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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 19.veřejného zasedání konaného dne 22.06.2010.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování
aklamací o každém bodu jednání
zvlášť

10. Schvaluje finanční příspěvek
k 60. Výročí otevření školy ve výši
10.000,- Kč.

2. Schvaluje navržený program
dnešního jednání

11. Schvaluje převedení výsledku hospodaření v ZŠ a MŠ Prakšice za rok 2009 ve výši 556,34 Kč do
rezervního fondu a 50,00 Kč do fondu odměn.

3. Schvaluje ověřovatele zápisu
pana Vlastimila Josefíka a pana Josefa Kadlčka
4. Schvaluje složení návrhové
komise ve složení pan Josef Hefka
a pan Pavel Kovář
5. Souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene s firmou
E-ON.
6. Schvaluje celoroční hospodaření
obce Prakšice a závěrečný účet obce za
rok 2009 včetně zprávy č. 151/2009/
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prakšice, IČO: 00291277
za rok 2009- BEZ VÝHRAD.
7. Neschvaluje kupní smlouvu
číslo 1210000500 s JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno, o úplatném převodu plynárenského zařízení
„Rozšíření STL plynovodu v lokalitě
Horní Konec“ včetně všech součástí
a příslušenství, navržená cena
26.000,- Kč je nepřiměřená k pořizovací ceně díla, která byla 132.600,-Kč..
8. Dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dává předchozí souhlas ZŠ
Prakšice pro přijetí finančního daru
ve výši 50.000,- Kč od firmy A u t o g a
m e s a. s., S t o l á ř s k á 490, Uherský
Brod pro ZŠ Prakšice. Finanční výbor
provede kontrolu využití daru.
9. Schvaluje Do Rady školy, za zřizovatele, paní ing. Andreu Jenerálovou, bytem Prakšice č.p.222 a paní
Marii Kučerovou bytem Prakšice
č.p.3.
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12. Schvaluje uzavření smlouvy
na provedení kanalizace pro odvod
povrchových vod v ZŠ a MŠ Prakšice za navrženou cenu 272 598,- Kč
s firmou Karel Kubiš, Spojovací 121,
Uherský Brod. Zároveň dodatečně
schvaluje provedení výměny poškozených vodovodních uzávěrů ve škole, hodnota díla je 25.021,20 Kč.
13. Schvaluje výměnu bezpečnostně a technicky nevyhovujícího
el. rozvaděče veřejného osvětlení na
Horním Konci, předpokládaná cena
32 968,30 Kč.
14. Schvaluje opravu propustků,
kanalizace a komunikace poškozených při přívalových deštích v lokalitě
„Široké“ a pod hřbitovem, u družstva
a lokalitě „Na Drahách“. Dále schvaluje Smlouvu o přijetí účelové neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/ 1449/2010/KH ve výši
60.000,-Kč.

na dokončení opravy farní budovy,
avšak pouze za podmínky, že smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
bude uzavřena až s novým duchovním správcem farnosti Prakšice. Účel
dotace bude ve smlouvě přesně určen
a bude podléhat kontrole.
17. Schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce Prakšice za rok
2009.
18. Schvaluje změnu rozpočtu
č. 1 v roce 2009 dle předloženého
návrhu.
19. Schvaluje na nastávající volební období devíti členné zastupitelstvo
Obce Prakšice.
20. Nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 49/2 v k.ú. Prakšice.
21. Souhlasí, aby za nové rozhlasové přijímače místního rozhlasu byl
vybírán poplatek ve výši 600,- Kč.
22. Bere na vědomí odstranění cca
100 m3 polámaných stromů v obecním lese po bouřkách a přívalových
deštích.
23. Schvaluje zhotovení vítacích
tabulí při vjezdu do obce firmou
MANARES. Na tabulích bude vyobrazen obecní znak.

15. Na základě „Smlouvy o vzájemné spolupráci obcí“ souhlasí s převzetím ideální poloviny vodovodní sítě
v k.ú. Prakšice do majetku Obce Prakšice za podmínek stanovených v této
smlouvě a zároveň souhlasí s ložením
uvedeného majetku do společnosti
SVaK, a.s. Uh.Hradiště oproti získání
adekvátního akciového podílu.
16. Schvaluje žádost o poskytnutí
finanční podpory Římskokatoliské
farnosti Prakšice ve výši 200.000,- kč
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Příroda nás potrápila
Jak sledujeme téměř denně ve
zprávách, příroda je v poslední době
velice nevyzpytatelná. Ať už je to
během zimy, kdy nás zásobí neuvěřitelným množstvím sněhu, nebo v letních měsících, kdy nás sužují lijáky,
průtrže mračen a silné bouřky. Tyto
pohromy se nevyhnuly ani naší obci.
Naštěstí nedošlo k žádným zraněním
a ačkoli škody nebyly tak obrovské
jako v jiných místech, museli následky těchto pohrom následně odstraňovat jak obyvatelé, tak i obec samotná. Máme tu pro vás několik snímků
z 1. června, kdy nás potrápil přívalový
déšť a z 12. června, kdy se především
školní zahradou prohnala vichřice
a vyvrátila několik vzrostlých stromů. Po následné prohlídce musely
být odstraněny ještě další poškozené
stromy. Náš park už nevypadá jako
dříve, bezpečnost je ovšem přednější.
Vysadíme stromky nové a budeme si
jen muset počkat několik let, až opět
doroste do své původní krásy.
Irena Bandriová
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Dotace
Tento vodní propustek byl zničen při letošních povodních v měsíci
květnu a červnu. Opraven byl celkovým nákladem Kč 149.400. Na jeho
opravu byla poskytnuta Obci Prakšice
účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč 60.000
na základě Smlouvy č. D/1449/2010/
KH.

Hodnocení
Vážení spoluobčané.
Je konec dalšího volebního období. Pro mě to znamená, že po dvaceti
letech v zastupitelstvu obce, po jednom roku ve funkci předsedy místního národního výboru v roce 1990, a po
čtyřech volebních obdobích ve funkci
starosty obce, od roku 1994 doposud,
končím své účinkování jako přední
představitel Obce Prakšice.
Vzpomenu-li na těžké počátky ve funkci nezkušeného předsedy
a porovnám- li je s funkcí dlouhodobého starosty, mohu pouze konstatovat, že funkce předsedy byla snadnější
než funkce starosty v dnešní době .
Po zlomovém roku 1989 byli sice
ve veřejné správě ještě úředníci, kteří
odhodili stranické průkazy, měli ještě
strach z toho, co přijde a možná, že
přijdou o práci, ale byli tam také ti,
kteří nově nastoupenou cestu svobody a demokracie uvítali a byli ochotni
podávat maximální výkon, nehledě na
mizernou odměnu. Byrokracie byla
v plenkách, vyřizování různých povolení a žádostí bylo daleko snadnější
a rychlejší, nehledaly se příčiny, proč
to či ono nejde, ale prostě se hledaly
nejschůdnější cesty, jak lze předložené
žádosti o různá povolení rychle vybavit a povolit.
Vzpomínám si, že stavební povolení na opravu průtahu státní silnice
naší obcí jsem vyřídil, tehdy na ONV
v Uherském Hradišti, během jedné
hodiny, bez písemné žádosti. Dnes by
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něco podobného nebylo možné a vyřízení takového povolení by trvalo rok,
možná i déle. Státní úřední šimlové ve
veřejných službách si svoji nepostradatelnost hledají v děravých zákonech,
kde nalézají vysvětlení pro kladení
dalších podmínek, které musí žadatel
splnit, než se konečně dočká povolení.
Je to řetěz vytvořený z kanceláří, kterými musí žadatel projít než- li se dostane k cíli. Tito byrokraté svým přístupem žadatele připravují o drahocenný
čas, o nervy a znepříjemňují mu život.
A netýká se to jen pověstného brodského stavebního úřadu, platí to všeobecně.
V roce 1990 jsem byl ve funkci předsedy MNV, místopředsedou
byl Jaromír Čáp. Tehdy jsme začali
společně hledat cestu pro vybudování vodovodní a plynovodní sítě pro
obě obce. Po obražení několika úřadů
včetně krajského, tehdy ještě v Brně,
se nám podařilo získat alespoň příslib,
že můžeme zajistit projektovou dokumentaci na vodovod. A tak jsme s projektantem Ing. Stanislavem Kusákem,
rodákem z Prakšic, procházeli vesnici
a určovali předběžnou trasu budoucího vodovodního řadu. Projektová dokumentace byla hotova v roce
1991. Výstavba vodovodní sítě měla
být rozčleněna do dvou etap, v první
etapě měl být vybudován vodovod
v Prakšicích a nositelem této akce měla
být Obec Prakšice . Bohužel, obecní
rada se chtěla v roce 1991 zbavit sta-

