Prasklický zpravodaj
za rok 2018
Vážení spoluobčané,
opět jsme na konci dalšího roku, roku, ve kterém jsme si připomněli 100 let od vzniku našeho samostatného
státu. Toto výročí považuji za velmi významné. Jsem přesvědčen, že je nutné brát si z historie ponaučení, protože
bez poznání minulosti můžeme jen těžko pochopit přítomnost a plánovat budoucnost. Nechci se opakovat, ale
rád bych zde citoval, stejně jako v proslovu při pietním aktu u pomníku padlých 28. října, jednu větu z prohlášení
Národního výboru Československého z roku 1918: „Lide Československý naši osvoboditelé Masaryk a Willson
nesmí být zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který dovede sám sobě vládnout…“
VÁNOCE
Jaroslav Vrchlický

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří —
ó Vánoce! Ó Vánoce!

Rok 2018 byl nejen historicky významný, ale i v naší malé obci nabitý mnoha kulturními a společenskými
akcemi. Jednalo se také o rok volební a já bych rád poděkoval všem voličům, kteří k volbám do zastupitelstev
obcí přišli, čímž vyjádřili svou vůli a podporu kandidujícím zastupitelům. Jsem přesvědčen, že celé
zastupitelstvo bude i v následujících čtyřech letech pracovat pro blaho obce a jejích občanů. Rád bych zde
také připomněl, že uvítáme jakékoliv podněty, připomínky či výtky tak, abychom Prasklice společně vedli
k rozkvětu, protože na nás všech záleží, jaké v budoucnu budou.

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
V tomto roce se zastupitelstvo sešlo na sedmi řádných jednáních a jednom ustavujícím po říjnových volbách.
Projednalo se mnoho provozních a investičních záležitostí a připravila celá řada kulturních a společenských
akcí. V první polovině roku jsme museli řešit zavedení směrnice EU týkající
se ochrany osobních údajů (GDPR). Bylo nutné vybrat a uzavřít smlouvu na
tzv. pověřence obce a společně s ním zavést řadu systémů a směrnic
týkajících se této problematiky.
Starosta obce se pravidelně účastnil jednání Mikroregionu Morkovsko, kde
se mimo společné akce probíralo např. vybudování překladiště komunálního
odpadu v Morkovicích, které bude pro naše obce sloužit k dočasnému
uložení odpadu před jeho převozem k likvidaci na spalovnu v Brně.
Podařilo se také uskutečnit pracovní jednání s hejtmanem Zlínského kraje,
panem Jiřím Čunkem, které proběhlo v Litenčicích a kde jsme se snažili
hledat možnosti podpory pro náš region. Uskutečnilo se i společné jednání
s ministryní nancí JUDr. A. Schillerovou na Dřínově, kde se diskutovaly
problémy dopadající na naše obce, jako je například zavedení EET.
Spolu s dalšími 11 obcemi byly Prasklice Zlínským krajem vybrány do
pilotního projektu speciální podpory nazvaného „Obnova a rozvoj
znevýhodněných oblastí pro období 2019 a 2021“.
V rámci tohoto projektu jsme během letošního roku připravili dvě
žádosti, a to na nancování rekonstrukce oplocení hřbitova a na
demolici nemovitostí č.p. 9 a č.p.57. Realizaci těchto akcí plánujeme
na první polovinu roku 2019. Obě zmiňovaná čísla popisná se
dlouhodobě využívala k ubytování problémových skupin obyvatel
a neustále se řešily stížnosti sousedních spoluobčanů. Součástí
přípravy tohoto projektu proto bylo v první řadě odkoupení zmíněných
nemovitostí od společnosti Comfort Reality za celkovou částku
250 000 Kč. Předpokládáme, že demolicí č.p. 9 vznikne stavební
parcela a po č.p. 57 obecní prostranství, zřejmě bez dalšího využití.
Začátkem ledna proběhl ve spolupráci s Ústavem architektury z fakulty
stavební VÚT Brno společný workshop zaměřený na rekonstrukci
a využití nemovitosti č.p 20 a č.p. 83 (Plškovo), na jehož základě studenti zpracovali návrhové studie na řešení
jejich možného využití. Tyto studie byly prezentovány na výstavě k historii obce 28. –29. 7. 2018.

