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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s výsledky
práce obecního zastupitelstva za uplynulé období.
Podařilo se nám dokončit chodníky
a přechod pro chodce u pohostinství.
Před koncem prázdnin byly odstraněny betonové základy a kovové herní
prvky a zabudovány nové herní prvky
na zahradě mateřské školy, které ihned
prošly do konce prázdnin velmi náročnou zatěžkávací zkouškou předškoláků
a školáků.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele zateplení obecního úřadu a kabin
na hřišti. Byla vybrána firma STAMOS
Uherské Hradiště, která obě akce musí
dokončit do 30.11.2013.
Začala oprava chodníku ve Greftech,
která by měla být ukončena nejpozději
do konce října.
Do konce listopadu bychom měli obdržet stavební povolení na výstavbu autobusové zastávky směrem na Uherský
Brod.
Je zpracována projektová dokumentace na změnu dopravního značení v zatáčce u domu čp. 23 a ve středu obce. Je
podána žádost o stanovení dopravního
značení na MěÚ Uherský Brod, jejíž vyřízení však s ohledem na správní lhůty
bude trvat dva měsíce. Znovu je s ředitelstvím silnic Zlínského kraje projednávána
nutná úprava povrchu vozovky této komunikace, na které se v posledních měsících stalo několik
Červenec
2013 dopravních nehod.

V zastupitelstvu
i l
b byla
b l schválen
h ál
obce
i projekt na změnu značení a zamezení
průjezdu komunikace Malá Strana a silnice do Drslavic. Čekáme na vyjádření
dotčených orgánů a jeho schválení.
Možná, že se některým z vás zdá
doba realizace změn příliš dlouhá, ale
administrace, vyjadřování se orgánů je
bohužel i u změny dopravního značení
dlouhá a nedá se zkrátit.
Do konce srpna jsme podali žádost o
dotaci na zateplení Domu služeb. Předpokládáme, že žádost bude akceptována
a tento objekt se zateplí v příštím roce.
Zastupitelstvo schválilo studii chodníku Za Humny, kde bylo provedeno
geometrické zaměření a zpracovává se
projekt. Zároveň se budou připravovat
smlouvy o prodeji části pozemků pro jejich vybudování.
Bylo rozhodnuto o zajištění projektové dokumentace na dokončení kanalizace
v části obce Horní Konec. Dokončuje se
vodní nádrž N3 na Prakšickém potoce.

S á
P kši kéh potoka
k –L
Správce
Prakšického
Lesy
ČR začnou opravovat koryto potoka ve
středu obce. Dále se nám podařilo získat
3 kontejnery na plast a 3 kontejnery na
papír, které jsou umístěny u pálenice,
u škola a u požární zbrojnice. Do nich
můžete ukládat plasty a papír.
Proběhly zdařilé kulturní akce – Hasičský den pro děti. Rozloučení s prázdninami za velké účasti zejména našich
dětí.
Nemůžu opomenout ani účast „krojovaných“ na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, kterých se zúčastnilo přes
30 mladých i starších. Již teď se můžeme
těšit na naše tradiční krojové hody s právem.
Po tradičních hodech nás bude čekat v prosinci „Rozsvěcování vánočního stromu“, „Vepřové hody“ a „Setkání
se seniory“. Termíny akcí jsou uvedeny
v našich novinách zvlášť.
Ing. Josef Hefka, starosta
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Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 18. veřejného zasedání konaného ve středu 11.9.2013.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Andreu Jenerálovou
a Augustina Vlka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Ing. Libora Mikla
a Jaroslava Hladiše.
5. Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Bonita Group Service s.r.o. Tišnov na dodávku herních prvků na akci
„Dětské hřiště u mateřské školy“.
6. Schvaluje Smlouvu 1030014335/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice pro
stavbu „Prakšice, Vinohrady, rozšíření NN SVK“.
7. Schvaluje poskytnutí finančních prostředků v částce
10 000 Kč sdružení LR Motocross Prakšice-Pašovice
na vybudování posezení se zastřešením pro diváky.
8. Schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/BUH/3192/2013-BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, koupi stavební parcely č. 478/1- zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Prakšice za cenu 112 100 Kč.
9. Schvaluje vypracování projektové dokumentace na dostavbu kanalizace v části obce Horní Konec ing. Martinem Machulkou – VH-MAC Uherské Hradiště za
cenu 189 000 Kč vč. DPH.
10. Schvaluje smlouvu o dílo na zateplení OÚ s firmou STAMOS Uherské Hradiště za cenu 940 171 Kč bez DPH.
11. Schvaluje smlouvu o dílo na zateplení zázemí pro
sportovce s firmou STAMOS Uherské Hradiště s.r.o. za
cenu 713 784 Kč bez DPH.

