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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice z 15.veřejného zasedání
konaného dne 19.08.2009
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
Augustina Vlk a pana Jaroslava Hladiše
4. Schvaluje návrhovou komisi ve
složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Souhlasí se zpětnou platbou nájemného za pozemek parc.č. st. 496/5 v
k.ú. P r a k š i c e za podmínky bezúplatného převodu uvedené parcely do
vlastnictví obce..
6. Souhlasí s podáním žádostí o bezúplatné převedení státních pozemků
z Pozemkového fondu a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce P r a k š i
c e. Jde o pozemky, na kterých jsou
stavby ve vlastnictví obce.

7. Schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“
obecního pozemku parc. č. 6480 /
6, orná půda, 44m 2 v k.ú. Uherský
Brod, firmě RUMPOLD UHB, s.r.o.,
Předbranská 415, Uherský Brod..
8. Schvaluje „Opatření obecní povahy“ změny č.4 územního plánu sídelního útvaru P r a k š i c e.
9. Schvaluje bezúplatné převod nově
vybudovaného úseku cyklostezky na
k.ú. Uherský Brod do vlastnictví Města Uherský Brod. Převedením uvedeného úseku cyklostezky do vlastnictví Města Uh.Brod budou splněny
požadavky §9 odst.1 zák.č. 13/1997
Sb., o místních komunikacích a bude
možno uzavřít Smlouvu o majetkovém vypořádání.
10. Schvaluje navýšení finanční částky cca o 52.000,-Kč na zakoupení a
zabudování regulačních ventilů k
radiátorům ústředního vytápění v
ZŠ P r a k š i c e.
11. Schvaluje změnu rozpočtu obce č.
2 dle předloženého návrhu.

12. Neschvaluje prodej pozemků
parc.č. 2196/4, 2196/16 a 2196/19 o
výměře 4100m2 panu Pavlu Buráňovi,
bytem Pašovice č.p. 7.
13. schvaluje bezúplatný převod
(sponzorský dar) obecního pozemku
parc.č. 2454, travnatý porost, o výměře 6335 m2, (cena cca 33410,-Kč) MS
Jeleňa Prakšice.
14. Bere na vědomí inspekční zprávu z institucionálního hodnocení
ZŠ a MŠ Prakšice, které provedl dne
1.-3.4.2009 Zlínský inspektorát ,pracoviště Na Morávce 1037, Uherské
Hradiště.
15. K účasti na projednávání vytyčených hranic obecních pozemků, dne
26.-27.8.2009, pověřuje starosta obce
pana Josefa H e f k u, předsedu komise životního prostředí.
16. Schvaluje opravu pomníku padlých, částka 30 000,- Kč .
17. Schvaluje částku 170 000,- Kč na
opravu fary v Prakšicích.

Změny v evidenci obyvatel od 30.6.2009 do 5.10.2009
Narození
Marie Kučerová
Konstantinos Petros Stamogiannos
Ondřej Blaha
Daniela Mošťková
Václav Varaďa
Tomáš Vlk
Stav obyvatel ke dni 5.10.2009

Úmrtí

Přihlášení

Marie Juráková
František Koníček
Marie Vajdíková

Zdeněk Michálek
Jiří Svoboda

Odhlášení
Miroslav Šebek
976
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících srpen až říjen oslavili svá významná životní jubilea 3 občané z Prakšic.
80 let slavili paní Marie Zálešáková a pan Josef Josefík
a 85 let pan Stanislav Jahoda.

V měsíci říjnu oslaví zlatou svatbu manželé
Marie a Josef Poláškovi. Přejeme jim pevné zdraví a
mnoho dalších pohodových společných let!