Komplexní pozemková úprava
Během letošního roku se v naší obci dostala do své konečné fáze také komplexní pozemková úprava. Rád bych
všechny majitele pozemků upozornil, že v závěru prosince dojde k přepsání nového stavu do katastru. Z toho
důvodu budou muset všichni vlastníci pozemků v roce 2019 podat na nančním úřadě nové daňové přiznání
s aktualizací na nový stav. Po Novém roce si také vlastníci pozemků mohou požádat o jejich bezplatné
vyměření. V lednu zažádáme o realizaci společných opatření, a to v první řadě na výstavbu malé vodní nádrže,
o které jsem Vás již dříve informoval.
Opravy a investice
V roce 2018 byla provedena oprava a nátěr fasády obecního
úřadu, fasády zadní stěny hasičské zbrojnice a dále se
dokončila oprava střechy a fasády budovy v areálu Opleta,
na jejíž štít jsme nechali vymalovat obecní znak. Také se zde
kompletně přebudovala vodoinstalace a provedly se
každoroční údržbo vé práce na teniso vém kur tu
a volejbalovém hřišti. Jednotce sboru dobrovolných hasičů
byly k výstroji zakoupeny zásahové rukavice za téměř
40 000 Kč. K dalším investicím roku 2018 patří kompletní
oprava dětského hřiště se zakoupením nové skluzavkové
věže a opravou zničeného oplocení, která stála téměř
50 000 Kč. Chtěl bych proto na tomto místě požádat rodiče, aby své děti poučili o tom, jak se na dětském
hřišti chovat a jak jej místo likvidace využívat k hrám, k nimž je určeno. V podzimních měsících proběhla plošná
deratizace obce a částečná oprava krajnic hlavní cesty přes Prasklice. Tato bohužel z důvodu poruchy stroje
nemohla být kompletně dokončena a bude v ní pokračováno v jarních měsících.
Odpadové hospodářství
Opět bych rád připomenul, že v naší obci funguje systém třídění a likvidace odpadů. Pravidelně jednou měsíčně
probíhá svoz plastových obalů ve žlutých igelitových pytlích, od ledna se ve stejném termínu rozšíří o svoz
papíru v modrých pytlích. Mimoto mohou občané využívat kontejnery na tříděný odpad, sklo, plast a papír.
Zde bych rád apeloval na všechny spoluobčany, aby nenechávali pytle s odpadem, případně i samotný odpad,
volně u kontejnerů. Kontejnery jsou pravidelně vyváženy a povalující se odpadky nejsou pro naši obec dobrou
vizitkou. Rád bych také upozornil, že kontejner u hřbitova slouží pouze k likvidaci hřbitovního odpadu, a nikoliv
odpadu komunálního. Dále je možné využít velkoobjemový kontejner na komunální odpad a kontejner na
bioodpad na dvoře bývalé provozovny Jednota, a to vždy v sobotu po svozu popelnic v době od 10 do 12 hodin.
Můžete zde umístit také staré železo, případně nápojové plechovky. Nebezpečný odpad vyváží rma BIOPAS
pravidelně 4x ročně v předem vyhlášených termínech a občané s trvalým pobytem v naší obci také mohou
bezplatně využít sběrný dvůr v Morkovicích.

