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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 17.veřejného zasedání konaného dne 16.12.2009.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Jaroslava Hladiše a pana Josefa Kadlčka
4. Schvaluje návrhovou komisi ve
složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Bere na vědomí, zprávu o plnění
plánovaných akcí v roce 2009. .
6. Bere na vědomí započetí výstavby
dalšího rybníku v k.ú. Prakšice firmou Rybářství Hodonín s.r.o., Písečná 741 již v roce 2010
7. Bere na vědomí jednání s Krajskou
hygienickou stanicí Zlínského kraje
o zásobování ZŠ a MŠ P r a k š i c e
o zásobování pitnou vodou.
8. Bere na vědomí zápis č. 151/2009

z dílčího přezkoumání hospodaření
obce P r a k š i c e za rok 2009.
9. Schvaluje změnu rozpočtu č.3 dle
předloženého návrhu..
10. Schvaluje Výroční zprávu
2008/2009 ZŠ a MŠ P r a k š i c e..
11. Schvaluje pro rok 2010 rekonstrukci komunikace od vchodu školy po školní kuchyň a revitalizaci školního dvora. Opravu schodů
před školkou a za školkou včetně
komunikace ke garáži, kanalizaci
a trativod před školkou, Dále schvaluje dokončení akcí z roku 2009 –tj.
opravu komunikace k Vinohradům,
výstavbu chodníku a opravu mostu
včetně příkopu na Horních Rybnících. Schvaluje rekonstrukci basketbalového hřiště, rekonstrukci běžecké
dráhy a výstavbu doskočiště pro skok
daleký. Schvaluje stavbu tří autobuso-

vých zastávek.
12. Schvaluje rozpočet obce, doplněný o požadavky členů zastupitelstva,
pro rok 2010.
13. Schvaluje použití reprodukčních cen pro ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci a pozemků
bezúplatně přijatých: orná půda,
chmelnice,zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost –Kč3,-/ m2, lesní
pozemky-Kč 3,80/m2, základní cena
stavební pozemky- Kč 35,- /m2. Sazby vycházejí z vyhlášky 3/2008 Sb.
A při jejich stanovení je dodržen princip účetní opatrnosti Sazby budou
změněny dle novelizace předpisů..

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 18.veřejného zasedání konaného dne 24.03.2010.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování aklamací o každém bodu jednání zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu
Augustina Vlka a Josefa Kadlčka
4. Schvaluje návrhovou komisi ve
složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Schvaluje zpevnění svahu pod
místní komunikací vedoucí do místní části Vinohrady. Zpevnění bude
provedeno dle předloženého návrhu
a na základě souhlasu vydaného
Odborem životního prostředí a zemědělství v Uherském Brodě.
6. Schvaluje uvolnění finanční částky cca 200.000,- Kč na vydání knihy
o historii Obce Prakšice nákladem
cca 500 ks. Autorem knihy je ing.
Jaroslav Gajdůšek. Kniha bude po
jejím vydání dodána občanům obce
zdarma – 1ks / popisné číslo, zbytek
nákladu bude nabídnut k prodeji.
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7. Vydává změnu č.4 územního plánu
sídelního útvaru Prakšice..
8. Schvaluje smlouvu č. o/0184/2010/
DOP o poskytnutí finančním příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Zlínského kraje.
9. Schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové
organizace, za rok 2009.
10. Souhlasí s odprodejem obecních
pozemků uživatelům zjištěným při
digitalizaci.jedná se pozemky zastavěné stavbami a pozemky v oplocení nebo mimo oplocení. Pozemky
budou prodány za ceny stanovené
odborným odhadcem a dle zákona
o obcích.
11. Bere na vědomí nezbytnou
opravu oken a dveří provedenou
v ZŠ Prakšice.
12. Souhlasí s opravou polní cesty
v trati Široké a Podkříží se spoluúčastí
ZOD Poolšaví - Havřice. Předpoklá-

