícím ředitelem do 31.7.2018. Šestileté funkční období jí začíná 1.8.2018.
Doufám, že předání funkce bude provedeno bez zbytečných průtahů a řádně, i když tomu v současné době nic
nenasvědčuje. Předpokládám, že dojde v následujících letech k lepší spolupráci mezi obcí a školou, že najdeme společný zájem na lepším fungování školy, na její údržbě a rozvoji a že nebudeme řešit stížnosti rodičů školáků, případně
zaměstnanců školy.
Přeji nové paní ředitelce hodně elánu do práce, vyřešení problémů, které se jistě na začátku objeví a hlavně pevné
nervy.
J.Hefka

Zahrada života
Slavnostní otevření Zahrady života proběhlo v neděli
15. 4. 2018. Zahradě života v Pašovicích požehnal Mons.
Mgr. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Přestřižením slavnostní pásky panem Vlastimilem Řezníčkem,
starostou obce Pašovice, armádním generálem Ing. Pavlem Štefkou, starostou Uh. Brodu a senátorem Ing. Patrikem Kunčarem, Ing. Josefem Hefkou, starostou obce
Prakšice, a koordinátorkou hnutí Na vlastních nohou
Stonožka pro Moravu, paní Mgr. Janou Kovaříkovou,
byla zahájena první společná prohlídka.
Garantem a realizátorem tohoto projektu je obec
Pašovice. Jeho smysl a cíl přiblížil ve svém projevu pan
starosta Vlastimil Řezníček: „V minulosti byla v těchto
místech jenom hluboká strž s náletovými dřevinami a
divoká skládka. Na dohled od tohoto místa je kaple sv.
Jana Sarkandra a místní hřbitov. Zahrada života je nyní
protiváhou tohoto pietního místa a má symbolizovat zrození a nový život. v Zahradě života jsou vysázeny původní odrůdy ovocných stromů, které na Slovácku pěstovali
již naši předkové. U jednotlivých stromů můžete najít
cedulky se jmény rodin, které se o stromy starají. Toto
místo má být pomyslnou oázou klidu a radosti. Místem,
kde lze zapomenout na každodenní shon a stres, místem
určeným k odpočinku a k načerpání energie. Očima na-

strana 4

šich dětí se tady můžete seznámit s faunou a flórou
přírodního parku Prakšická vrchovina, jehož je obec
Pašovice součástí. Děti jsou naše radost, naše pýcha a
naše budoucnost. Děti jsou život. Proto jsme děti do
tvorby tohoto místa aktivně zapojili. Stromy porostou
spolu s dětmi a obojí nám snad jednou přinese plody
naší práce.“
A právě stonožkové děti z prakšické základní školy
byly osloveny, aby se zapojily v rámci výuky výtvarné
výchovy do tohoto zajímavého projektu. Jejich kresby rostlin a živočichů můžete v areálu Zahrady života
spatřit na velkých nástěnných tabulích.
Součástí slavnostního otevření Zahrady života byla
mše svatá v chrámu Ježíše Krista Krále v Prakšicích.
Bohoslužbu celebroval Mons. Josef Nuzík. Do této mše
svaté byly také zapojeny stonožkové děti z místní základní školy, které nesly obětní dary a říkaly přímluvy.
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Odpoledne, po slavnostním otevření Zahrady života, proběhl v kulturním domě obce Pašovice bohatý
kulturní program s vernisáží dětských maleb výtvarného kroužku a prodejní výstavkou originálních dětských prací. Potěšilo nás, že svými krásnými výrobky
přispěly děti z mateřských škol z Pašovic a Prakšic.
Neméně zdařilé dekorativní předměty vyrobili žáci
keramického a rukodělného kroužku školního klubu
a také žáci 5. třídy, které je také spolu s paní učitelkou prodávali. Do programu se zapojily i děti místní
mateřské školy, žáci hudebně dramatického kroužku
školního klubu s doprovodem pana Jana Trundy a děti
z folklórního kroužku Holomňa. Velmi pěkné a nápadité bylo i taneční vystoupení členek Klubu aktivních
seniorek z Pašovic.
V průběhu akce zaznělo také poděkování podporovatelům hnutí. Za podporu hnutí byli oceněni starostové obcí Prakšice a Pašovice, pan Ing. Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod, zástupci farností
Uherský Brod a Prakšice, P. František Král, děkan ze
Vsetína, a představený kláštera Dominikánů, P. RNDr.
ThLic. Jan Rajlich OP.
Během slavnostního odpoledne byli oceněni nejaktivnější spolupracovníci hnutí z řad učitelů, rodičů a veřejnosti. Diplomy za obětavou práci pro hnutí v zastoupení paní Běly Gran Jensen předal generál Pavel Štefka,
patron stonožkového hnutí. Slavnostního předávání se
zúčastnil také Mons. Josef Nuzík, který všem oceněným
blahopřál.