12. Schvaluje dodavatele na opravu chodníku v části obce
Grefty firmu SILAMO s.r.o. Uherský Brod za cenu
471 817 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo.
13. Schvaluje za členy školské rady ze strany zřizovatele
školy Ing. Libora Mikla a Ing. Andreu Jenerálovou.
14. Schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
hrazenou Zlínskému kraji na 1 obyvatele obce od
1. 1. 2014 na 85 Kč a od 1. 1. 2015 na 100 Kč.
15. Schvaluje vypracování projektové dokumentace pro
výstavbu chodníku v části obce Za Humny dle upravené studie.
16. Schvaluje žádost o poskytnutí podpory na zateplení „Víceúčelového domu čp. 66“ v rámci výzvy č. 50
OPŽP.
17. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BU/3967/2013-BUHM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 30/42, Praha 2, týkající
se pozemků parc.č. 1915/20 a 2206/3 – ostatní plocha,
způsob využití - ostatní komunikace v k.ú. Prakšice.
18. Schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Prakšice stanoveného vyhláškou 48/2005 Sb., §4, odst.1 pro školní rok
2013/2014 na 150 žáků.
19. Schvaluje přijetí sponzorského daru ZŠ Prakšice v částce 20 000 Kč od Pavla Buráně, Pašovice 7.
20. Schvaluje opravu potoka Holomňa v km 4,510 a 4,840
v Prakšicích, kterou bude realizovat investor Lesy ČR s.p.
21. Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 4.

Evidence obyvatel ke dni 7.10.2013
Narození

Úmrtí

•
•
•

•

Patrik Němeček
Patrik Mlýnek
Gabriela Vyoralová

Helena Talašová

Odhlášení
Přihlášení
•
•

Tomáš Závišek
Vladan Vojtěch Snopek

•
•
•
•
•
•

Lenka Machalíková
David Mikulec
Petr Bednařík
František Blaha
Věra Blahová
Dana Šťovíčková

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 7.10.2013 - 1016, včetně cizinců 1027.
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Společenská kronika
V srpnu letošního roku oslavila významné životní
jubileum 80 let paní Františka Ulčíková.
V září letošního roku se dožila 90 let
paní Ludmila Nevařilíková. Je druhou nejstarší občankou obce.
Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti!

Hasičský dětský den
V sobotu 10. srpna uspořádali členové SDH Prakšice „Hasičský dětský den“. I přes počáteční nepřízeň
počasí odpoledne vysvitlo sluníčko a děti i dospělí se
z velkým zájmem dívali na zásah Hasičského sboru
Města Zlína při nehodě, který byl odborně komentován a zejména na vyprošťování zraněné řidičky z auta,
které se neobešlo bez použití hydraulických nůžek
a dalších prostředků, které hasiči při záchraně zraněných řidičů používají.
Děti se pak věnovaly soutěžím na stanovištích, které pro ně členové SDH připravili na hřišti a za něž obdrželi většinou sladkou odměnu.

Červenec 2013
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Rozloučení s prázdninami
V pátek 30. srpna se na hřišti uskutečnilo pro děti rozloučení
s prázdninami. Byly to tři hodiny
soutěží, tance, které pro děti připravila obec ve spolupráci s bratry
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Chabičovskými. Děti si zaskákaly
na nafukovacím hradu, některé si
nechaly na obličej namalovat obrázek, byla možnost zakoupit i cukrovou vatu, kterou využilo mnoho

přítomných.
Účast dětí i rodičů byla velká,
počasí všem přálo a mnoha dětem
se ani nechtělo jít domů.
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Slavnosti vína
V sobotu 7.9.2013 se v Uherském Hradišti uskutečnily tradiční „Slavnosti vína“. Z naší obce se této události zúčastnilo přes tři desítky účastníků, kteří spolu
s dalšími krojovanými byli součástí regionu „Za Moravú“. V průvodu před nimi vyhrávala dechová hudba Topolanka, takže se jim šlo radostněji. Cesta z Mařatic na