daná cena opravy je cca 530.000,-Kč.
Přislíbená finanční spoluúčast činí
cca 300.000,- Kč.
13. Zastupitelstvo obce odročilo rozhodnutí o žádosti pana Kováře na
příští jednání zastupitelstva obce.
14. Rozhodlo, že částka 111.417,-od
Římskokatolické farnosti Prakšice
bude vrácena na účet obce Prakšice do 30.4. 2010 z důvodů porušení smlouvy o poskytnutí investiční
dotace na opravu fary viz smlouva
z 1.10.2009.
15. Obecní zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí investiční dotace
111.000,- Kč na opravu fary, fasády,
schodiště a terénní úpravy.
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Opět něco o třídění odpadu
Mezi občany stále kolují nepravdy a mýty o tom, že odpad netřeba
třídit, protože stejně se všechno zase
sveze na jedno místo na skládku,
kde se to zahrabe. Tato lež se udržuje docela houževnatě a má kořeny
zřejmě v malé informovanosti obyvatel, co se děje s vytříděným odpadem.
Situace na uherskobrodsku je (ve
srovnání s mnoha jinými obcemi
a městy) relativně příznivá. Je daná
zejména tím, že firma RUMPOLD
UHB, s.r.o, která provádí svoz odpadu, zde vlastní a provozuje třídicí
linku, kde se roztřiďují různé druhy
plastů a nápojový karton. Z plastů se
vytřiďují například PET láhve, které se slisovávají do balíků a odváží
k dalšímu zpracování, plastové obaly
od kosmetických výrobků, podobně
se shromažďují a dopravují k dalšímu
zpracování i přepravky a různé folie.
Zbylé plasty se odváží a používají
jako alternativní palivo. Potíže dělají
jen některé velkorozměrné plastové
výrobky, pro které v současnosti hledá firma RUMPOLD UHB místo na
přechodné uskladnění před dopravou
ke zpracování.
Nápojový karton se převáží do
zpracoven, kde z něj vyseparují papírovou složku pro další výrobu papíru, a zbylá část je použita jako zdroj
energie ve spalovnách. Z nápojového
kartónu se rovněž dají vyrábět izolační stavební desky. Podobně se odváží
k roztřídění a dalšímu zpracování
i různé druhy lepenek a papíru, ale to
se děje již mimo Uherský Brod.
Jak tedy vlastně může domněnka
o svážení všeho na jednu hromadu
vzniknout?
Jedním z hlavních viníků jsou
zejména právě ti, co křičí, že třídit
není třeba, protože od nich a jim
podobných pochází značná část plastů a papíru naházených bez třídění
do kontejnerů a popelnic na komunální odpad, do kterých by mělo přijít teprve to, co zbylo z komunálního
odpadu po vytřídění plastů papíru
a nápojového kartonu. Vytřídit tyto
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věci z komunálního odpadu je nereálné, finančně prozatím nedostupné,
nehledě na skutečnost, že řada komponentů se stykem se zbylým komunálním odpadem tak znehodnotí, že
by byla pro účely dalšího zpracování
po vytřídění nevhodná. Pak skončí skutečně spolu s komunálním
odpadem na skládce. Takto vypadá
situace, pokud se hází plasty, papír
a nápojový karton do nádob na směsný komunální odpad. Obdobná situace, snad s ještě horším dopadem,
vzniká, pokud osoby ignorující třídění sypou směsný komunální odpad
do nádob na plasty a papír. Pokud by
se obsah takového kontejneru nasypal do vozu, který sbírá vytříděný
papír nebo plast, mohl by znehodnotit celý objem sběrného vozu. Proto si
všímejte, že pracovníci svozové firmy
před vlastním přistavením nádoby
k výsypu většinou kontrolují její vnitřní obsah, zda je v pořádku a může být
vyprázdněn do vozu.
Plasty
Plasty se odkládají do žlutých
plastových pytlů. Pytle se sbírají každý poslední pátek v měsíci. Do plastových pytlů je možné ukládat méně
rozměrný plastový odpad (PET láhve, kelímky, čisté sáčky, igelitky, fólie,
výrobky a obaly z plastů) s výjimkou
polystyrénu. Do pytlů odkládáme
plastové láhve zásadně sešlápnuté! Obaly od různého drogistického
zboží (tělová kosmetika apod.) před
vhozením do pytle alespoň zhruba
propláchneme vodou, obaly od pokrmů (jogurty, kefíry, sýry,...) je nutné
alespoň nahrubo vyškrabat. Se zbytkem si již poradí zpracovatelé.
Jaké plasty nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty?
Do plastových pytlů a do kontejnerů na plasty neukládejte pěnový
polystyrén, i když se jedná o plast.
Menší kusy polystyrénu je možné
ukládat do nádob na směsný komunální odpad, větší výlisky aj. odevzdávejte na sběrných dvorech. Co
se ostatních plastů týká, není možné vhazovat do kontejnerů a pytlů

plastové obaly potřísněné barvami
a jinými nebezpečnými látkami.
Obaly kontaminované nebezpečnými látkami (barvy, oleje,...) je nutné
odevzdat ve sběrném dvoře do skladu
nebezpečných odpadů. Do kontejnerů a pytlů se rovněž nepokoušejte
nacpat rozměrnější plastové výrobky (např.boby, vaničky, různé velké
nádoby, lyže apod.), které je možné
odevzdat na sběrném dvoře.
Nápojový karton
Jedná se o kombinovaný obal
skládající se z vrstev papíru a plastové folie nebo také kovové folie.
Třídí se do oranžových pytlů, které
jsou z zakoupení na obecním úřadě.
V Uh.Brodě provozuje firma RUMPOLD UHB, s.r.o., třídicí linku, na
které se různé druhy plastů a nápojový karton oddělí. Proto se nedivte,
když uvidíte, že pracovníci svozové
firmy sbírají dohromady pytle žluté
a oranžové do jednoho auta!
Sklo
V Prakšicích se sbírá barevné sklo
do plastových zvonů umístěných
u obou prodejen potravin.
Co nepatří do zvonů na sklo!
Do zvonů na sklo nepatří žádná
keramika, zrcadla, a také ne varné
sklo! To dělá při zpracování sklářského kmenu velké problémy! Do zvonů na bílé sklo nepatří také tabulové
okenní sklo!!! To je na lomu barevné
(nazelenalé), protože obsahuje barevné příměsi. Dávejte tam tedy pouze
bezbarvé láhve od nápojů, kompotů,
kečupů, marmelád a zavařenin (zelenina, houby,...).
Důležité upozornění!!
Nenaplňujte žluté (oranžové) pytle jiným než odpadem pro daný pytel
určený. Zbytečně vyplýtváte finance!
Při podpisu smlouvy k zaplacení svozu komunálního odpadu na obecním
úřadě každý z vás dostal dva pytle na
plasty zdarma. Pokud jej ale využijete
k jiným účelům, plýtváte prostředky
obce a v konečném důsledku plýtváte
i vlastní finanční prostředky, protože
vám později pytle na plasty chybí a vy
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jste nucení si je zakoupit. Pokud připravíte jakýkoli odpad k popelnicím
do pytlů bez loga firmy Rumpold,
neměli by vám jej pracovníci této svozové firmy odvézt. S firmou Rumpold
bylo o této situaci jednáno.
Naopak je velmi potěšující, že
mnoho občanů začíná používat žluté
pytle nejen ke sběru plastových láhví, ale i k separaci dalšího plastového
drobného materiálu. Mohla jsem se
o tom náhodně přesvědčit při posledním svozu žlutých pytlů. Znamená
to, že stále více občanů si uvědomuje, že třídění odpadů má svůj smysl a
že bezhlavě nehází vše do popelnice
a s rozlišením a roztříděním odpadů si dají práci. Víte, že pro rok 2010

zůstaly poplatky za svoz komunálního odpadu pro obec Prakšice nezměněny. To ale neznamená, že jsou tímto
náklady na svoz pokryty. V některých minulých vydáních Prakšických
novin jsem se touto problematikou již
několikrát zabývala, jako zajímavost
i dnes uvedu pár čísel ke srovnání.
V loňském roce obec zaplatila za svoz
komunálního odpadu 282.984,- Kč
a za svoz plastů a skla 33.306,- Kč
(celkem 316.290,-Kč). Náklady na
jednoho občana jsou tímto cca 320,Kč, znamená to, že poplatek, který
obec od občana vybere (200,- Kč),
tento náklad nepokryje. Je stále jeden
z nejnižších, možná pouze jediný nejnižší.