Všem ještě jednou srdečně blahopřejeme !
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Střípky ze školy
Branný den
Přestože je už nový školní rok v
plném proudu, za okny tříd to tak
nevypadá a děti se toužebně dívají
skrz ně ven. Není divu, letošní podzim se totiž opravdu vydařil a byla by
škoda posledních slunečních paprsků
nevyužít. Proto jsme 25. září na jeden
den školní lavice opustili.
Děti věděly předem, že se nebudou učit, přesto ráno začalo nečekaně - požárním poplachem. Ten jsme
zdárně zvládli a mohli jsme se přesunout na hřiště, kde už na nás čekali
páni policisté, kteří žáky seznámili
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se svou prací. Starší žáky také poučili
o chování na silnici, varovali je před
používáním motorových vozidel bez
řidičského průkazu a před vandalismem.
První stupeň pak odešel na
vycházky po okolí a druhý byl rozdělen do skupin po pěti žácích. V těchto skupinách se sbíraly body na jednotlivých stanovištích. Asi nejvíce se
líbila střelba ze vzduchovky na cíl, se
kterou nám pomohli myslivci z Pašovic - pan Michal Valerián a pan Josef
Gajdůšek. Tímto jim moc děkujeme.

Na dalších stanovištích se děti plížily,
přeskakovaly potok, házely granátem,
ošetřovaly raněného či zodpovídaly
otázky zaměřené na sport, přírodopis
a bezpečné chování. Součástí programu bylo také fotbalové utkání.
Branný den se po všech stránkách
vydařil a děti byly spokojené. Největší radost však měli členové vítězných
skupin, kteří odcházeli na oběd jako
první.
Mgr.Monika Mahdalová
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Robinsoni v Rudě
V letošním roce se již po 6. uskutečnil tábor prakšické farnosti 5. – 11.7. na oblíbeném místě v Rudě nad
Moravou. Tohoto tábora se zúčastnilo 17 dětí z Prakšic
a Pašovic. Děti se jistě nenudily. Nápadití vedoucí pro
ně připravili pestrý program. Fara v Rudě se pod rukama 5-ti vedoucích proměnila v opuštěný ostrov a děti se
staly Robinsony. Každý den je čekalo neobyčejné dobrodružství. Lovit zvěř nemusely. O hladové krky se postaraly obětavé kuchařky. Děti se na tomto pobytu nerozvíjely
pouze fyzicky. Stal se i prostředkem přiblížení k Bohu.
Děti měly možnost více poznat Otce Františka Krále, Jiřího Pospíšila a Jana Stona. Počasí přálo, děti si užily jak her
a soutěží, tak taky i koupání.
Ani letošní tábor by se nemohl uskutečnit bez podpory a ochoty sponzorů, kterými byli:
otec František Král, pohostinství Bočáňová, LINEA
a.s. Nivnice, paní Chmelová, a všichni rodiče.
Tímto všem sponzorům za jejich dary velmi děkuji,
taky děkuji všem kuchařkám, pomocníkům a vedoucím
za jejich obětavost.
Martina Vlková
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O pohár starosty obce
Již tradiční hasičská soutěž O
pohár starosty obce Prakšice se letos
uskutečnila první srpnový víkend na
prakšickém sportovním hřišti, kde se
tentokrát k zápolení sjelo 10 hasičských družstev. Celé odpoledne probíhalo napínavé sportovní klání za
povzbuzování hojného počtu návštěvníků. K příjemné atmosféře přispěl i
přizvaný „dýdžej“, který nejen pouštěl

k poslechu hudbu, ale slovem komentoval i dění na hřišti. Na své si přišli
nejen dospělí u bohaté občerstvení,
ale i děti, které si užily jízdu na koni
nebo koňském povoze, skákací hrady,
trampolínu a zajímavé ukázky letecké
akrobacie modelů místních modelářů. Večer se všichni poté setkali na
taneční zábavě skupiny Madison.
Ačkoli naši borci z Prakšic tentokrát

nedosáhli na mety nejvyšší, byla to
velice zdařilá akce a je třeba vyslovit
dík hasičům, kteří byli organizátory,
taky modelářům, našim „koňákům“
a všem, kteří se jakýmkoli způsobem
zasloužili o bezvadný průběh celého
srpnového odpoledne. Více fotografií
naleznete na www.praksice.cz
Irena Bandriová