rostí a zodpovědnosti, a proto rozhodla, že celou akci převede na Obec
Pašovice, a tak se stalo, že vodovodní
síť, která je vybudována v k.ú. Prakšice je majetkem Obce Pašovice. Připomínám, že toto špatné rozhodnutí
učinili členové rady zvolení ze zastupitelstva složeného z lidovců. Započetí výstavby vodovodního řadu v obci
jsem se už nezúčastnil, protože jsem
na to neměl kompetence. Když jsem
v roce 1994 byl zvolen do funkce starosty, nebyl vodovod ještě dokončen,
na jeho dokončení chyběly peníze.
Finanční částku cca1,5 mil na dokončení se nám podařilo sehnat na tehdejším OÚ v Uh.Hradišti, a tak mohl
být vodovod konečně dokončen.
Po zvolení do funkce starosty jsme
s několika členy tehdejšího zastupitelstva obce navrhli, schválili a nechali
vypracovat „ Programu rozvoje vesnice“, kde byly stanoveny priority
a plán rozvoje na další léta. Do programu byla zahrnuta obnova krytu místních komunikací, oprava střechy školy
a sálu včetně sociálních zařízení,
oprava pálenice, rekonstrukce koupaliště, rehabilitace veřejných ploch
v prostoru návsi včetně nových výsadeb zeleně, regenerace zeleně v okolí
školy, celková rekonstrukce chodníků
a komunikací, dobudování kanalizace, vodovodu, plynovodu, novostavba obecních bytů nebo domů, změna
zastřešení obecního úřadu, pohostinství, bytového domu, hasičské zbrojnice, rekonstrukce osvětlení v obci
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včetně nasvícení kostela, vydláždění
hřbitova včetně osvětlení a další akce
měly být doplňovány dle naléhavosti.
Na uvedený program navazovalo
zadání a vypracování „Územního plánu sídelního útvaru Prakšice“. Územní
plán byl zaměřen především na určení lokalit potřebných pro výstavbu
rodinných domů a bezúplatné získání
státních pozemků. V průběhu let byl
územní plán doplněn o další dodatky, kde byly schváleny nové lokality,
a to především pro průmyslové zóny,
novou komunikaci, suché a mokré
poldry, výsadbu nových lesních porostů, cykloturistické trasy, pro výstavbu
rodinných domů, nové vodní plochy,
aj.. Na základě „Programu rozvoje
obce“ byla postupně zadávána a vypracována potřebná projektová dokumentace (také do šuplíku), na jejímž
základě byly potom získávány státní
dotace na vybudování naplánovaných
akcí. Tak mohla být v naší obci provedena díla, na které by obecní finance
nemohly stačit. Byly stanoveny priority. Hlavním cílem bylo vybudování
infrastruktury potřebné pro vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných
domů a bytů.
Na základě stanovených priorit
byla v obci vybudována kanalizace,
vodovod, plynovod, elektrická síť,
osvětlení a komunikace včetně
nových lokalit určených pro
výstavbu rodinných domů, a to Za
Humny, Horní Rybníky a Horní
Konec. V obci byly opraveny téměř
všechny chodníky a místní komunikace ve Vinohradech , Dolní Újezdech
a na Horním Konci.
Byla zakoupena a zrekonstruována
budova pohostinství. Byla provedena
rekonstrukce budovy obecního úřadu,
hasičské zbrojnice a celková oprava
„Domu služeb“.
V obci bylo postaveno dvanáct
nových bytů, bytovka u školy byla
kompletně zrekonstruována. Nájemné
z patnácti bytů je slušným finančním
přínosem do rozpočtu obce.
Základní škola, mateřská škola, sál
a tělocvična byly kompletně zrekonstruovány a vybaveny novým potřebným zařízením. Pro mateřskou školu
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a náves byly pro děti zakoupeny a instalovány herní prvky. Do základní školy
a mateřské školy bylo investováno cca
40mil. korun mimo další každoroční
provozní náklady.
Byla provedena regenerace zeleně veřejných ploch. Uprostřed návsi
byly vykoupeny staré domy, které byly
zbourány a na jejich místě byla vysázena zeleň. Byla provedena obnova
a nová výsadba zeleně ve školní zahradě a na sportovním areálu.
Na udržování zeleně byly zakoupeny potřebné stroje a zařízení, které
jsou od jara do podzimu dostatečně vytíženy, některé jsou využívány
i v zimním období.
Na sportovním areálu bylo provedeno vyasfaltování přístupových
ploch, nově postavena zeď a oplocení, zrekonstruována větší část tribuny,
bylo vybudováno víceúčelové hřiště,
byl nainstalován závlahový systém
travnaté plochy hřiště, byla provedena
regenerace travnaté plochy, v tomto
roce se provede rekonstrukce běžecké
dráhy basketbalového hřiště a doskočiště pro skok daleký. Tím dosáhnou
finanční náklady vložené do sportovního areálu celkové výše cca 6mil.
korun.
Bylo provedeno vydláždění a osvětlení hřbitova, byly poskytnuty nemalé
dotace na opravu kostela a fary, které
nejsou majetkem obce.
Tyto dary a investice do církevního majetku přišly obec na cca 3 mil
korun.
Byly a jsou finančně a majetkově
podpořeny zájmové organizace působící v naší obci např. myslivci, sportovci
aj. Nemalé finanční prostředky po léta
plynou do zajištění chodu školy, školky
a činnosti dobrovolných hasičů.
Díky dobrému zacházení s finančními prostředky a využíváním státních
dotací si obec nemusela brát úvěry ani
půjčky. Za dobu mého starostování
bylo ve prospěch obce proinvestováno
téměř 100 milionů korun. V dnešní
době má obec, na rozdíl od asi 70%
zadlužených obcí, stále dostatečnou
finanční rezervu, cca 12,5 mil. Kč, která může být uvolněna na další investiční akce.

Pozemkový úřad zajistí vybudování tří povodňových poldrů ze státních
prostředků v hodnotě cca 40 milionů
korun. Písemnými smlouvami je zajištěno bezplatné převedení vybudovaných poldrů do majetku obce.
Ale nebyla zrekonstruována pálenice, investice do pálenice byla uznána jako nepotřebná. Občané si mohou
domyslet proč. Dále nebyla provedena
rekonstrukce koupaliště pro značné
nevratné investiční náklady, protože
by musely být zbořeny nevyhovující
kabiny a provedena úplná rekonstrukce bazénů a okolí, a tím by se předpokládané investice vyšplhaly až do výše
kolem 15 až 20 mil. korun a provozní
náklady by nebyly zrovna nejnižší.
Ve funkci starosty jsem vždy
s každým jednal na rovinu, říkal
jsem co jsem si myslel a dělal jsem to,
o čem jsem byl přesvědčen, že bylo
a je správné a co bude této obci ku prospěchu. Nikdy jsem neprosazoval žádné individuální zájmy, ani upřednostňoval zájmy organizací, dbal jsem na
dodržování nejdůležitějších právních
předpisů a zákonů.
Majetek a finance obce jsem spravoval a ochraňoval svědomitě a zodpovědně. Proto jsem často nesouhlasil
s poskytováním finančních darů organizacím a spolkům, které nebyly zřízeny obcí a které si nedokázaly jakékoliv
pomoci vážit a chtěly od obce pouze
brát, nikoliv dávat. S klidným svědomím mohu říct, že jsem nikoho neokradl, ani jsem se nenechal nikým
uplácet.
Děkuji všem bývalým i nynějším
spolupracovníkům z řad zastupitelstva
a obecního úřadu. Děkuji všem mým
voličům, kteří mně důvěřovali a dali
mně ve všech předcházejících volebních obdobích dostatečné množství
hlasů, a tím se zasadili o mé zvolení do
funkce starosty obce.
Závěrem mohu pouze říct, že jsem
se snažil být starostou všech občanů
a svěřenou funkci jsem vykonával rád,
čestně a svědomitě.

