Prasklický zpravodaj
za rok 2017
Vážení spoluobčané,
co je to čas? Čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí.
Toliko de nice. Zdá se Vám tato věta na úvod letošního zpravodaje poněkud kostrbatá? Mně také, avšak
přesně vystihuje skutečnost, že nám opět velmi rychle uběhl další rok. A stejně jako roky předešlé i tento
s sebou přinesl a odnesl spousty událostí, akcí a dějů, ze kterých v nás zůstaly dobré či méně dobré
vzpomínky. Dovolte mi proto, abych na následujících stránkách na právě končící rok 2017 zavzpomínal a
zrekapituloval tak, co se během něj v naší obci událo.

VSTÁVAJÍ ZE SNA PASTÝŘI
Václav Renč

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.

Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…
Letošní úvod bych rád věnoval problematice odpadového hospodářství. S tímto globálním problémem se musíme naučit
zacházet i na obecní úrovni. V současné době v obci velmi dobře funguje pytlový sběr plastových obalů a pravidelný 14denní
svoz směsného komunálního odpadu. K dispozici jsou také dva kontejnery na plasty, dva na sklo a jeden na papír. Tyto jsou
umístěny ve středu obce, z toho důvodu bych rád apeloval na všechny občany, aby, pokud jsou kontejnery plné, neodkládali
odpad mimo nádoby. Poletující a povalující se odpad není zrovna pěknou vizitkou naší obce. Na dvoře bývalé Jednoty jsou
umístěny další kontejnery. Velkoobjemový na směsný odpad se vyváží přímo na skládku. Z toho důvodu sem v žádném případě
nepatří nábytek, stará okna, pneumatiky, stavební materiál apod. Na likvidaci takovýchto odpadů slouží i pro Prasklice sběrný
dvůr v Morkovicích. Dále disponujeme kontejnerem na bioodpad (tráva, listí, NE nenaštěpkované větve, dřevo aj.), tento je
vyvážen na kompostárnu k dalšímu zpracování. Část prostoru je vyčleněna pro staré železo a nově máme i kontejner na kovové
plechovky. Dvůr je otevřen 1x za 14 dní vždy v sobotu dopoledne (v týdnu vývozu popelnic). V obci také probíhá 4x za rok rmou
BIOPAS sběr nebezpečného odpadu. Myslím, že pro likvidaci odpadu máme v naší obci dostatečně velký prostor a rád bych
tímto poděkoval všem za jeho využívání a za odpovědný přístup k této problematice.