Fotoreportáž z hasičské soutěže (foto: Josef Kaňa)
Říjen 2009
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Prakšické stromy- 2.část
1) Planuše
Planých hrušek (Pyrus Pyraster)
někdy zvaných pláňata, či polničky,
je v okolí Prakšic mnoho. Rostou
nejčastěji v lesích a na polích. Listy mají vejčité, jemně pilkovité, na
dlouhých řapících a květy pak bílé.
Malé, natrpklé hrušky rodí téměř
každý rok, jen výjímečně se stane, že

v té době za sušené ovoce až 6 000,Kč za rok.
Prakšickým planuším samozřejmě dominuje již zmiňovaná planá
hruška za kostelem. Ale jsou zde i
další. Mezi největší a přibližně stejně
staré, patří planá hruška na uherskobrodské silnici u skládky fy Rumpold. (viz obr.1). Má výšku přibližně

12 m, ve výšce 130 cm od země je
obvod stromu 293 cm. Její koruna je
však „zmrzačena“ zásahy pracovníků údržby silnic a možná i drsnějším
klimatem místa, kde stojí. Ještě větší
planuše se nachází kousek za Vrchovou, již na lhotském katastru (viz
obr. 2) Má výšku přibližně 12 m, ve
výšce 130 cm od země je obvod stromu uctihodných 380 cm.
Závěrem povídání o planých hruškách je nutné vzpomenout i hrušky ušlechtilé.
Těch bylo a stále je na prakšicku hodně. Mohou se dožít
také velkého stáří, ale ne tak
vysokého jako planuše. Ještě
v sedmdesátých letech minulého století bylo v zahradách
Dědiny a Malé strany hodně
obrovitých hrušek. Mnoho
z nich padlo za obět vichřici Olga, která se přehnala
přes Prakšice 11.7.1968. Nejčastější odrůdy hrušek byly
močidelky, škaredky, kyselky,
včelařky, krpule, máslovky,
ovesnice, voňavky, medůvky,
václavky, grogovky a baby.
Hrušky ušlechtilé se použí-

by nezarodily vůbec. Přímo ze
stromů vám však tyto plody
chutnat nebudou. Kousneteli do plané hrušky, zahodíte ji.
Pokud ale toto ovoce uložíte
na několik dnů do komory až
zhniličkovatí, bude vám chutnat. Naši předkové již dávno
přišli na to, že plané hrušky
mají léčivější vlastnosti než
hrušky ušlechtilé. Pro jejich
stahující vlastnosti se užívají proti průjmům i pálenka z
nich je výborná.
Důkaz, jak byly ceněné, lze
vidět na příkladech výkupních
cen z r. 1921- které za 1 q byly:
u sušených švestek 900,- Kč,
hrušky 300,- Kč, plané hrušky 400,- Kč, jablka 260,- Kč.
Mnozí prakšičtí rolníci utržili
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valy jak k výrobě moštu,burčáku a
pálenky, tak také na sušení. Sušené
hrušky pak sloužily dle paní Marie
Vlkové -„křížové“(1921) například
jako pochoutka pro děti, k výrobě
výtečných vdolků a nebo k uhašení
žízně pří žních- nechaly se vyluhovat
ve vodě, kameninová nádoba s nimi

konzumaci, ale používají se také na
výrobu marmelád moštů, zavařenin
a zejména k výrobě velmi vzácné a
vysoce ceněné pálenky. Její vzácnost
spočívá v pracnosti přípravy kvasu
(nasbírané plody se musí nejdříve
nechat zhniličkovatět a teprve pak se
mohou dát do bečky) a v lahodnosti

se dala do jateliny, kde bylo chladno a o přestávce při práci pak voda
zahnala žízeň ( chutnala prý znamenitě ) a hrušky zahnaly hlad...

pak vyrobeného destilátu. Z oskoruše lze také využít i její pevné a krásně barevné dřevo, které patří mezi
nejtvrdší v Evropě. Právem se proto
oskoruši říká strom Slovácka. Podle odborných odhadů je na území