Vladimír Vlk, starosta obce
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Malé ohlédnutí
Vážení občané,
je zvykem po ukončení nějaké
životní etapy bilancovat. Bilancujeme
na konci roku, při životních jubileích
a já bych se ráda trochu ohlédla za
uplynulými čtyřmi roky, které jsem
prožila ve funkci místostarosty naší
obce.
Na začátku jsem byla nejprve překvapena vaší velkou podporou, kterou jste mi vyjádřili svými hlasy při
volbách. Následovala radost a velký
pocit zodpovědnosti, když jsem se
rozhodla o této funkci vůbec uvažovat. Podpora zastupitelů na ustanovujícím zasedání byla jednomyslná a já
se stala zástupcem obce. Ačkoli jsem
byla ve funkci neuvolněného místostarosty (tzn. že vykonávám vedle
toho dále své povolání),snažila jsem
se zjistit, kde bych mohla nejlépe své
schopnosti využít a rozhodla jsem se
vyplnit mezery ve fungování obce. Co
vlastně obnáší funkce místostarosty?
Místostarosta je povinen zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. Ale to by bylo poněkud
málo. Chtěla jsem život v obci rozšířit
o to, co jí (podle mě) chybělo, a proto
jsem obci nabídla to, co snad umím
nejlépe. V první řadě jsem chtěla
pokračovat v činnostech, které jsem
v minulém volebním období vykonávala jako předsedkyně kulturní komise – obohacovat a stále prohlubovat
obnovené kulturní a společenské
akce jako vítání občánků a návštěvy
u jubilantů. Tyto činnosti jsem rozšířila o již tradiční vánoční koledování
u stromečku, vánoční koncerty pro
seniory, o přijetí žáků ze školky a školy na obecním úřadě při příležitosti
jejich odchodu ze školy. Protože se
tyto akce setkaly s velkým ohlasem
u veřejnosti, vynaložila jsem všechny
síly na obnovu krásné obřadní síně
na OÚ, která roky sloužila jako místnost pro oslavy. Jsem velice hrdá na
to, že se nám to podařilo a všechny
akce probíhají v reprezentativních
prostorách k tomu určených. Protože mi bylo líto, že z těchto akcí na
obci nebo z návštěv u jubilantů ne-
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jsou žádné fotografie a zápisy, založila
jsem v roce 2004 kulturní kroniku
naší obce. Nyní už existují kroniky
dvě a jsou plné zápisů a snímků jak
našich spoluobčanů, se kterými jsme
oslavili jejich důležitá životní jubilea,
tak ze všech důležitých akcí, které
v Prakšicích za posledních šest let proběhly. Další s tím související činností,
kterou jsem na sebe převzala, je vedení obecních webových stránek. Jsou
aktualizovány přibližně jedenkrát
týdně a snažím se o včasné informování jak o věcech budoucích, ale také
co nejdříve vkládat reportáže a informace o věcech a událostech již proběhnuvších. Podobná situace pro mě
nastala i v době, kdy mi pan starosta
předal přípravu obecních novin. Připravuji je již osm let a přiznám se, že
jsem si na sebe „upletla“ bič ve smyslu
termínů vydání – před Velikonocemi,
před hodami, před Vánocemi. Ženy
a matky v těchto obdobích mají jiné
starosti než připravovat noviny. Ale
já jsem měla vždycky na mysli fakt,
že jsou to okamžiky střetávání rodin
a blízkých, a tím pádem i možnost pro
ně dozvědět se o dění v naší obci více
právě ze stránek našich novin. Daří se
mi doposud, že noviny vychází opravdu pravidelně 4x ročně v termínech
a musím říct, že díky všem dopisovatelům, přispěvatelům a fotografům
jsou tak obsažné a bohaté. Návštěvnost našich webových stránek a odezva na obsah i vzhled obecních novin
nejen u vás - místních občanů - mě
utvrzuje v tom, že tuto činnost, o kterém jsem neměla ze začátku ani páru
a kterou jsem se musela naučit od
nuly, snad zvládám ke spokojenosti
vás všech a k užitku obce.
Další část této mé kulturní a společenské činnosti, která vychází z podstaty mého hlavního povolání učitelky na umělecké škole, byla propagace
obce na všech možných frontách. Připomenu jenom akci Strom roku, která se týkala naší planuše, jež Prakšice
opravdu pozvedla do povědomí lidí
v celém regionu. Podílela jsem se na
přípravě nejrůznějších knih ( Koste-

ly na Slovácku od Radovana Stoklasy, Hody s právem na Uherskohradišťsku od PhDr. Ludmily Tarcalové;
v současné době jsem zpracovávala informace a fotodokumentaci pro
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které se chystá na podzim vydat
knihu Na paletě krojů); dále to byla
např. soutěž Vesnice roku, nejrůznější publikace, články do novin, turistické portály, mapy, kalendáře, účast
na Slavnostech vína, kde jsme mohli
propagovat naši obec a této možnosti jsem se snažila vždy stoprocentně
využít. Z dalších zrealizovaných akcí
pro občany vzpomenu např. počítačové kurzy, zájezdy do divadla, humanitární sbírky apod.
S mou funkcí samozřejmě souvisejí i jiné činnosti. Převzala jsem na
sebe část legislativní práce - bylo to
zpracovávání vyhlášek, řádů a směrnic. Ty následně podléhaly schválením na příslušných místech a posléze
i schválením zastupitelstvem.
Nezmiňuji zde samozřejmou
účast na zasedáních obecního zastupitelstva, které rozhoduje o všech
projektech, investicích a plánech
naší obce. Můj hlas byl jeden z devíti, které rozhodovaly o tom, jak bude
naše obec vypadat a jak bude fungovat. Shrnutí investičních akcí v obci
v tomto volebním období nechám na
panu starostovi. Věřím, že všechna
rozhodnutí obecního zastupitelstva
se v budoucnu ukáží jako správná
a smysluplná.
A z čeho mám největší radost?
Mám pocit, že se naše obec začíná
v posledních letech „probouzet“, že
se vy – občané – začínáte více a více
zapojovat do akcí v obci ať už jako
diváci, účastníci nebo jako samotní
organizátoři a autoři. Těší mě vaše
probouzející se aktivita, díky níž roste
v obci pocit sounáležitosti a pospolitosti. Je to ještě cesta na dlouhou trať,
ale máme dobře nakročeno, tak si to
nepokazme malichernostmi.
Chtěla bych na závěr poděkovat vám všem za podporu nejen
o posledních volbách, ale během
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celých čtyř let v mé funkci místostarosty obce Prakšice. Děkuji všem,
kteří se aktivně zapojovali do všech
akcí a byli mi nápomocni při jejich
přípravě a průběhu. Není to tak
samozřejmá věc. Pokud chce člověk
něco dokázat, má nějakou představu a vizi, musí mít kolem sebe stejně

Společenská kronika
V měsících květen – červenec
oslavili svá významná kulatá životní
jubilea tři naši spoluobčané : 80 let
pan Stanislav Běhůnek a pan Alois
Dítko, 85 let paní Marie Běhůnková.
Všem ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a osobní
pohody!

naladěné a ochotné lidi. A já si práce a podpory všech těchto lidí velice
vážím. Vždycky se dá udělat něco lépe
nebo jinak, věřím však, že jsem vaši
důvěru nezklamala. Já jsem se aspoň
o to maximálně snažila, ačkoli to bylo
někdy dost obtížné.
Přeji vám všem krásné léto. Užijte

si odpočinku a relaxace, načerpejte
mnoho sil do všech vašich činností, do nichž vám přeji hodně zdaru
a úspěchů.
Irena Bandriová,
místostarosta obce Prakšice

Evidence obyvatel ke dni 22.03.2010
2. Úmrtí
• Josef Varaďa
• Anežka Varaďová
• Anežka Blahová

4. Odhlášení
• Anna Ševčíková
• Radim Králík

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni
30.06.2010 - 967.

