Prasklický zpravodaj
za rok 2021
Vážení spoluobčané,
ač je to téměř k nevíře, opět nám pomalu končí další rok. A stejně jako loni mi nezbývá nic jiného, než jej
znovu nazvat rokem podivným. Už druhým rokem se celý svět potýká s coronavirovou pandemií, která
mnohé změnila a mnohé stále mění. V současné době v médiích často narážíme na informace o rozdělení
společnosti či nastupující ekonomické krizi. Věřím a doufám, že vše, co se nám nyní děje, má svůj důvod a
své opodstatnění, a že je to třeba právě proto, abychom se mohli poučit z chyb a v ledačem se i změnit.
Rok 2021 byl pro mnohé, stejně tak jako pro celou společnost, nelehký. Jaký bude rok příští, se teprve
ukáže, proto bych Vám všem chtěl hned v úvodu tohoto zpravodaje popřát hlavně spoustu zdraví, reálný
úsudek, jasnou mysl, neutuchající optimismus a také hodně štěstí!

Někdy se mi zdává sen
a ten se mi vrací,
že si sedám do škamen,
nad slohovou prací.
Máme úkol o zimě
a o kráse její.
Už se nohy boří mě,
cestou do závějí.
Vykládám, proč klesá rtuť,
pod stupínek nuly
a že někdy mívám chuť,
rampouch zlomit v půli.
Vzpomínám i na vrány,
stromy plné jíní,

ZIMA
(Jaroslav Seifert)

jak nám zajíc zrousaný,
přiběhl až k síni.
Jak děvčátko stýská si,
nos jí v chladu zmrzá.
Sníh jí vlétl na řasy
a je z něho slza.
Už se slza kutálí,
po tváŕi jí kane.
Už jí spadla do šály,
v uzel zavázané.

Dopsal jsem, však už byl spěch,
za chviličku zvoní.
A jalovec na kamnech,
zapraskal a voní…

Letos bych rád pokračoval stejně jako loni úryvky pamětníků. Tentokrát to jsou vzpomínky paní
učitelky Olgy Junáškové, která v Prasklicích žila a učila na zdejší škole deset let, a to od roku 1961 do
roku 1971. Za její záslužnou činnost nejen v rámci výuky žáků, ale také za činnost kulturní
a osvětovou jí udělilo obecní zastupitelstvo v roce 2016 děkovné čestné uznání. Jsem přesvědčený,
že na ni všichni její praskličtí žáci dodnes s úctou vzpomínají a ještě dnes by mohla sloužit jako vzor pro
své následovníky.
„V Prasklicích jsem učila deset let a nebýt úmrtí mého tatínka, byla bych tam určitě mnohem déle.
První rok jsem učila čtyři ročníky najednou. Pak pouze ročníky tři. Musím přiznat, že žáci byli
velmi ukáznění a díky tomu jsem vše zvládala a
práce mě těšila. Přípravy na vyučování jsem
psávala hluboko do noci. S vděkem vzpomínám
pana Řezáče, který mi během prázdnin namontoval
na lavice sluchátka pro výuku s magnetofonem
Sonet duo. Mně pak stačilo dvěma starším ročníků,
zadat práci z tabule a magnetofonu. Děti mohly
využívat i tlačítko STOP, kterým si určovaly své
pracovní tempo. Všichni tak byli do výuky zapojeni
a ti rychlejší ukázněně sledovali, co se učí jiná třída.
Někdy se stávalo, že během výuky potřebovali
pomoc nejen žáci. Například stará paní Horáková nemohla dojít z obchodu domů, tak zaklepala
holí na školní okno a já ji doprovodila domů. Nebála jsem se děti na chvíli opustit, věděla jsem, že
po návratu do třídy bude vše v pořádku.
Mimo vyučování jsem vymýšlela
a organisovala vše možné pro děti a někdy
i pro dospělé. Jezdili jsme třeba lokálkou na
bazén do Prostějova. Děti se tak brzy naučily
plavat a já jsem měla radost, že jsem k tomu
mohla přispět. Pořádali jsme výlety, divadelní
představení. Nacvičili jsme třeba Českou
besedu s hudebním doprovodem harmonikáře
Františka Staňka, houslisty pana Vylíčila
a basisty Karla Staňka, s tou jsme vystoupili
i v kulturním domě v Kroměříži.