Ocenění za obětavou práci pro hnutí převzali pan
Petr Kučera, Augustin Vlk, Josef Kadlček, Josef Kaňa,
Jan Trunda, dále paní Olga Marášková, Andrea Jenerálová, Martina Galasová, Irena Kadlčková, Ivana Blahová, Veronika Rajnohová, Jitka Langerová, Jana Němečková. Mezi oceněnými k této příležitosti byly také
paní učitelky Marcela Chmelová, Jana Horonyová, Lenka Juráková, Monika Mahdalová, Pavlína Gajdůšková,
Pavlína Michálková, Renata Šturzová a paní Markéta
Gajdůšková z MěÚ Uh. Brod. Zvláštní poděkování patřilo také rodičům žáků dramatického kroužku a dalších žáků současné 3. třídy za spolupráci při realizaci
vystoupení dětí, prodejních vystav a podobných kulturních akcí.
Velkého uznání od žáků a spolupracovníků Stonožky se dostalo panu Vlastimilu Řezníčkovi, starostovi
obce Pašovice. v závěru programu žáci poděkovali jemu
i zastupitelům obce za krásný a přínosný projekt Zahrada života a věnovali mu symbolický obraz zahrady,
který pro tento účel jeden z nich namaloval. Věříme, že
spolupráce stonožkových žáků a veřejnosti bude i nadále pokračovat a budeme se společně setkávat u podobně
krásných a prospěšných akcí.
Výtěžek z prodejní vernisáže obrazů výtvarného
kroužku a prodeje dekorativních předmětů vyrobených
dětmi byl 7 132 Kč. Prostřednictvím hnutí Na vlastních
nohou bude poskytnut dětem, které potřebují naši pomoc.
Mgr. Jana Kovaříková

ZAHRADA ŽIVOTA
Červenec 2018

strana 5

Prakšické noviny

Informace ze školy
První pomoc pro prvňáčky
Naše škola se zapojila do projektu První pomoc pro
prvňáčky, který zajišťuje Zdravotní záchranná služba
Zlínského kraje a zdarma ho ve školním roce 2017/2018
poskytuje základním školám ve Zlínském kraji. Kurz
první pomoci je primárně určen dětem v první třídě, ale
mohlo se zúčastnit až 30 dětí, proto nám ZZS umožnila
spojit první a druhý ročník a absolvovat kurz společně.
Děti se tak v pátek 1. června dozvěděly, jak provést první
pomoc při popáleninách, zlomeninách a také při krvácení. Kromě různých způsobů ošetření prováděných na
plyšovém kamarádovi si žáci sami vyzkoušeli i umělé dýchání na figuríně. Po skončení obdrželi všichni zúčastnění odměnu v podobě diplomu a odrazky na klíče.
Mgr. Lenka Juráková