3. Přihlášení
• David Bakalář

Vítání občánků
Firma provádí montáž :
- sádrokartonů, příček, podhledů
- půdních vestaveb
- střešních oken
- plovoucích podlah
- kazetových podhledů TERMATEX

Vlastimil Drábek
mobil : 737 764 338

V prvním pololetí letošního roku nastala v naší obci
po delším čase neobvyklá situace. Narodilo se nám pouze
jedno miminko. Přesto jsme samozřejmě i pro něj uspořádali vítání. Tímto vám všem představujeme v současné době oficiálně nejmladší občanku obce Prakšice Sofii
Chludovou (na snímku se svými rodiči). Přejeme celé
rodině hodně zdraví a štěstí!
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Prakšice 161
e-mail : vlastimildrabek@seznam.cz
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Sbírka ošacení
Ve středu 14. července proběhla
v naší obci sbírka použitého ošacení. Po problémech v podobě výkopových prací u sálu, které zabránily
uskutečnění sbírky v původním termínu, nakonec vše dopadlo dobře.
Za vzniklé komplikace se dodatečně
omlouváme.
Sbírka byla záměrně avízována
měsíc dopředu, aby mohli všichni
v klidu vytřídit oděvy ve svých skříních a této možnosti využilo opravdu mnoho občanů, protože nakonec
se sesbíralo tolik materiálu, že zabral

zcela celý prostor vstupního vestibulu
u sálu. Sesbíralo se nejen ošacení, ale
taky boty a nádobí. Musela jsem zodpovědět mnoho dotazů na další osud
sbírky, a tak i nyní vás seznámím, jak
celá akce probíhá.
Diakonie
Broumov
provádí
podobné sbírky po celé naší republice. Pro sesbíraný materiál si sama
tato organizace přijede a také další
osud je zcela v její kompetenci. Proběhne třídění ošacení na použitelný
materiál, který se dál expeduje do
azylových domů a sociálních zaříze-

ní. Poškozené ošacení se převede na
další průmyslové zpracování nebo se
ekologicky zlikviduje. Nejen v konečné fázi poslouží ošacení potřebným,
ale i na celém procesu sbírky (svoz,
třídění, zpracování) se podílí lidé těžce umístitelní na trhu práce. Děkuji
všem, kteří se zapojili do této sbírky. Věřte, že jste přispěli dobré věci
a někomu aspoň trochu ulehčili
v jeho nelehkém osudu.

Irena Bandriová

Slavnostní přijetí na obecním úřadě
Ve čtvrtek 17. června se uskutečnilo po roce další slavnostní přijetí
žáků z mateřské i základní školy na
Obecním úřadě v Prakšicích. Tato
tradice probíhá už třetím rokem a je
to příjemné setkání a slavnostní rozloučení s žáky, kteří opouštějí mateřskou školu a s žáky 9. třídy, kteří po
prázdninách nastupují na střední
školy a odborná učiliště.
Všechny slavnostní události probíhají už rok v obnovené obřadní síní
našeho obecního úřadu. Z kapacit-

ních důvodů byla tato akce rozdělena
na dvě části : nejdříve proběhlo slavnostní pasování mateřšťáků do řad
prvňáčků a ve druhé půli jsme se rozloučili s žáky 9. třídy. Všichni zúčastnění žáci si vyslechli projev místostarostky obce a ředitele školy, během
akce předvedly svůj program jak děti
ze školky, tak i z folklórního kroužku
ZŠ. Zúčastnění žáci si odnesli dárky
a pamětní listy a všichni hosté a rodiče se zapsali do kulturní kroniky
Obce Prakšice.

Jsem osobně velice ráda, že se
tyto akce setkávají s velkým ohlasem
u veřejnosti, o čemž svědčí účast žáků,
rodičů i hezké zápisy v knize. Několik
snímků ze setkání na obecním úřadě naleznete na zadní straně tohoto
vydání, více fotografií si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

místostarosta obce

Prakšická jízda králů a český král Matyáš Korvín
Všichni známe Jízdu králů v nedalekém Vlčnově, která se každoročně
koná v závěru května. Není jediná.
Pravidelně se dodnes koná i Jízda
králů v Hluku a Kunovicích. Jednou
za 6 let se tyto tři Jízdy králů konají
souběžně, což byl případ roku 2008.
Málo kdo ale ví, že se dřív Jízdy králů konaly po celém Slovácku: v Uherském Hradišti, Uherském
Brodě, okolních vesnicích a také
v Prakšicích. Historicky první a také
poslední Jízda králů se odehrála
v Prakšicích v roce 1947. Zúčastnilo
se jí 23 jezdců na koních. Její průběh
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byl obdobný zvyklostem, které známe
z Vlčnova. Jezdci vyvolávali po
Prakšicích verše na oslavu svého krále a žádali o jeho obdarování. Další pokračování
však již bylo odlišné. Jezdci z
králem odjeli z Prakšic na Velký Ořechov, pak na Kelníky,
Zlámanec, Svárov, do Částkova , Nedachlebic a lesem zpět
do Prakšic. To vše jim trvalo celý den. Mezitím doma
v Prakšicích netrpělivě čekali
na jejich návrat,ať už manželky či „galánky“, neboť slavnosti ze účastnili svobodní i žena-

tí muži. Králova družina se vrátila
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do Prakšic až „potmě“, mnozí hodně
rozjaření a aby tomu nebylo málo, tak
se všichni odebrali pokračovat v oslavách do Běhůnkovy hospody. Ještě,
že se jim při tom všem neztratil král,
kterým tehdy byl Stanislav Vlk (1932)
z č. 9. Na dochované fotografii z této
akce jsou v dívčích krojích zobrazeni členové královy družiny –pobočníci, vlevo Stanislav Běhůnek (1930)
z č. 25 a vpravo Augustin Vlk (1927)
z č. 22. ( viz foto č.1).
Přitom právě Prakšice mají
k důvodu konání jízdy králů nejblíže. Jak je to možné...? Vše souvisí s legendou o útěku krále Matyáše
v přestrojení z prohrané bitvy. Ten aby
si zachránil holý život, převlékl se do
ženského oděvu, tvář zakryl pentlemi
a obklopen svou družinou prchal do
Uher. Důležité na tom je fakt, že bitva
se historicky udála jen pár kilometrů
od Prakšic, na náhorní plošině nad
Bílovicemi, a hlavně fakt, že první
vesnice, kterou možná Matyáš projel
při tomto útěku do Uher, byly právě
Prakšice...
Druhá polovina 15. století se nesla ve znamení válek o český trůn.
Tentokrát mezi Jiřím z Poděbrad
a Matyášem Korvínem. Jiří z Poděbrad byl korunován českým králem
v roce 1458 na Staroměstské radnici
v Praze českým sněmem. Zpočátku
byli oba přátelé- český král Jiří za
Matýáše Korvína provdal svou dceru
Kateřinu a pomohl mu získat uherský trůn. Kateřina však záhy zemřela
a král Matyáš se znovu oženil. Král Jiří
byl husitský král a byl proto výraznou
většinou katolické Evropy i domácími odpůrci, především z vedlejších
zemí Koruny české (Moravy, Slezska
a Lužice) a z německých měst Moravy, považován za husitského kacíře
a povýšence nízkého původu (dokonce prý nemanželského), který se
zmocnil panovnického českého trůnu neprávem. Když uvrhl v roce 1466
papež Pavel II. českého krále Jiřího
z Poděbrad jako kacíře do klatby
a vyhlásil proti němu křížovou výpravu, tak katolický uherský král Maty-
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áš Korvín se postavil do jejího čela.
V roce 1468 se oba králové střetli
u Vilémova a král Jiří krále Matyáše
porazil. Zajatý Matyáš slíbil, že od
dalšího boje upustí. Po svém propuštění se však nechal českou katolickou
šlechtou zvolit 3. května roku 1469
v Olomouci za českého krále. Matyášova volba byla uznána nejen moravskými pány, ale i zástupci vedlejších
zemí Koruny české. Jiříkovi tak zůstala vláda pouze nad kališnickou částí
Čech. Jinými slovy-české království
mělo teď krále dva. Je zajímavé, že
Uherské Hradiště zachovalo věrnost
králi Jiřímu a Uherský Brod, tehdy
převážně katolický, otevřel brány ( za
vydatné přímluvy bratrů Dominikánů z kláštera ) králi Matyášovi. A co
Prakšice, na čí stranu se přiklonili ...?
Prostí obyvatelé asi moc informací o
politické situaci v království českém
neměli. Dál se asi plahočili na svých
políčkách a snažili se přežít. To prakšická šlechta informace určitě měla.
Prakšické biskupské léno od roku
1463 užíval vladyka Jan Důňa ze
Žákovic.
A protože lenní vlastník Prakšicolomoucký biskup Tas- se jako katolík postavil na stranu krále Matyáše,
tak je jasné, že i prakšický vladyka Jan
Důňa byl na Matyášově straně.
Tehdejší politická situace a spor
dvou „českých králů“ vyvrcholil 2.listopadu 1469 bitvou u Bílovic. Tuto
bitvu do dnešních dnů připomíná
pamětní deska na kříži poblíž Mistřic
( viz foto č. 3 ). Král Jiří ( tehdy byl
již nemocen-zemřel v r. 1471) poslal
namísto sebe do bitvy svého syna knížete Jindřicha Münsterberského.
Ten dokázal krále Matyáše porazit
a donutit ho k legendárnímu útěku
v přestrojení. A teď se dostáváme
k meritu věci. Kudy by nejpravděpodobněji utíkal král Matyáš po prohrané bitvě ? Určitě nejkratší cestou do
bezpečí. Do bezpečí svého nejbližšího opevněného města, což byl Uherský Brod. Nejschůdněji to určitě bylo
po staré královské cestě přes Hradčovice a Drslavice podél pravého břehu
Olšavy. Je však možné, že po prohrané
bitvě se Matyáš pokusil rychle zmizet