K tomuto bych ráda připsala ještě malou poznámku o třídění drobné
elektroniky a vybitých baterií : stále
máte možnost tento drobný elektroodpad odevzdat prostřednictvím dětí
ze Základní školy v Prakšicích. Pokud
máte větší množství starých baterií
nebo např. starý nefunkční mobil,
ovladače od TV apod., požádejte kteréhokoli žáčka ze školy a on určitě
velice rád tento odpad uloží na správné místo – do připravených a tomu
určených nádob přímo ve škole.

podle článku OŽP UB zpracovala
Irena Bandriová

Vítací cedule
Jak jsme vás již informovali, chtěli bychom obnovit stávající vítací
obecní cedule. Nechali jsme vyhotovit několik návrhů, navíc jsme připravili i anketu pro vás občany, kde
jste mohli dát svůj hlas některému
z motivů. Anketa probíhala jak na
OÚ, tak i na webových stránkách
obce Prakšice. Nejvíce vašich hlasů
získal návrh č. 1 a č. 4, další místo
obsadil návrh č. 7 (viz. fota). Vítací
cedule by měly cíleně oslovit návštěvníky při průjezdu obcí. Jsou směřovány na ty, kteří obec neznají, proto
by měly být jasné, názorné, na první
pohled lehce pochopitelné, měly by
něco říct o obci na jednom jediném
obrazovém výjevu. Na výběr motivu
má vliv například i velikost podkladové cedule apod..V době uzávěrky
tohoto vydání nebylo ještě rozhodnuto o konečné podobě vítacích cedulí.
Nechejte se proto překvapit.
(iba)
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Poznej svého policistu
územně odpovědný : Prakšice

VÝZVA
Opět se na vás obracíme s výzvou
na prezentaci vašich firem v Prakšických novinách. Z řad místních podnikatelů, bohužel, není velký zájem
o tuto bezplatnou službu (pro cizí
zájemce je reklama v našem zpravodaji zpoplatněna), využilo jí jen několik občanů. Vzhledem k tomu, že se
vydání rozesílají po okolních obcích
a institucích, je to určitě škoda.
Poskytněte nám základní informace
o vaší firmě nebo službách, stačí je
doručit elektronicky (mistostarosta@
praksice.cz) nebo přinést vaši vizitku
s logem na OÚ, o ostatní se už postaráme my. Navíc s vaším svolením

bude prezentace firmy uveřejněna
i na obecních webových stránkách.
I nadále platí naše další výzva
o příspěvky do zpravodaje. Naše
spolupráce s organizacemi a spolky
v obci se postupem času rozvinula,
své příspěvky nám zasílají pravidelně,
o čemž se můžete sami přesvědčit na
stránkách našich novin. Rozšiřte i vy
řady stálých přispěvatelů, pochlubte
se svými úspěchy ve sportu či v jiných
zálibách a oborech, o kterých se jinak
nedozvíme. Vše zasílejte pouze elektronicky opět na adresu místostarosty
obce.
(iba)

prap. Tomáš ZIGO
tel. 974 678 711
e-mail: uhoopubrod@mvcr.cz

Společenská kronika
V uplynulých třech měsících roku
2010 jsme navštívili čtyři občany naší
obce u příležitosti jejich významných
životních jubileí : 80 let oslavila paní
Ludmila Hubáčková a paní Marie
Vlková (čp.229) a 85 let oslavili paní
Marie Vlková (čp.264) a pan František Zálešák. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme!
Dne 23.dubna 2010 uplyne 55 let,
kdy si řekli své „ano“ manželé Marie
a Emil Manovi.
Do dalších společných let přejeme
pevné zdraví a rodinnou pohodu!

Obec Prakšice hledá nástupce na pozici obecního kronikáře. Tato činnost vyžaduje objektivitu, zodpovědný přístup, systematickou a pravidelnou
práci. Případní zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Evidence obyvatel ke dni 22.03.2010
1. Narození
• Sofie Chludová