Návštěva hasičské zbrojnice
a Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
Hasičský záchranný sbor zachraňuje životy, zdraví a
majetek obyvatel nejen při požárech, ale poskytuje pomoc i v jiných mimořádných událostech, jako jsou např.
záplavy, dopravní nehody. v čem spočívá práce hasičů a
jakým způsobem jejich pomoc probíhá, zjistili žáci 6. třídy 8. června v rámci preventivního programu Hasík na
hasičské stanici v Uh. Brodě.
V další části dne si v muzeu vyzkoušeli prostředí historické školy. Program Orbis pictus zajímavě ukázal, že
názorný způsob výuky nebyl vždy samozřejmostí, navíc
jsme si připomenuli klasická řemesla, jako je vinařství,
krejčovství, mlynářství apod. Využili jsme i interaktivní
výstavy, hrou si odpočinuli a přitom poznali další nové
věci.
Po duševní námaze je potřeba také trochu pohybu,
do Prakšic jsme se tedy vraceli pěšky. Za nádherný den
plný nových informací (a také zážitků) získaných velmi
příjemnou cestou děkujeme hasičům i pracovníkům
muzea.
Mgr. Pavlína Gajdůšková
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Čtvrťáci v Praze
Dne 23. 4. 2018 se naše
4. třída vydala na exkurzi do hlavního města. Po
příjezdu vlakem do stanice Praha hlavní nádraží se
žáci prošli Václavským a
Staroměstským náměstím,
navštívili Karlův most a zamířili vzhůru k Pražskému
hradu. Přesně v poledne zde zhlédli slavnostní výměnu hradní stráže s hudebním doprovodem a navštívili katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po prvních
nákupech suvenýrů následovala hlavní událost výletu
– exkurze do prostor Kanceláře prezidenta republiky.
Po důkladné bezpečnostní kontrole měli žáci možnost
navštívit veřejnosti běžně nepřístupné prostory kanceláří a slavnostní sály. Formou interaktivních programů
v místním kinosále si zopakovali své vědomosti o našich státních symbolech a České republice. Po návštěvě
hradu se žáci přesunuli ke stanici metra. Následoval
přesun na hlavní nádraží, kde si účastníci výletu dokoupili poslední suvenýry a vydali se vlakem směrem
k domovu.
Mgr. Petra Petrášová
Branný den
Od loňského roku začal na naší škole fungovat Branný oddíl gen. V.
B. Luži – Prakšice, který
vede pan Zdeněk Snopek.
Jelikož jsou naši žáci členy tohoto oddílu, oslovili
jsme je s prosbou o pomoc při organizování Branného
dne. Ten se také 30. dubna uskutečnil. Během celého
slunečného dopoledne si žáci na jednotlivých stanovištích v areálu zahrady školy mohli prakticky vyzkoušet
řadu dovedností - střelbu ze vzduchovek, seznámili se
s ukázkami zbraní, prakticky si nacvičili první pomoc,
prověřili si také své znalosti v oblasti topografie a v neposlední řadě své fyzické schopnosti. Velmi děkujeme
všem
vš členům Branného oddílu za pomoc při organizaci zajímavého programu.
Lenka Juráková
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Přírodovědné soutěže
Ekologická soutěž Poznej a chraň
Ve dnech 26. a 27. března proběhla v přírodovědném
centru TRNKA v Uh. Hradišti ekologická soutěž Poznej
a chraň, které se zúčastnili i žáci naší školy. Soutěžící prokázali své znalosti v testu a poznávání rostlin a živočichů
žijících ve Zlínském kraji. v kategorii žáků 4. a 5. tříd naši
školu reprezentoval tým ve složení Filip Galas, Linda Nevařilová a Klára Knapová, který se umístil na 4. místě a za
vypracovanou práci získal 1.
místo. v kategorii žáků 6. a 7.
tříd soutěžil tým ve složení Jiří
Lukašík, Aleš Baránek a David
Vlk. Chlapci se umístili na 2.
místě a postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo
na konci dubna ve Zlíně.
Zlatý list
Ve dnech 10. a 11. května proběhlo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž se konala v Boršicích na
přehradě Sovín. v kategorii mladších žáků reprezentovali naši školu Gabriela Jenerálová, Linda Nevařilová, Klára
Knapová, Filip Galas, Jirka Lukašík a Aleš Baránek. Za starší
soutěžili Tereza Kučerová, Jana Juráková, Alice Mikesková,
Radim Sukup, Honza Knechtl, Tadeáš Řezníček. v nelehkém boji, kdy plnili úkoly týkající se určování rostlin, živočichů, stop zvěře, druhů stromů podle kůry, chráněných
oblastí naší republiky a zařazení živočichů do příslušných
oblastí světa, oba týmy vybojovaly krásné 5. místo.
Velmi všem gratulujeme! Máme radost, když vidíme, že
jim příroda kolem nás není lhostejná.
Jana Horonyová, Lenka Juráková

