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Slovo starostky
Vážení občané,
dovoluji si vás oslovit jako nedávno zvolená starostka obce Prakšice.
V souvislosti s tím bych chtěla poděkovat hned v úvodu vám všem, kteří
jste mi v letošních volbách dali hlas
a vyjádřili tím svou důvěru. Nesmírně si toho vážím a uvědomuji si taky
zodpovědnost, kterou jsem tím na
sebe převzala. Jak jsem se mohla za
těch několik týdnů přesvědčit, úkolů
k řešení je nemálo a umocňuje to i
fakt, že je navíc konec roku, kdy má
být vše uzavřeno a zúčtováno. Pro mě
bylo v současné době prvořadé převzít celou agendu obce a dohlédnout,
aby i nadále bylo zajištěno její základní fungování a provoz, hlavně nyní
v zimním období.
Rozpočet na příští rok zpracovalo
společně celé zastupitelstvo. Výdaje
jsou kryty příjmem a jsou rozděleny tak, aby bylo zajištěno především
fungování obce jako celku a další
výdaje putovaly poměrnou částkou
na nejrůznější investiční akce nebo
podporu složek, kultury a sportu

v obci. Jak se nám bude dařit naše plány zrealizovat, ukáže až čas. Schvalování rozpočtu je ještě v čase uzávěrky
tohoto vydání před námi.
Kromě dílčích úkolů nás čeká
třeba zpracování nového územního plánu naší obce. Je to úkol, který
odčerpá nemalé finanční prostředky z rozpočtu (ačkoli bývá částečně
dotován krajským úřadem), ale je
nutné ho vytvořit, protože bez něj
bychom nemohli v obci zrealizovat
žádný svůj záměr. Přeju proto všem
členům zastupitelstva hodně sil ke
všem úkolům, které jsou před námi.
Snad poroste i nadále počet občanů,
kteří se rádi připojí ke spoluvytváření
naší obce a počet těch, kteří se budou
i nadále zapojovat do nejrůznějších
akcí, jež obohacují život v Prakšicích.
Snad bude dobrá vůle najít vždy to
nejoptimálnější řešení, které posune
Prakšice zase o kus dál. Akce v naší
obci se postupem času začaly rozrůstat, čemuž jsme velice rádi. Věřím,
že tento trend bude pokračovat a že
se všechny akce setkají s přízní i vás

v roli diváků a přímých účastníků.
Na dalších stránkách tohoto čísla si můžete prohlédnout fotografie,
popřípadě přečíst informace právě
z některých takových předvánočních
akcí. Vydařené bylo setkání našich
seniorů u dechové hudby Rozmarýnka, už nyní přemýšlíme nad hudebním
překvapením pro další rok. Dále tu
najdete snímky z koledování u obecního stromečku, které bylo završeno
pouštěním lampiónků. Připravuje se
koledování v kostele a taky zde najdete pozvánku ještě na další akci v těchto prostorách – koncert PS Dvořák.
Na všechny jste srdečně zváni.
Dovolte mi, abych vám všem
popřála co nejklidnější prožití Vánoc.
Ať jsou to pro vás svátky plné pohody,
radosti, rodinného štěstí a lásky. Ať si
všichni té slavnostní a krásné nálady
odneseme co nejvíce i do dnů roku
2011. Přeju vám pevné zdraví, hodně
úspěchů ve vaší práci a co nejvíce splněných přání a snů.
Irena Bandriová,
starostka

Z vítězů poražení
Ve volbách do zastupitelstva obce
Prakšice zvítězila se ziskem 36.15%
hlasů a 4 zastupitelů strana Nezávislí- Prakšice 2014. V porovnání
s ostatními stranami dosáhla o více
jak 10% až 23% hlasů více než ostatní strany, které se zúčastnily voleb.
V počtu zastupitelů to bylo 2x resp.
4x více než ostatní strany.
Interpretace výsledků voleb může
být různá, někdo se považuje za vítěze voleb z toho důvodu, že získá
nejvíce hlasů individuálně, někdo
se považuje za vítěze, protože získá
nejvíce hlasů jeho strana jako celek.
Zastupitelstvo obce ovládne ten, kdo
má více zastupitelů, ochotných hlasovat jednotně.
Na vůli voličů se v daném případě nikdo nedívá a vůbec se k ní
nepřihlíží.
Po skončení voleb se stalo to, co
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i v několika dalších obcích a městech, kdy se strany s menším počtem
zastupitelů spojily, uzavřely koaliční
smlouvu a ovládly obecní zastupitelstvo a to zejména proto, že někteří ze
zastupitelů dostali při povolebním
vyjednávání „lepší nabídku, kterou
se rozhodli přijmout“.
Koalici tak uzavřeli staří známí,
byť lidé, kteří se v minulém volebním období asi naoko tzv.nemuseli,
vzájemně se neuznávali, ale heslo
jedenkrát podržím ve funkci já tebe
a příště ty mne, se v dané chvíli hodí
uplatnit.
Již podruhé je v zastupitelstvu
obce poměr „vítězů“ a poražených
5:4. Podruhé se starostou obce stává
zastupitel, který svým hlasem volí
sám sebe do této funkce.
Takový je však volební systém
a tak to, bohužel v praxi funguje.

Absurdní na této situaci je však
i skutečnost, že „svým“ pátým hlasem se volí do funkce místostarosta
a „svým“ pátým hlasem si schvaluje
i měsíční odměnu v nezanedbatelné
částce 15 000 Kč za neuvolněnou
funkci místostarosty. Ale i tak vypadá demokracie v praxi a je to zase
v souladu se zákonem o obcích.
Na ustavujícím zastupitelstvu
obce vítězná strana navrhovala na
místo starosty a následně na místo
místostarosty zastupitele, který získal ze všech zastupitelů druhý největší počet hlasů voličů. V obou případech koalice návrhy zamítla.
Asi „za trest“ není předsedou ani
jednoho ze dvou výborů (kontrolní
a finanční) zastupitel vítězné strany, což se za posledních 8 let nikdy
nestalo a je zvykem v demokratickém
systému, aby opozice měla minimál-
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ně 1 místo předsedy výboru. Tak je to
všude v okolí, jenom ne v Prakšicích.
V Prakšicích jsou vítězové ostatními
jednoduše vyšachováni.
I to svědčí o kultuře jednání vítězných koaličních zastupitelů. Je s podivem, že se k této praxi uchýlili i nově

zvolení zastupitelé.
Na základě těchto skutečností
se 2 zastupitelé Nezávislých odmítli stát členy výborů, do kterých byli
navrženi, 1 je členem kontrolního
výboru a 1 nebyl navržen do žádného
z výborů.

