Prasklický zpravodaj
za rok 2019
Vážení spoluobčané,
další rok se s rokem sešel, a tak si pojďme již tradičně v duchu a v tichosti zrekapitulovat, co se v něm
událo, co nám přinesl či naopak vzal. Karel Go v jedné ze svých písní zpíval, že „čas letí jako bláznivý, já
nechytím ho, ani vy“ a nám nezbývá nic jiného, než mu dát za pravdu.

Vánoční píseň
Jaroslav Seifert
Jak ptáci zimomřiví v tom teskném příběhu,
ti, které neuživí třpyt hvězdic na sněhu,
my sešli jsme se snící nad lžičkou olova,
kéž by nám mohlo říci náš osud doslova.
Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej,
at' zvučí trouby hlásné i zpěvy andělů,
dřív, než přijde smrt a zhasne náš dech
ve svém pocelu.
A těm u sukní matek dej úsměv do oček,
klín plný cukrlátek a hodně vánoček,
když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej,
svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej....

„Ctíce předky – ctíme sebe.“ V letošním roce bylo hned u vstupu na hřbitov vytvořeno malé pietní
místo jako připomenutí našich významných občanů a rodáků. Při příležitosti oslav 130 let trvání
našeho SDH jsme zde odhalili náhrobní desku pana Antonína Kroutila jako věčnou vzpomínkou nejen
na něj, ale také na všechny zemřelé bratry a sestry hasiče.

V úvodu letošního zpravodaje bych rád připomněl našeho
dávného rodáka pana Antonína Kroutila, jehož náhrobní
deska mnoho let ležela na našem hřbitově zcela
v zapomnění. Pan Antonín Kroutil byl zdejší mlynář
a v letech 1889 až 1891 také první starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Prasklicích. V té době se jednalo
o post spojený s velkým uznáním a prestiží. Antonín
Kroutil se bohužel dožil pouhých 36 let, měl dva syny,
kteří se oba v Prasklicích narodili a na které bychom také
neměli zapomenout.
Starší Rudolf (1884–1964) získal právnický titul
JUDr. na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a za první
sv. války se stal legionářem. I po válce pokračoval ve vojenské kariéře, v roce 1928 byl povýšen do funkce
divisního generála, čímž se stal jediným rodákem naší obce s takto vysokou vojenskou hodností. Mladší
syn Ladislav (1891–1942) kráčel ve stopách svého bratra. Vystudoval stejnou univerzitu, získal titul
JUDr. a v první sv. válce vstoupil do legií. Po návratu provozoval advokátní kancelář v Kroměříži. Na konci
třicátých let aktivně vystupoval proti fašismu a po okupaci ČSR byl několikrát vyšetřován gestapem
a na konec ve svých 51 letech zahynul v koncentračním táboře Osvětim.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce
V roce 2019 jednalo zastupitelstvo na sedmi řádných jednáních a řešilo celou řadu provozních,
investičních a kulturních záležitostí. Z důvodů novelizace legislativy projednalo tři nové obecně závazné
vyhlášky, a to vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Prasklice, vyhlášku stanovující výběr poplatků za psy a vyhlášku
stanovující školský obvod. Starosta se pravidelně účastnil jednání Mikroregionu Morkovsko, na kterých
se řešily společné projekty jako překladiště komunálního odpadu, dotační projekty na pořízení nádob pro
odpadové hospodářství či změny a úpravy legislativy.
V letošním roce proběhla také první část podpory Zlínského kraje pro vybraných 11 obcí „Obnova a rozvoj
znevýhodněných oblastí pro období 2019 až 2021“. Díky ní se zrealizovala celková oprava hřbitovní zdi,
dotace ve výši 1 074 000 Kč, a demolice dvou zchátralých nemovitostí, a to č. p. 57 a č. p. 9, kde dotace
činila 280 000 Kč. Finance z tohoto programu se zastupitelstvo rozhodlo v roce 2020 použít na
demolici nemovitosti č, p. 50 a č. p. 136. Na místě nemovitosti č, p. 50, odkoupené letos v rámci
pozůstalostního řízení, vzniknou parcely k prodeji na stavební místo. U budovy bývalého obchodu
a restaurace Jednota č. p. 136 zastupitelstvo důkladně zvažovalo možnosti dalšího využití, bohužel její
technický stav je natolik špatný, že nejreálnějším řešením je její demolice. Vzniklý prostor by měl i nadále
sloužit jako sběrný dvůr, do budoucna zde zastupitelstvo zvažuje možnost výstavby budovy se zázemím
pro obecní techniku a bytovými jednotkami.