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
Letos se obecní zastupitelstvo sešlo na sedmi řádných veřejných zasedáních, na kterých řešilo provozní,
investiční a jiné aktivity důležité pro chod obce. Mimoto se členové pracovních skupin scházeli na pracovních
poradách, zabývajících se plněním jednotlivých úkolů. Na začátku roku jsme velmi intenzivně jednali se
správcem toku Švábského potoka, který protéká naší obcí a jehož stav se nám jeví jako značně zanedbaný.
Správcem toku je státní podnik Lesy ČR, bohužel i přes několikero jednání a kontrolních obhlídek se nám
prozatím nepodařilo správce přesvědčit o nutnosti vyčištění toku. Se společností EKO-KOM byla
dohodnuta výměna a pronájem dvou kontejnerů na papír a sklo. Také již druhým rokem velmi efektivně funguje
sběr plastů do žlutých igelitových pytlů.
V roce 2016 jsme se zapojili do systému evidence a odborného
poradenství „Stromy pod kontrolou“ a v letošním roce došlo dle
odborného posudku k prvnímu odbornému prořezu několika stromů. V
tomto způsobu ošetření se bude i nadále pokračovat. Zájemci si mohou
na webových stránkách obce najít kolonku „Stromy pod kontrolou”,
zadat obec Prasklice a zde všechny posuzované stromy naleznou
s jejich přesným popisem a fotogra í.
V měsíci květnu byl schválen nový územní plán obce, na jehož realizaci
jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále také stále
probíhá komplexní pozemková úprava naší obce, kde se v rámci sboru
zástupců potkáváme na řešení problémů spojených s touto úpravou.
Komplexní pozemková úprava postupně přechází do své závěrečné fáze.
Na posledním jednání sboru zástupců byly znovu shrnuty priority, které
bychom rádi v rámci této úpravy realizovali, a to zejména malou vodní nádrž, objízdnou komunikaci okolo
farmy společnosti Zelenka a zpevněnou komunikaci na poutní místo Křéby a do Uhřic okolo bývalého
Hošákova mlýna. V letošním roce jsme také prodali obecní pozemek určený jako stavební místo se smluvní
podmínkou, že do pěti let bude na tomto pozemku postaven a kolaudován nový dům.
Obecní knihovna
V letošním roce ukončila po 32 letech svou záslužnou činnost vedení naší obecní knihovny paní Anna
Staňková. Za tuto dlouholetou práci jí bylo obecním zastupitelstvem uděleno čestné uznání a já bych jí rád
touto cestou ještě jednou poděkoval. Novou knihovnicí se stala paní Jaroslava Vinklárková. V naší knihovně si
čtenáři mohou vybrat z více než 2500 svazků knih různého žánru. Několikrát ročně probíhá i tzv. výměnný
fond s knihovnou Kroměřížska. Zájemce bych rád upozornil, že je možné si půjčovat literaturu všech žánrů
a odborností, školní četbu i audioknihy, a to nejen z našeho knižního fondu, ale po dohodě i z již zmíněné
knihovny Kroměřížska. Výběr knih je možné provádět i na webových stránkách naší knihovny www.
knihovnaprasklice.webk.cz nebo přímo v záložce na webových stránkách obce. Všechny stávající i nové
čtenáře v naší knihovně rádi uvítáme, a to vždy v pátek od 16 do 18 hodin.

Opravy a investice
Vzhledem k tomu, že stále přibývá udržovaných ploch, zakoupila obec nový sekací traktor. Z původního pak
bylo odstraněno sekací zařízení a je využíván pouze k dopravě. Došlo k přebudování plochy vzniklé po demolici
č.e. 56 na parkoviště pro část obce “Hliník“. V budově obecního úřadu byla provedena výmalba sálu a chodeb
včetně schodiště, natřena všechna okna a v malé zasedací místnosti se vyměnila podlahová krytina a také
byl pořízen nový nábytek. V č.p. 68, kde je zázemí pro pracovníky obce, bylo vyměněno plynové topidlo
a opravena vodoinstalace.
Značnou rekonstrukcí prošla ve zcela havarijním stavu se
nacházející budova v areálu Opleta, kde se kompletně
vyměnila elektroinstalace. Také se opravily a přebudovaly
toalety a vnitřní i vnější prostory budovy. Bohužel tuto
budovu částečně zničila v noci z 10. na 11. srpna větrná
vichřice, která byla tak silná, že strhla plechovou střechu na
zděné části budovy a došlo také k promočení zdí následným
deštěm. Původní střecha se nahradila novou sedlovou
střechou.
V nemovitosti č.p. 20 (původně Plškovo) se opravily stropy,
podlaha, vnitřní omítky, částečně chlévy, byla zde provedena
nová elektroinstalace, pořízeny nové dveře a okna a od farního
dvora je budova nově omítnuta. Po dokončení této
rekonstrukce, ve které bude pokračováno i v roce příštím, bude
tento prostor sloužit jako zázemí pro konání společenských
akcí a po dohodě ho budou moci využívat také nájemci fary. Pro
přípravu rekonstrukce a využití celé této nemovitosti se
podařilo dohodnout s Ústavem architektury, Ateliérem
obnovy památek, Stavební fakulty VUT Brno zpracování
studie, jejímž výsledkem by mělo být řešení vhodného využití a postupu rekonstrukce. V rámci studia zde
proběhne začátkem příštího roku studentský workshop.
Při přípravě rozpočtu na rok 2018 se řešila možnost dotačních programů, a to zejména možnost čerpání
dotace z programu Efekt, který se zabývá kompletní obnovou osvětlení obce. Na základě cenových kalkulací
a době trvání tohoto dotačního programu do roku 2020 se jej zastupitelstvo rozhodlo prozatím odložit.
Na rok 2018 se začala připravovat projektová dokumentace a podklady k žádosti o čerpání dotace
z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Mze na celkovou rekonstrukci hřbitovní zdi.
Tento dotační titul by měl být vypsán v únoru příštího roku, a pokud by v něm obec uspěla, mohla by být celá
rekonstrukce provedena v prvním pololetí roku 2018.
V letošním roce se z obecního rozpočtu přispělo zdejší farnosti částkou 100000 Kč na opravu fasády
a střechy místního kostela, který tak po více než deseti letech dostal svůj tradiční kabát a je opět chloubou
naší obce.