3. Přihlášení
• Šárka Buráňová
• Michal Kuba
• Martina Kubová
• Michaela Kubová

4. Odhlášení
• Ivana Valeriánová
• Kamil Josefík
• Miroslav Knot
2. Úmrtí
• Stanislav Jahoda
• Anežka Minaříková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni
22.03.2010 - 971.
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Z dějin Prakšic
Třetí písemná zpráva o Prakšicích
je v seznamu vasalů olomouckého
biskupství sestaveného za biskupa
Conrada v letech 1318-1328. Část
překladu z latinského zápisu zní: „…
Toto jsou vasalové olomouckého biskupství v provincii Kroměříž… rovněž pán Albert z Prakšic má 18 lánů
a krčmu…“. Uvedený údaj je velmi
důležitý pro posouzení dalšího vývoje vesnice od 12. století. V minulosti
byla historiky za krčmu považována
hospoda. Dle nejnovějších výzkumů
se historikové přiklánějí k názoru, že
údaj krčma označuje tvrz. V případě
Prakšic je pod údajem krčma pravděpodobnější existence tvrze než hospody.
Lán byl pozemek, který při osídlování určitého území byl lokátorem
přidělen k jedné usedlosti. V našem
regionu se jeho výměra pohybovala
většinou od 20 do 30 ha. V dalších
stoletích zvýšením počtu obyvatel se
lány dělily na půllány a dále na čtvrtlány, které jsou v Prakšicích uváděny v Lánovém rejstříku v roce 1671.
K této základní výměře usedlostí se
v dalším období přidružila tak zvaná
svobodná pole, vinohrady, zahrady,
louky a jiné pozemky. Výměra čtvrtlánů v Prakšicích v Josefínském katastru v roce 1789 je uváděna na jochy
– jitra, v přepočtu na
hektary se pohybovala od 5,57 do 7,97
ha, v průměru 6,60
ha. V té době bylo
v obci 40 čtvrtlánů
a tři podsedky, z toho
lze odvodit, že 1 lán
měl výměru 26,40
ha. Výměra zdejšího
lánu byla nejblíže
lánu
přemyslovskému, u kterého
je uváděna výměra
26 ha. Z uvedených
údajů lze předpokládat, že uvedených 18
lánů mělo v té době
výměru asi 475 ha,
to znamená, že již na
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počátku 14. století bylo v obci obhospodařováno téměř 90 % současné
výměry zemědělské půdy. Přispěly
k tomu nepochybně i příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu v obci.
Archeologové i historikové uvádějí, že vývoj raně středověké vesnice
probíhal od poloviny 12. století do
počátku 14. století. Výrazný rozvoj
řemesel ve městech a jejich růst působil příznivě i na rozvoj venkova. Vesnice musely zvyšovat zemědělskou
výrobu, aby zásobily potravinami
i obyvatelstvo, které využilo možnosti
zaměstnání v rozvíjejících se městech.
Pro zvyšování výroby potravin byla
rozšiřována výměra obdělávané půdy
i na méně úrodné pozemky. Poddaný byl v tomto období považován za
dědičného uživatele půdy a usedlostí.
Byl svobodnější než v pozdějších staletích. Z výtěžku hospodaření odváděl stanovené peněžní a naturální
dávky, zbývající produkty využil dle
vlastního uvážení, například prodejem na trzích v Uh. Brodě. Peněžní
a naturální dávky byly stanoveny dle
výměry obdělávané půdy. Pro správné stanovení dávek byly pozemky
i vesnice pravidelně rozměřeny. Vesnici tvořila původně skupina lidských
obydlí, v Prakšicích toto uspořádá-

ní bylo potvrzeno archeologickým
výzkumem.
Snad po zničení vesnice v polovině 13. století mongolskými, později kumánskými vojsky, po převzetí
Prakšic lénem rytířem Helembertem
z Thurnu byla vylidněná a zničená
vesnice osídlována, znova rozměřena
i s polnostmi. Po novém rozměření
vesnice byly další usedlosti zřizovány
a uspořádány asi tak, jak je uvedeno
na mapě vesnice z roku 1827. Při přestavbě vesnice se postupně uplatňoval kámen. Z původních polozemnic
se vyvíjely víceprostorové, zpravidla
trojdílné domy s vytápěnou světnicí,
síní a chladnou komorou. Usedlosti
byly doplňovány stájemi pro různé
druhy hospodářských zvířat, později
i seníky a stodolami. Obchodní styky
vesnice se sousedním Uh. Brodem,
známým svými trhy, přispívaly nejen
k rozvoji města, ale i okolních vesnic.
Písemné záznamy o Uherském Brodě
potvrzují výrazný hospodářský rozvoj vrcholící za vlády Karla IV. Ve 14.
a 15. století dosáhl stupeň odlesnění
Uherskohradišťska takové míry, která
nebyla později překonána.

Jaroslav Gajdůšek
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Připomínáme si 65. výročí osvobození od fašismu
Letošní významné jubileum tohoto milníku světových dějin nás nutí
k zamyšlení, zdali si lidé z hrůz
2. světové války vzali nějaká ponaučení. Když ale denně poslouchám zprávy, zdá se, že jsou k historii lidé slepí
a hluší. Stále se bojuje a stále se umírá
ve válečných konfliktech.
Naše obec oslaví své mírové 65.
narozeniny přesně 30.dubna. V době,
kdy generace lidí, kteří přímo válečnou dobu zažili, pomalu vymírá,
bychom si měli stále připomínat, že
mír ve světě není, bohužel, tak samozřejmá věc. Je k nevíře, že se i popírá existence koncentračních táborů
a holocaustu. Ačkoli je dost filmových a jiných dokumentů, historii už
dnešní mladá generace bere už jenom
jako nějakou kapitolu v dějepise. Je to
pochopitelné, narodila se v jiné době.
Ale právě proto by se měla dozvědět
co nejvíce o těch, kteří prožívali svůj
život v těžké válečné době a dokonce neváhali svůj život za budoucnost
položit. Já osobně patřím taky k těm,
kteří tuto dobu nezažili. Měla jsem
ale možnost dozvědět se spoustu
podrobností z války od své babičky,
která ve válečné době prožívala své
mládí. Je neuvěřitelné, co musela jako
dvacetiletá všechno prožít. A podobně těžkých osudů a možná i těžších
bychom našli v naší obci určitě mnoho. Naslouchejme svým prarodičům,

rodičům a předávejme tato svědectví
dál. Vzpomeňme na všechny oběti
2. světové války, ať už vojáků spojeneckých armád nebo civilistů – občanů Prakšic. Díky jim můžeme dnes
klidně žít své životy a vychovávat
v míru své potomky.
* * *
Určitě jste si již všimli, že pomník
obětem 2. světové války před obecním

úřadem prošel změnami. Byla zcela
odstraněna značně poškozená žulová
mohyla a na jejím místě byla umístěna kamenná deska se stříbrným nápisem (viz. foto). Zbývá dokončit úpravu dlažby, která by měla barevně ladit
s novou deskou. Věřím, že opravený
pomník je důstojným poděkováním
našich občanů všem obětem druhé
světové války.
Irena Bandriová,
místostarosta obce

Dopis od čtenáře
V minulém vydání Prakšických
novin vyšel článek pana Františka
Buráně „Ukryté poklady a prakšická
Bohatá lípa“. Tento článek zaujal mimo
jiné i pana Jana Mrázka z Pašovic, napsal nám a my vám nabízíme část
jeho dopisu. Pan Mrázek píše: „Zaujal
mě článek o zbojníku Kapaňovi. Moje
matka mi vyprávěla, že když šla brzy
ráno k sedlákovi na výpomoc cestou ze Záhumní do dědiny (v Pašo-
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vicích), našla jej schouleného v uličce u el. transformátoru bez známky
života. Bylo to v době německé okupace a pro tehdejší protektorát to byl
asi bezvýznamný občan. Kapaňa byl
pohřben bez obřadů a leží na pašovském hřbitově v rohu u márnice. Co
se týká jeho pokladů, určitě někde
něco schoval nebo zakopal, ale vyvrátit se to nedá. Mohlo to být v lesích
Dobříně, Březí, ale také nad Grefty.