2) Oskoruše
Planuši se svým vzhledem i
kůrou podobá oskoruše. Jeřáb
oskeruše (Sorbus domestica) jinak
zvaný oskoruše domácí je mohutný a krajinářsky velmi dekorativní
strom z čeledi Rosaceae. Oskoruše
rostou zvláště ve střední a jihovýchodní Evropě a výskyt na moravském Slovácku je okrajem rozšíření.
Nikde nevytváří souvislé porosty,
roste spíše roztroušeně ve světlých
lesích, ovšem většina mohutných
stromů roste pro svůj užitek ve vinohradech, zahradách a na mezích.
Dožívají se až několika set let. Na
Slovácku má tento strom od pradávna široké využití. Oskoruše dává
ročně až 1 tunu léčivých, na vitamín
C a minerální látky bohatých plodů. Po uležení jsou vhodné k přímé
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Slovácka a celé Moravy přibližně už
jen 1000 vzrostlých oskoruší. Ovšem
většina stromů, zvláště ve volné krajině, je již vysokého stáří a plodných
mladých stromů je opravdu málo.
Díky zapáleným nadšencům vzniklo
ve Tvarožné Lhotě u Strážnice muzeum oskoruší a naučná oskorušová
stezka. Pod heslem „Romantici sází
růže, správní chlapi oskoruše“ rozšiřují tito nadšenci dál oskorušovou
tradici svých předků.
Prakšice patří mezi oskorušové
velmoce. V jejich okolí je oskoruší
hodně. Nejvíce je jich ve Vinohradech, kde je asi 12 stromů. Největší z
nich je v sadu Jiřího Mahdala-obvod
stromu má 273 cm ( obr. č.3), o
něco menší je v sadu Antonína Mičkéra (239cm), dále Františka Zábojníka (201 cm), Otakara Maleňáka
(191cm), Jana.Červeného (171cm),
p. Maráška (200cm) a paní Matouškové (141cm). Další dvě oskoruše
jsou ve Vrhových v sadu a vinohradu Petra Buráně ( 171cm a 140cm),
nejméně dva stromy jsou ve Starýchjeden v sadu Karla Vlka (178cm) a
druhý v sadu p. Jahody (158cm);
jedna je v Trnovském žlebu (110 cm)
a jedna nad Grefty u lesa nad sadem
Radka Hložka (131cm). Rovněž starosta obce Vladimír Vlk, v souladu s
oskorušovým heslem, vysadil v roce
2007 ve středu obce 4 mladé oskoruše, ze kterých již dvě bohužel zničil
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neznámý vandal... Naštěstí i další
sadaři vysadili nové mladé oskoruše
v okolí Prakšic a tak jim držme palce. Rostou dlouho...
3) Duby
Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák, je populární strom
pro svou mohutnost a stáří, kterého
může často dosáhnout, a vlastnosti,
se kterými je spojován. Často ho lze
nalézt v alejích a mezi památnými
stromy. Dub byl odjakživa symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti.
Jako takový získal výsadní postavení
zejména v germánské mytologii, kde
byl zasvěcen bohu blesku Thórovi.
Je považován za německý národní
strom a symbol německého národa.
Vyšší třídy některých německých
vyznamenání se od svých nižších
variant odlišují přidáním dubových
ratolestí. Také pro polabské Slovany byl dubový háj posvátný a dub
byl zasvěcen hromovládci Perunovi.
Dubové listy jsou též znakem lesníků.

Lípa je národní strom ČR - listy
lípy najdeme i na prezidentské standartě. Dřevo lípy je velmi měkké,
slouží k výrobě nábytku, používá se
v řezbářství a květy se užívají k výrobě léčivého čaje.
Na základě dávných tradic se
právě lípy vysazují při významných
událostech - „na paměť“. Stávají se
pak pamětní ( Pozor - nepleťte si s
památným stromem České republiky
dle zák. č.114/1992Sb.) Vysazovali
se poblíž křížů a soch či při vyjímečných výročích.Také v Prakšicích byly
v roce 1918 před tehdejší starou školou (dnešní OÚ) - na Dědině -vysazeny dvě památné lípy. Vysadili je
vysloužilci z první světové války na
počest svého šťastného návratu. Pod
každý strom byla tehdy zakopána
jedna zlatá mince. Slavnostní proslov měli řídící Jan Rychetník (1889)
z Pašovic a řídící Cyril Pazdera z
Prakšic. První jmenovaný byl legionář z Ruska a druhý jmenovaný otec
legionáře stejného jména. Když byly
stromy v roce 1955 pokáceny, žádné
mince se pod nimi údajně nenašly...