Červenec 2013

náměstí v Uherském Hradišti trvala bezmála tři hodiny,
ale přesto to byla cesta plná zpěvu a tance.
V odpoledních hodinách vystoupil ve Smetanových
sadech folklorní soubor Holomňa se svým pásmem písní a tanců. Po skončení vystoupení sklidili účinkující zasloužený potlesk.
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Školní rok 2013/2014 zahájen
Nedočkavě pátravé oči prvňáčků,
mazácká všeznalost starších ročníků
– i to bylo možné spatřit v hloučcích
žáků před vchodem do budovy školy
v první den školy. Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v sále školy
tentokrát za přítomnosti starosty
obce Prakšice pana Ing. Josefa Hefky a nového faráře v Prakšicích pana
Mgr. Jaroslava Kapuše. Ředitel školy
přivítal všechny přítomné, zejména
však 17 nových prváčků, kterých se
ujala jejich nová paní učitelka Mgr.
Bc. Marie Vlková.
V tomto školním roce usedne do
lavic naší školy 150 žáků - tři žáci
nám chybějí do limitu daného zákonem. Ředitel školy tedy musel
požádat obecní zastupitelstvo o výjimku z počtu žáků. V celkovém počtu 150 žáků je zahrnuto 75 děvčat
a 75 chlapců, 96 je z Prakšic, 52 z Pašovic, 2 dojíždějí z Částkova. Na prvním stupni vyučujeme 90 žáků, na
2. stupni 60.
V mateřské škole do 2 tříd dochází 41 dětí, z toho 20 děvčat. Vedoucí
učitelkou je po dobu mateřské dovolené paní Bc. Ivany Michalčíkové
paní učitelka Pavlína Michálková,
DiS.
Pravidelní návštěvníci školy či
našich webových stránek nemohli

přehlédnout novinky, které se podařilo realizovat v průběhu prázdnin.
Ve škole byly staré luxfery nad hlavním schodištěm nahrazeny novými
okny, byla vyměněna bezpečnostně
nevyhovující původní skleněná přepážka u kabinetu výtvarné výchovy,
zábradlí i zárubně v patře byly opatřeny novým nátěrem. Do 1. a 5. třídy
byly pořízeny nové tabule na pylonech, které jsou doplněny bílou keramickou tabulí k promítání pomocí
dataprojektoru. Patrně největší nadšení vyvolal obecní úřad umístěním
nových herních prvků ve školní zahradě. Nejpopulárnější se bezesporu
stala lanovka. (Žáci ve třídách i rodiče na schůzkách byli informováni
o bezpečném způsobu používání
nejen tohoto herního prvku, přesto
stále dochází k porušování pravidel
užívání lanovky a to bohužel i za přítomnosti rodičů dovádějících dětí.
Dbejte prosím na bezpečnost svých
dětí.)
Školní rok přinesl změny dané ministerstvem, které bylo třeba zapracovat do učebních osnov. Patrně tou
největší změnou je zavedení druhého
cizího jazyka na druhém stupni.
Při škole v rámci školního klubu
nabízíme množství kroužků, bohužel ne všechny mohly být pro malý

zájem otevřeny. Trend nezájmu žáků
o cokoliv navíc, byť by se jednalo
o zájmový útvar, pokračuje. Přitom
částka 200,- Kč na žáka v kroužku je
s ohledem na celý školní rok takřka
zanedbatelná. Přehled kroužků najdete na www.zspraksice.cz v záložce
Školní klub.
Věříme, že i letošní školní rok
bude pro naše žáky úspěšný a podaří
se pokračovat v tradici velmi dobrých výsledků našich žáků při poměřování znalostí a dovedností s jinými
školami v soutěžích a olympiádách a
také v přijímacím řízení na střední
školy.
Rodičům přejeme hodně sil, pevných nervů a pochopení při dohledu
nad svými dětmi při plnění jejich
školních povinností. Buďte laskaví,
chápající, ale důslední.
Pedagogům přejeme vnímající
a zvídavé žáky, i stejně chápavé rodiče, kteří si uvědomují, že jen dobré
znalosti a dovednosti otevírají cestu
do úspěšného života. A také že stále
platí „bez práce nejsou koláče“ a že
„co nechceš, aby dělali tobě, nedělej
ani ty ostatním“.
Úspěšný nový školní rok
2013/2014!
Vedení školy

