Prasklický zpravodaj
za rok 2016
Vážení spoluobčané,
aniž bychom se nadáli, máme za sebou další rok. Někomu se mohl zdát dlouhý a jinému zase proběhl
mezi prsty jako voda Švábského potoka, protékající naší obcí. Využijme proto nadcházejících
vánočních svátků, na chvíli se zastavme, oddychněme v kruhu svých blízkých a v duchu zrekapitulujme,
co nám rok 2016 dal a také vzal, co se nám povedlo, či naopak nepovedlo a co nám zbývá dořešit
v letech příštích. Dovolte mi tedy, abych i já na těchto stránkách ve zkratce shrnul dění v naší obci za
uplynulé období.

VÁNOČNÍ
Fráňa Šrámek

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,

včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak
blízko již,
snad pastýři mne poznají...

Na úvod bych začal možná poněkud netradičně, poděkováním. Rád bych poděkoval za práci a ochotu
všem, kteří neváhají obětovat část svého volného času a podílí se na organizaci akcí pořádaných
v naší obci. Ať už se jedná o Tříkrálovou sbírku, vodění medvěda, košt pálenek, vítání občánků,
Mikroregionem na kole, Prasklického železného hasiče, hody, ochotnická představení, Mikulášskou
besídku, rozsvěcení vánočního stromu či pořádání přednášek, besed a jiných činností, na které jsem si
v této chvíli nevzpomněl. A také bych rád poděkoval všem, kteří na tyto akce chodí a mají zájem o dění
v obci, protože Vaše účast je odměnou pro ty, kteří pro Vás tyto akce pořádají. Děkuji.

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
V letošním roce se obecní zastupitelstvo sešlo na devíti řádných veřejných zasedáních, byla schválena jedna
nová obecně závazná vyhláška zabývající se výběrem obecních poplatků a stejně jako vloni se navíc scházely
pracovní skupiny zastupitelů, které řešily přípravy a realizace jednotlivých akcí a úkolů. V rámci třídění
a likvidace odpadů byl v naší obci od ledna zaveden pytlový sběr plastů, který se velmi dobře rozběhl
a v současné době ho využívá značná část našich občanů. Nadále také zůstaly k dispozici kontejnery pro
tříděný odpad a zejména separace papíru byla v letošním roce značně využívána. Rádi bychom upozornili, že
naše obec má podepsanou smlouvu s technickými službami Morkovice a naši občané tak mohou zdarma
využívat zdejší sběrný dvůr. Zde je vhodné odvážet zejména starý nábytek a různé rozměrné odpady
a nezaplňovat tak velkoobjemový kontejner na směsný odpad v obci. Vývoz tohoto kontejneru se provádí
přímo na skládku a nedochází tak k dalšímu využití, případně ekologické likvidaci .
V tomto roce jsme nechali zpracovat rozvojový dokument obce na
období 2016 až 2023, který slouží jako podklad pro dlouhodobé
plánování rozvojových aktivit a investic v obci. Součástí dokumentu je
také anonymní dotazník zkoumající spokojenost občanů s životní úrovní
v obci a s projekty, které by měly být řešeny. Po zpracování proběhla
dne 19. 5. veřejná beseda, na které byl tento dokument představen
a veřejnost seznámena s výsledky dotazníkové akce.
Zapojili jsme se také do systému evidence a odborného poradenství
nazvaného „Stromy pod kontrolou“. V rámci tohoto programu jsme
nechali odborně posoudit zdravotní stav téměř 40 vzrostlých stromů
na našich obecních prostranstvích a navrhnout postup odborné péče
o ně. Tento program si můžete prohlédnout i v odkazovém okénku na
našich webových stránkách. Odborný prořez bude prováděn dle
navrženého plánu a možností obce.
OZ v letošním roce udělilo dvě čestná uznání, a to panu Josefu Foltýnovi za celoživotní práci v SDH a za
zásluhy o obec a paní Olze Junáškové za zásluhy o rozvoj obce v oblasti kultury a vzdělávání a výchovy
mládeže v letech 1961 - 1971.
Územní plán
Na zpracování nového územního plánu jsme žádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. I přesto, že jsme
žádost díky poměrně pozdnímu zadání řešili takřka na poslední chvíli a všechna jednání proto musela
proběhnout v poměrně krátké době, se nám tato dotace podařila získat. Zpracovatelem byl ve výběrovém
řízení vybrán Ing. Arch. Milan Krouman z Kroměříže. Po mnoha jednáních se nakonec povedlo územní plán dle
požadavků obce zpracovat, sladit s paralelně probíhající komplexní pozemkovou úpravou a v současné době
již probíhá jeho projednávací a schvalovací proces.