Noc v lese
Děti z přírodovědného kroužku se rozhodly, že na závěr školního roku stráví noc v lese. Proto se ve dnech 22.
- 23. června vydaly na mysliveckou chatu v Pašovicích.
v pátek si - po zdárném postavení stanu pod dohledem
pana myslivce - vyzkoušely střelbu ze vzduchovky. Můžu
říct, že střelby byly opravdu úspěšné a většina měla velmi dobrou mušku. Potom si opékaly špekáčky, zpívaly
písničky, a když se setmělo, šly se i projít lesem. Na cestu
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Soutěžní den IZS
Dne 16. 5. 2018 jsme se poprvé účastnili pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně-branných disciplínách,
která je určena pro šestičlenná družstva a probíhá v Amfíku Bukovina. Akci organizuje obec Popovice, Ministerstvo obrany ČR, Hasičský
záchranný sbor Zlínského
kraje. Na 20 stanovištích
si pro žáky úkoly připravila i Policie ČR, Záchranná
služba ČR, Celní správa ČR.
Soutěžící se také seznámili s
různým vybavením složek
integrovaného záchranného systému. Naši žáci - Michal
Buráň, Marek Buráň, Martin Horenský, Štěpán Jahoda,
Adam Vlčnovský a Radim Sukup - nám udělali velkou radost a vybojovali v konkurenci 20 týmů 6. místo. Všem se
tento den velmi líbil a v příštích ročnících se opět rádi zapojíme.
Lenka Juráková
Den matek
V neděli 13. května 2018 se sešlo více než 130 účinkujících dětí v sále Základní školy v Prakšicích, aby společně s maminkami a dalšími rodinnými příslušníky slavnostně oslavili letošní Den matek. Od těch nejmenších
dětí z MŠ až po žáky 9. třídy se všichni zhostili své role a
předvedli, jak nejlépe uměli, bohatý a pestrý dvouhodinový program. Diváci mohli zhlédnout vystoupení dětí
z MŠ, taneční vystoupení kroužku Mix Dance, folklorní
vystoupení, recitační i dramatická pásma, zpívanou pohádku, taneční vystoupení žáků 9. třídy, hru na hudební nástroje i zpěv, na závěr zazněla společná píseň dětí
„Pro mámu“. Po skončení akademie pokračoval program
„Dnem otevřených dveří“. Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé třídy, odborné učebny s připraveným
programem i pomůckami, mohli si zakoupit dárek pro
maminky na malém jarmarku.
Věříme, že si všichni přišli na své! Tímto bychom
chtěli poděkovat všem dětem, které vystupovaly nebo se
i jinak podílely na přípravě a průběhu akademie. Děkujeme také SRPŠ za finanční příspěvky na pokrytí nákladů, dále sponzorům - firmám Tekoo, Ovocňák a Linea
Nivnice. v neposlední řadě patří dík rodičům za pomoc
při přípravě dětí na jednotlivá vystoupení. Moc si této
pomoci vážíme!
Dagmar Vašíčková