Zatáčka u domu čp.23
O řešení bezpečnosti chodců v zatáčce u domu čp. 23 se
obec snaží téměř rok. Průběžně se v zatáčce stává několik
dopravních nehod, většinou
nehlášených na Policii ČR. Poněvadž se koncem měsíce září
v této zatáčce staly další nehody, požádal jsem znovu ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje, Majetkovou správu
ŘSZK Jarošov a Policii ČR o řešení tohoto problému. Otiskuji
dopis, který byl zaslán řediteli
ŘSZK ing. Malému v září letošního roku.
J. Hefka

Červenec 2013
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Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás již podruhé ve
věci řešení bezpečnosti zatáčky silnice
III/49714 u domu čp. 23 v Prakšicích.
V této zatáčce se již delší dobu
stávají dopravní nehody spočívající
ve vyjetí automobilů mimo vozovku
přes chodník směrem k potoku (ve
směru na Uherský Brod) nebo přes
chodník do volného prostranství (ve
směru na Pašovice).
Po našem jednání jsme se na jaře
letošního roku sešli na řešení této
problematiky s pracovnicemi majetkové správy Jarošov ing. Míškovou,
Bc. Zuntovou, pracovníkem MěÚ
Uherský Brod p. Mikulcem a projektantem ing. Kunčíkem. Bylo dohodnuto, že obec zajistí vypracování
projektové dokumentace na změnu
dopravního značení v této zatáčce
a ŘSZK bude tuto změnu realizovat.
Můj návrh na zdrsnění povrchu této
zatáčky byl odmítnut. Obec nechala
zpracovat projekt, který bude hotov
tento týden.
Poněvadž se do včerejšího dne na
tomto místě stala celá řada nehod
(většinou nehlášených na Policie ČR)
a včera se zde staly další dvě nehody,
byť jen zázrakem bez zranění procházejících osob, obracím se na Vás
znovu se žádostí, aby byl povrch této
zatáčky zdrsněn.
K této žádosti mně vede skutečnost, že se všechny nehody staly za
deštivého počasí, kdy je povrch vozovky v zatáčce prokazatelně kluzký.
Mailem Vám zasílám fotografie z nehod, nebo jejich stop, které průběžně

dokumentuji.
Nemyslím si, že by se s řešením
bezpečnosti mělo čekat na nehodu se
zraněním nebo smrtí chodce.
Jsem přesvědčen, že na základě
předložených argumentů odsouhlasíte navrhovanou úpravu povrchu

vozovky.
Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
S pozdravem
Ing. Josef Hefka
starosta obce

ZÁKONY PRAKŠICKO – PAŠOVSKÝCH
HODŮ S PRÁVEM
1. Každý člověk, mladý aj starý, domácí aj přespolní,
mosí byt pořádně oblečený. Pan starosta nechců nikoho vidět v roztrhaných gaťách, lebo v zamatlanej
košuli, lebo dokonca nekoho neoholeného.
2. Žádný sa nesmí dat do beču, dyby dostal po hubě,
alebo říkat před veřejnosťů, že nepije. Takovému sa
vrazí hlava do puténky s vínem a nechá sa tam tak

strana 8

dlúho, až všecko vypije lebo sa neutopí.
3. Kdo by o tychto hodách zpíval nejaké jiné pěsničky
než o víně, tož sa zavře o chlebě a o vodě s nejškaredší
babú z dědiny do družstevní býkárně tak dlúho, až sa
naučí zpívat aj o víně od kůrů andělských.
4. Nesmí sa zbůhdarma šantročit truňkem. Kdo by sa
přistihl, že by ho rozléval po zemi, lebo si ho lél za
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5.

6.

7.

8.