Další památné lípy byly vysázeny
na počest postavení starého kostelaposvěceného Panně Marii v Prakšicích v roce 1859. Tyto lípy si většina
z nás ještě pamatuje. Rostly i před
kostelem novým a byly pokáceny cca
v roce 1995, tedy již téměř140 leté, s
obvodem kmene kolem 320 cm. Na
fotografiích těchto lip z různé doby
je krásně vidět, jakou velkou rychlostí tyto lípy rostly. V roce 1858 byly
vysázeny, v roce 1895 měly obvod
cca 70 cm, v roce 1940 již cca 140 cm
a v roce 1995, před pokácením, již
cca 320 cm.
Jedna z nejznámějších lip rostla v
Jeleňoch, u maršovské silnice, poblíž
již výše popsaného hraničního dubu.
Staré písemné materiály ji nazývaly
Bohatou lípou-památnou, pověstmi
opředenou. Dnes již neexistuje asi
30 let. Byla rovněž hraniční a stála na hranici katastru těšovského,
újezdského a prakšického. Často se
o ní zmiňují staré kroniky-právě u
ní byly „vysázeny kopy Martinovi
Němečkovi v roce 1749 při kontrole
hranic prakšického katastru. V roce

Nejznámější dub v okolí Prakšic je
tzv. „Žižkův dub“ ( obr. č.4). Nachází se již na častkovském katastru asi
1km od rozcestníku Hrabiny -309m
po zelené značce. Se svým obvodem
470 cm je to jednoznačně největší
strom v okolí Prakšic. Je již hodně
proschlý, poškozený požárem,ale
stále žije...
Další velký dub se nachází poblíž
maršovské cesty v Jeleňoch ( obr.č.
5). Stojí na hranicích katastru prakšického, brodského a těšovského,
poblíž rozcestníku Loučka -377m.
Současně je to nejvýše položený bod
prakšického katastru ( nejnišší je u
Ruprechtového mlýna).
Když byl tento dub v plné síle,
měl obvod cca 400 cm. Již před
desítkami let ho vandal nebo blesk
zapálil a ze stromu zůstalo dnes jen
ztrouchnivělé a ohořelé mrtvé torzo,
s vykotlanou dutinou. Přesto působí
majestátně...
4) Lípy
Nejrozšířenější druh lípy u nás je
lípa srdčitá-malolistá (Tilia cordata).
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1878 byl vyňat les nazývaný Les u
Bohaté lípy z majetku obce a přidělen
starousedlíkům –t.j. singularistům
(40 čtvrtláníkům a 3 podsedníkům).
Bohatou byla nazývána možná proto,
že byla z devíti lipek spletená a ty pak
rostly společně stovky let. Při jejich
kořenech byla velká díra, o které se
říkalo: „...žádná díža není tak veliká,
aby do té ďůry nevlézla.“ Bohatá byla
možná také proto, že hodně starých
pověstí, které se k ní vážou, mluví o
velkém pokladu- ukrytém možná v
té díře...
V současné době je v Prakšicích a
v jejich okolí lip hodně. Žádné však
nejsou tak velkého vzrůstu a nebo
podobného významu.
Co říci závěrem?
Stromy jsou rostliny člověku nejbližší. Díky jim může na světě žít i
on. Umožňují mu dýchat, dávají
mu své dřevo i plody. Kromě užit-

ku, který může člověk přepočítat na
peníze - což bývá pro některé jediný
směrodatný ukazatel - dávají stromy
lidem ještě mnohem víc. Tvoří charakter krajiny, těší a uklidňují, nutí
k zamyšlení i k tvůrčí činnosti. Jsou
nenahraditelnou součástí prostředí,
v němž žijeme. Stromy žijí několikanásobně déle než člověk. Údajně nejstarší žijící strom na světě se nachází na západě Švédska. Je jím smrk,
jehož stáří se odhaduje na 8 000 let.
Kolik lidských generací by muselo
spojit životy, aby pokrylo život tohoto jednoho stromu...
Stromy tedy jsou svědky životů
generací lidí, kteří žili před námi
- a pokud my stromy nezahubíme
- pak budou svědky i našich životů
pro generace následující. Některé
stromy měly štěstí, že někdo v kronikách zaznamenal události, které
se u nich staly. Nebo kdo je zasa-