V roce 1969 o něm vyšel údajně článek i v časopisu KVĚTY.“ Dovolíme
si ještě citovat dále z dopisu pana
Mrázka :“ … mám před sebou několik
zpravodajů z okolních obcí a musím
říct, že svým obsahem jsou Prakšické noviny na vysoké úrovni. Jen tak
dále!“. Děkujeme!
(iba)
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ANGLICKÝ JAZYK

individuálnČ nebo v páru
pro
¾ všechny vČkové skupiny
¾ zaþáteþníky, vČþné zaþáteþníky, mírnČ a více pokroþilé
¾ dČti, studenty, rodiþe na mateĜské, a další zájemce
¾ a také pro ty, kteĜí si chtČjí zvýšit kvalifikaci a zlepšit si své možnosti na
trhu práce
podle oblíbených výukových materiálĤ
¾ napĜ. New English File, New Headway, Angliþtina pro JŠ

výuku vede:

Mgr. ZdeĖka BuráĖová, Prakšice

mob.:

739 006 418

e-mail:

zdenka.buranova@yahoo.com

¾ nČkolikaleté zkušenosti s výukou AJ pĜi jazykové škole Lingua Olomouc
a ProstČjov,
¾ dvouletou praktickou zkušenost s AJ ve Velké Británii,
¾ Cambridge certifikát o složení mezinárodní zkoušky z AJ,
¾ profesionální pĜístup promované psycholožky,
¾ trpČlivost, spolehlivost.

TċŠÍM SE NA SETKÁNÍ
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„Ruprechtůj mlýn“ a modrá krev v Prakšicích
Nejstarší dům v Prakšicích je
v současné době Rupechtův mlýn
č.p. 58. Jedná se o původně potoční vodní mlýn s horním náhonem
(foto č. 1). Mlynář Karel Ruprecht
jej postavil už v roce 1805 a dodnes
tento fakt připomíná nápis vyrytý do
trámu v jeho ložnici -„izbě“: „Toto dal
vystawyt Karel Rupreht 1805, Tesarze Honzyrek a Orlowsky“ (foto č. 2).
Pod stejným číslem popisným 58 na
tomtéž místě stával dříve starý mlýn
mlynáře Václava Thálského, který se
v roce 1790 odstěhoval do Nivnice.
Někdy v této době, v letech 1790 až
1805 se do Prakšic přistěhoval Karel
Ruprecht. Mlýn postavil nový a stal se
zakladatelem prakšického mlynářského rodu Ruprechtů, kteří v Prakšicích
žijí dodnes a o kterých se také říká, že
mají „modrů krév“.
K tomu, jak ke mlýnu Karel
Ruprecht údajně přišel, se váže krásná legenda:
„Byla to moc krutá bitva, nepřítel
zaútočil na naše hned za ranní mlhy.
Ještě okolo poledne se musel Pán Bůh
dívat na to, jak teče krev na obou
stranách, jak chlapci padají a sténají, nikdo nemá čas jim pomáhat, jak
bojištěm pobíhají vystrašení koníčci,
kteří ztratili své jezdce a jak trubači
burcují svými trubkami bojovníky
do dalších ztečí. Pán Bůh určitě viděl
i to, jak se kníže, který bojoval v čele
našich vojáků, zapletl do postrojů
ležícího koně a upadl. Hned se na
něho vyřítilo několik nepřátelských
vojáků a pan kníže měl namále.
Naštěstí poblíž tohoto místa bojovali
čtyři bratři Ruprechtovi, kteří mu přispěchali na pomoc, nepřátele zahnali
a pomohli knížeti na nohy.
Až bylo toho utrpení tolik, že se
na to Pán Bůh už nemohl dívat, zvedl
se velice silný vítr, který hnal útočníkům do očí dým a oheň z hořících
vozů a obranných palisád i písek
zvířený na bojišti. Oslepený nepřítel
musel zatroubit na ústup, část našich
bojovníků jej ještě hodný kus proná-
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sledovala zbývající pomohli ošetřit
své zraněné kamarády. Potom postavili na blízkém návrší hlídky a odpočívali.
Pan kníže měl velkou radost z toho,
že odrazili nepřítele. V podvečer dal
sloužit děkovnou mši svatou. Po ní
k sobě zavolal ty čtyři bratry Ruprechtovi, kteří mu zachránili život. Jako
výraz díků věnoval každému z nich
svobodný mlýn, který si oni sami na
jeho panství vyberou a k tomu navíc
ještě šlechtický titul.
A tak se stali naši předkové
mlynáři“, končila snad po sté tuto
svou večerní uspávačku stařenka
Ruprechtka. Děti, které při vyprávění
ani nedutaly, musely na kutě.Chlapci
si vylezli na pec, děvčátka vklouzla
pod pruhované kanafasové duchny.
Oknem se do mlýna nesla nádherná
žabí serenáda, při které se krásně usínalo a snilo....