9.

košulu, lebo si v něm umýval pazůry, tak sa uváže ke
slúpu, dá sa před něho tuplák s vínem a nechá sa tam
tak dlúho, až bude mět očiska vyvalené jak patrontašky. Potom sa mu napléská po hubě a pošle sa dóm.
Kdo by byl napitý přes míru, nesmí vybřeskovat
v hospodě ani doma v baráku. Na to je dost místa na
pastvisku lebo v humně.
Chlapom sa dává vědět, že mosí byt každý čerstvo
oholený. Za širúch si každý dá pěknú vonicu od svojéj
frajerky a do třáslavic si dá čistú šňůrku. Ne aby byl
nekerý podvázaný špagátem, lebo trháčem od měchovice. Do holénky si každý strčí pořádný křivák.
Mohlo by sa stat, že by jich přespolní vyházali z hospody a byla by z toho haňba pro celú našu dědinu.
Přísně sa zakazuje slobodným mládencom mňačkat
sa po kútoch s děvčiskama, na to je čas po hodoch.
Každý ať si hledí muziky a verbování.
Naporúčá sa starým mládencom, aby každý kůsek
tancovali a hleděli sa po hodoch ožénit, lebo sa z nich
nadělá pobočáků k chomútom.
Slobodné sa nesmijú cúrat po venku, ani sa věšat
chlapcom na krk. Pan starosta nechců mět v dědině
žádné peklo. Každá ať si upamatuje, že sa nos utírá
šátkem a né rukávem od jupky.

10. Žádný ženáč lebo aj vdaná roba nesmíja lézt do zabraného území mládencama.
11. Cizí osoby sa varujú všelijakého mudrování, lebo by
mohly chodit po doktoroch a ešče mět nejaké opletačky s úřadama.
12. Dyby sa začali chlapci ždúrat mezi sebú, tož sa každý ukludí, aby si nenésl hlavu dóm v šátku pod pažú,
nebo křivák pod lopatkú.
13. Kdo by nedbal tychto zákonů, s tým sa zatraceně zakrútí. Tyto zákony vymysleli pan starosta, páni radní
aj s výborama, a to je teda pro každého svaté.
14. Kdo by měl nejakú stížnost proti temto zákonom,
nech dojde ke starostovi za měsíc po hodoch, lesti už
pan starosta bude zdravý.
15. Občanom dědiny Prakšice – tedy hostitelom všeckých hodovníků – sa ukládá po celý týdeň všecky
hosty dobře živit, enom masem z kačen, v nejhorším
případě husíma stehnama, játerkama a oškvarkama
a dobře omastěným zelím.
Zákony nejsú nikým podepsané, protože všeci už ležali
pod stolem společensky unavení.
Tož chaso, hody máte povolené, tož ať sú hodně veselé.

Program tradičních Pašovsko - Prakšických krojových hodů 2013
Pátek:

21:00 Hodová zábava v sále v Prakšicích
- hraje skupina Premier a DJ David Gajarský
- vstupné: 80 Kč

Sobota:

14:00 Zvaní na hody na voze s koňmi po Prakšicích a Pašovicích s předprodejem vstupenek
19:30 Hodová zábava v sále v Prakšicích
- hraje dechová hudba Nivničanka a cimbálová muzika Strážničan
- vystoupení folklorního souboru Holomňa s novým pásmem tradičních prakšických
a pašovských tanců
- bohatá tombola, hodové čepičky
- vstupné: 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě
10:00 Mše svatá v Chrámu Páně v Prakšicích s poděkováním za úrodu
14:00 Krojovaný průvod hodové chasy od kulturního sálu v Prakšicích se zastávkou u mládků a stárků
- hraje dechová hudba Hradčovjanka
16:45 Vystoupení hodové chasy u obchodu v Pašovicích
19:30 Krojová hodová zábava
- hraje dechová hudba Hradčovjanka
- vystoupení hodové chasy s tradičními hodovými tanci (klobúkový, metlový, šátečkový)
- speciální tombola – lístek za 1 Kč
- vstupné: 60 Kč v předprodeji, 80 Kč na místě, krojovaní (kromě hodové chasy) 20 Kč!