Naše kulturní činnost spojovala činnost dětí i dospělých. Mnoho dětských představení
doprovázely svým zpěvem paní Vránová, Hrabánková, Marie a Jose a Trávníčkovy a paní
Tesařová. Děti jsem také vedla k práci. V sousedství hospody
pana Foltýna byla církevní zahrada, na jejím konci stála
nevyužitá kůlna a mě napadlo, že bychom mohli založit školní
chov králíků. Chovali jsme angorské králíky a za peníze
utržené z jejich vlny jsme koupili tři velké stany a začala další
radost – prázdninové stanování. Stanovali jsme celý týden v
Hliníku. Na oběd děti běžely domů, nebo nám jej přinesly
maminky. Celý týden jsme hráli hry, chodili na vycházky a na
houby. Večer jsme vařili smaženici nebo opékali klobásy.
Později jsem dostala ještě další funkci, stala jsem se
promítačem ﬁlmů. Do školy jsme zapůjčili promítačku
a odpoledne pořádali ﬁlmová představení pro děti a večer pro
dospělé. Vstupné bylo čtyři koruny, abychom pokryli náklady.
Pořádala jsem i prodejní výstavky knih před Vánocemi.
To jsou mé kusé vzpomínky na život v Prasklicích. Byl to nádherný úsek mého života. Stále se sem
ve vzpomínkách vracím. Byla to pro mě léta krásných mezilidských vztahů a nádherných
zážitků…
DĚKUJEME, PANÍ UČITELKO.
(zkráceno a upraveno)

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
V letošním roce se zastupitelstvo sešlo na pěti veřejných jednáních a vzhledem k omezení kulturních
a společenských akcí se veškerá energie soustředila zejména na investice. Na posledním letošním
zastupitelstvu byly také projednány a schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky, týkající se
odpadového hospodářství. Záležitost třídění a likvidace odpadů je rok od roku složitější a zejména pro
obec dražší. I proto se obecní zastupitelstvo shodlo po více než deseti letech na nutnosti zvýšení
poplatku za likvidaci odpadů z 500 na 550 Kč za osobu. Důležitou změnou ve vyhlášce č. 1/2021 je také
zrušení úlev za více osob v domácnosti, protože to již nová právní norma neumožňuje. Znamená to tedy, že
za každou osobu s trvalým pobytem bude od roku 2022 vybírán stejný poplatek 550 Kč/rok.
Investičních akcí jsme v letošním roce měli nebývale
mnoho a na všechny jsme získali dotační podpory.
Největší a nejdéle trvající byla rekonstrukce
starého statku č.p. 20 na malé obecní muzeum a
společenské centrum podpořená dotací Zlínského
kraje ve výši 1 725 000 Kč. Výběrové řízení na
dodavatele stavby vyhrála rma LINDAUR stavby.
Bohužel, i z důvodu současných problémů ve
stavebnictví, se realizace celé opravy protáhla až
do dnešních dnů.
Další významnou investicí se stala výměna povrchu
tenisového kurtu. Vzhledem k velmi špatnému
stavu tohoto zařízení, kde již nebyla i přes
pravidelnou údržbu funkční antuková vrstva a docházelo k prostupování podkladních vrstev na povrch,
jsme využili možnosti zažádat na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na její výměnu. Tento projekt
byl podpořen částkou 700 766 Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána rma JM Demicar, která provedla
výměnu původního povrchu za umělý. Vzniklo tak moderní víceúčelové hřiště, na kterém je možné kromě
tenisu hrát také volejbal, nohejbal, malou kopanou a díky instalaci herního koše i basketbal. Součástí této
rekonstrukce byla i oprava oplocení a ochranného hrazení za více než 70 000 Kč. S politováním musím
konstatovat, že velmi brzy po ukončení prací se nějací výtečníci snažili po novém oplocení šplhat, čímž
došlo k jeho částečnému poškození.
V letošním roce jsme také a vzhledem k novým cenám energií si troufnu říct, že za minutu dvanáct,
přistoupili na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Zde se podařilo využít dotaci z Ministerstva
průmyslu a obchodu z programu EFEKT v částce 271 805 Kč, což pokrylo zhruba 50% nákladů. V celé obci
se vyměnila stará svítidla za moderní LED osvětlení, které by mělo přinést i podstatné snížení spotřeby
elektrické energie. Každé svítidlo je samostatně softwarově ovladatelné, což nám umožňuje jednotlivě
nastavovat jak intenzitu svítivosti, tak dobu svícení.