1
Tolik tato legenda. Podle ní dostal
nestor prakšického rodu Ruprechtů,
Karel Ruprecht, mlýn od nějakého
knížete. V té době patřilo prakšické
panství rodině Kauniců - konkrétně
Václavovi Antonínovi z Kaunic (1711),
který jako první šlechtic z této rodiny
dostal v r. 1776 knížecí titul od císařovny Marie Terezie, a to za mimořádné
zásluhy pro monarchii. Byl významným diplomatem, který se později stal
i říšským kancléřem, ale vojevůdcem
nebyl. V jeho době již vedli vojska do
bitev profesionální vojevůdci - generálové ( např. známý generál Laudon
). Nedá se tedy předpokládat, že by se
sám osobně zúčastnil nějaké bitvy, při
které, jak praví legenda, by ho zachránili bratři Ruprechtovi.

Další legenda o původu Ruprechtů
o nich mluví jako o šlechtických emigrantech z Francie, ze které utekli po
Velké francouzské buržoazní revoluci
po roce 1789. Tato teorie je již mnohem pravděpodobnější. Kníže Václav
Antonín z Kaunic totiž právě ve Francii pobýval jako diplomat. Byl přítelem známé madam de Pompadour
a k Francii a mnoha francouzským
šlechtickým rodinám ho vázal silný
osobní vztah a přátelství. Vždyť francouzská královna Marie Antoinetta,
manželka Ludvíka XVI., byla dcerou
jeho panovnice, rakousko-uherské
císařovny Marie Terezie. Když pak ve
Francii proběhla revoluce a lid popravil královskou rodinu, životy dalších
šlechtických rodin byly ohroženy. Proto se dá předpokládat, že kníže Václav
ochotně pomáhal francouzským emigrantům a mohl takto pomoci i Karlu Ruprechtovi. Darovat mu půdu na
svém panství a nechat ho tam postavit
nový mlýn. Pěkně se to kryje i časově
- útěk francouzské šlechty do ciziny
po roku 1789, odchod předchozího
mlynáře Václava Thálského v r.1790
z Prakšic do Nivnice a příchod Karla
Ruprechta do Prakšic ...
Proti těmto dvěma legendám však
mluví historické skutečnosti. Příjmení Ruprecht vzniklo z křestního
jména Ruprecht. Svatý Ruprecht byl
patronem obchodníků se solí. V ČR
existují dodnes dvě vesnice Ruprechtov ze 14. století, jedna je u Vyškova
a druhá u Karlových Varů. Obě jsou
důkazem existence jejich zakladatele - vladyky Ruprechta již v dávné
době.
V 17.století bylo již příjmení
Ruprecht rozšířené v celé Evropě.
Kromě Francie také v Německu,
Holandsku a také v Rakousko–Uherské monarchii. V první polovině
18. století, tedy dávno před příchodem Ruprechtů do Prakšic, najdeme
v Čechách mnoho záznamů
o Ruprechtech. Tak například František Martin Ruprecht byl hejtmanem
na zámku Nový Světlov ( záznam
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z r. 1746 a 1754), Alois Josef Ruprecht
byl kaplanem v Bánově v r. 1753,
Antonín Josef Ruprecht byl v r. 1750
inspektorem na panství u hraběte
Václava Antonína z Kaunic, Jan Karel
Ruprecht byl měšťanem a přísežným městským primátorem ve věci
pivovaru v Uherském Brodě, Alois
Ruprecht pomáhal uspořádat archiv
na hradě Buchlov a tak bychom mohli pokračovat. Koncem 18. století

spodní hladiny vody. Tento typ náhonu byl vhodný i pro kolísavé toky.
Ruprechtův mlýn byl vždy mlýnem rodinného typu. Veškerou práci
v něm zastával pantáta mlýnář sám,
jen se svojí rodinou. Nezaměstnával
tedy cizí stárky, mládky a prášky za
mzdu. Na druhé straně se jednalo
o mlýn výsadní. To znamená, že
mlynář byl vždy majitelem mlýna
a nemusel platit vrchnosti nájem

2
se to prostě Ruprechty kolem Prakšic jenom hemžilo. Byl snad někdo
z nich příbuzný našeho Karla
Ruprechta-mlynáře z Prakšic ? Je to
docela možné. Jak to bylo ve skutečnosti z původem rodiny Ruprechtů
se již asi nezjistí. Ale jak se říká: „Na
každém šprochu, je pravdy trochu...“
Co se týče typu mlýnu byl Ruprechtův mlýn potoční vodní mlýn s horním náhonem.Voda se k němu přiváděla z potoku Holomňa dlouhým
náhonem, který byl dlouhý téměř
1 km a začínal až u vzdálené vesnice. Bylo nutno vytvořit téměř 7m výškového rozdílu, aby mohlo být využito kinetické energie vody dopadající
z „vantroku“ na vodní kolo o průměru
5,7 m a přepadlou vodu ještě odvést
samospádem zpět do potoka. Průtok
vody měl mlýn 62 lit./sek. a výkon
mlýnu byl 2,25 kW. Kolo se otáčelo volně v prostoru a nedotýkalo se
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či úrok. Mlynář měl vždy výlučné postavení v hierarchii ostatních
řemesel na vesnici a to se odráželo
i v jeho společenském postavení.
Kromě pozemkového majetku měl