Komplexní pozemková úprava
V rámci komplexní pozemkové úpravy proběhlo několik jednání sboru zástupců, na kterých se řešil zejména
plán tzv. společných zařízení, což jsou zejména přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům, protierozní
a protipovodňové prvky atd. Plán těchto zařízení byl v letošním roce schválen. Pro obec jsou důležité zejména
zpevněné komunikace, jako je objízdná cesta okolo zemědělské farmy, která by obci měla odlehčit zejména od
provozu nákladní dopravy a těžké zemědělské techniky, dále cesta do Uhřic okolo Hošákova mlýna a polní
cesta vedoucí k poutnímu místu na Křébech. Důležitou součástí je také malá vodní nádrž, jejíž vybudování je
plánováno v prostoru starého sadu za fotbalovým hřištěm a která bude sloužit i jako protipovodňový prvek.
V rámci pozemkové úpravy bude také změněna katastrální hranice mezi katastry Morkovice a Pačlavice.
Opravy a investice
Po dlouhých a náročných jednáních s exekučními kancelářemi se nám podařilo vyjednat elektronickou exekuční
dražbu polorozpadlé nemovitosti č.p. 56. Tuto jsme začátkem roku vydražili
za 22 667 Kč a následně byla provedena její demolice a odklid. V roce 2017
máme v plánu v tomto prostoru zbudovat odstavné parkoviště pro část
obce „Hliník“. Na č.p. 20 došlo k dokončení výměny střešní krytiny, byl
dokončen úklid po zbourané stodole v zahradě a provedeno oplocení mezi
tímto objektem a sousední nemovitostí. V areálu Opleta bylo vystavěno
nové zastřešení nad kuchyňkou a nově obloženou a opravenou udírnou a
zhotoven nový přístřešek nad výčepem. Okolo fotbalového hřiště byla
prořezána okolní zeleň a zbudováno nové oplocení. Před farní budovou byl
vybudován nový chodník a opěrná zídka s kovaným zábradlím. Také došlo k
výměně plynových topidel na schodišti OÚ a v domě č.p.68, který je využíván
jako zázemí pro zaměstnance obce.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Podařilo se vyřídit a získat dotaci Zlínského kraje na pořízení vybavení naší JSDH, z čehož bylo pořízeno 8 ks
nových zásahových oděvů, 8 přileb a 8 párů speciální zásahové obuvi za celkovou částku 231 000 Kč.
Na toto vybavení přispěl 155 000 Kč Zlínský kraj a 76 000 Kč doplatila obec. Jednotka absolvovala během
roku několik potřebných školení a dne 31. 12. 2015 večer zasahovala u požáru skládky hnoje.
Kanalizace
Ve spolupráci s VÚT Brno byla zpracována studie řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci.
Součástí bylo také geodetické zaměření a kamerové náhledy do jednotlivých kanalizačních šachet a části
potrubí pro zjištění stavu v jakém se kanalizace nachází. Se závěry včetně promítnutí kamerových záběrů
byly občané seznámeni na veřejné besedě dne 21.10.16. Bohužel zájem občanů o tuto velmi důležitou
problematiku byl velmi malý a besedy se zúčastnilo pouze 8 lidí. Na základě této studie a veřejné diskuse
rozhodlo OZ o řešení této problematiky variantou zachování stávající jednotné kanalizace a její napojení na
kontejnerovou ČOV, která by měla být v obci vybudována. Termín realizace zatím nebyl stanoven. Kromě
drobných údržbových prací na kanalizačních vyústích byla v podzimních měsících provedena deratizace
kanalizace, včetně mapového vyhodnocení výskytu hlodavců.