a ukrýt v hustých lesích a to byl směr
přes Prakšice. Takže, jestli na legendě o útěku v přestrojení něco je, tak
první sedláci, kteří krále na útěku asi
spatřili, byli ti prakšičtí a ne vlčnovští...Nicméně legenda vznikla a zvyk
připomínat si útěk krále Matyáše
z bitvy u Bílovic se naštěstí zachoval
do dneška....
Pro dokončení celého příběhu
útěku krále Matyáše z prohrané bitvy
je nutno vzpomenout i další pokračování této legendy. Král Matyáš se
při útěku své družině údajně ztratil.
Ukryl se v blízkém lesíku u Uherského Brodu. Na druhý den zrána tam jel
sedlák z předměstí pro dříví a zahlédl
v lese zuboženého promrzlého člověka. Vzal ho domů a uložil ho na peci.
Král v noci odhodil halenu (dívčí
převlečení ), rozžehl svíci a modlil se
z breviáře. Sedlák skulinou ve dveřích
zahlédl pána se zlatým křížkem na
prsou. Ihned vzbudil ženu a radil se
s ní, co dělat. Ráno se mu král Matyáš
dal poznat a poslal ho do města pro
pudmistra. Pudmistr Matějíček byl
švec a právě překládal kůže z kádě
do kádě.Sedlákovi nevěřil a nešel.
Král poslal pro něho podruhé. A tak
pudmistr, jak byl umazán, dostavil se
před krále. Král tím dotčen nařídil, že
v Brodě Uherském nesmí být nikdy
švec konšelem, ani pudmistrem. Tato
zásada se dodržovala až do roku 1864,
kdy byl za radního zvolen švec Láska.
Lesy, v níž se král Matyáš ukryl, se
nazývají od těch dob Králov.
František Buráň

3
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PEL – MEL
Zde si prohlédněte souhrn fotografií ze života v naší obci. V dubnu proběhlo otevření trasy cyklostezky v části obce
Horní Konec; další skupina fotek je z květnového stavění máje, kterou iniciovali obyvatelé Dolních Újezdů a na závěr
tu naleznete snímky z červnového prvního svatého přijímání. Fotografie na tuto stránku nám poskytli pan František
Blaha a pan Martin Jurák.

otevření cyklostezky

svaté přijímání
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stavění máje
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Poradna pro uživatele sociálních služeb
BEZPLATNċ VÁM PORADÍME!!
¾ v hledání vhodné sociální služby,
¾ s žádostí o pĜíspČvek na péþi, o dávky státní sociální podpory,
dĤchody, dávky a výhody pro zdravotnČ postižené,
¾ s uzavíráním a kontrolou smluv o poskytování soc.služby,
¾ se vším co souvisí se sociálním zabezpeþením,
¾ poskytneme informace rodinným pĜíslušníkĤm a osobám peþujícím.

Využijte našich služeb, jsme tu pro:
¾ osoby se zdravotním postižením a seniory,
¾ rodiþe dČtí se zdravotním postižením,
¾ opatrovníky osob zbavených zpĤsobilosti k právním úkonĤm,
¾ rodinné pĜíslušníky a ostatní peþující osoby.

NRZP ýR – Regionální pracovištČ pro Zlínský kraj
Poradna pro uživatele sociálních služeb Zlín
www.poradnaprouzivatele.cz
e-mail: zlin@poradnaprouzivatele.cz

Kontakt:
Gahurova 5265
760 01 Zlín
budova Domu kultury
tel. 575 570 700

Poradenské dny:
Út
8:00 – 16:00
ýt
8:00 – 16:00
(pĜestávka 12:00 – 13:00)
po dohodČ, lze domluvit schĤzku i mimo
uvedené poradenské dny
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Z činnosti mateřské školy
Konec školního roku je doba, kdy
hodnotíme, jak se nám podařilo splnit to, co jsme si stanovily na začátku
školního roku, jak děti prožily uplynulý čas, co se naučily a jaké znalosti
si odnesly do života.
Zpestřením vzdělávání dětí mateřské školy byla návštěva různých akcí.
Školní rok byl zahájen zajímavou ukázkou – výstavou dravců a přednáškou o jejich životě.
Nezapomenutelným zážitkem
pro děti byla návštěva divadelního představení
Divadla Spejbla a Hurvínka.
Na pohádky se děti těší vždy
nejvíce, několikrát za rok zajížděly různé divadelní společnosti do mateřské školy se svými
pohádkami a naše děti byly vždy
pozornými a vnímavými diváky.
Podzimní čas přinesl dětem
tradiční radovánky – opékání
brambor, pouštění draků a soutěž s výstavou ,,O nejkrásnějšího
podzimníčka,,. Nápadité výrobky
z přírodnin vytváří ve spolupráci
rodiče a děti a jsou vždy chloubou
celé rodiny. Vyhodnocení bylo
velmi obtížné, protože nápaditost
a fantazie dávají možnost vzniku úžasných postav a odměnu
si zasloužili všichni zúčastnění.
V letošním školním roce se
s účastí veřejnosti uskutečnil
druhý ročník ,,Zamykání zahrady,, .
Na děti čekalo překvapení – zdolávání stezky odvahy – a odměna, kterou
si převzaly děti přímo od broučků.
Lampionový průvod setmělou vesnicí byl pro děti lákadlem a velkým
zážitkem.
Mikulášská nadílka s čertovskou družinou a vánoční čas přinesl
do mateřské školy shon, očekávání
a těšení se, zkoušení a vyrábění. Děti
pekly perníčky, vyráběly dárečky
pro rodiče, zdobily školku, chystaly
vánoční vystoupení, učily se lidové
koledy, seznamovaly se s místními
lidovými tradicemi, těšily se na dárečky, které nalezly v mateřské škole pod
stromečkem. Vánoční dílna v školce
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dala možnost maminkám zastavit se
ve svém předvánočním shonu a strávit příjemně čas se svými ratolestmi.
Vystoupení skupiny dětí s vánočním pásmem bylo součástí Adventního koncertu pro seniory. Vánoční
vystoupení všech dětí mateřské školy
s programem u vánočního stromu
u OÚ v Prakšicích a pohoštění, kte-

ré zajistily členky výboru rodičů, byl
hezkou tečkou za starým rokem.
Nový rok přináší vždy něco nového. V březnu byl zahájen pro starší
děti předplavecký výcvik v areálu
Delfín v Uh. Brodě – děti se v něm
seznamovaly s vodou, hravou formou
se učily potápět, splývat a dalším plaveckým dovednostem. V dubnu si
vyzkoušely starší děti, jak se správně
pohybovat v silničním provozu na
kole i jako chodci. Že si z přednášky
odnesly hodně znalostí, si ověřily ve
společném testu, který zvládly bez
chybičky. Prakticky si totéž vyzkoušely na cvičném dopravním hřišti při
jízdě na kolech i koloběžkách i jako
chodci při procházení jednotlivých