Neděle:

Pondělí:

14:00 Vození berana po Prakšicích a Pašovicích s vybíráním příspěvků „na medicínu“

Hodová chasa oznamuje všem občanům, že v sobotu 12.10.2013 od 9:00 hodin, proběhne
předprodej vstupenek na sobotní a nedělní hodové zábavy, které se konají v sále v Prakšicích!
Lístek na sobotu můžete v předprodeji zakoupit za 80 Kč a lístek na neděli za 60 Kč. Těšíme se na Vaši účast!
Červenec 2013
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Prakšické dechovky
-díl II.kapelník František Čumíček
Další díl o prakšických kapelnících je věnovaný muzikantovi Františku Čumíčkovi-“pošmistrovi“.
František Čumíček se narodil
v roce 1918 v chudé rodině dělníka
Martina Čumíčka. Dětství prožil na
Horním Konci na č.p.155. Ve svých
13 letech se začal učit hrát na křídlovku u Josefa Skovajsy ve Vinohradech č.85, ke kterému chodil 2x týdně večer na hodiny.
Po ukončení základní školy mu
doporučil první prakšický farář František Dvořáček studium na pětiletém
katolickém gymnáziu ve Fryštáku.
Společně s dvěma kamarády z Prakšic - Aloisem Vlkem z č.44 a Františkem Doležalem z č.125 tam v roce
1932 nastoupil. Gymnázium vedl řád
Salesiánů a velkou část studia se zde
věnovalo hudební výchově. Zde se
František Čumíček zdokonalil ve hře
na křídlovku a získal hlubší hudební
vzdělání. Na Fotu č.1 z druhého ročníku gymnázia je již členem ústavní
dechové kapely (v druhé řadě, čtvrtý
zleva) a od druhé do páté třídy v ní
hraje „první křídlovku“. Salesianská
dechovka hrávala pravidelně nejen
na poutích na blízkém sv. Hostýně
a ve Štípě ale také po celé republice.
Současně na škole hraje aktivně
divadlo a zpívá ve smíšeném sboru.
Po páté třídě gymnázia ve Fryštáku přechází společně se spolužákem
Aloisem Vlkem studovat na Slovensko do Hronského Svätého Beňadiku, do tamějšího ústavu Saleziánů.
Oba se rozhodli pro životní řeholní
duchovní dráhu. Nebyla jim však
souzena. V posledním roce studia
nejdříve předčasně umírá Alois Vlk
a hned nato vážně onemocní tatínek
Františka Čumíčka a ten se proto
musí vrátit zpět do Prakšic pomáhat
živit rodinu. Po dlouhé nemoci mu
v roce 1942 otec umírá a v roce 1943
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mu umírá i matka. Do toho všeho
právě zuří II.svět. válka a František
Čumíček se k Salesiánům již nikdy
nevrátí.
V roce 1943 se oženil s Ludmilou
Němečkovou z č.16. Nejdříve pracuje
jako dělník v České Zbrojovce Uherský Brod, později ve Zlíně u Bati. Ve
volném čase se začíná věnovat hudbě, zpěvu a divadlu v Prakšicích. Zde
může František Čumíček zúročit bohaté zkušenosti získané u Salesiánů.
Obnovil místní ochotnický divadelní
spolek a začíná hrát divadla. První
divadlo, které secvičil byla humoreska „Na našem hradě straší“.
Současně zakládá kostelní pěvecký sbor a začíná hrávat i v místní dechové kapele u kapelníka Jany
Chmeliny-viz Foto č.2 (František
Čumíček je na ní nahoře druhý zleva). Na této fotografii jsou současně
všichni čtyři první prakšičtí kapelníci - Jan Chmelina (1890), Karel Vlk
(1912), František Čumíček (1918)
a František Kovář st (1933).
Když skončil s „kapelničením“
Karel Vlk, převzal vedení prakšické
dechovky právě František Čumíček-viz Foto č.3 z roku 1968. Další hráči
na této fotografii jsou: zleva- Josef
Hodický z Havřic, Josef Man, Stanislav Hasík z Pašovic, Josef Gajdůšek, František Mikulášek, František
Čumíček-kapelník, Josef Géba, Pavel
Němeček, Karel Doležálek z Uherského Brodu, František Němeček,
Stanislav Valerián z Pašovic a Vladislav Chmelina z Vinohradů.
Postupně se František Čumíček
věnoval stále více prakšickému divadlu a zejména kostelnímu sboru.
Do sboru si pravidelně zval hudební hosty, často profesionály, kteří