Skutečnost, že strana, která má
nejvíce zastupitelů není zastoupena
ve vedení obce je přirozeně možné,
je jen asi poněkud nešťastné, když se
k takovému kroku koalice rozhodne
v tak malé obci, jakou Prakšice jsou.
Je to demokracie „po prakšicku“.
Ing. J.Hefka

Pan ing.Hefka zde vyslovuje svůj osobní názor na povolební situaci v obci. Nechci reagovat nijak obšírně na tento článek v tomto předvánočním čísle, je to právo každého člověka vyjádřit svůj názor, tak jenom připojím pár slov.
O povolebních vyjednáváních bych mohla napsat dost ostrá slova, protože jsem byla jejím přímým účastníkem a jak
jsem řekla už na ustavujícím zasedání, nebylo to nic, co by se dalo nazvat kulturním jednáním. Naopak zde probíhaly
intriky za zády a napříč všem zvoleným zastupitelům a padaly nabídky na posty právě od vítězné strany, které nyní ve
svém článku (už ale veřejně) pan Hefka sám odsuzuje. Byla jsem tímto jednáním po volbách velice zklamaná. Přesto
chci věřit, že se v příštích letech nesnížíme k jednáním, na která jsme zvyklí z našeho parlamentu. Ostatní vyjádření
v článku nechám bez komentáře.
starostka obce

Složení obecního zastupitelstva ve volebním období 2010-2014
Irena Bandriová - starostka
Ing.Karel Vlk - místostarosta
Ing. Petr Buráň - předseda kontrolního výboru
Ing. Josef Hefka - člen zastupitelstva
Pavel Kovář - člen kontrolního výboru

Ing. Libor Mikel - člen zastupitelstva
Ing. Zdeněk Sedláček - člen finančního výboru
Augustin Vlk - člen zastupitelstva
Vladimír Vlk - předseda finančního výboru

Informace FÚ Uherský Brod
Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti
zákon č. 280/2009, daňový řád.
Ustanovení § 250 daňového řádu
nově upravuje pokutu za opožděné podání daňového přiznání. Dle
tohoto ustanovení vzniká daňovému
subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv
měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je
delší než 5 pracovních dnů, ve výši
a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše
však 5 % stanovené daně
b) 0,05 % stanoveného odpočtu
za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 %stanoveného odpočtu
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené daňové
ztráty
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Pokud by částka takto vypočtená
byla nižší než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání 500 Kč.
Daňové přiznání daně z nemovitosti je dle § 13a zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona
o dani z nemovitostí), je poplatník
daně povinen podat příslušnému
správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se
nepodává, pokud je poplatník podal
v některém z předchozích zdaňovacích obdobích nebo daň byla vyměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve
srovnání s tímto zdaňovacím období
nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.
Dále upozorňujeme, že k 1. 1.
2011 byl zrušen Pokyn č. D-280,
kterým se prodlužoval termín pro
podání daňového přiznání k dani

z nemovitostí podle § 13a zákona o dani z nemovitostí za pozemky, u nichž vznikla poplatníkům
povinnost podat přiznání v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu do 30. dubna.
Tímto vznikla povinnost podat
přiznání za tyto pozemky také do
31. ledna zdaňovacího období.
Upozorňujeme na skutečnost,
že povinnost uhradit pokutu za
opožděné přiznání v minimální výši
500 Kč vzniká i poplatníkům, jejichž
daňová povinnost je NULA!

§ §
§
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strana 3

Prakšické noviny

Společenská kronika
Chceme vás opět seznámit s váženými jubilanty v naší
obci. Od července do prosince oslavili svá životní jubilea
: 90 let paní Marie Slunečková a 80 let paní Marie Uhercová a paní Anna Jedková. Paní Slunečková sice bydlí
u své dcery v Uherském Brodě, ale samozřejmě jsme jí
k tak významnému jubileu zaslali blahopřejný dopis
a ještě jednou na stránkách novin všem třem jubilantům
přejeme hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Vítání
Ve čtvrtek 23. záři proběhlo na našem obecním úřadě letošní druhé vítání občánků. Našimi nejmladšími
občany Prakšic jsou (zleva) : Karolína Michálková, David
Baránek, Tomáš Zálešák, Alžběta Buráňová a Elena Mikuláštíková. Na snímku dále není Anna Kandrnálová. Všem
miminkům i rodičům přejeme hodně zdraví, radosti
a rodinného štěstí.

Evidence obyvatel ke dni 15.12.2010
Narození
• Alžběta Buráňová
• Anna Kandrnálová
• Elena Mikuláštíková
• Tomáš Zálešák
• Karolína Michálková
• Veronika Zemánková
Úmrtí
• Stanislav Vráblík
• Marie Běhůnková
Přihlášení
• Martin Bernátek
• Dominik Luke Vercoe
• Marie Řezníčková
• Josef Řezníček
• Tomáš Velart
• Kateřina Velartová
• Viktor Velart
• Dominik Velart
• Aleš Baránek
• Iveta Baránková
• Aleš Baránek
• David Baránek

Odhlášení
• Alena Matoušková
• Petr Matoušek
• Tomáš Matoušek
• Štěpánka Kytlicová
Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 15.12.2010 - 979.