úseků dopravního hřiště.
Společná vycházka obou tříd
k starému mlýnu ukázala dětem, jaká
krásná zákoutí skrývá naše vesnice
a bylo málo toho, co děti objevily, že
do přírody nepatří. Den Země připomíná nám všem, že záleží jen na nás
v jakém prostředí budeme žít.
Posledního dubna se mateřská
škola změnila v nepoznání. Místo dětí, přicházeli do tříd roztomilé čarodějnice a malí čarodějové. Svého přestrojení si užili
v karnevalové diskotéce a průvodu školou a vesnicí.
Hudební pořad s písničkami pro děti mateřské školy byl
zajímavý a zábavný. Společně
s kamarády z l. třídy ZŠ a z Mateřské školy Pašovice si zasoutěžili
a zazpívali.
Další veřejné vystoupení si
děti připravily pro své milované
maminky k Svátku matek.
Vyráběly dárky, pilně nacvičovaly básně a písničky, tanečky. Odměnou za vynaloženou
námahu jim byla pochvala a sladká pusa od maminky.
Na co se děti nejvíce těší? No
přece na školní výlet. I letos jsme
zvolily ZOO v Lešné a vůbec
nelitujeme (viz.foto). Je to jedna
z nejhezčích ZOO v naší republice. Každým rokem nás překvapí
něčím novým, přírůstkem zvířátek či
novým pavilonem. Děti se na zvířata těší, dopředu si o nich povídáme,
učíme se písničky, básničky. Letos
byl výlet obzvláště úspěšný – děti
se povozily vláčkem a zdarma i na
kolotoči. Poslední penízky utratily za
drobné dárky a spokojeností jim oči
jenom zářily.
Protože už druhým rokem pracuje výbor rodičů téměř ve stejném
složení, je to znát na všech akcích,
které společně pořádáme. Vítáme
ochotu a iniciativu maminek, které
rády pomohou. Jednou ze společných
akcí bylo i zorganizování a uskutečnění ,,Pohádkového lesa,, ke Dni dětí.
Sešly se nejen děti z mateřské školy,
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ale i děti z celé vesnice.
Do organizace této akce se ochotně zapojilo i místní Sdružení myslivců Jeleňa, které zapůjčilo chatu
v Jeleňoch, připravilo louku k akci,
pomohlo s navezením občerstvení,
obsluhou, pro děti i dospělé připravilo zábavu. Do akce se zapojil kolektiv
zaměstnanců mateřské školy – někteří
žáci 9. třídy, ochotná prakšická mládež se změnila v pohádkové postavy
na 10 stanovištích a zadávali dětem
úkoly a odměňovali je za splnění úkolů drobnými dárky a sladkostmi. Po
absolvování všech stanovišť si všichni
pochutnali u táboráku na špekáčcích.
Děkujeme všem, kteří se na této
akci jakkoliv podíleli, bez sponzorů

a jejich finanční a materiální pomoci,
bez ochotných rukou tatínků, maminek, pomoci místního mysliveckého sdružení a zdravotního dozoru
paní Marty Jankůjové, by se nedal
pohádkový les zajistit. Odměnou za
vynaloženou námahu bylo nadšení
a spokojenost dětí. Krásné slunečné
počasí přispělo k hezky prožitému
sobotnímu odpoledni.
V červnu na děti mateřské školy čekalo ještě překvapení v podobě
hledání pokladu, zmrzlinek, sportovního dopoledne – VI. Olympiády MŠ Prakšice, na mladší děti pak
loutková pohádka O Smolíčkovi
pacholíčkovi. Starší děti změřily své
dovednosti v plavecké soutěži Žab-

ka Žofka, na sportovním dopoledni
pořádaným Domem mládeže v Uh.
Brodě. Hezkou tradicí se stalo setkání dětí vycházejících mateřskou školu
s představiteli obce Prakšice a poslední
spaní předškoláků v mateřské škole.
Děkuji maminkám výboru, které
se s námi letos loučí, za práci pro děti
mateřské školy.
A co ještě dodat? Na závěr popřejeme všem dětem a jejich rodičům
hezkou dovolenou a pěkné prosluněné prázdniny. Více fotografií z našich
akcí naleznete na www.zspraksice.cz.

Marta Minaříková,
vedoucí učitelka MŠ

POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 29. května proběhl v prostoru cyklostezky Horní Konec I. ročník pohádkového lesa, který pořádala mateřská škola a výbor rodičů při MŠ. Počasí i celá akce se zdařily a vy si můžete prohlédnout několik snímků, které nám
zaslal pan František Blaha.
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Střípky ze školy
Divadélko Karla Čapka
Ve čtvrtek 20. května 2010 přijelo do naší školy Divadélko Karla
Čapka z Hradce Králové. Pro menší
děti si protagonisté divadla připra-

vili pohádku s dopravní tematikou
- Jak Honza přešel na červenou
- a slavili s ní velký úspěch. Starším žákům netradičním způsobem

předvedli ukázky z děl Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Karla Čapka
a Aloise Jiráska.

Literární soutěže
Letos sklidili žáci naší školy spoustu úspěchů nejen v olympiádách, přírodovědných, výtvarných a jiných
soutěžích, ale také v literárních soutěžích. Přečtěte si práce nejúspěšnějších z nich.
Pohádka o černé barvě
Byla jedna barva a ta byla velice
smutná. A proč? Protože byla černá
snad i černější než tma. Všichni se jí
vysmívali. Jednou se odvážila a vyšla
ven. Tam potkala bílou barvu. A divte
se, nevysmála se černé barvě, ale chtěla se s ní skamarádit. Byly to potom
největší kamarádky. Jednou šly spolu
do knihovny a objevily knihu o moři,
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které dokáže změnit smutnou barvu
ve veselou. Knihu našly mezi spoustou velkých starých knih. Prohlédly
si ji a nesly si ji domů. Na druhý den
se vypravily do hor. Když přišly mezi
dvě vysoké skály, uslyšely, jak někdo
naříká. Za skálou seděl velký smutný
medvěd. Trápilo ho, že je celý černý
a není ho pomalu ani vidět. Barvy
mu řekly, ať jde s nimi hledat zázračné moře, které může i jemu pomoci.
A tak šli společně dál cestou necestou, až potkali bílého koníka. Ten
naříkal, že celá jeho rodina jsou zebry
a jenom on zůstal celý bílý a jiný než
ostatní. Přidal se tedy k nim, aby společně našli pomoc.
Po dlouhé cestě se před nimi obje-

vilo nádherné azurově modré moře.
Všichni se s radostí rozběhli do vody.
Když vyšli z moře ven na břeh, nestačili se divit. Koník měl na sobě krásné černobílé pruhy, medvěd zase na
hrudi krásnou žlutou srst. Všichni
se moc radovali. A co naše dvě barvičky? Když vyšly z moře, byly tak
nádherné, až z nich oči přecházely.
Už neměly jen jednu barvu, ale tisíce
jiných jakoby z duhy. Od žluté, červené, oranžové, modré, zelené po zlatou
a stříbrnou.
Ta dlouhá pouť se jim nakonec
přece jenom vyplatila.
literární soutěž Hledání
Dušan Kratochvíl, 9 let
2. místo
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Návštěva divadla
Říká Vám něco název Sluha dvou
pánů či jméno Carlo Goldoni? Že ne?
Ale určitě znáte českého herce Miroslava
Donutila, který na prknech Národního
divadla již několik let exceluje v hlavní
roli stejnojmenné komedie tohoto ital-

ského dramatika. Městské divadlo Zlín
má právě tuto hru v repertoáru, a tak se
i naše škola v květnu vydala za kulturou. My jsme se sice museli obejít bez
pana Donutila, ale herci zlínského divadla předvedli skvělé výkony a zajímavé

bylo také jejich pojetí i kostýmy, které
dodaly komedii plné nedorozumění
šmrnc. Děti se dle ohlasů výborně bavily a v neposlední řadě se přesvědčily, že
návštěva divadla rozhodně není nuda
a už se těší na další představení.