4

s prakšickými amatéry dokázali pod
jeho vedením nastudovat i náročné
hudební skladby.
V Prakšicích pravidelně hostoval Antonín Veselka st.-základatel
uherskobrodského pěveckého sboru
Dvořák, hudebník Jiří Veselý (nedávný starosta Uherského Brodu),
Anička Valeriánová z Pašovic-profesionální violončellistka a další.
S těmito hosty pak secvičil například
i tříhodinové Velikonoční „pašije“
(od slova passio = části evangelia),
které hudební a zdramatizovanou
formou popisují zatčení, odsouzení
a umučení Ježíše Krista.
Na Fotu č.4 je pěvecký sbor při
prakšickém kostele, který o Vánocích
roku 1956, pod vedením Františka
Čumíčka, secvičil celou Českou mši
Vánoční Jakuba Jana Ryby. Na tomto
koncertu opět hostovalo několik hudebníků z Uherského Brodu, např.
učitel z brodské hudební školy Jaroslav Malásek- pozdější člen Brněnské
filharmonie a hráč na violoncello.

Z toho je zřejmé, že „prakšická
Rybovka“ měla v roce 1956 i orchestrální doprovod. Na uvedené fotografii je také zpěvák z brodského
Dvořáku, tenorista Antonín Pančocha. Dole vpravo stojí tehdejší prakšický farář Jan Čechal a na fotografii
poznáte i mnoho dalších prakšických
zpěváků a muzikantů.
Většina z nás mladších si pamatuje Františka Čumíčka až z místní
pošty. Tam se stal 1. března 1954,
kdy byla v Prakšicích zřízena, jejím
prvním vedoucím. Pošta v Prakšicích byla při svém vzniku společná i
pro Pašovice a Maršov. V roce 1973
se František Čumíček odstěhoval do
bytu v Uherském Brodě, ale v Prakšicích zůstal dál pracovat na poště až
do důchodu a dokud mu zdraví sloužilo, tak dál pravidelně hrával v místní dechovce a zúčastňoval se společenského a kulturního života v obci .
Zapsal: František Buráň
15.9.2013

Co připravujeme
7. prosince se uskuteční v sále školy „Vepřové hody“ a vánoční jarmark.
8. prosince se uskuteční v sále školy setkání se seniory.
V programu vystoupí děti ZŠ a cimbálová muzika Kunovjan.
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Co možná nevíte

Železnice z Drslavic do Velkého Ořechova a Baťova továrna
Koncem 19. století bylo velmi
lukrativní cukrovarnictví. Ve Starém Městě vybudovali bratří Mayové velký cukrovar (který nahradil původní v Uherském Brodě). I
pro sedláky bylo výhodné pěstovat
cukrovou řepu. Byla dopravována
po železnici, již v 80. letech vybudované Českomoravské transversální dráze. Bratří Mayové měli
kromě selských dodavatelů v nájmu

14 dvorů majitelů někdejšího panství Kouniců, mezi nimi i Velký
Ořechov. Proto usilovali o vybudování odbočky železnice z Drslavic
do Ořechova. Vykoupili pozemky
a v létě 1914 chtěli začít se stavbou.
Ta se vzhledem k válce neuskutečnila a všem plánům učinila konec
parcelace velkostatků v roce 1923.
Délka trati měla být 10 km a
zastávky v Prakšicích, Pašovicích

a Dobrkovicích a konečná stanice v Ořechově. Kopírovat měla trať
potoku Holomňa. Ve 30. letech se
o neuskutečněný, avšak racionální
plán zajímal Tomáš Baťa, který chtěl
v Drslavicích vybudovat továrnu na
punčochy a ponožky. Chtěl koupit
i zámeček Pepčín, pro reprezentaci
i rekreaci. I tyto plány vzaly za své,
tentokrát Baťovou smrtí při letecké
nehodě v roce 1932.