jim svítily „světlušky“, a tak neměly strach, když si kousek cesty prošly samy a vyzkoušely svou odvahu. Druhý
den ráno po snídani si ověřily znalosti na naučné stezce
a po jejím vyhodnocení nezbylo nic jiného, než se sbalit
a rozloučit. Byl to příjemně strávený den a noc, snad se
zase někdy na podobné akci opět sejdeme. Všem přejeme hezké prázdniny.
Jana Horonyová
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Úspěchy žáků v naukových
soutěžích a olympiádách
Kdo alespoň občas sleduje webové stránky školy,
ví, že v Prakšicích a Pašovicích je mnoho dětí, které
se snaží zapojit do aktivit a činností nad rámec povinné výuky. Ve svém volném čase získávají za pomoci svých učitelek další vědomosti či dovednosti,
připravují se na soutěže a olympiády, reprezentují, a
často velmi úspěšně, naši školu.

Za konkrétní zmínku určitě stojí řada výborných
umístění. Alice Mikesková obsadila 1. místo v okresním a dále 4. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády, je úspěšná řešitelka krajského kola, 3. místo
v okresním kole matematické olympiády, je úspěšná
řešitelka krajského kola, 1. místo v okresním kole
soutěže v informatice - práce v textovém procesoru,
v okresním kole soutěže v konverzaci v německém
jazyce 5. místo. Veronika Buráňová obsadila krásné
5. místo v okresním kole fyzikální olympiády, Kateřina Juráková 4. místo v okresním kole soutěže v informatice – práce v textovém procesoru, Tomáš Janča je na 6. místě v zeměpisné olympiádě. Ekologické
soutěže Poznej a chraň se zúčastnily 2 týmy. Tým v
kategorii 4. – 5. třídy - Filip Galas, Linda Nevařilová
a Klára Knapová - se v okrese umístil na krásném 4.