Plesová sezóna 2011 - kulturní sál Prakšice
Sobota 15. ledna

ples TJ Sokol Prakšice- Pašovice, hraje Hradčovjanka

Sobota 22. ledna

ples výboru SRPŠ při ZŠ Prakšice, hraje skupina TRINOM

Sobota 5. února

farní ples, hraje Nivničanka

Sobota 19. února

okrskový hasičský ples , hraje skupina MADISON

Podrobnosti o čase a programu plesů budou plakátovány a vyhlášeny místním rozhlasem.
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Zimní úklid v obci

Kontroly komínů

Ať chceme nebo nechceme, zima je tu a přes všechny krásy sněhové pokrývky je to pro nás všechny samozřejmě i práce
navíc. Na obci jsme se taky připravili na zimní období, zakoupili
jsme posyp a seřídili stroje. Ale jak se říká, když se má něco pokazit, pokazí se to v tu nejnevhodnější dobu. To se stalo v první dny
měsíce prosinec, kdy nejvíce sněžilo a nám se objevily na obou
strojích závady. Díky rychlé opravě se nám podařilo zprovoznit
aspoň jeden stroj na úklid chodníků a nezaviněný výpadek v úklidu trval naštěstí jenom jeden den. Nyní už máme zase oba stroje
v pořádku, takže doufám, že budou sloužit svému účelu bez dalších problémů.
Chtěla bych vás všechny touto cestou požádat, abyste v zimním období parkovali svá vozidla mimo místní komunikace, aby
bylo možno všechny ulice dostatečně uklidit a zajistit bezproblémový průjezd obcí. Pokud budou ulice zaplněny auty, nemůže
být úklid proveden. Úhrny sněhu provádíme v brzkých ranních
i večerních hodinách, pokud je třeba i o sobotách a nedělích
a samozřejmě při sněžení průběžně během celého dne. Věřím, že
společnými silami se nám podaří udržovat obec co možná nejlépe
sjízdnou a předem děkuji všem, kteří se do úklidu jakkoli zapojí.
starostka obce

Na základě vládního nařízení je povinností
každého majitele rodinného domu, ve kterém se topí
uhlím a dřevem zajistit od 1.1.2011 čištění komína
2x ročně a kontrolu komína jedenkrát ročně. Čištění komína může provádět majitel nemovitosti sám,
kontrolu musí provést odborník – kominík.
Při topení plynem je nutno zajistit čistění a kontrolu komína jednou ročně.
U nových rodinných domů je třeba zajistit
i revizi komínů..
Kdo si kontrolu komína nezajistí hrozí mu
pokuta až 25 tisíc korun. Platí to však jen v případě, že kvůli špatnému stavu komína dojde
k požáru. V tomto případě pokutu udělují hasiči.
Pokud by došlo k požáru z důvodů nesplnění
výše uvedených povinností, nebude případnou
škodu hradit ani pojišťovna, pokud je nemovitost
pojištěna.
Kontrolu zda je ve skutečnosti prováděno
čištění komínů a kontrola stavu komínů vládní
nařízení neřeší.
Ing. J.Hefka

Folklorní soubor HOLOMĕA
vás zve na vánoþní

KOLEDOVÁNÍ
U BETLÉMA
NEJEN PRO DċTI
MĤžete se tČšit na tradiþní i ménČ známé koledy za doprovodu
cimbálu a houslí, staré vánoþní zvyky a nebudou chybČt ani
ukázky vybraných štČdroveþerních tradic. V prĤbČhu akce
bude možné odnést si z kostela Betlémské svČtlo.

PĜijćte si
s námi
zazpívat,
zaposlouchat se
nebo zavzpomínat
a naþerpat tu pravou vánoþní
atmosféru na ŠtČdrý den.

Pozvánka
na vánoþní koncert

PS DvoĜák
nedČle 2. ledna 2011
Kostel Krista Krále v 15.30 hodin

24. prosince 2010 ve 14:00
v chrámu Ježíše Krista Krále v Prakšicích
Prosinec 2010
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Slavnosti vína
V sobotu 11. září jela opět krojovaná chasa prezentovat náš prakšický kroj a zároveň i obec na Slavnosti vína do Uherského Hradiště.
Tentokrát si tuto akci vzali za své
hlavně členové folklórního kroužku
Holomňa, k nimž se připojili i další občané Prakšic. Účastníci předváděli nejen naše kroje, ale i taneční a
pěvecká pásma po celou dobu průvodu přes Uherské Hradiště. Taky na
závěr průvodu na Velkém náměstí
při představování naší obce předvedli
malou taneční ukázku. Obec Prakšice
poskytla krojovaným dopravu a poté
na základě právě této účasti zažádala
i o finanční příspěvek pro folklórní
kroužek Holomňa, který od Nadace
Děti-kultura-sport získala. Děkuji
všem účastníkům za prezentaci obce
na těchto folklórních slavnostech
a věřím, že i na dalších podobných
akcích se opět zúčastníme.
starostka obce
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foto:Irena Bandriová
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Pes Baskervillský
Od poslední námi uvedené premiéry (2. 12. 2006) uběhl nějaký ten pátek
a tak jsme se s ochotníky na podzim
loňského roku opět začali pravidelně
scházet. Nejprve bylo nutné vybrat
vhodnou divadelní hru, která by nám
vyhovovala počtem osob i žánrem.
V minulosti jsme nacvičili klasickou
národní hru, pohádku, komedii… Což
takhle dát si detektivní horor? Odvážná myšlenka! A což ho tak trošku okořenit suchým anglickým humorem?
A tak se zrodil nápad, ale… Má vůbec
cenu zaobírat se v současnosti Sherlockem Holmesem – nejslavnějším
hrdinou spisovatele sira Arthura C.
Doyla? Má cenu představovat detektivův asi nejslavnější případ, který
byl několikrát převeden do filmového
podoby, takže jej dozajista všichni znají? Upřímně: má. A opravdu jej všichni
znají? Na Doylových příbězích vyrostly nejméně dvě generace, jenže… Ano,
je tu slovíčko jenže, představující onen
pomyslný háček. Jenže co generace
současných čtenářů a diváků? Říká
jim něco jméno Sherlock Holmes
v době, kdy světu vládne Twilight
mánie a kdoví jaké další literární
a filmové ikony? Myslím, že ne. A právě proto je třeba to napravit a tento
záhadami obestřený příběh divákům
přiblížit. Bylo rozhodnuto, nácvik Psa
Baskervillského začal.
Naštěstí jsme však „sáhli“ po scénáři zpracovaném Janem Skopečkem,
kde nad hororovými prvky převažuje nadsázka a humor. Zkoušky byly
náročné, dlouhé, ale vždy velmi velmi
humorné. I když jsme nácviku této
divadelní hry hodně obětovali, jsem
si jista, že ona nám nezůstane nic
dlužna. Projevilo se to jak při zkouškách (báječná relaxace a uvolnění),
tak při listopadové premiéře a první repríze. A to díky vám, skvělému
publiku. Díky vaší vnímavosti, smyslu pro humor a podpoře, kterou bylo
znát až na podium. To je maximum,
které herec pro svou práci nezbytně
potřebuje, obzvlášť, je-li ochotník.
V závěru chci vyslovit velké poděkování VŠEM členům ochotnického
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souboru. Za Psem Baskervilským
v našem podání stojí desítky hodin
namáhavé práce nad textem, ztvárněním charakteru postav, tvorbou
kulis a kostýmů a hlavně trpělivého
naslouchání a plnění zaručeně „skvělých“ rad režisérky, neboť řečeno slovy
Františka Rollanda: Režisér je člověk,
který učí jiné, co sám neumí.“ Děkuji,
že jste mě vždy neposlechli a nechali
se vést spíše svými intuicemi. Děkuji