Společenské akce 2018
∞ 6. ledna – Tříkrálová sbírka, v rámci které se vybralo 10 740 Kč.
∞ 10. února – Tradiční vodění medvěda uspořádané SDH Prasklice.
∞ 2. března – Beseda s důchodci, které se zúčastnilo 24 seniorů. K poučení proběhla přednáška paní
Ševčíkové ke zdravotní problematice a k poslechu a dobré náladě zahrála hudba ONE CLASIC z Kroměříže.
∞ 10. března – 4. ročník „PRAKOŠTu“ – Prasklického koštu slivovic a ovocných pálenek, soutěžilo 42 vzorků.
∞ 30. dubna – Stavění máje a pálení čarodějnic pořádané SDH Prasklice.
∞ 10. května – Slavnostní otevření soukromého domova pro seniory Starý mlýn. Mimo jiné se jej zúčastnili
i hejtman ZK Jiří Čunek, Česká Miss 2017 Michaela Habáňová či Česká Miss Supranational 2017 Tereza
Vlčková, která se stala patronkou domova.
∞ 26. května – „Mikroregionem na kole“ – cílem dojezdu se stal areál Opleta. Dorazilo 400cyklistů, včetně
hejtmana ZK Jiřího Čunka a europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové. K dobré náladě hrál DJ a Morkovčanka.
∞ 1. června – Kácení máje pořádané SDH Prasklice.
∞ 30. června – Prasklický železný hasič – 8. ročník soutěže v hasičském silovém víceboji, pořádaný SDH
Prasklice. Zúčastnilo se jej 63 soutěžících, zahájení se zúčastnil i hejtman ZK Jiří Čunek, který navštívil
naši obec v tomto roce již po třetí.
∞ 21. července – Turnaj v malé kopané a nohejbalu „O pohár starosty obce Prasklice“
∞ 21. července – „Druhý tajný život“, Marie Tesař – divadelní představení morkovských ochotníků.
∞ 28.–29. července – „Výstava historie Prasklic v kronikách a dobových dokumentech“– výstava
k příležitosti 100 let samostatného státu, na kterou zavítalo více než 100 návštěvníků.
∞ 28. července – Hodová zábava pořádaná SDH Prasklice, k tanci a poslechu hrály skupiny Divousy a Polygon Rock.
∞ 29. července – Hasičský výlet pořádaný SDH Prasklice, k tanci a poslechu hrála skupina DORADO.
∞ 9. září – Pouť na Křéby k 10. výročí od obnovení poutního místa a vysazení pamětní lípy svobody k výročí
100 let samostatného státu.
∞ 23. září – Slavnostní vítání občánků v sále OÚ Prasklice.
∞ 28. října – Pietní setkání u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného státu a položení věnce
k památníku padlých spoluobčanů.
∞ 3. listopadu – Lampionový průvod pro děti i dospělé pořádaný SDH Prasklice.
∞ 10. listopadu – 1. ročník soutěže „Kotlíkový PRAGULÁŠ” ve vaření kotlíkových gulášů, kterého se
zúčastnilo 8 týmů.
∞ 24. listopadu – 14. ročník Turnaje v malé kopané pořádaný Mikroregionem Morkovsko ve sportovní hale
v Morkovicích. Náš team se umístil na velmi pěkném 4. místě.
∞ 8. prosince – Mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního stromu pořádané SDH a OÚ Prasklice.

Milí farníci a občané Prasklic,
připravujeme se na vánoční svátky a za několik dalších dní vstoupíme do nového
roku 2019.
Co pro nás Vánoce znamenají? Zřejmě by každý odpověděl jinak. Pro někoho by to
byly vzpomínky z dětství, pro někoho dárky a zářící stromeček, pro jiného
setkání s rodinou a přáteli…
V bibli čteme, že v ten čas se před více jak dvěma tisíci lety ve městě Betlémě
narodil jedné chudé dívce Marii syn, který dostal jméno Ježíš. Narodil se ve
chlévě, a tak ho Maria zavinula do plenek a položila do jeslí. Z jeho narození se
radovali nejen pastýři, ale i mudrci, kteří se mu přišli poklonit a přinesli mu
královské dary – zlato, kadidlo a myrhu. O jeho narození se později bude vyprávět,
že přišel proto, aby se stal Světlem pro svět. Co lidstvu přinesl? Celý život byl
chudý, ale pravé bohatství nosil v srdci. Učil lidi, že úplně nejdůležitější v životě je,
abychom se měli navzájem rádi. Zní to obyčejně a jednoduše, ale všichni víme, že když máme někoho rádi a někdo
má rád nás, tak je to ta největší věc na světě… A mít se navzájem rádi není často vůbec jednoduché – chce to
vlídnost, velkorysost, schopnost odpouštět, myslet na druhé, umět naslouchat…
Tak i tohle jsou Vánoce – narozením Ježíše Krista si připomínáme, co je úplně nejdůležitější.
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, jestli z toho, co máme, umíme dávat.
Nezáleží na tom, jaké máme školy či znalosti,
ale na tom, jak moudře s nimi umíme hospodařit.
Nezáleží na tom, zda se umíme veselit,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost druhým.
Nezáleží na tom, co si o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně jsme.
V pondělí 24.12. vás zvu na „půlnoční“ mši svatou, která bude v kostele v Prasklicích ve 20.30 h. Na Nový
rok 1. ledna 2019 se v 15 h sejdeme na Křébech. Zazpíváme koledy, popřejeme si vše dobré do nového roku
a poprosíme o požehnání pro další dny, které jsou před námi.
Děkuji farníkům, Obecnímu úřadu v Prasklicích a vám všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací hodů na
Křébech, kde jsme společně oslavili 10. výročí obnovení tohoto poutního místa. Věřím, že se zde zase další
rok budeme společně scházet.

Přeji vám všem krásné a pokojné prožití vánočních svátků, a ať pod ochranou Panny Marie Křébské
bezpečně projdete všemi cestami nového roku 2019.
P. Jan Ston

Rok 2018 obrazem...