K dalším investičním záležitostem patří také pořízení dvou nových herních prvků na dětské hřiště, a sice
lezecké stěny a kolotoče za více než 70 000 Kč, a průběžná údržba obce. V letošním roce byla také započata
výstavba malé vodní nádrže. Tato byla navržena a vyprojektována v rámci společných zařízení při řešení
komplexní pozemkové úpravy našeho katastru. Investorem výstavby je Státní pozemkový úřad a celková
hodnota díla, které obsahuje vodní nádrž, přístupovou komunikaci a biocentrum, je téměř 23 miliónů korun.
Celé dílo má být dokončeno do listopadu 2022.
V rámci společné dotační žádosti Mikroregionu Morkovsko jsme pořídili 50 ks kompostérů pro jednotlivé
domácnosti v obci na kompostování biologicky rozložitelného materiálu. V letošním roce se také prodal
stavební pozemek vzniklý po demolici č.p. 50 a v prosinci byl schválen prodej stavebního pozemku po č.p. 9,
též po demolici. Na obou pozemcích je do pěti let od prodeje plánována výstavba nových nemovitostí.
Z obecního rozpočtu byly formou dotace podpořeny také místní spolky a organizace: Domov pro seniory
Starý mlýn částkou 50 000 Kč, Mateřská škola Pornice 20 000 Kč, spolky holubáři, myslivci a včelaři
každý částkou 5 000 Kč a farnost Prasklice na restaurování křížové cesty částkou 150 000 Kč.
Společenské akce a události 2021
Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci byl tento rok na společenské akce velmi chudý.
ź V lednu proběhla tentokrát netradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou oblastní Charity Kroměříž.
Koledníci nemohli domácnosti obcházet, a tak byla pokladnička přístupná na obecním úřadě. I přesto se
vybralo krásných 7 200 Kč, za což všem dárcům ze srdce děkujeme!
ź 24. 6. se v rámci oslavy zdejších hodů uskutečnilo před hasičskou zbrojnicí přátelské posezení, které
hudebně doprovodila country skupina Divousy a pro nejmenší byl u dětského hřiště postaven nafukovací
hrad, celou akci pořádal místní SDH.
ź 25. 6. - 10. ročník Prasklického železného hasiče, zúčastnilo se 45 závodníků .
ź 26. 9. a 10. 10. - Vítání nových občánků do života, přivítali jsme 6 dětí.