místě, tým soutěžící v kategorii 6. – 7. třídy - Aleš
Baránek, Jiří Lukašík a David Vlk - byl dokonce na
2. místě a postoupil do kola krajského, kde obsadil
krásné 3. místo. v přírodovědné soutěži Zlatý list se v
krajském kole umístili na 5. místě mladší žáci – tým
ve složení Klára Knapová, Linda Nevařilová, Filip
Galas, Gabriela Jenerálová, Jiří Lukašík, Aleš Baránek a na stejném místě i tým starších žáků – Jana
Juráková, Radim Sukup, Tadeáš Řezníček, Alice Mikesková, Jan Knechtl, Tereza Kučerová.
Ale ani řada jiných žáků se neztratila mezi nejlepšími v okrese, naši školu reprezentovali v naukových
soutěžích či olympiádách také David Bakalář, Robin
Puček, Lenka Ježová, Kristýna Jenerálová, Agáta Slezáková, Nikola Mutnianová, Adam Rajnoha.
Kromě uvedených žáků si zaslouží velkou pochvalu i ti, kterým se letos probojovat do okresního
kola nepodařilo, i když svůj čas přípravě věnovali.
Nejdůležitější nejsou jen ta nejlepší umístění, ale
především nově nabyté vědomosti a zkušenosti.
Díky finančnímu příspěvku obce Prakšice, za
který moc děkujeme, můžeme každoročně našim šikovným žákům, kteří se na soutěže připravovali ve
volném čase, za odměnu, ale také jako motivaci pro
další práci nabídnout získání nových informací zajímavou formou. Letos jsme například zvolili výlet do
zábavného vědeckého parku VIDA v Brně, kde jsme
se setkali s interaktivními exponáty, různými technickými modely, díky nimž mohli žáci objevovat a
zkoumat, jak věci i události kolem nás fungují. Science show objasnila různé fyzikální jevy při jízdě na
kole, humorným způsobem předvedla důsledky setrvačnosti. Fyzikálně-chemický program Světelná laboratoř byl zaměřen na různé způsoby vzniku světla,
poučili jsme se, že ve zdrojích světla se neuplatňuje
jen tepelné záření, ale i děj, který označujeme jako
luminiscence.
My učitelé, kteří s dětmi pracujeme, jsme rádi, že
aktivitu žáků podporuje nejen obec, ale i vedení školy. Věříme, že tomu tak bude i v následujících letech.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Zapomenuté prakšické zvyky
díl 1. - Draní peří
Víte proč se říká: „Dobrá hospodyně pro peříčko i
přes plot skočí“?
Naši předci velmi dobře znali hodnotu peří. Peří je
stále nejdokonalejším izolačním materiálem pro výrobu peřin, přehozů, ale i spacích pytlů a bund. Po boomu s umělým vláknem v 90. letech minulého století se
někteří výrobci postupně opět vrací s pokorou k peří.
A tak se možná na naší vesnici znovu vrátí již zapomenutá činnost „draní peří“.
Co že to vlastně bylo?
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Dnes už je to pro mladou generaci takřka neznámá
věc, ale naši starší spoluobčané si to ještě velmi dobře pamatují. Při draní se ručně oškubávaly praporky
peří z ostnů, neboli brků a pírek z čistého husího nebo
kachního peří. Peří jako takové nebylo možno vkládat do peřin či do polštářů, aniž by bylo mechanicky odděleno od tvrdých částí per. Prázdným brkům
zbavených praporků peří se říkalo pápěrky. z těch se
v dřívějších dobách dělaly podhlavníky. z dlouhých
svázaných brků, na kterých zůstala neodraná špička,
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se vyráběly mašlovačky na potírání svátečního pečiva máslem. Draní peří se provozovalo se za dlouhých
zimních večerů. Nejčastěji až po svátku sv. Martina,
na který musela být na stole první čerstvá husí pečeně.
Husy se dříve na vesnicích chovaly téměř v každém
hospodářství. No a ze zaříznutých hus zůstalo peří.
Aby peří bylo opravdu čisté, muselo se dbát již při
chovu na to, aby husy či kachny měly častý přístup k
vodě a to zejména před škubáním. Peří se totiž získávalo nejen ze zabitých hus či kachen, ale získávalo se i
pravidelným škubáním, vždy 2–4 krát do roka, až zase
dorostlo. Husí peří bylo vždy kvalitnější a žádanější
než kachní (výjimkou je pouze velmi žádané a drahé
kachní peří z exotické kajky). z husího peří bylo nejkvalitnější peří z nejkratších pírek na prsou a chmýří pod vnějším krycím peřím. Takovému peří se říká
peří prachové. Před draním se peří muselo důkladně
vysušit. Vlastní draní vyžadovalo velkou pečlivost a
trpělivost, neboť každé jednotlivé pírko muselo projít
rukama žen, přičemž bylo nutné dávat neustále pozor,
aby nevznikl žádný rychlý pohyb, kýchnutí nebo průvan, kterým by nadrané peří bylo odfouknuto ze stolu
pryč. Dračky stahovaly peří proti směru jeho růstu.
Ručně otrhané peří vždy po nějaké době odhrnuly
pod překlopenou mísu, která byla na stole a pápěrky
se házely na podlahu. Draní peří nebyla vůbec rychlá
záležitost. Na pořádnou peřinu se muselo připravit 4-5
kg sedraného peří. Přitom 10 hbitých žen dokázalo za
3 hodiny práce sedrat přibližně 30 dkg peří. To znamená, že na vyrobení potřebného množství sedraného
peří pro jednu peřinu, se 10 žen muselo sejít až 15x!
Draní peří bylo v dědině vždy řádně naplánované.
Předem se vědělo, kdy a u koho se bude drát, kolik
večerů a která rodina bude další na řadě. Draní peří
bylo přirozenou formou dřívějšího společenského života na venkově, který ženám umožňoval, aby si při
své práci zpívaly, vyprávěly různé historky, báchorky,
pohádky či místní pověsti a práce jim přitom zároveň
lépe ubíhala. Vzhledem k tomu, že při této činnosti
nikdy nechyběly ani děti, mnoho zajímavých příběhů
a vzpomínek se tak předávalo z generace na generaci
a díky tomu jsou známy dodnes. Muži při draní peří
hráli roli pouze přihlížečů. Raději v koutě poslouchali
a popíjeli… Poslední den draní peří, na který se všechny dračky peří obzvlášť těšily, byl spojen s pohoštěním
za vykonanou práci a říkalo se mu doderky či aldamáš. Draní peří se totiž provádělo zdarma. Na Fotu
č.1 z roku kolem 1932 jsou prakšické ženy a dívky z
Horního konce při draní peří u „kůťanských“ Vlků
č.180. První zleva dole je Marie Dudová - roz. Vlková
(1912), p. Fojtáchová, Františka Šrámková - roz. Varaďová, XY, Anežka Varaďová - roz. Vlková (1914), zleva
nahoře je Františka Běhůnková - roz. Vlková (1917),
Marie Varaďová - roz. Běhůnková (1917) a Anna Jahodová - roz. Buráňová (1917). Na uvedeném fotu jsou
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tedy tři setry Vlkovi, dvě švagrové a jejich kamarádky.
z toho je patrné, že při draní peří, se scházela nejčastěji hlavně „rodina“ a nejbližší sousedky.
Na Fotu č.2 z nedávné doby jsou členky folklor-