za váš čas věnovaný divadlu, děkuji
za to, že nenecháte zaniknout tradici
ochotnického divadelnictví.
Spoluobčanům, kteří neměli
možnost toto představení shlédnout
a měli by o ně zájem mohu slíbit, že
v Prakšicích jistě alespoň jednu reprízu v následujícím roce uvedeme. Více
informací na www.praksickedivadlo.
estranky.cz.
Libuše Goldmannová
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archiv PR.D.

Zveme všechny ženy a dívky na

kondiþní cviþení
Sezónu zahajujeme

v pondČlí 3. ledna 2011
v 18.00 hodin v tČlocviþnČ ZŠ.

V lekcích je zahrnuto:
¾ aerobní cviþení
¾ relaxaþní cviþení
¾ streþink

VezmČte s sebou sportovní odČv, vhodnou obuv a karimatku
Prosinec 2010
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Podzimní radovánky ve školce
Začátek školního roku, ale také
začínající podzim nám přinesl nejen
spoustu tradičních a již každoročních, ale i nových akciček a to nejen
pro děti naší mateřské školy.
S novým školním rokem přichází do školky nové dětské tváře,
zvykají si na odloučení od maminky, na nové tváře kamarádů a paní
učitelek, na nové prostředí. Proto
byla naší první akcí až říjnová návštěva zábavného centra Galaxie ve
Zlíně. Pro děti to bylo něco nového.
Plno atrakcí, prolézaček, trampolín,
skluzavek, tříkolek a skákadel se
nejen dětem, ale také nám zalíbilo
a okouzlilo natolik, že nám nezbylo
nic jiného, než si slíbit další návštěvu této „kouzelné Galaxie“.
S podzimním pečením brambor jsme se s dětmi vrátili do dob
našich babiček a se zpíváním písniček u ohýnku jsme si v popelu
opekli brambory. Děti se na brambory vrhly a neodradily je ani ruce
ušmudlané od popela. Do školky
jsme se vraceli jako malí černí čertíci, ale vůbec nám to nevadilo. Co
je nad spokojený dětský úsměv?
Dýňování (viz foto) bylo naší
novou akcí, která měla sice menší
účast rodičů a dětí, ale vydařila se nám.
Z fotografií můžete sami posoudit, jak
šikovné máme děti a maminky.
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Na každoroční drakiádu (pouštění draků) jsme se moc těšili a i
když nám počasí přálo, drakům se
moc nechtělo a měli jsme co dělat,
aby se na nás alespoň některý drak
podíval z výšky. Budeme muset do
příštího roku trénovat :-)
Druhým rokem jsme také vyhlásili soutěž „O nej podzimníčka“.
Ve školce se nám jich sešlo hned
čtrnáct. Vyhodnotit nám je pomohl podzimní skřítek z naší školní
zahrady, který dětem na oplátku
za kamarády podzimníčky přinesl
malou odměnu. Někteří podzimníčci nám ještě teď zdobí naši školku.

Naší největší podzimní akcí je
lampionový průvod s uzamykáním zahrady a uspáváním broučků.
Letos jsme je pojaly trochu jinak.
Sešli jsme se před školkou, kde
jsme dětem přečetli nalezený dopis
od podzimního skřítka z naší školní zahrady, kde dětem děkoval za
kamarády podzimníčky, které mu
děti vyrobily a on jim na oplátku
poslal malé dárečky. Abychom ukázali cestu na školní zahradu všem
broučkům, vydali jsme se s lampionovými světýlky průvodem vesnicí. Při příchodu zpátky hledaly
děti po zahradě lístečky s broučky,
které ukládaly do písku, z lístků
jim dělaly postýlky a se zpěvem
„Mravenčí ukolébavky“ je uspávaly.
S básničkou jsme uzamčeli zahradu
a abychom se před zimním spánkem rozloučili nejen s broučky, ale
také s vlaštovkami, které už odletěly do teplých krajin, poslali jsme
jim na pozdrav létající lampionky.
Pozorovali jsme, jak vysoko letí a už
můžeme jen doufat, že náš pozdrav
do teplých krajin přiletěl.
Podzimní akce a radovánky završilo vystoupení dětí k 60. výročí ZŠ
v podobě hry na „Muzikanty a kapelu“ a zimní období u nás ve školce
naopak otevřela návštěva Mikuláše
Bc. Ivana Jankůjová, učitelka MŠ
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Střípky ze školy
Soutěž zručnosti