Společenské akce 2017
∞ 7. ledna proběhla pod záštitou Charity Kroměříž tradiční Tříkrálová sbírka. Díky štědrosti našich občanů se
v naší obci vybralo 10 415 Kč, což je opět více než v roce minulém. Všem dárcům srdečně děkujeme!
∞ 25. února pořádal SDH Prasklice tradiční vodění medvěda.
∞ 3. března se uskutečnila Beseda s důchodci, které se zúčastnilo 34 seniorů a 6 zastupitelů. K dobré náladě a
tanci hrála hudební skupina ONECLASSIC Kroměříž. Na úvod besedy proběhla po krátkém proslovu starosty
přednáška mluvčí Policie ČR okresního odd. Kroměříž týkající se nebezpečí a rizik nejen pro seniory.
∞ 11. března proběhl 3. ročník „PRAKOŠTU“ – Prasklického koštu slivovic a ovocných pálenek. V letošním ročníku
soutěžilo ve třech kategoriích 46 vzorků, akce se zúčastnilo okolo 60 milovníků ostrého moku.
∞ 27. května se uskutečnil třetí ročník cyklistického závodu Mikroregionem Morkovsko na kole. V rámci této
zajímavé akce, jejímž cílem je představit obce mikroregionu široké veřejnosti, navštívilo Prasklice 273 cyklistů.
Konečným cílem se letos staly Počenice a v roce 2018 je plánován dojezd a cíl v naší obci.
∞ 28. května jsme přivítali tři nové občánky. Dětem byly předány dárky a pamětní listy.
∞ 24. června uspořádal místní SDH za podpory obce již 7. ročník náročné soutěže „Prasklický železný hasič”. Letos
se utkalo 33 mužů a 8 žen, součástí byl zajímavý program s ukázkou hašení hořícího vozidla.
∞ 29. července proběhl první ročník turnaje v nohejbale a minikopané „O putovní pohár starosty obce”. V nohejbale se
utkalo 7 týmů a v minikopané 5 týmů. Po celou dobu akce bylo zajištěno bohaté občerstvení a celkový počet hráčů
a fanoušků se pohyboval okolo 90 lidí.
∞ 12. a 19. srpna proběhly v Prasklicích po více než třiceti letech první dva svatební obřady. Oba sňatky byly
uzavřeny před Obecním úřadem v Prasklicích a proběhly v krásně vyzdobeném areálu Opleta pod širým nebem.
∞ 11. listopadu při příležitosti Dne veteránů položili zastupitelé věnec před památník padlých.
∞ 2.prosince uspořádal SDH ve spolupráci s obcí Mikulášskou besídku pro děti a poté slavnostní Rozsvěcení
vánočního stromu. Koledy zahrála Morkovčanka a podávalo se občerstvení – svařák, buchty a uzenina z udírny.
∞ 9. prosince se naši borci zúčastnili 13. ročníku halového turnaje Mikroregionu Morkovsko v sálové kopané
a dosáhli historicky nejlepšího umístění, a to pátého místo z osmi týmů.

