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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo horké a suché léto a začal
nám podzim. Avšak ani velmi teplé počasí nezabránilo našim hasičům uspořádat tradiční hasičský výlet a děti měly
možnost, hravou formou, rozloučit se
s končícími prázdninami.
Pro zpříjemnění posezení na hřišti
jsme provedli opláštění venkovního zastřešení.
Byly dodány kompostéry a všech
250 ks bylo rozdáno občanům. I přes
počáteční nezájem a nedůvěru, kdy se
zdálo, že část kompostérů zůstane obci
na skladě. Myslím si, že vhodnost využití v každé domácnosti se velmi brzy
ukáže.
Když jsem se již zmínil o kompostérech, nemohu opomenout problém,
se kterým se neustále setkáváme, jde
o ukládání bioodpadu. Znovu musím
upozornit na skutečnost, že do kontejnerů nepatří větve, které je třeba odkládat na sběrném dvoře, kde se štěpkují.
Dalším problémem je odkládání
odpadů před sběrným dvorem, případně přehazování pytlů s odpady přes
oplocení sběrného dvora. Myslím si, že
každý z nás má možnost odvézt odpad
na sběrný dvůr, v době kdy je otevřený
a nechápu, proč někteří občané vozí od-

pad ke sběrnému dvoru mimo otevírací
dobu a přidělávají tak práci zaměstnancům obce. Obdobná situace je i se stavební sutí. Přestože stavební suť může
každý z obyvatel ukládat na sběrný dvůr,
objevují se takoví, kteří ji vyvezou na
polní cestu a nechají tam. Upozorňuji,
že se jedná o černou skládku a každý
zjištěný viník, bude předán k přestupkovému řízení.
V létě se provedlo rozšíření oplocení
sběrného dvora. Byly natřeny herní prvky a lavičky na školní zahradě. Provedli
jsme předláždění chodníku a prostranství před domem služeb.
Je hotova příjezdová komunikace ke
kulturnímu sálu v základní škole.
V současné době se realizuje stavba
chodníku do Vinohradů.
Získali jsme dotaci na opravu kříže
pod hřbitovem. Restaurátorské práce
jsou již téměř hotovy.
V současné době jsme požádali o
dotaci na opravu pomníku I. světové
války z prostředků Ministerstva obrany.
Při opravě bychom se rádi vrátili alespoň částečně k původní podobě pomníku z roku 1919.
Pokusíme se znovu požádat o dotaci
na výsadbu zeleně v obci.
Ve druhé polovině října bychom
měli požádat Státní fond životního prostředí o dotaci na výstavbu kanalizace a
vodovodu na Horním Konci.

Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci a přístavbu pohostinství. Před podáním žádosti o stavební
povolení musíme ještě zajistit stanoviska
Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice.
V srpnu bylo vyvoláno jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a správním odborem Městského úřadu Uherský Brod o zatáčce u čp.23. Podařilo se
dohodnout bezpečnostní řešení spočívající v tom, že bude o cca 1m posunut
chodník od obrubníku silnice k potoku
a ve volném pruhu, který tak vznikne,
bude osazeno kovové zábradlí. Zároveň
ŘSZK nainstaluje dopravní značky upozorňující na nebezpečí smyku a doporučenou rychlost 30 km/hod.
Na přeložení chodníku bychom rádi
získali v příštím roce dotaci od Zlínského kraje.
Podali jsme žádost o dotaci na Zlínský kraj na pořízení přenosné hasičské
stříkačky.
Co nás čeká v nejbližší době v kultuře? Nejprve to budou tradiční krojované
hody s právem, jejichž program najdete
v novinách.
Začátkem prosince se budou konat
tradiční „Vepřové hody“, posezení se seniory a rozsvícení vánočního stromu.
Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití podzimních dní.
Josef Hefka, starosta obce