Den stromů

Máme obě ruce levé? Že je pravdou pravý opak, nás přesvědčili žáci
8. a 9. třídy. Spolu s dalšími školami
si 9. prosince prověřili své schopnosti
v různých oborech při soutěži zručnosti na SOU v Uh. Brodě. Soutěžilo se v
oboru pekař, krajinář, autotronik, podlahář a tesař. Podle zadání museli žáci
vypracovat úkol z oboru, který si sami
vybrali. Naši deváťáci si vedli výborně a
z celého klání jsme neodjížděli s prázdnou. Tomáš Gajdůšek a David Fojtách
vybojovali 1. místo, Zuzana Špalková
a Petr Kučera 2. místo, Jakub Schindler,
Magda Manová a Petr Huňka 3. místo. Žákům se akce velmi líbila a domů
odjížděli spokojeni.

Den stromů je svátek,
který se slaví po celém světě od poloviny 19. století.
V rámci projektového dne,
kterým začala první fáze
obnovy stávajícího lesoparku
v těsném sousedství budovy
školy, jsme 26. října oslavovali také.
Kluci z osmé a deváté
třídy sázeli (za odborné asistence mistrů a žáků zemědělského učiliště) stromky. Ač bylo venku dost zima, práce jim šla od ruky
a byli velice šikovní. Ostatní žáci si vybrali nejčastěji se vyskytující stromy našeho regionu, zjistili o nich co nejvíce informací a zpracovaly je do
projektových tabulí, které jsou ve škole vystaveny. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách školy - Environmentální výchova.
Monika Mahdalová

Adventní dílny
Nevlídné podzimní dny jsme žákům zpříjemnili a 16. listopadu pro ně
uspořádali adventní dílny, kde vyráběli různé vánoční ozdoby a dekorace nebo pekli perníčky. Každá třída
tvořila něco jiného. Děti vyráběly
například keramické svícny, obrázky
ubrouskovou technikou, andělíčky
z kolíčků, zvonečky, malované skleněné svícny a malovaly na hedvábí
a sklo. Zhotovené výrobky se prodávaly na Kateřinském jarmarku v Uh.
Brodě. Tímto jsme také přispěli na
dobrou věc, výtěžek z celého prodeje
byl totiž zaslán na charitativní činnost
Hnutí na vlastní nohou - Stonožka.

Recyklohraní

Cesta domů aneb první vločka

Naše škola je zapojena do celostátní soutěže Recyklohraní, v rámci které žáci sbírají použité baterie a drobné
elektrospotřebiče (mobilní telefony,
přenosné telefony, varné konvice, fény,
kulmy a žehličky na vlasy a jiné domácí spotřebiče menších rozměrů). Touto
cestou žádáme také Vás, čtenáře novin,
abyste přispěli do soutěže. Jak to udělat? Pokud máte doma použité baterie
nebo zmíněná elektrozařízení, můžete
je odevzdat ve škole. Podrobné informace o soutěži najdete na webových
stránkách školy.
Jana Horonyová

Bylo chladno, stébla trávy byla zmrzlá. Můj horký dech se vznášel k černé
obloze plné zářivých a krásných hvězd. Cítila jsem příjemný, hřejivý chlad.
Mé malé promrzlé nožičky, obuté do plátěných bot, utíkaly po pěšince... Najednou se na má zčervenalá líčka snesla první bílá a třpytivá vločka.
Vzhlédla jsem k obloze a široce jsem se usmála. Oči se mi rozzářily. Miluji
sníh, pomyslela jsem si. Po chvíli začaly padat další a další vločky, zastavila
jsem se, roztáhla ruce a točila se dokola.
Každý, kdo mě v tu chvíli viděl, si musel pomyslet, že jsem blázen. Měla
jsem totiž na sobě jen tenké tepláky, plátěné tenisky a jarní bundu. Byla jsem
zmrzlá až na kost, ale to mi v tu krásnou chvíli vůbec nevadilo.
Tenkrát mi bylo šest, byla jsem bez starostí a bez toho, abych každým
dnem musela rozhodovat o důležitých věcech. Ale život bez starostí by
nebyl život.
Monika Buráňová, 9. třída
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ERBY 2010 – pokus o rekord
Výstava v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje představuje více než tři desítky erbů měst a obcí ze Zlínského kraje.
Její návštěvníci mají možnost prohlédnout si unikátní kolekci
znaků, které z odpadových materiálů vyrobili žáci a studenti mateřských, základních, středních a uměleckých škol. Erby
jsou vyrobeny například z víček od PET lahví, plastových tašek
a sáčků či nápojových kartonů.
Ve Zlínském kraji se do projektu zapojilo celkem 62 škol
a dalších zařízení, mezi nimi také naše Základní škola Prakšice. Exempláře na výstavu organizátoři vybírali velmi pečlivě
a v rámci slavnostní vernisáže, která se uskutečnila 14. prosince, jsou oceněny tři nejpovedenější výtvory. Expozice bude
návštěvníkům přístupná až do 7. ledna 2011. V polovině ledna
se kolekce přesune na výstaviště v Brně, kde se spolu se znaky ze všech 14 krajů České republiky zúčastní rekordního pokusu
o vystavení největšího počtu erbů. Mezi vystavenými erby najdete i znak obce Prakšice, který realizovala s žáky 4. a 5. třídy
paní učitelka Jana Horonyová. Pracovní materiál – víčka z PET lahví - si žáci sami připravili a vytřídili. Hlavním cílem celé akce
(kromě zapojení do celorepublikového pokusu o rekord v počtu zúčastněných škol) bylo především informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o tom, že kvalita třídění má vliv na možnost dalšího zpracování odpadu. V neposlední řadě je
vidět, že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla.
Mgr. I. E. Hendrychová