Od ZD Haná Švábenice jsme odkoupili pozemky o celkové výměře 1 725 m², které v budoucnu využijeme
k vybudování části infrastruktury pro výstavbu ČOV. Také jsme přijali od města Morkovice-Slížany
pozemky o výměře 34 958 m² pod cyklostezkou. Z důvodu poměrně vydatných srážek jsme letos
několikrát řešili problémy se závalem části cyklostezky. Vzhledem k tomu, že nad cyklostezkou mělo
Agrodružstvo Tištín zasetou kukuřici, došlo po přívalovém dešti k sesutí břehů. Bohužel tento stav se
při každém větším dešti pravidelně opakoval a průjezd cyklostezkou musel být několikrát uzavřen.
Po dohodě s Agrodružstvem Tištín došlo po sklizení kukuřice k její úpravě.
Během roku jsme také získali dotaci 10 000 Kč z MK na pořízení nového počítačového vybavení do místní
knihovny a ve spolupráci s provozovatelem našich webových stránek byla provedena jejich kompletní
gra cká aktualizace. Dále došlo po vyhodnocení možností a nabídek ke změně dodavatele plynu
a elektrické energie pro OÚ a k uzavření nové dodavatelské smlouvy, díky které by mělo dojít k nemalé
nanční úspoře.
V závěru roku se realizoval prodej pozemku po demolici č. p. 57 a v nabídce zůstává i pozemek po demolici
č. p. 9. V průběhu roku jsme se také dohodli s projekční kanceláří DAMprojekt na přípravě projektu
na rekonstrukci budovy č. p. 20, na kterou bychom rádi v roce 2021 využili zbývající nance z podpory
Zlínského kraje. Po skončení komplexní pozemkové úpravy začaly v letošním roce projekční práce
na výstavbě malé vodní nádrže v místech starého sadu za fotbalovým hřištěm. V příštím roce je také
v plánu dořešení celkové revitalizace hřbitova a zeleně v jeho okolí, zpracování nového hřbitovního řádu
a provedení pasportizace.
Opravy a investice
N e j vě t š í i n ve s t i c í ro k u 2 0 1 9 b y l a c e l k o vá
rekonstrukce hřbitovní zdi, jejíž realizaci provedla
stavební rma pana Kroupy z Uhřic, celkové náklady
činily 1 535 290 Kč. Mezi další investice patří již
zmíněné demolice nemovitostí č. p. 9 a 57 v celkové
výši 400 026 Kč, nátěr střech obecního úřadu, ve
spolupráci s SDH provedení částečného nátěru
střechy hasičské zbrojnice, vybudování přístřešku na
zahradě OÚ sloužícího k umístění obecní a hasičské
techniky a oprava a výmalba stěn bývalé třídy v patře
obecního úřadu a úprava těchto prostor pro sklad
a archiv. Místnímu SDH obec přispěla částkou
300 000 Kč na pořízení dopravního vozidla, na dětské hřiště zakoupila venkovní stůl na stolní tenis.
K pamětní lípě republiky na Křébech, vysazené loni při příležitosti oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa, byl umístěn kámen s pamětní cedulí. V listopadu proběhla plošná
deratizace obce.

Společenské akce 2019
∞ 5. ledna – Tříkrálová sbírka, vybráno 10 386 Kč
∞ 2. března – Tradiční vodění medvěda uspořádané SDH Prasklice
∞ 16. března – 5. ročník PRAKOŠTu – Prasklického koštu slivovic a ovocných pálenek, soutěžilo 67 vzorků
∞ 22. března – Beseda s důchodci, k poslechu a dobré náladě zahrála hudba ONE CLASIC z Kroměříže
∞ 30. dubna – Tradiční Stavění máje a Pálení čarodějnic, pořádalo SDH
∞ 18. května – Okrskové kolo v požárním sportu, SDH Prasklice
∞ 24. května – Noc kostelů, pořádala místní farnost
∞ 25. května – Mikroregionem na kole, naší obcí projelo 330 účastníků
∞ 31. května – Kácení máje, pořádalo SDH
∞ 16. června – Vítání občánků
∞ 29. června – Prasklický železný hasič, 9. ročník
∞19. července – „Všechny losofy bych postavil ke zdi“, divadelní představení morkovských ochotníků v Opletě
∞ 20. července – Turnaj v nohejbalu O pohár starosty obce, 3. ročník, bojovalo 6 týmů
∞ 26. července – Oslavy 130 let SDH, požehnání novému dopravnímu vozidlu SDH a slavnostní průvod
v doprovodu dechové hudby Morkovčanka na hřbitov, požehnání nově vzniklému pietnímu místu za
zemřelé hasiče, výroční členská schůze SDH
∞ 27. července – Setkání bývalých členů Sokola Prasklice, odpoledne exhibiční fotbalové utkání starých
pánů Prasklice – Pačlavice, večer hodová zábava – Polygon Rock
∞ 28. července – Mše svatá v místním kostele za hasiče, výstavka historické i současné techniky
a fotogra í v prostorách hasičské zbrojnice, vítaní sborů před hasičskou zbrojnicí a slavnostní průvod
do areálu Opleta v doprovodu dechové hudby Zdounečanka, slavnostní hasičský výlet
∞ 20. října – Drakiáda, pořádalo SDH
∞ 2. listopadu – Lampionový průvod pořádaný SDH
∞ 9. listopadu – Praguláš, soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, 2. ročník, účast 11 týmů, pořádalo SDH
∞ 11. listopadu – Položení věnce k pomníku padlých u příležitosti Mezinárodního dne veteránů
∞ 16. listopadu – 15. ročník Turnaje v malé kopané pořádaný Mikroregionem Morkovsko, náš tým
vybojoval 3. místo, což je historicky nejlepší umístění
∞ 7. prosince – Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, koledy zahrála dechová hudba Morkovčanka