ního souboru Holomňa Zuzana Horonyová, Michaela
Vráždilová, Šárka Bidmonová a Alžběta Baniová. Činnost draní peří si děvčata vybrala jako zajímavý námět pro sérii stylových fotografií do připravovaného
kalendáře souboru Holomňa pro rok 2017. Kalendář
se tvůrcům velmi povedl. Celý jej nafotil výborný pašovský fotograf, velký příznivec folklóru, Josef Kaňa.
Čím více děvčat v chalupě bylo, tím více peřin a
polštářů se muselo dopředu připravit. Velkou chloubou každé mladé dívky totiž bylo, kolik hotových peřin a polštářů má již před svatbou připravených do výbavy. Peřiny se pak při vlastní svatbě vozily nejčastěji
od nevěsty k ženichovi a „vození peřin“ mělo opět svůj
ustálený obyčej. Ale o tom až příště.
Zapsal František Buráň
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Turnaj ulic – 7. ročník
Jak už je v Prakšicích zvykem ke konci června, sešli se hráči a jejich fanoušci na hřišti, aby už po sedmé byli účastníky turnaje ulic v malé kopané.
Krátký deštík před začátkem nikoho nevystrašil,
naopak nás letos zastihlo poprvé počasí, kdy jsme
nelapali po dechu ještě před zápasem a všichni tak
(pokud chtěli) mohli podat výkon na hranici svých
fyzických a někteří i psychických možností.
Na našem turnaji se mi líbí, že nikdy nemůžeme
s jistotou předurčit vítěze, jelikož týmy rok za rokem
procházejí generační obměnou, někdo už je na dovolené, někdo už si na to netroufá a naopak další mladí
kluci do toho dávají všechno, když poprvé obléknou
triko s barvou své ulice.
A jak že to všechno dopadlo?