Literární soutěž
Také letos jsme byli úspěšní v literární a výtvarné soutěži v rámci mezinárodního festivalu Týká se to také tebe. Ve výtvarné soutěži obsadili 3. místo žáci 3. třídy - Adam Lukašík společně s Ondřejem Zálešákem. V literární
části získal 2. místo opět Ondřej Zálešák ze 3. třídy a vynikající 1. místo Petr
Kostelník z 9. třídy. Všem gratulujeme! Pěkné práce však napsali i ti, kteří se
neumístili. Ty si můžete přečíst na webových stránkách tříd.
Strom
Byl jednou na okraji lesa jeden strom. A ten strom byl tak starý, že nikdo
v okolí nepamatoval, kolik může mít let. Byl to velmi smutný a opuštěný dub.
Jednoho dne šel kolem pan hajný a řekl si: „Ten dub už nemá žádnou hodnotu.
Je úplně suchý a hyzdí tu okolí. Budu ho muset pokácet, pokud do příštího jara
neobroste.“
Když přišlo jaro, šel se na ten strom podívat. Kolem stromu na paloučku si
právě hrály děti. Děti ho pěkně pozdravily a byly zvědavé, proč si prohlíží ten
starý dub. „Je už příliš starý, musím ho pokácet,“ řekl hajný. Děti zesmutněly.
„Nám se ten strom líbí, často si tu hrajeme, schováváme se pod jeho větve,
když prší, a vůbec, byla by ho škoda!,“ volaly jedno přes druhé. „My se o něho
postaráme,“ rozhodly se a panu hajnému nezbylo než souhlasit. „Stejně ho
budu muset na podzim pokácet,“ říkal si hajný, ale rozhodl se počkat.
Ale děti to myslely doopravdy. Každý den chodily strom zalévat, pomohly
ho ošetřit proti chorobám a škůdcům, dokonce mu složily i vlastní písničku,
kterou mu často zpívaly. A tak se jednoho dne stalo, že z jeho vykotlaného
kmenu vyrostly nové větve. Ty větve zářily tak daleko do okolí, až se každý
podivoval. Nejvíc ale byly šťastné děti a pan hajný, že ten krásný strom zůstal
na paloučku. A tak ten strom rostl a rostl, až celý zářil ještě více a do jeho větví
se nastěhovali ptáčci a postavili si tam svá hnízda. Tak se krásný zpěv ptáků
rozléhal široko daleko. Záře stromu přivábila také zvířátka. V jeho vykotlaném
kmenu si nalezli ubytování jezevci, v dírách u jeho kořenů zase ježci. Strom
zářil ještě více, protože věděl, že je moc potřebný a užitečný a mají ho tam rádi.
A od té doby se tomu stromu říká „Strom dětí, ptáčků a zvířátek“.
Ondřej Zálešák, 3. třída
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Zelená planeta
Záplavy, vichřice, požáry,
až z pouště písečný prach
ničí zem naši maličkou
a do srdce lidí vnáší strach!
Co bude s naší planetou?
Co bude s námi všemi?
Voda se valí z oblaků
a hrozí zatopit zemi.
Kde jsou ty čisté studánky,
kde voda pramenitá
nabízí vodu ptákům
a všem občerstvení skýtá?
Kde jsou ty lesy hluboké,
kde dýchá se tak lehce
a stráně plné bylinek,
od nichž se ani nechce?
Svět utápí se v chemii
a nedbá na odvety,
až spálí se vše na uhel
co zůstane z planety?
Chraňme si čistou přírodu,
ať se všem lépe žije,
vždyť život nejsou jen peníze,
život je zázrak a poezie.
Petr Kostelník, 9. třída
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Prevence rizikového chování
V současné době jsou děti stále
častěji vystaveny různým nebezpečím. Naše škola se snaží, aby pro ně
byla co nejbezpečnějším místem.
Proto v rámci prevence každoročně
spolupracujeme s různými organizacemi, které se touto problematikou
zabývají.
V tomto školním roce proběhlo
již několik akcí, za všechny zmíním
alespoň besedu se strážníkem městské policie a s Policií ČR (podrobné
informace naleznete na webových
stránkách školy – Organizace školy
– Prevence rizikového chování).
Kratší verze je pouze to nahoře
(první dva odstavce), delší i s Besedami-…

Beseda s Policií ČR
Policie České republiky nabízí preventivní programy pro žáky druhých,
pátých a osmých tříd. Této nabídky
jsme využili a 11. října 2010 pozvali
paní prap. Milenu Šabatovou.
Žákům 2. třídy paní policistka zajímavou formou představila práci příslušníků Policie ČR a poučila je o pravidlech chování v silničním provozu.
Preventivní program pro páté třídy byl zaměřen na protiprávní jednání v oblasti používání komunikačních
prostředků – internetu a mobilních
telefonů.

V osmé třídě se mluvilo o nejčastějších druzích protiprávního
jednání mladých, o druzích protiprávního jednání páchaných na
dětech a o rozdílech mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí. Děti se také dozvěděly o legislativní úpravě spojené s návykovými
látkami.
Přítomné paní učitelky i děti hodnotily besedy jako velice zajímavé
a hlavně přínosné. Policii ČR děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v oblasti prevence.
Monika Mahdalová

Beseda se strážníkem městské
policie
Beseda byla s žáky prvního stupně
vedena formou povídání o aktuálních
tématech bezpečnosti jak ve škole,
tak i mimo ni. Tématem pro druhý
stupeň byly návykové látky a nebezpečí s nimi spojená. Věříme, že si
žáci odnesli důležité informace, díky
kterým se vyhnou zbytečným experimentům s návykovými látkami,
a také budou vědět, jak se zachovat,
pokud jim někdo drogu nabídne či je
bude jinak ohrožovat. Paní Buráňové,
městské policistce, děkujeme za cenné
rady a za čas, který s námi strávila.