Návštěva požární stanice
V zimě navštívili 2. a 6. třídu
v rámci preventivně výchovného projektu „Hasík“ hasiči z Uherského Brodu. Projekt byl zaměřen na požární
prevenci a ochranu obyvatelstva. První dvě hodiny probíhaly ve třídách,
třetí setkání se uskutečnilo přímo

v budově požární stanice v Uherském
Brodě. Vyškolení hasiči dětem velmi
zajímavou formou přiblížili svou práci, upevnili jejich znalosti týkající se
požární ochrany a poskytli také mnoho nových informací. A takto vidí návštěvu požární stanice žáci šesté třídy:

„Třetí návštěva hasičů se konala
v hasičské zbrojnici v Uherském Brodě. Mohli jsme nakouknout k panu
řediteli do kanceláře, do zbrojnice
i garáží, kde jsme si pořádně prohlédli hasičská auta a výstroj. Jako
dobrovolník k výkladu hasičů sloužil
náš spolužák Libor. Například ho
položili do vaku, ve kterém, když se
nafoukne, dojde ke zpevnění páteře.
Viděli jsme různé druhy zásahových
hadic a vyzkoušeli na nás stroj, který při požáru vyhání z domu kouř.
Zážitek máme všichni obrovský
a už se těšíme na nějakou podobnou
akci!!!

Řekni drogám NE
Koncem května se v Uherském
Brodě v rámci celostátního protidrogového preventivního programu
s názvem „Řekni drogám NE“ konala
beseda s MUDr. Jiřím Preslem, který
je odborníkem v oblasti diagnostiky
a léčby závislostí na návykových lát-

kách a řadu let působí také v oblasti
prevence. Na úvod organizátoři promítli krátký film o tom, jak si někteří
lidé ničí zdraví tím, že užívají návykové látky. Po zhlédnutí filmu mluvil
pan doktor o nebezpečí užívání nejen
alkoholu a tabáku, ale i jiných látek,

které každoročně berou život mnoha
lidem. Přítomen byl také pplk. JUDr.
Miloslav Dočekal, ten hovořil o vlivu
drog na kriminalitu. Společně potom
odpovídali na dotazy dětí. Příjemnou
tečkou za programem byla píseň mladého zpěváka Juliána Záhorovského.

My a děti aneb škola – základ života
Dovolila jsem si vypůjčit úvodní
moto z názvu onoho nezapomenutelného filmu. Doba se oproti ději filmu
samozřejmě změnila. Mění se nároky
a požadavky společnosti na člověka,
ale hlavně se mění morálka společnosti. Chování a jednání žáků je však
pouze odrazem chování dospělých.
My v ZŠ a MŠ Prakšice zastáváme
názor, že každý člověk může svým
postojem pozitivně ovlivnit výchovu
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mladého člověka. Komenský byl přesvědčen, že učit lze slovy, vychovávat
jen příkladem. Hluboká pravda, která má platnost v každé době. Avšak
nejenom učitelé, ale zejména rodiče a široká rodina utvářejí charakter
člověka. Pevná citová vazba rodičů
k dítěti a jistota lásky i pochopení
radostí i strastí dítěte je nenahraditelná. Každý učitel se o tom přesvědčuje
každodenně. O dárku v podobě dra-

hého mobilu se zmíní jednou, dvakrát – ale že s rodiči jeli na výlet, kde
se přihodilo to či ono nebo se sešla
široká rodina, kde si zajímavě i s prarodiči povídali či společně pracovali
na nějakém výrobku, je pro ně nezapomenutelné ještě po letech.
Děti ve svém vývoji potřebují mantinely, ve kterých se dokáží pohybovat
a orientovat. Pokud nejsou stanovená
žádná pravidla, tak je mladý člověk
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bezradný a hledá. Někdy nachází
i závadovou partu rádoby kamarádů,
která pro něj zmiňované mantinely postaví. Pak nastává problém pro
rodinu i školu.
V současné době v každé škole
řeší pedagogové problémy s nevhodným chováním žáků vůči svým spolužákům. A „škádlení“ dětí v dnešní
době přesahuje mnohdy chápání nás
dospělých. Zde je na vedení školy,
jak se k daným problémům postaví. Víme, že existují školy, které nad
podobnými „legráckami“ přivřou
oči. V naší škole chceme, aby každé
dítě, které do ní v první třídě vstoupí
a v deváté odchází, mělo po celou
dobu docházky pocit maximálního
bezpečí a okamžitého zastání. Ihned,
a to i na úrovni vedení školy, řešíme
jakýkoliv problém, který by mohl přerůst v šikanu dítěte nebo jeho poškozování. Víme, že tyto kroky nejsou
vždy mezi rodiči populární, zvláště
když jsou voláni do školy k dovysvětlení. Zažili jsme i výhrůžky ze strany
rodičů, které vyplývaly z nepochopení dané situace a také ze snahy zastat
se svého dítěte za každou cenu. Chápeme jejich jednání, ale zároveň je
vždy ubezpečíme, že nemůžeme jednat jinak. Máme nastavená pravidla,
která musí každý žák respektovat a se
kterými je každoročně seznamován.
To, že konáme správně, víme z anonymních dotazníků, kterými se pravidelně v rámci evaluace dotazujeme
žáků i rodičů. Přes 90% dotázaných
se v naší škole cítí naprosto bezpečně
a nebojí se do ní chodit.
Slušné chování a projevovaná úcta
k druhým byly kdysi samozřejmostí.
Velmi se snažíme, abychom v tomto duchu děti vychovávali i nadále,
i když negativní vlivy a vzory zvenčí,
a to nejenom díky masmédiím, jsou
velmi silné a nakažlivé.
Slušné chování a klid v hodině
je základ kvalitního vzdělávání. Jen
soustředěný, vnímavý a ničím nerušený člověk může podávat dobré
výkony. Kdysi úroveň školy zhodnotily výsledky v přijímacím řízení na
střední školy. V současnosti nabídka škol převyšuje poptávku, jelikož
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klesá počet dětí. A tak se i na dříve
prestižní školy dostávají žáci bez přijímacích zkoušek – jen na základě
výsledků v posledních dvou letech
školní docházky při rozličné úrovni škol. Přesto nás těší, že naši žáci,
kteří konají zkoušky na tyto školy,
se při přijímacím řízení umisťují na
prvních místech. Je to doklad jejich
připravenosti a znalostí. Opravdu
rádi slýcháváme při jejich pozdějších
návštěvách u nás, že neměli problém
přejít na střední školu a jejich znalosti
byly mnohdy vyšší než znalosti jejich
spolužáků z jiných škol.
Jejich dobrý start do dalšího typu
vzdělávání je však dán i úsilím jejich
učitelů, kteří se jim věnují s maximální péčí a to nad rámec jejich povinností. Všestranné zapojení do různých soutěží a olympiád je jednou
z možností porovnání škol na všech
úrovních. Již několik let si udržujeme
vysoký standart zejména v matematických a fyzikálních olympiádách či
přírodovědných a výtvarných soutěžích. Máme radost, že se každým
rokem přidávají úspěchy v měření sil ve všech ostatních oblastech.
Není účelem tohoto článku vypisovat
účasti a vítězství všech našich žáků
v soutěžích a olympiádách. Více lze
nalézt na našich webových stránkách
www.zspraksice.cz v sekci Olympiády a soutěže. Velmi nás ale potěšila umístění dětí v mezinárodních
a celostátních soutěžích, např.:
Malujeme po síti – Z truhly našich
prababiček (15. ročník mezinárodní
výtvarné soutěže Českého rozhlasu
s etnografickou tématikou)
do soutěže zasláno 3000 dětských
prací z Indonésie, Indie, Bosny a Hercegoviny, Běloruska, Ruska, Litvy,
Dánska, Keni a Slovenska, do finále
se probojovalo 300 prací
více na: http://www.rozhlas.cz/
malujeme/portal/
Tereza Vlková, 2.tř. – umístěna
mezi 10 absolutními vítězi
(žáky připravila Mgr. J. Kovaříková)
Barevný svět mezinárodní výtvarná soutěž, Třinec)
do soutěže zasláno 3392 prací dětí

z Česka, Slovenska a Polska
více na: http://www.7zstrinec.cz/
Vytvarka/BS/2010/BS10vysledky.htm
Šárka Zemánková, 8.tř. – 5. místo (účast na výtvarných dílnách)
(žáky připravila Mgr. J. Kovaříková)
Cestou dvou bratří (V. ročník
celostátní výtvarné soutěže pro děti
1. stupně)
soutěž zaštítila manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová, arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner a hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák
do soutěže zasláno 1106 obrázků, katalog vítězných prací najdete:
http://www.velehrad.eu/download/2010/Cestou_dvou_bratri_2010_
katalog.pdf
Ondřej Zálešák, 2.tř. -17. místo, Tereza Vlková, 2.tř. – 19. místo
a Adam Lukašík, 2.tř. – 21. místo
(žáky připravila Mgr. J. Kovaříková)