dil a proč. Když strom roste - třeba
„jen“ sto,dvě stě, tři sta let, pak se
kolem něj stane mnoho událostí.
A ačkoliv je nikdo nezapsal, strom
se stal jejich mlčenlivým svědkem.
Jen nemá možnost nám o tom říci,
zavzpomínat. Lidé by tyto souvislosti však hledat měli. Proto je dobře, že
se začalo mluvit i o naší plané hrušce
za kostelem. Kromě svých příběhů
a pověstí mají stromy pro lidi i jiná
tajemství a zvláštní sílu. Říká se, že
stromy mohou v sobě shromažďovat
energii, sílu a zdraví a že tuto energie
pak mohou předat dál tomu, kdo ji
umí přijmout... Stromy byly na Zemi
dříve než člověk, budou na Zemi
i po něm. Stromy zkrátka člověka
provázejí životem od kolébky až po
rakev...
František Buráň, Vinohrady 120

Program - hody 2009
Pátek 16.10.
20:00 - host Non Revolver (kulturní sál Prakšice)
21:15 - Street69 & DJ Petr UhĜík z rádia Zlín

Sobota 17.10.
13:30 – prĤvod krojovaných s tradiþní zastávkou u stárka
16:30 – vyzvednutí hodového práva na Obecním úĜadČ v Pašovicích
20:00 – hodová zábava s bohatou tombolou (kulturní sál Prakšice)
- hrají Hradþovjanka a cimbálová muzika Burþáci

NedČle 18.10.
10:30 – mše svatá v Chrámu PánČ v Prakšicích
14:00 – hodové dozvuky s vozením berana

Říjen 2009
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Obnovená obřadní síň
Vážení občané, oznamujeme vám,
že od letošního podzimu není možné
využívat tzv. kulturní místnost ve II.
patře OÚ v Prakšicích k rodinným
oslavám.
Na naší obci je zřízen matriční
úřad a dle Zákona č.94/1963 O rodině,
§ 4 odst.4 ve znění pozdějších předpisů je dáno : „….Manželství se uzavírá
v místě určeném matričním úřadem
pro konání slavnostních obřadů….“.
Naše původně obřadní místnost
se používala několik let k menším
rodinným oslavám a slavnosti jako
vítání občánků a jiná přijetí na OÚ
se odehrávala v zasedací místnosti
v I. patře. Ta není k těmto účelům
zařízená, před každou akcí se musela
upravit, aby byla aspoň trochu „slavnostní“ – tzn. nastěhovat stoly, židle,

květinovou výzdobu apod. Vzhledem
k tomu, že na obci existuje reprezentativní místnost pro tyto účely, bylo to
nedůstojné a zbytečné. Dalším důvodem, který nás donutil situaci řešit,
byl fakt, že některé rodinné akce zcela
převyšovaly nejen kapacitu místnosti,
ale de facto celého obecního úřadu,
který se většinou běžně využíval.
Před několika lety se vyšlo vstříc
občanům a společenská místnost se
zřídila z důvodu, že v obci nebyla jiná
možnost, kde uskutečňovat smuteční
a jiné rodinné oslavy. Dnes je situace úplně jiná – je zde možnost využít
místní pohostinství a předpokládám,
že v brzké době i společenskou místnost fary, takže naši občané už nejsou
odkázáni na místnost na OÚ.
V současné době se již dokon-

čují úpravy obřadní síně. Částečně
se zrenovoval obřadní stůl, pořídil
se koberec a několik květin. Celá
místnost je obložená dřevem, takže
náklady na její obnovu byly nízké a
výsledek bude nakonec velice pěkný. Již brzy bude možné se o tom
přesvědčit, protože chystáme další
vítání občánků. Věřím, že toto naše
rozhodnutí pochopíte a všechny vás
tímto vyzývám k novému využití
obřadní síně. Kontaktujte nás a my
vám připravíme přijetí na obecním
úřadě při vašich setkáních ročníků,
zorganizujeme pro vaše blízké zlaté
svatby apod. Stačí nás jen včas informovat.
Irena Bandriová,
místostarosta obce