Exkurze Kovosteel
V pátek 1. října jsme se vydali na exkurzi do největšího zpracovatele odpadu v našem kraji ve Starém Městě. Už
zdáli nás vítala pirátská loď a maják odpadů, který se tyčí v prostorách Kovosteelu. Ve vzdělávacím centru pro nás byla
připravena přednáška o elektroodpadu. Zajímavou formou jsme se seznámili s různými postupy, jak se dál zpracovávají elektrospotřebiče. Potom nás po celém areálu povozil vláček Stelinka a my jsme si prohlédli všechna pracoviště
zpracování odpadu. Překvapením celé exkurze byl výstup na maják a prohlídka pirátské lodi. Domů jsme odjížděli
nejen s novými informacemi, ale i skvělými zážitky.
Jana Horonyová

Koncert cimbálové skupiny Réva
Tento koncert proběhl v sále školy 6. října. Na úvod nám muzikanti zahráli lidovou písničku, která se všem velice
líbila. Poté se členové kapely představili a přirovnávali se k zaměstnancům školy - jako je školník, učitel atp. Dozvěděli
jsme se hodně nových věcí o hudebních nástrojích, písničkách, indiánech a nechyběly ani soutěže. Hlavně se ale zpívalo! Slyšeli jsme plno známých písniček od Kabátů, Ivana Mládka, Beatles a zazněla také melodie z filmu Vinnetou.
Myslím si, že skupina Réva by sem mohla jezdit častěji, protože se nám líbila a zaslouží si od nás všech obrovskou
jedničku s hvězdičkou!
Petr Kostelník, 9. třída
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Zemanská tvrz a tajné chodby v Prakšicích

O tom, že v Prakšicích stávávala
kdysi zemanská tvrz, není pochyb.
Že však v Prakšicích existovaly
i tajné chodby, je už tvrzení trochu
spekulativní. Následující článek
obsahuje skutečná fakta z kronik
a současně obsahuje i informace,
o kterých se mezi občany Prakšic
pouze povídá ...
Údajně z místa, kde až mnohem
později stávala tzv. „Záhorovská
hospoda a Hubáčkova kovárna“
vedla tajná chodba ( viz ilustrační
foto č.1). Oba vzpomínané objekty tu dnes již také nestojí a prostor
po nich zůstal nezastavěný. Stopu
po tajné chodbě ve vzpomínkách a
povědomí občanů našel a potvrdil i
bývalý pašovský kronikář Jakub Zajíc. Traduje se, že z uvedených míst
vedly dokonce chodby dvě. Jedna
směrem na jihozápad, do kopce
směrem k současnému zemědělskému družstvu a druhá směrem na
severovýchod, rovně do doliny za
dnešním domem č. 199 paní Ludmily Hubáčkové.
Existenci chodby směrem ke
družstvu podporuje fakt, že když v
60. letech stavěl svůj dům Vojtěch
Man ( 1932 ) č.p. 67, tak se při hloubení základů našly stopy obezděného prostoru tímto směrem. Existen-
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ce obezděných neznámých prostor
byla zjištěna i při stavbě
Záhorovské hospody. Tu postavil
po první světové válce Jan Záhorovský (1887), rodák z Řetechova, se
svou ženou Barborou- roz. Jahodovou, původem z prakšických
Vinohradů. K ní přistavěl řeznický
krám, lednici, porážku dobytka,
dvě dílny, chlév, kuželnu a tři obývací místnosti. Podobně jako pan
Vojtěch Man, tak i pan hospodský
Jan Záhorovský nechal nalezené
prostory rychle zasypat, aby se tam
“nevrtali“ archeologové a nebrzdili tak stavbu. Další argument pro
existenci této chodby je rovněž tvrzení p. Františka Juráka (1946 ), který může ukázat místo, kde chodba
v současném zemědělském družstvu
údajně ústila na povrch a to ve sklepě pro ovoce,vedle bývalé kovárny.
Pokud zde tedy existovala nějaká
tajná chodba, jaký by měla účel....?
Vše možná souvisí právě s prakšickou zemanskou tvrzí a přilehlým
dvorem. První zmínka o ní je už z
12. stol. Bydleli v ní lenní páni spravující biskupské léno, jímž Prakšice byly. Tvrz však stávala v historii
obce na dvou místech.
Původní nejstarší tvrz stávala
v centru vesnice, obklopena usedlostmi poddaných. Jedná se o prostory bývalé Záhorovské hospody
a Hubáčkovy kovárny. Zpočátku to
byla asi malá tvrzka-větší dřevěný dům. Asi přízemní, nanejvýš o
jednom poschodí. Obdobné tvrze
mívaly dvě až tři světnice s trámovými stropy pro šlechtu, čeledník,
kuchyni, nějaké komory a sklep.
Býval tam také „arest„-komůrka,
do které byli zavíráni provinilí poddaní. V těsné blízkostí tvrze stával
dvůr, který zajišťoval obyvatele tvrze základními zemědělskými produkty, jako masem, mlékem, vejci,
drůbeží a velmi pravděpodobně
i ovčí vlnou, lnem i konopím. První prakšičtí zemani byli většinou
chudí šlechtici. Všichni byli určitě
pyšní na svůj erb a na meč po boku.