Srdcař turnaje nebyl letos jen jeden, ale rozhodli
jsme se ocenit touto cenou celý tým ulice Za Humny,
vždyť právě oni se dokážou snad nejvíce radovat ze
vstřelené branky i když většinou není vítězná. Sošku
pro nejlepšího střelce turnaje si se šesti góly odnesl
za Grefty hrající Kuba Zemánek a nejlepšího bran-

káře Libora Zálešáka z Horních Újezdů s pouhým
jedním obdrženým gólem může mrzet snad jen to,
že jediná vstřelená branka paradoxně znamenala až
druhé místo v celkovém umístění. Bronzový stupínek
si vykopali borci z Dědiny + Malé Strany, svoje kvality konečně proměnili ve stříbrné medaile kopálisti
z už zmiňovaných Horních újezdů a vysněné první
vítězství si zasloužili svým výkonem hoši z Rybníků
+ Vinohradů. Těm budu fandit příští rok o to více,
aby měli tu čest si vychutnat šampaňské v poháru už
i s hymnou od Queen „We are the champions“ a bylo
to tak nějak se vším všudy, když už mě letos zklamala
technika.
Večer pak na zábavě se Scarlet Rose jsem si všimnul, že někteří z nás podávali ještě větší výkon na
tanečním „parketu“, než pár hodin nazpět na hřišti.
Zřejmě kvalitní pitný režim. Neuvěřitelná výkonnost
je v některých z nás, ještě že po sobotě následuje neděle…
Rosťa Němeček

Baskeťáci z Prakšic a Pašovic
V letošním školním roce jsme zahájili basketbalový kroužek pro děti 1. až 4. třídy. Ani jsme na začátku
nedoufali, že se tolik dětí přihlásí a jsme moc rádi, že
se nám podařilo místní malé sportovce oslovit a nadchnout pro další sport. Tréninky se konaly z počátku jedenkrát týdně, ale později jsme zavedly i druhý trénink,
který byl časově kratší. Všichni se snažili chodit poctivě
a to bylo hlavním důvodem, proč jejich dovednosti tak
rychle rostly. Již o vánocích se většina týmu zúčastnila
vánočního brodského turnaje a další akce následovaly.
Někteří si zajeli na turnaj do Vyškova a někteří se zase
zúčastnili turnaje v Uherském Brodě. Zápal dětí byl
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úžasný a jejich energie nevyčerpatelná. Ke konci sezóny
jsme ještě vyvezli holky na velký turnaj do Mohelnice,
kde se dokázaly rvát se soupeři s daleko většími zkušenostmi. Samotné zakončení letošního školního roku
proběhlo v přátelském a veselém duchu, kdy děti vyzvaly rodiče, tentokrát vyhráli úplně všichni!
Děkujeme Základní škole v Prakšicích za tělocvičný
prostor a spolupráci, rodičům za velkou podporu při
všech akcích a dětem za úžasné výkony, které během jejich první sezóny podaly. Těšíme se na další školní rok,
kdy budeme v basketbale pokračovat dvěma tréninky
týdně (úterý, čtvrtek) a na první zkušenosti v oficiální
soutěži České basketbalové federace. Děti narozené v
roce 2008 a některé 2009 budou reprezentovat společně s brodskými basketbalisty tým U11 za basketbalový

klub TJ Spartak Uherský Brod. Věříme, že si to společně
užijeme v plném sportovním nasazení a super náladě.
Petra Balijová a Eva Vlková

Dopravní automobil
Konečně se podařilo vybavit naši jednotku SDH novým automobilem. Za významné pomoci státu a kraje
byl na základě výběrového řízení dodán dopravní automobil na podvozku GAZ. Jedná se o automobil o výkonu 88 kW a zdvihovém objemu 2,8 litru. Celková cena
je 1269 tisíc korun. Je určen pro 8 osob a v zadní části
vozidla je prostor pro umístění stříkačky a dalšího nářadí. Doufám, že našim hasičům bude dlouho a dobře
sloužit.
JH

POZVÁNKA
Zveme naše občany, zvláště krojované na
tradiční Slavnosti vína, které se uskuteční
v sobotu 8. září 2018 v Uherském Hradišti.
Autobus je zajištěn.

Odvoz plastů
II.pololetí 2018
9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 12.11., 10.12.2018

FOTKY Z VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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