mlynář příjem naturální i peněžitý
z mletí, sám nebyl zatížen robotou
pěší ani jetou. Mlýny byly centrem
vzdělanosti, lidé se zde setkávali
při mletí a vzájemně si vyměňovali informace. Odvrácenou stránkou
tohoto řemesla byla nemoc z povolání - zaprášení plic, z pobytu v hlučné mlýnici bývali mlynáři nahluchlí
a z vlhka zase měli revma.
Poslední aktivní mlynář byl Josef
Ruprecht (1928), který se vyučil mlynářskému řemeslu u hradčovského mlynáře Stoláře. Ten byl později
za nacistické okupace popraven za
nedovolené „černé“ mletí obilí. Také
v prakšickém mlýnu se mlelo za války
na černo, ale mlynáře naštěstí nikdo
neudal. Po 2. svět.válce byl náhon ke
mlýnu již hodně zanesený, nebyla
vůle ho vyčistit a proto byl do mlýna
zakoupen dieslový motor. Mlelo se
pak ještě nějakou dobu pomocí něho
( elektrická přípojka ve mlýně nebyla,
mlýn byl k ní připojen až v 70. letech
20 stol.).
Konec mlynaření však přinesl
definitivně až socialismus. Výnosem
č.j. 31.037/51-243 ze dne 1.10.1951,
se zastavil provoz všech mlýnů, kterých není potřeba k zásobování obyvatelstva, protože jak se pravilo ve
zdůvodnění: “K zásobování obyvatelstva není malých mlýnů více třeba,
protože výrobní kapacita mlýnů socialistického sektoru je pro tyto účely
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dostatečně zajištěna. Vydaný výměr
je konečný. Ultimátum k provedení
- do 31.12.1951“.
Rybník, který je dnes v sousedství
Ruprechtového mlýna, byl pak vybudovaný těsně po ukončení provozování mlýna v letech 1952-1953.
V současné době se mlýn již
pomalu ale jistě rozpadá a stává se
ruinou. ( viz foto č.3)

Poslední přímý potomek Karla
Ruprechta- jeho prapravnuk Josef
(1961), tedy sedmá generace prakšických Ruprechtů, bydlí od roku 1965
již ve vesnici. Tehdy si tam postavil
nový dům jeho otec Josef (1928). Ve
mlýně dožila ještě poslední mlynářka –stařenka Emilie Ruprechtová
a od její smrti v roce 1994 je mlýn již
pustý...

Tento článek je věnován uctění
památky posledního prakšického mlynáře Josefa Ruprechta (1928), který zemřel
v minulém roce. Poděkování patří rovněž Ing. Františku Malíkovi z Břestku,
který tak krásně sepsal vyprávění stařenky Ruprechtky o tom, jak bratři Ruprechtové pomohli knížeti pánu a které bylo
převzato z knihy „Břestecký mlýn“.
František Buráň

Střípky ze školy
Školní ples
V sobotu 23. ledna 2010 se v sále
školy konal každoroční ples, který - jako už tradičně - zahájili svým
vystoupením žáci 9. třídy. Tentokrát
zvolili tance charleston, samba a sal-

sa. Dále předvedly své umění děti
z kroužků country a břišních tanců
a zhlédnout jsme mohli i vystoupení
skupiny břišních tanců z Uherského
Brodu. K tanci a poslechu hrála sku-

pina Trinom a v sále po celý večer
panovala příjemná atmosféra.
Jana Horonyová

Lyžařský výcvik
Bylo 7. 2. 2010 a my jsme se sešli
v 8:45 u školy. Naložili jsme si věci do
autobusu a krátce po deváté hodině
vyrazili na cestu do Horní Bečvy. Po
příjezdu na místo jsme se vybalili a šli
na oběd, kde jsme dostali další pokyny. Když jsme se všichni zabydleli
v pěkných pokojích s vlastním sociálním zařízením, vyrazili jsme na svah.
Byli jsme rozděleni do čtyř družstev, ale na 1. a 2. družstvo byl za pár
dní kopec malý, proto chodili lyžovat
na větší kopec – Rališku.
Každý den se vstávalo o půl osmé
a po snídani se lyžovalo od 9:00 do
11:30, následoval oběd a polední klid.
Lyžování pokračovalo od 14 do 16
hodin. Ve volném čase jsme si mohli
zahrát ping-pong, byl také uspořádán

turnaj. Posledním večerním
programem byl
karneval. Všichni měli krásné
masky a ti nejlepší dostali malou
cenu, kterou si
někteří vybojovali tancem.
Na poslední den si učitelé
připravili slalom.
Musím přiznat,
že byl celkem
obtížný, ale až na
pár dětí jej všichni bez problémů projeli. Odpoledne jsme se dobalili a šli
do jídelny na závěrečné zhodnocení,

vyfotili se a jeli domů. Moc se mi tam
líbilo a chtěla bych jet i příští rok.
Veronika Sedláčková, 7.tř.

Přednáška představitelů Národní protidrogové centrály
V úterý 16. února poskytla naše
škola prostory velmi zajímavé přednášce ředitele Národní protidrogové centrály plk. Jakuba Frydrycha
a vedoucího odboru prevence plk. Břetislava Brejchy. Byla určena vedoucím
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pracovníkům školy, metodikům prevence, výchovným poradcům a učitelům se zájmem o danou problematiku. Kromě zaměstnanců naší školy
přijali pozvání také zástupci Základní
školy Velký Ořechov, Základní školy

Na Výsluní, Gymnázia J. A. Komenského, Středního odborného učiliště
Uherský Brod a SPŠ a SOU Uherský
Brod. Zúčastnilo se celkem 40 pedagogů.
Přednáška se skládala ze dvou čás-
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tí. Nejprve hovořil pan plk. Frydrych
o současné drogové scéně u nás, věnoval se nejčastěji užívaným návykovým
látkám podrobněji a upřesnil také
některé pojmy této oblasti. Nechyběl
ani kufřík, který obsahoval vzorky
jednotlivých návykových látek.
Po krátké přestávce dostal slovo

pan plk. Břetislav Brejcha, který nám
přiblížil současnou legislativu spojenou návykovými látkami, seznámil
nás s drogovými trestnými činy dle
trestního zákona a s přestupkovým
zákonem. Upozornil nás na případy spojené s návykovými látkami, se
kterými se můžeme ve školní praxi

setkat. Také radil, jak tyto případy
řešit a hlavně jak jim zabránit.
Za poutavou přednášku, která
byla jistě pro všechny zúčastněné přínosem, tímto odborníkům Národní
protidrogové centrály děkujeme.
Mgr.Monika Mahdalová