Vážení spoluobčané,
jménem svým i jménem zastupitelstva obce Prasklice Vám přeji krásné
a bohaté Vánoce plné lásky, pohody a vzájemného porozumě ní
a v novém roce 2018 hodně zdraví a úspě chů v osobním i pracovním životě
Ing. Jiří Vdoleček
starosta obce

Milí farníci a občané Prasklic,
rok 2017 bude brzy minulostí, a tak bych vás rád informoval o některých
událostech, které v tomto roce v naší farnosti proběhly. Určitě největší
a nejnáročnější akcí byla oprava fasády kostela. Během léta se podařila
celková obnova a nátěr omítky kostela i věže, na střeše se vyměnilo několik
ztrouchnivělých trámů, děravé okapy se nahradily novými, natřela se
plechová věž, celá střecha i dřevěné rámy oken. Práce kompletně vyšla na
471506 Kč. Opravy provedla rma pana Štěpána Churého z Morkovic.
Větší část oprav byla uhrazena z několika let našetřených peněz farnosti,
tj. z pravidelných sbírek a darů farníků. Veliký dík Vám všem, kteří jste
přispěli při bohoslužbách v našem kostele. Veliké poděkování patří také
obci Prasklice, která na obnovu této dominanty obce přispěla částkou
100 000 Kč. Do budoucna bychom ještě rádi vymalovali a upravili interiér
kostela, ale to až zase budou peníze…
Farní budova byla i letos hojně navštěvována, snad každý druhý týden byli na
faře nějací hosté – rodiny s dětmi, duchovní obnovy, skauti, farní tábory,
škola v přírodě, soustředění sborů i schol, ale i oslavy narozenin a setkání rodin z Prasklic a okolí. Moc děkuji vám
všem, kteří se staráte o to, aby fara mohla být takto využívána.
Dne 24.12. Vás zvu na „půlnoční“ mši svatou, která bude v kostele v Prasklicích ve 20,30 h. V novém roce 1. ledna
2018 v 15 h se sejdeme na Křébech, zazpíváme koledy, popřejeme si vše dobré do nového roku a poprosíme
o požehnání pro další dny, které jsou před námi. A ještě jedno pozvání, příští rok v neděli 9.září 2018 si připomeneme
10. výročí požehnání oltáře na Křébech a obnovení tohoto poutního místa. Budu rád, když se na této oslavě společně
setkáme.

Vánoční příběh
Psal se rok 1858 a podařilo se spojit dva světadíly, Evropu a Severní Ameriku, podmořským kabelem, který byl položen
na dno Atlantského oceánu. Byla tak umožněna telegra cká komunikace mezi kontinenty. Stálo to obrovské úsilí
tehdejší vědy a techniky, provázela to velká série nezdarů a katastrof. Byl to doslova zápas se všemi rozbouřenými živly
oceánu, než se konečně dílo podařilo. Pak se hledala vhodná první věta, která měla být telegra cky vyslána a měla
odstartovat a posvětit toto historické propojení Evropy a Nového světa. Ta věta byla nalezena v Bibli a zněla: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Věta, která poprvé zazněla nad Betlémem, zpívali jí andělé a všem bylo
oznámeno, že v betlémské noci se spojily dva světy – nebe a země.
Ta věta má dvě části. První – ať je vzdávána Bohu sláva, druhá – lidem bude dáno žít v pokoji a míru. Tato věta, tento
t a j e m n ý v z o re c l i d s k ýc h d ě j i n p l a t í b u ď ce l ý a ne bo v ů be c .
Jestli máte doma pod stromečkem betlém, tak tam asi budete mít někde napsanou i tuto větu. „ Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Ten pokoj, porozumění, vzájemnou úctu a mír přeji vám všem a Vašim rodinám,
nejen o Vánocích, ale i v novém roce. A nezapomeňme, že tohle vše přichází, když člověk dbá i na tu první část andělského
chvalozpěvu.
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM.
P. Jan Ston

Rok 2017 obrazem...