Zpráva o činnosti hasičů v roce 2021
Hasičský sbor Prasklice je díky svému vzniku v roce 1889 jedním z historicky nejstarších sborů ve Zlínském
kraji. Již od samotného vzniku bylo jeho cílem chránit životy, zdraví a majetek občanů před požáry a jinými
živelními pohromami. Této činnosti zůstávají praskličtí hasiči věrní až do dnešních dnů.
O zásahovou činnost se stará zásahová jednotka, která patří mezi organizační složky obce a za její činnost
odpovídá její velitel a starosta obce. Členská základna této jednotky v současnosti čítá 13 hasičů
s různými funkcemi, které získávají po školení u Hasičského záchranného sboru ČR. Členové zásahové
jednotky pak dále prochází odbornou přípravou, díky které jsou schopni na vyzvání krajského operačního
střediska zasahovat u mimořádných událostí v naší obci. Letošní rok byl bohužel na tyto nešťastné
události nebývale bohatý, od ledna do konce listopadu 2021 tak naše jednotka zasahovala u třech požárů,
kdy pomáhala chránit majetek a životy našich spoluobčanů. Díky velmi dobré spolupráci s obecním
zastupitelstvem dosahuje vybavení naší jednotky
vysoké úrovně a jednotka je tak schopná zasahovat
po boku profesionálních hasičů. Všem členům
jednotky, kteří se těchto mimořádných událostí
účastnili, patří velké poděkování občanů Prasklic.
Sbor dobrovolných hasičů, jako takový, se věnuje
spolkové činnosti, výchově mládeže ke sportu a
a kc í m z a mě ře n ý m n a ro z vo j k u l t u r n í ho a
společenského života v obci. Díky současné
pandemické situaci je společenský život značně
omezen, přesto se našim hasičům podařilo
uskutečnit celou řadu akcí.
V měsíci dubnu proběhla úklidová akce, zaměřená na
sběr a likvidaci odpadků v samotné obci i jejím
blízkém okolí, které se kromě dospělých hasičů zúčastnily i děti, zapojené v SDH. V měsíci květnu proběhlo
v omezeném režimu tradiční stavění a kácení máje. V měsíci červnu SDH pomohl uskutečnit výlet pro klienty
domova „Starý mlýn“ zapůjčením vozidla s řidičem. V měsíci červenci v omezeném režimu proběhla oslava
prasklických hodů. V září proběhl po roční odmlce jubilejní 10. ročník soutěže „Prasklický železný hasič“,
kterého se zúčastnilo 45 závodníků z ČR i SR. V září se dále zástupci SDH zúčastnili „Dne uniformovaných
sborů“ na letišti v Kroměříži, kde předvedli ukázku historické techniky. V měsíci říjnu se oddíl mladých hasičů
zúčastnil podzimního kola hry „Plamen“, které se uskutečnilo v Šelešovicích a rovněž výtvarné soutěže
„Požáry očima dětí“. Další akcí v měsíci říjnu byl tradiční lampionový průvod, který měl díky příznivému počasí
vysokou účast.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří myšlenku dobrovolného hasičství svojí prací a nadšením
udržují stále živou, neváhají obětovat svůj čas i pohodlí a svůj život řídí podle hasičského hesla:
„Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci“.
Starosta SDH Prasklice Zdenko Dvořák

Milí farníci a občané Prasklic,
když jsem studoval, přednášel nám systematickou teologii profesor Václav Ctirad Pospíšil. Při hodinách
si občas posteskl, že dnes je náboženství a věci s ním související, většině lidí lhostejné a rád připomínal,
že v dřívějších staletích tomu tak nebylo. Ve starověku, středověku, v době reformace byli lidé ochotní
pro své názory jít do vyhnanství, či dokonce položit život. Horlivost, se kterou hájili své přesvědčení,
panu profesorovi imponovala a dával nám ji za příklad.
Vzpomněl jsem si na to, když jsem poznal, s jakým zaujetím Praskličtí pečují o svůj kostel. Děkuji jim za
tuto jejich vášeň, která je dnes zcela mimořádná. Žijeme v době, kdy jsou osudy duchovních a kulturních
památek mnoha lidem lhostejné. Ale zde je
tomu jinak. Na jednu stranu to vyvolává
potřebu řešit střety různých názorů, na druhou
stranu z toho může nakonec vzejít mnoho
dobrého. Děkuji proto všem, kdo se o místní
kostel starají, zajímají a přispívají k tomu, že je
živým místem. Díky jejich úsilí se letos podařilo
dokončit restaurování křížové cesty Františka
Še n a ra z ro k u 1 9 2 0, k te ré p ro ve d l a
akademická malířka a restaurátorka paní
Marie Dočekalová z Kroměříže, a vymalování
kostela, které provedl pan Stanislav Zdražil z
Pačlavic. Velmi děkuji panu starostovi,
zastupitelům obce, farníkům a brigádníkům,
bez jejichž pomoci by se to nezdařilo. Věřím, že se v restaurování památek a obnově interiéru bude zdárně
pokračovat i v příštím roce a že bude kostel připravený na letní oslavy stodvacátého výročí založení
farnosti. Ta de facto vznikla 2. května 1902, kdy byl olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem
jmenován prvním prasklickým farářem P. Jan Vrbíček, který pak 22. července slavil v Prasklicích první
farní mši svatou.
Na závěr chci všem popřát pokojné a radostné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2022. Těším
se, že se v něm budeme moci scházet na pravidelných bohoslužbách, putovat na Křéby, budovat
a opravovat, navzájem se obohacovat a tvořit živé společenství, ve kterém budeme společně růst ve
svatosti.
P. Jan Plodr