Lyžařský zájezd na Kyčerku
Nadace Děti–kultura–sport uspořádala pro žáky základních škol lyžařské zájezdy na Kyčerku. Naše škola
jejich nabídky využila, a tak mohly
děti 22. února a 10. března zdokonalit své lyžařské dovednosti a užít si
posledních zimních dnů. A jak vidí
tento výlet žáci osmé třídy?
„Psalo se datum 22. 2. 2010, když
jsme vyjeli na lyžařský zájezd do Velkých Karlovic na Kyčerku. Ačkoliv
u nás počasí nenasvědčovalo lyžování,
na horách bylo dostatečné množství
sněhu. Rozdělili jsme se do družstev
a pod dozorem instruktorů jsme vyrazili bojovně na svah. Dopoledne jsme

lyžovali až do
té doby, než nás
přemohl hlad. Po
vydatném obědě
jsme se opět vydali na svah. Někteří z nás poprvé
vyzkoušeli kotvu
a
rychlopomu.
Po celodenním
lyžování
jsme
byli vyčerpáni, ale
moc se nám tam
líbilo a všichni
jsme se ve zdraví
vrátili domů.“

Velikonoční dílny
K jaru, které se konečně ujalo své vlády, neodmyslitelně paří Velikonoce. Také letos jsme pro děti i jejich rodiče
připravili „velikonoční dílny“,
které se uskutečnily ve středu
24. 3. 2010. Každý, kdo přišel, si
mohl pomocí různých technik
vyrobit velikonoční dekorace
nebo nazdobit vajíčka vlnou,
přírodninami či voskem.

Básně

Jaro

Jarní

Vítr lehce fouká,
květin plná louka.
Co se to tu stalo?
Už je tady jaro.

Na jaře se probouzí zem,
rostliny už rostou ven.
Po sněhu nikde památky,
rozkvétají zahrádky.
Ptačí zpěv se ozývá,
příroda již ožívá.

Jaro je krásné období,
jen se dívej, co umí.
Místo sněhu sněženky,
místo bundy halenky.

Sláva, jaro už je tu!
Petr Matoušek 6. třída

Za chvíli Velikonoce budou,
žádný se nebude trápit nudou.
Už nikoho nebude zlobit mráz,
protože jaro je tu s námi zas.
Monika Buráňová, 8. třída
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ
V měsíci duben proběhne vyhodnocení fotosoutěže „Rok v Prakšicích“. Výsledky a vítězné snímky uveřejníme v příštím vydání zpravodaje.
Na pátek 23.dubna proběhne ve
spojení s městem Uherský Brod slavnostní otevření cyklostezky – úseku
v Prakšicích. Začátek je plánován na
15.00 hodin.

Vedení mateřské školy a SRPŠ
při MŠ Prakšice plánuje na sobotu
29.5.2010 první dětský den spojený
s pohádkovým lesem. Trasa by začínala na Horním Konci na nové
cyklostezce a bude končit na chatě
v Jeleňoch. Pro děti budou připraveny různé úkoly s odměnou a vše
bude zakončeno táborákem. Další
informace o programu a průběhu dne

uveřejníme na plakátech a vyhlásíme
místním rozhlasem.
Na měsíc červen opět připravujeme slavnostní rozloučení s žáky
9. třídy Základní školy v Prakšicích
a s žáčky mateřské školy, kteří se
v září stanou prvňáčky.

Evropské úspěchy prakšických chovatelů
V závěru minulého roku se uskutečnila 26. Evropská výstava drobných zvířat. Byla uspořádána v Mitře na Slovensku. Pro chovatele je
vždy významnou událostí. Chovatelé
z Prakšic, kteří jsou členy základní
organizace Českého svazu chovatelů
v Uherském brodě, se celostátních
i evropských výstav již řadu let pravidelně zúčastňují. Výstavy v Nitře se
zúčastnilo přes 3500 chovatelů z 25
států Evropy, kteří zde předvedli více
než 22000 zvířat. Členové ČSCH v Uh.
Brodě vystavovali 36 králíků a 6 ks

drůbeže. Na výstavě byli velmi úspěšní a získali vysoká ocenění. Jaroslav
Gajdůšek dostal za králíky kalifornské
titul šampión, mistr Evropy a čestnou
cenu. Čestná cena a titul šampión byl
udělen za králíky český strakáč Františku Gajdůškovi. Jeho syn Pavel Gajdůšek získal čestnou cenu a titul mistr Evropy za králíky vídeňský šedý.
Z uherskobrodských chovatelů si
z uvedené výstavy odvezl čestnou
cenu a titul mistra Evropy Josef
Matyáš za králíky bílopesíkatý modrý. Kromě králíků vystavoval Fran-

tišek Gajdůšek také drůbež ostralky
a leghornky a Jaroslav Gajdůšek vlašky stříbrné.
Úspěchy uvedených chovatelů nejsou ojedinělé a náhodné. Již řadu let
získávají obdobná ocenění z evropských výstav pořádaných v různých
zemních. Rovněž na celostátních
výstavách patří mezi nejúspěšnější vystavovatele králíků, drůbeže
a holubů.
Miroslav Zálešák, jednatel
ZO ČSCH v Uh. Brodě

PŘICHÁZÍ JARO
Touha, probouzející svit slunečního paprsku
se nespokojí s rosou něhy.
Jen málo strpení, sbírám sílu ve
spících leknínech mé duše,
pod baldachýnem zlatých pavučin,
tam, kde se tvoří skulinka světla.
Zasněn, zabloudil jsem v břečce
tajícího sněhu u tmavého lesa.
Zůstal jsem sám.
Vnímám ticho lesních porostů
odhodlaných vzkřísit duši jara,
překonat bolest poblouzněných milenců,
naplnit břehy potoků,
urychlit zázrak proměny,
zrození květů.
Šípy paprsků se rozlétají do spící hmoty
a teplý vánek uléhá do náručí iluzí
očekávaného jara.
Jan Mrázek, Pašovice
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Fašank

foto: archiv SDH
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Ohlédnutí za plesovou sezónou

Školní ples

Školní ples

Farní ples

Farní ples
foto : archiv ZŠ a Josef Kaňa
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