Malá bilance
S rozhodnutími zastupitelstva
obce se máte možnost seznámit přímo na jejich zasedáních, popř. na
našich webových stránkách a samozřejmě v každém vydání Prakšických
novin. Přesto všechno vás chceme
seznámit trochu blíže se závěrečným
bilancováním větších akcí, které se v
naší obci za poslední dobu uskutečnily.
Velká akce – inženýrské sítě a
nová veřejná komunikace v části
obce Horní Rybníky - byla již zdárně
dokončena před rokem. Jelikož dobíhaly všechny platby a chtěli jsme taky
počkat na dobu, kdy se prodají obecní pozemky v této části, přinášíme
celkovou rekapitulaci až nyní.
Vybudování místní komunikace
4.658.616,- Kč
Veřejné osvětlení
648.471,- Kč
Kanalizace
933.744,- Kč
Vodovod
1.489.015,- Kč
Plynofikace
712.752,- Kč
Celkem
8.442.598,- Kč
Příjmem pro Obec Prakšice byl
prodej plynovodu v části Horní Rybníky společnosti JMP Brno za cenu
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450.000,-Kč. Od loňského podzimu, kdy se dokončila celá výstavba, se postupně prodávaly obecní
pozemky formou výběrového řízení.
Poslední stavební parcela se prodala koncem září 2009 a my můžeme
konstatovat, že za prodej 10 pozemků obec inkasovala 3.009.240,-Kč.
Dalším příjmem do obecní pokladny
bylo finanční vyrovnání od občanů
za provedení elektrifikace a možnost
napojení se na elektrickou síť - celkem
137.500,- Kč a v roce 2008 jsme získali
dotaci od MMR na kanalizaci ve výši
300.000,- Kč.
Ukazuje se, že rozhodnutí investovat do této lokality byla správná a že
se vyplatila nejen po finanční stránce. Mám na mysli fakt, že prodané
obecní pozemky v této části se zaplňují novostavbami, celá ulice začíná
ukazovat svou budoucí podobu (viz.
fota na poslední straně) a neméně
pozitivní je i fakt, že do naší obce přijdou nové mladé rodiny. Přispěje to
k zachování školy, školky a vzniká i
nová část obce s mladou generací.
Druhá větší akce, která probíhala
především v jarních měsících letošní-

ho roku, byla instalace závlahového
systému na místním hřišti. Vyhovělo
se tak žádosti místního TJ Sokol.
Zavlažovací systém
679.252,- Kč
Regenerace travnaté plochy
93.476,- Kč
Drenáž
19.977,- Kč
Hnojivo
2.982,- Kč
Celkem
795.687,- Kč
Tímto ale starost o hřiště nekončí.
Kromě letního zavlažování je nutné
travnatou plochu hnojit a na žádost
vedení TJ Sokol se hřiště v letních
měsících i vícekrát seče. Aby travnatý
povrch odpovídal požadavkům pro
hru kopané, pracovníci obce provádí úpravu trávy 2krát týdně (pro
představu – jedno sečení trvá cca 5
hodin). Tím samozřejmě vzrostly i
náklady obce na údržbu hřiště. Doufám, že všechny vynaložené finance
odpovídají i kvalitě hřiště, kterou už
hráči při utkáních a trénincích otestovali (viz. foto 1). Je nesporné, že
Obec Prakšice dotuje štědře fotbalový klub ve všech směrech. Věřím,
že se našim fotbalistům bude dařit v
jejich sportovním snažení, že jejich
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členská základna z řad sportovců v
naší obci stále poroste a že v konečném důsledku bude celé hřiště sloužit
k všestranným sportovním aktivitám
našich občanů. Jsem přesvědčena,
že i spolupráce mezi obcí a TJ Sokol
se do budoucna oboustranně jenom
prohloubí.
Z dalších nedávných akcí zde
můžeme ještě vzpomenout doplnění
hracích prvků na zahradě MŠ, která

proběhla v měsíci srpnu jako II. etapa. Částka : 200.000 ,- Kč (viz. fota
2-34). V jarních měsících proběhla i
celková revitalizace školního parku a
veřejného prostranství v obci , provedla se výsadba keřů a stromků v
hodnotě 180.000,- Kč.
A co cyklostezka? Ta je v současné
době před svým dokončením. Celkovou bilanci necháme do některého z
dalších vydání obecních novin.