Společenské akce 2016
∞ 2. ledna bylo v rámci Tříkrálové sbírky v naší obci vybráno 10 004 Kč, což je opět téměř o 2 000 Kč více než
v roce předešlém. Všem dárcům děkujeme!
∞ 27. února proběhl druhý ročník „PRAKOŠTU“, tedy prasklického koštu slivovice a ovocných pálenek. Ve třech
kategoriích soutěžilo 48 vzorků a akce se zúčastnilo přes 70 návštěvníků z širokého okolí.
∞ 5. března se uskutečnila tradiční Beseda s důchodci, které se zúčastnilo 26 seniorů a 7 zastupitelů.
K poslechu a dobré náladě hrála hudba Melody Music z Kroměříže.
∞ 3. dubna jsme přivítali dva nové prasklické občánky. Dětem byly předány dárky a pamětní listy .
∞ 19. května proběhla beseda s občany nad rozvojovým dokumentem obce.
∞ 21. května proběhl druhý ročník Mikroregionem na kole, naši obec navštívilo 171 cyklistů.
∞ 25. června se uskutečnil 6. ročník Prasklického železného hasiče, který pořádá místní SDH s přispěním OÚ.
Letošní akce měla velmi vysokou úroveň, a to jak na úrovni sportovní, tak i co se týkalo doprovodného
programu, kde se předvedly složky záchranného integrovaného systému.
∞ 22. července pod širým nebem v areálu Opleta proběhlo v rámci oslav hodů divadelní představení Morkovských
ochotníků se svou autorskou hrou SKYFY . Účast i spokojenost obecenstva byla veliká.
∞ 11. listopadu proběhlo u příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů položení věnců k pomníku padlých.
∞ 26. listopadu nás reprezentovali naši borci na 12. ročníku halového turnaje v sálové kopané pořádané
Mikroregionem Morkovsko .
∞ 3. prosince navazovalo na Mikulášskou besídku, na které děti vyrobily vánoční ozdoby, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu, u kterého děti dostaly po odrecitování básničky balíčky se sladkostmi. Ozdoby pak
zavěsily na nově zasazený smrček. Letos byly také osvíceny lípy svobody před OÚ a SDH si vyzdobilo budovu
hasičárny. Koledy hrála Morkovčanka a všem přítomným byla podávána uzenina z udírny, koláče a svařák.
∞ 9. prosince proběhla přednáška o historii obce „Prasklice:Tak šel čas...” doprovázená prezentací
historických fotogra í. Přednášky se zúčastnilo 55 posluchačů.

Milí farníci a občané Prasklic,
Blíží se vánoce a za několik dnů vstoupíme do nového roku. Letos se díky
spolupráci s obcí podařilo upravit prostranství před farou a příští rok
bychom se rádi pustili do opravy fasády kostela. Už by si to jako
dominanta obce také zasloužil. Faru v Prasklicích i letos navštívilo více jak
dvacet skupin převážně mladých lidí a již teď je zamluveno na příští rok na
prázdniny několik termínů. Ti, co do Prasklic přijedou, tak jsou velmi mile
překvapeni, jak je fara opravena a vybavena, a někteří se rádi vrací.
Tak snad i tímto se přispívá k životu v obci.
Chci poděkovat především vám všem, kteří pomáháte v kostele při úklidu,
bohoslužbách, výzdobě, a vám, kteří se staráte o Křéby – bez vás by se na
toto krásné místo brzy zase zapomnělo. A také moc děkuji vám, kteří se
staráte o to, aby fara žila a mohla sloužit.
Rád bych vás také všechny pozval v sobotu 24.12.2016 ve 20,30 na Vánoční mši svatou, která bude
v kostele v Prasklicích a v neděli 1.1.2017 v 15,00 se opět sejdeme na Křébech, abychom přivítali nový rok.
Vánoční dny jsou obdobím naděje,
která není laciným optimismem,
že všechno dobře dopadne, ale je to jistota,
že všechno má smysl – bez ohledu na to,
zda budou naplněny naše představy a přání.
Z příběhu, který začíná ve chlévě
a který vede přes kříž,
můžeme čerpat svou naději, jedinou naději,
která nás dokáže navzdory všemu
udržet nad hladinou
a každý den přimět k dobrým činům.
Proč slavíme Vánoce? Bez betlémského příběhu to asi bude jen běhání po obchodech, několik dnů volna a dobrá
večeře. Přeji vám všem, ať jsou tyto sváteční dny naplněny radostnou nadějí, že dobro je mocnější než zlo,
láska je silnější než nenávist, pravda je víc než lež.
KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU JEŠTĚ JEDEN PŘÍBĚH.
P. Jan Ston
Jeden člověk viděl starého muže sázet strom. „To jsi tak pošetilý, že si myslíš, že ještě dočkáš plody?“
smál se mu. Starý muž odpověděl: „Když jsem přišel na svět, pil jsem vodu ze studny, kterou jsem
nevykopal, jedl jsem ovoce ze stromu, který jsem nesázel. Užíval něčeho, na čem jsem nepracoval. Nechci
být dlužníkem těch, kdo přijdou po mně. My lidé můžeme přežívat jen tak, že si přes hranice času
podáváme ruce.“

Rok 2016 obrazem...