Pestrý svět na planetě Zem –
národní literární soutěž
celostátní kolo
A. Bednaříková – 1. místo
(připravila Mgr. I.E. Hendrychová)
Týká se to také tebe
1) výtvarná část soutěže (účastní se
děti z České republiky a Slovenska)
Tereza Vlková, 2.tř. – 1. místo
Veronika
Sedláčková,
7.tř.
– 2. místo
(žáky připravila Mgr. J. Kovaříková)
2) literární část:
Karolína Píšková , 3.tř. – 1. místo
Anna Bednaříková, 3.tř. – 3. místo
Kateřina Gajdůšková, 3.tř. – 2. místo
(žáky připravila Mgr. I.E. Hendrychová)
Máme rádi přírodu (celostátní
kolo literární soutěže)
Tereza Lukašíková, 6.tř. – 3. místo
(žáky připravila Mgr. M. Mahdalová)
Tyto a jiné skvělé výsledky našich
žáků jen potvrzují, že v Prakšicích
a Pašovicích máme šikovné a chytré
děti, které své schopnosti, znalosti
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a získané vědomosti mohou směle
poměřovat s jinými dětmi u nás i ve
světě. A to také díky motivaci svých
učitelů, kteří jim pomáhají překonat přirozenou lenost a nechuť dělat
cokoliv navíc. Myslím, že radost
z výsledků je jim pak dostatečnou
odměnou. Děkuji všem pedagogům, kteří žáky na soutěže a olympiády připravují. Vím, že tato jejich
nadstandardní péče není na jiných
školách běžná. Věříme, že díky nově
budovanému sportovnímu areálu
a tím kvalitnímu sportovnímu zázemí budou následovat výrazné úspěchy i v oblasti sportu a navážeme tak
znovu na kdysi velmi úspěšnou tra-

dici výborných sportovců prakšické
školy.
Naše škola se ze všech sil snaží
všem svým žákům poskytnout co nejlepší základ pro život. Už název našeho vzdělávacího programu „Všestranná příprava pro život“ dává vědět, že
chceme poskytnout základní vzdělání všem žákům bez ohledu na jejich
nadání a schopnosti. Vzdělávací program jsme tvořili sami s ohledem na
místní podmínky a možnosti. Nabízíme široký prostor všem dětem – těm,
kteří mají nadání a chuť jít dále studovat, ale i těm, které příroda obdařila
neskutečnou zručností a praktickým
pohledem na svět. Ostatně přijďte

se sami přesvědčit, co všechno škola
svým žákům nabízí ve volitelných
a nepovinných předmětech nebo
třeba kroužcích. Nabídka je pestrá.
V rámci oslav 60. výročí školy bude
škola otevřena široké veřejnosti.
Přijďte nás navštívit – jste srdečně
zváni.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a dospělým ničím nerušenou
odpočinkovou dovolenou.
Mgr. Marcela Chmelová,
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ
Prakšice

Sportovní soustředění
Ve dnech 24.-26. června se uskutečnil ve Vizovicích na Revice sportovně-relaxační pobyt našich nejmladších florbalistů a florbalistek.
Jen krátce…
První den (po nalosování družstev) se vyběhlo na trávník sehrát
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mini turnaj v kopané a někteří se
poprvé seznámili s pravidly softballu.
K mému velkému překvapení přišlo
i na samotnou hru.
Druhý den nám počasí nepřálo,
a proto jsme dopoledne využili velké
společenské místnosti v budově, kde

jsme si zahráli stolní tenis, někteří
si našli prostor na čutání s pěnovým
míčem. Netrvalo dlouho a počasí se
umoudřilo, takže následoval florbalový trénink pod vedením Terky Mošťkové (Mistryně ČR starších žákyň).
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Po obědě chvíle na relaxaci a jupííí na
vytoužený minigolf. Téhož dne, ještě
před večeří, se všichni podíleli na přípravě táboráku a kupodivu vyšel čas
i na přehazovanou.
Všem bych chtěla poděkovat za
příjemnou atmosféru, nadšení, chuť
sportovat a zodpovědný přístup
k plnění úkolů. Jste skvělá parta!!!
Michaela Mošťková

Zelená stezka – Zlatý list
Každoročně se účastníme ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Letos proběhlo okresní kolo na základně DDM
Uh. Brod na Maršově. Děti soutěžily
ve družstvech složených ze dvou

tříčlenných hlídek. Každá hlídka
odpovídala na otázky z oblasti botaniky, zoologie, mineralogie, ekologie
a poznávala předložené vzorky rostlin a živočichů. Naši žáci obsadili
2. místo a postoupili do krajského

kola ve Valašském Meziříčí. V nelehkém boji obsadilo družstvo ve složení
Tereza Gajdůšková, Lucie Heinrichová, Ondřej Rubeš, Iveta Gajdůšková,
Aneta Heinrichová a Lukáš Tomek
krásné 3. místo.

Exkurze Hostětín
Koncem školního roku se žáci
5. třídy vydali na exkurzi do ekologické vesnice v podhůří Bílých Karpat Hostětína. Děti se seznámily s problémy, se kterými se musela tato vesnice
potýkat. Jednalo se o ekologické vytá-

pění všech domů vyřešené centrální
spalovnou dřevního odpadu, šetrné
veřejné osvětlení obce, solární ohřev
vody, výrobu přírodních ovocných
moštů, sušení ovoce a biologické čištění odpadních vod. Žáci zhlédli všech-

ny uvedené příklady a v závěru exkurze navštívili nízkoenergetický dům
- jediný v ČR. Jako suvenýr si každý
odnesl ovocný mošt a řadu nápadů,
jak se může chovat k přírodě šetrněji.
Ing. Jana Horonyová

KALEIDOSKOP INFORMACÍ
Zveme naše krojované opět na
zájezd do Uherského Hradiště na
Slavnosti vína, který se uskuteční
v sobotu 11. září dopoledne. Obec
Prakšice zařídí odvoz mikrobusem
pro 16 krojovaných. Jak už se v minulých letech běžně zavedlo, je možné jet
na slavnosti i vlastním autem. Sejdeme se (jako vždy) pak na seřadišti ve
Vinohradské ulici. Přesné instrukce
se dozvíte před odjezdem z hlášení
místního rozhlasu.
V měsíci říjnu se uskuteční oslavy 60. výročí otevření Základní ško-

ly v Prakšicích. Podrobné informace
v době uzávěrky nebyly známy, opět
se vše dozvíte na plakátech a z hlášení
místního rozhlasu.
Již avízovaná kniha o Prakšicích
autora Jaroslava Gajdůška je před
svým dokončením. Bude vydána na
náklady obce v počtu 500 kusů a po
jednom kuse dodána do každého
domu. Jakým způsobem a za jakých
podmínek budou šířeny další výtisky,
rozhodne zastupitelstvo na zasedání
v září. O všem budete opět včas informováni.

Městské informační centrum
(MIC) v Uherském Brodě vydalo
cyklomapu našeho okolí. Zájemcům
je tato mapa k dispozici v kanceláři
OÚ.
Slovácké muzeum Uherské Hradiště připravuje k vydání další publikaci o krojích a tradicích na uherskohradišťsku. Prezentovat se v ní bude
slovem i snímky také obec Prakšice.
Kniha bude k mání o víkendu na
Slavnostech vína v Uh. Hradišti (11.
a 12.9.2010).

Oznámení
Z důvodu stavebních úprav a prací na sportovním hřišti se letošní ročník hasičské okrskové soutěže O pohár starosty obce nekoná. Budeme se těšit na další ročník v nově zrekonstruovaném prostranství.
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Slavnostní přijetí žáků ze základní a mateřské školy
na obecním úřadě
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