Milí farníci a občané Prasklic,
začnu dnes záznamem z farní kroniky:
„Na žádost obce Prasklice jmenoval arcibiskup olomoucký dne 2. května 1902 prvním farářem v Prasklicích
P. Jana Vrbíčka. Tak byla obec Prasklice ustanovena jako samostatná farnost. Uvedení do úřadu oslavil nový farář
v neděli 22. července 1902. Veledůstojný pán, dr. Antonín Cyril Stojan, říšský a zemský poslanec a farář
v Dražovicích s nevšední ochotou řídil celou slavnost. O 9 hodině bylo uvítání nového faráře u kamenného kříže
„na Dílech“ za osadou, který přijel doprovázen farářem Morkovským dp. Josefem Mádrem. Byl uvítán
dr. Stojanem, starostou obce Janem Lejsalem a dalšími zástupci obce. Na to byl uveden do chrámu. Slavnost
započala „Veni Sancte“ a pak sloužil nový farář mši svatou. Po mši svaté byly odevzdány faráři klíče od kostela
a fary a zapsán o tom protokol.“
Za dva a půl roku si budeme připomínat 120. výročí této události a byl bych rád, kdybychom ji také společně
oslavili. Mnoho věcí se od té doby změnilo, a to nejen v naší obci, ale i v celé společnosti. Dnes už by asi farnost
v Prasklicích nevznikla, ale tehdy to bylo vyplnění několikaletého úsilí celé obce, díky němuž byl také nově přestavěn
kostel a postavena nová fara. Fara už sice neslouží svému původnímu účelu – farní úřad a dům pro kněze, ale díky
opravě se podařilo najít nové využití. I letos přijelo na faru více jak 25 skupin. Ať už to byli rodiče s dětmi, mládež,
farní společenství, skauti, tábory, soustředění pěveckých sborů nebo třeba školní výlet či oslava narozenin.
Jsem také rád za společné setkání na farní zahradě nebo při akci „Noc kostelů“. Kostel je naštěstí pořád
kostelem, místem pro společnou modlitbu a setkání s Bohem. Díky opravě před čtyřmi lety se opět stal krásnou
dominantou obce. Do roku 2022 bychom byli rádi, kdyby se podařilo vymalovat interiér kostela a zrestaurovat
obrazy křížové cesty. Snad to i s vaší podporou zvládneme.

Vánoce
Nedávno jsem četl v jedné knize – zastav se, dívej se, naslouchej. Možná by to mohl být pro nás návod, jak prožít
tyto svátky.
Zastav se – i když nás společnost a všechno kolem podněcuje ke spěchu, abychom „naplno“ využili čas, a tak
vlastně žijeme jako na běžícím pásu, Vánoce jsou proto, abychom se zastavili. Potřebujeme mít čas na oslavu.
Na to, abychom se podívali do očí tomu, koho máme rádi. Na to, abychom prožili krásu rodičovství a nepromeškali,
jak děti rostou. Abychom mohli přemýšlet o životě. Abychom se mohli těšit z lidí a míst, které nás obklopují.
Dívej se – musíme se naučit vidět mnohem víc než jen věci, které nás v životě omezují a obtěžují. Naučme se dívat za
hranice vlastní omezenosti a dokážeme nahlédnout, kým skutečně jsme. Naučme se dívat srdcem, nejen očima.
Naslouchej – žijeme v době, kdy každý chce něco říct, každý chce být slyšet, každý má tu svoji „pravdu.“ Pokusme
se více naslouchat svým blízkým doma – dětem, rodičům, manželovi, manželce… Třeba nám už delší dobu něco
říkají a my neslyšíme.
A když se zadíváte na postavičky z Betléma – i ony promlouvají a mohou každému z nás něco důležitého říct.
I Bůh promlouvá k srdci člověka…

Požehnané a pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2020.
P. Jan Ston
„Půlnoční“ mše svatá bude v kostele v Prasklicích v úterý 24. 12. ve 20:30 a 1. ledna se v 15:00 sejdeme na
Křébech, kde zazpíváme koledy a vyprosíme si požehnání do nového roku 2020.

Rok 2019 obrazem...

Milí spoluobčané,
chtěl bych Vám jménem svým i jménem
zastupitelstva obce Prasklice popřát
pohodové vánoční svátky a šťastný
úspěšný nový rok 2020 prožitý ve zdraví
a lásce.
Ing. Jiří Vdoleček
starosta obce