Černá skládka
Takovým způsobem zlikvidoval stavební suť „neznámý stavebník“. Kdybyste
se na uložení sutě chtěli podívat, tak je
vysypaná na polní cestě u „Trnovského
žlebu“. To, že se nedá cestou projet je zřejmé, že odklizení bude muset hradit obec
taky.
Doufám, že se nenajde další „dobrák“,
který by takto likvidoval stavební odpad.
J. Hefka

Vodní nádrž N5 Odraží
V současné době se dokončuje vodní nádrž na Prakšickém potoce na Odraží. Dokončena by měla být do
31.10.2013. Takto vypadá téměř dokončená nádrž a hráz.
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Pašovický „Žižkův dub“
Žižkových dubů je v naší republice snad několik desítek. Za Žižkovy
duby se považují mimořádně statné
stromy uvedeného rostlinného druhu, pod kterými údajně odpočíval
či spřádal své plány slavný válečník
husitské doby - Jan Žižka.
Samozřejmě to nelze v žádném
případě ověřit, ale i tak tyto stromy
svou majestátností a stářím symbolicky připomínají významnou kapitolu našich dějin.
Není tedy ani překvapením, že
největší množství „Žižkových dubů“
je v jižních Čechách kolem Trocnova, kde se vojevůdce narodil a pak na
Vysočině v okolí Přibyslavi, kde měl
slavný náčelník skonat.
Zde na Slovácku pozornost nesporně poutá „Žižkův dub“ v lesnaté
Prakšické vrchovině nad Pašovicemi.
Nejlépe se k němu člověk dostane
z autobusové zastávky uvedené obce
po zelené značce netradičního tvaru.
Připomínala mně spíše svým vzhledem jakýsi zelený hrádeček..
Vycházku jsem realizoval v poslední únorový den za slunečného
dopoledne, které snad už konečně
naznačovalo příchod předjaří.
Polní cesta mě stoupáním vyvedla
po necelých dvou kilometrech k rozcestníku, odkud jsem se klikatící lesní
trasou „prodíral“ ke svému cíli.
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Lhal bych, pokud bych mluvil
o mechem pokryté lesní stezce, naopak občas jsem se musel brodit
roztávajícími sněhovými poli, rozbředlým listím a smířit se s neustále
měnícím se směrem svého putování.
Na druhé straně jsem si vyfotil zajímavě se poltící smrk přímo u cesty,
ale pak už bylo nutno kráčet dál a dál.
V jednu chvíli jsem nabyl i pocitu, že jsem vyhlédnutý strom asi
nedopatřením přehlédl. Už jsem málem resignoval, když jsem ho před
sebou spatřil.
První můj dojem z jeho vzezření
byl velkolepý. Ne snad z jeho krásy,
má přece jenom svá nejlepší léta za
sebou, ale z jeho mohutností, doslova impozantního vzhledu..
Obvod kmene zajisté činil několik metrů, ale i svou výškou budil
u mě nemalý respekt.
Jistě, některé jeho masivní větve
už na něm asi drží jenom silou vůle,
navíc zřejmě blesk kmen rozčísl.
Kůru má hluboce rozbrázděnou podobně, jak když vidíme silně vrásčitou kůži u starého člověka.
Ale jinak, řeknu vám, všechna
čest!
Ihned jsem z kapsy kabátu vytáhl
fotoaparát a žertem dubu naznačoval, aby mně zapózoval v co nejlepší
poloze.

„Prosím tě, dube, rozpřáhni své
ruce, tedy své větve tak, aby můj snímek byl co nejlepší!
Děkuji ti. Tak ještě z této strany.
„Usmívat se“ nemusíš, ostatně u tvého věku by to asi nebylo úplně nejlepší“.
Škoda jen, že okolní, mnohem
mladší habry a doubky zakrývaly
celistvost tohoto nádherného stromu. Poblíž stromu stojí tabule Lesní
správy s nápisem, že se jedná o „významný strom“.
Volil bych jiné označení. Napsal
bych na tuto tabuli - úctyhodný
strom!
Co ten musí svým věkem asi pamatovat? Vždyť duby se dožívají stáří
mnoha set let.
Takže, i když pod tímto stromem
slavný vojevůdce nejspíš neodpočíval, je docela možné, že v jeho době
už tento pamětník shlížel na husitská
vojska, která nesporně našim krajem
několikrát táhla.
Stejně jako v jiných případech
by každý člověk měl uložit po vyfocení svůj fotoaparát zpátky do tašky
a chvíli postát u takových památných
objektů v zamyšlení. A tím i složit
poctu tomuto lesnímu velikánovi.
Stalo se tak posledního dne měsíce února L.P. 2013
Text a foto: Jaromír Slavíček
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