Jejich život se však málo lišil od
života obyčejného sedláka. Přestože
fyzicky nepracovali, museli řídit
chod statku a dohlížet na provádění zemědělských prací. Jejich zábavou tak byl jen lov zvěře, v neděli
návštěva služeb božích v kostele
v Uherském Brodě a o jarmarku
nebo o pouti schůzka a popití s okolními drobnými šlechtici. Zemani
byli sice většinou chudí jako kostelní
myši, ale pohlíželi spatra na měšťany, kteří žili ze své práce v blahobytu
a na sedláky, kteří mu nestáli ani za
povšimnutí.
Když už tvrz a přilehlý dvůr,
nacházející se uprostřed vesnice,
zemanům technicky a prostorově
nevyhovoval, postavili si nad vesnicí nový. První dvůr nad vesnicí postavil asi některý z bohatých
prakšických zemanů ( písemné
materiály nejsou zatím známy)
Snad některý ze zemanů šlechtického rodu Prakšických ze Zástřizl.
Tento rod založil Hynek ze Zástřizl, který přijal biskupské prakšické léno v roce 1511 a začal se psát
Hynek Prakšický ze Zástřizl. Jeho
potomci pak kromě Prakšic, kde
byli stále jako biskupovi lenníci,
vlastnili i mnoho okolních vesnic
a později i panství buchlovské a hrad
Buchlov. Tento majetek byl již jejich
„svobodné zboží“ (alodiální ). Dvůr
nad vesnicí, který známe již ze současné podoby, přestavěli Kaunicé
někdy kolem roku 1800. Dvůr začali
nazývat velkostatkem a dostal číslo
popisné 57.
Původní starý dvůr ve vesnici
zůstal. Měl č.p. 1. Když v něm roku
1834 vyhořela pálírna, koupila ho
obec Prakšice a začala ho pronajímat různým, nejčastěji židovským,
hospodským. Jeden z dalších argumentů podporujících existenci
tajemného podzemí v těchto místech je skutečnost, že gravitační
záchody v poslední tzv. Záhorovské
hospodě, se nemusely ve své historii nikdy vybírat, neboť jejich už ne
tak tajemný obsah, se někam vždyc-
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ky ztratil...( to potvrzuje i jeden z
posledních hospodských na staré
Záhorovské hospodě pan Jaroslav
Moravčík (1952).
Ale zpět k tajné chodbě. Její účel
byl většinou všude a vždycky stejný. Umožnit obyvatelům uniknout
před nepřítelem do bezpečí. A že se
těch vojsk za ty staletí našim krajem
přehnalo. Blízkost uhersko-moravské hranice to jen umocňovala.
V Prakšicích a okolí v dávné minulosti plenili frankové, maďaři, tataři,
mongolové, husité, švédové, kuruci, prusové a mnozí další.. Jaká byla
možnost obrany obyvatel Prakšic
a tvrze před nimi ? Jediná. Utéct včas
do lesů. Neboť bránit malou tvrz před
pravidelným vojskem nešlo. Jediná
účinná varianta obrany byl včasný
útěk obyvatel tvrze a to možná právě
pomocí naší tajné chodby.

Tolik k vysvětlení existence a účelům možné tajné chodby. Přestože
její existence patří asi jen do oblasti fantazie a lidové tvořivosti (při
budování silnice v roce 1989 se její
stavitelé dostali hodně hluboko pod
úroveň Záhorovké hospody a na
žádnou chodbu nenarazili ), mohli
jsme si udělat z předchozích řádků malý obrázek o prakšické tvrzi
a jejich obyvatelích. V místech
a okolí původního starého zemanského prakšického dvora se určitě
skrývá ještě mnoho tajemství. Důkazem toho je i svědectví Josefa Vlka
(1916.) z č.44. Ten si pamatoval, že
když byl ještě kluk, tak se jednou
po dešti při sesuvu půdy objevila
ve stráni za hubáčkovou zahradou
kostra jezdce na koni. ( viz ilustrační foto č.2) Rovněž zde byly později
nalezeny i staré římské mince. Ale

to by už byla úplně jiná a ještě starší
možná historie naší obce...
František Buráň,
Pod Vinohrady 120

Hodnocení fotbalové sezóny 2010
Vážení spoluobčané, fotbaloví
fanoušci,
TJ Sokol Prakšice-Pašovice se
čtyřmi mužstvy po letní přestávce
rozehrál své okresní a krajské fotbalové soutěže ročníku 2010-2011. Ještě
před zahájením letní přípravy jsme
stabilizovali trenérské a realizační
týmy pro jednotlivé mužstva a samozřejmě hráčský kádr.
Radost nám svým přístupem
a zaujetím dělají ti nejmenší-přípravka pod vedením Martina Sukupa
a Petra Slavíčka. Trenéři dokáží kluky
a dokonce i děvčata zaujmout pro soutěživost a hru. Každá výhra a vstřelená branka je ohromně nadchne.
Větší nároky oproti přípravce
vyžadují trenéři žákovského mužstva
Josef Kadlček a Josef Hefka po svých
svěřencích.. Mužstvo odehrálo vynikající podzimní část a jednoznačným
nemalým cílem trenérů a hráčů je
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vyhrát celou soutěž.
U dorostu jsme předpokládali
drobné problémy s hráčským kádrem, ale že nám trenéři
Michal Ďurica a Zdeněk Šašek
zestárnou o několik let, kvůli špatnému a nedůstojnému přístupu některých hráčů k trenérům a i ke zbytku
týmu, jsme v takové míře nepředpokládali.
Výsledky dorostu nás a věřím že
ani ty poctivé hráče, netěší a u této
věkové kategorie je otázka jak dál.
Mužstvo mužů se po svých nevydařených zápasech ocitlo na konci
tabulky a bylo nutno danou situaci řešit. Proto bylo rozhodnuto, že
tým mužstva převezme hlavní trenér
Svaťa Bičan s Ivo Dynkou. Po změně
s mladým a perspektivním mužstvem
se podařilo uhrát několik dobrých
zápasů a v tabulce jsme se posunuli o
několik příček výš.

Těchto pár řádků je pouze částečným výňatkem toho, co jsme si na
konci podzimní sezóny řekli při závěrečném hodnotícím setkání všech
trenérů, vedoucích mužstev, hráčů
a výboru TJ. Tohoto setkání se
zúčastnili starostové obou obcí, které
Sokol Prakšice-Pašovice reprezentuje.
Jménem TJ Sokol Prakšice – Pašovice děkuji trenérům i hráčům za sportovní reprezentaci obou obcí. Poděkování dále patří za nemalou finanční
podporu obcím Prakšice, Pašovice
a taktéž všem sponzorům, kteří se
finančně podílejí na chodu TJ.
Závěrem přeji všem spoluobčanům jménem TJ Sokol Prakšice
– Pašovice krásné, pohodové svátky vánoční a do nového roku 2011
především spoustu pevného zdraví
a životního optimismu.
Stanislav Velecký
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Koncert dechové hudby Rozmarýnka

foto: Fr. Blaha

Koledování u obecního stromečku

foto: Jiří Helísek
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