1

Jsem přesvědčena o tom,, že se
nám i nadále bude dařit dokončovat
v naší obci investiční záměry, které
jsou zatím ve fázi plánování. Bude
to o hodně těžší, protože finanční
ani společenská situace nebude zdaleka tak příznivá pro uskutečňování
podobných akcí jako doposud.
Zpracovala Irena Bandriová,
místostarosta obce

2

4

3
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PODĚKOVÁNÍ
V neděli 13. září se
zúčastnil Slavností vína
v Uherském Hradišti
náš krojovaný pár stárků
– Zuzana Gregůrková a
Ondřej Drábek. Chci jim
dvěma a taky jejich rodinám poděkovat za ochotu věnovat svůj čas nejen
přípravám, ale i samotné
prezentaci obce na této
akci.
Zprostředkovaně
vyslovuji i osobní dík
od paní PhDr. Ludmily
Tarcalové ze Slováckého
muzea v UH, která tuto
akci organizovala.
iba

KALEIDOSKOP INFORMACÍ
V pátek 30. října se uskuteční zájezd na muzikálové představení „Adéla ještě nevečeřela“ do Slováckého divadla
v UH. Na obecním úřadě máte stále ještě možnost zajistit si místa a zaplatit vstupné v ceně 230,-Kč. Podrobnosti o
odjezdu autobusu budou včas vyhlášeny.

V podzimních dnech bude opět k dispozici v prodejně Eltisk v Uh.Brodě kalendář Uherskobrodsko 2010, kde se
opět prezentujeme jako obec. Nezapomeňte si ho včas zakoupit.

Pomalu se blíží ke konci fotosoutěž o naší obci s názvem „Rok v Prakšicích“. Svých max. 5 snímků ze života obce
zasílejte pouze elektronicky na mistostarosta@praksice.cz do konce ledna. Po vyhlášení výsledků budou všechny snímky následně uveřejněny na webových stránkách obce a tam také naleznete i podrobné podmínky celé soutěže.

V měsíci srpnu proběhla v naší obci humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Suterénní místnost OÚ
byla zcela zaplněna krabicemi se šatstvem, obuví i nádobím. Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak lidem v
nouzi.

Avízujeme předem zpívání u vánočního stromečku, které proběhne za příznivého zimního počasí během měsíce
prosinec. Rodiče ze SRPŠ při MŠ Prakšice se rozhodli rozšířit program svých dětí u stromečku před OÚ o malé pohoštění a další překvapení. Přesné termíny této akce včas zveřejníme.

Letečtí modeláři z Prakšic mají svou novou webovou stránku. Podívejte se na úžasné letecké záběry naší obce pořízené právě z jednoho modelu. Odkaz : www.lmkpraksice.freepage.cz .
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Inzerce
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Zveme všechny ženy a dívky po letní
pĜestávce opČt
na

kondiþní
cviþení
Cviþební lekce probíhají vždy

v pondČlí
od 19.00 hodin v tČlocviþnČ ZŠ.

POZVÁNKA
Oznamujeme všem zájemcům, že 24. října 2009
se uskuteční další lekce výtvarného kurzu,
která bude tentokrát spojená
s prodejní výstavkou výrobků.
Navíc se tento den můžete naučit krásnou podzimní
dekoraci, stačí si přinést drátek a 20 listů z javoru.
Začátek je ve 14.00 hodin
v suterénní místnosti OÚ v Prakšicích.
Za všechny srdečně zvou a těší se na vás
paní Zavadilová a paní Mahdalová.

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

VezmČte s sebou karimatky
a dobrou náladu!
TČšíme se na vás!
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Nová část našíPrakšické
obcenoviny
- Horní Rybníky
fota A – listopad 2008,
fota B – říjen 2009
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