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 5. veřejného zasedání konaného v pondělí 14. 9. 2015.
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: Jaroslava Vajdíka a Renatu
Buráňovou
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a
Josefa Kadlčka
5. Schvaluje dodavatele stavby „Chodník v ulici Vinohradská“ firmu SILAMO Uherský Brod za cenu 1 271 317,81
Kč bez DPH.
6. Schvaluje dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace k sálu ZŠ“ firmu SILAMO Uherský Brod za cenu
493 239 Kč bez DPH.
7. Pověřuje starostu obce projednáním stanoviska zastupitelstva obce k odkupu pozemků s vlastníky pozemků
v lokalitě Záhumenice.
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8. Schvaluje „Přehled možných ohrožení na katastru obce“
dle přílohy č.1.
9. Schvaluje krizový štáb obce ve složení: Ing.Josef Hefka,
Ing. Libor Mikel, Naděžda Hladišová, Martin Vlk, František Jurák, Mgr. Pavel Savara, František Bednařík, Renata
Buráňová.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování Kříže
obětem světové války a investiční záměr k realizaci této
akce.
11. a) Zastupitelstvo obce
po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
návrh Územního plánu Prakšice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a
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stanoviskem krajského úřadu vydává podle ustanovení §
6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171
a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Prakšice.
b) Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce zajistit oznámení o vydání Opatření obecné povahy č.1/2015 veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu a rovněž zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
c) Zastupitelstvo obce
ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Prakšice o územ-

ním plánu sídelního útvaru Prakšice s účinností od
12.11.1998, a dále navazující:
- Obecně závaznou vyhláškou obce Prakšice ke změně
č. 1 územního plánu sídelního útvaru Prakšice s účinností od 6. 4. 2001
- Obecně závaznou vyhláškou obce Prakšice o změně
č. 2 závazné části územního plánu sídelního útvaru
Prakšice s účinností od 8. 1. 2007
- Opatření obecné povahy č. 1/2008 – změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Prakšice s účinností od 10.
2. 2009
- Opatření obecné povahy č. 1/2010 – změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Prakšice s účinností od
27.12.2010.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č.3.

Společenská kronika
V červenci se dožil významného životní jubilea 85 let pan Alois Dítko.
V srpnu se dožila významného životního jubilea 80 let paní Marie Štůralová
a 80 let se dožil také v srpnu pan František Koníček.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 5. 10. 2015
Úmrtí

Přihlášení

Odhlášení

da
• František Jahoda

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Martina Jurásková
Veronika Jurásková
Soňa Hájková
Nikola Jurigová
Filip Herák
Bronislava Nečasová

Mária Beleščáková
Josef Obermajer
Luborím Hefka
Martin Valášek
Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 5.10.2015 - 1023.

Hasičský výlet
V neděli 23. srpna členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali na hřišti hasičský výlet.
Za pěkného počasí a velké účasti občanů
jsme si mohli prohlédnout hasičskou techniku,
motocykly, děti si mohly zasoutěžit, vše při poslechu dechové hudbyy z Nivnice.
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Rozloučení s prázdninami
V pátek 28. srpna se na hřišti uskutečnilo pro děti již tradiční rozloučení s prázdninami. Byly to tři hodiny soutěží,
tance, které pro děti připravila obec ve spolupráci s bratry
Chabičovskými. Děti si zaskákaly na nafukovacím hradu,
některé si nechaly na obličej namalovat obrázek, nebo udělat tetování.
Účast dětí i rodičů byla velká, počasí všem přálo a mnoha dětem a některým rodičům se ani nechtělo jít domů.

Slavnosti vína
V sobotu 12.9. se v Uherském Hradišti uskutečnily tradiční „Slavnosti vína“. Tentokrát se vydařilo
počasí a to se projevilo i v účasti, z naší obce se této
události letos zúčastnilo téměř 30 účastníků, kteří
s krojovanými z ostatních obcí byli součástí regionu
„Za Moravú“. Cesta z Mařatic na náměstí v Uherském Hradišti trvala dvě a půl hodiny, a byla 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.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem
účastníkům, krojovaným párům „ženáčům“, krojované hodové chase, členům FS Holomňa a ostatním
zúčastněným.
Nemůžu opomenout ani občany naší obce, kteří se zúčastnili slavností jako návštěvníci a k nám,
účastníkům slavnostního průvodu se hrdě hlásili.
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Tisková zpráva k projektu MŠMT
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
č.j. MSMT-2157/2015-1
číslo rozhodnutí: 2157-38/2015-19
název projektu: Cítíme se bezpečně
Cíl projektu bylo naplnit metodické doporučení MŠMT
– Minimální standart bezpečnosti. Po posouzení požadavků tohoto metodického odporučení jsme zpracovali studii
na zabezpečení Základní školy a Mateřské školy Prakšice.
Oslovili jsme tři firmy z našeho blízkého okolí, které jsou
známé touto činností. Brali jsme do úvahy pozáruční servis
tohoto zařízení. Po předložení nabídek jsme vybrali firmu,
se kterou jsme již v minulosti měli dobrou zkušenost a která nás nejvíce oslovila i z hlediska operativního a rychlého
řešení problémů veškeré elektroinstalace na naší škole. Projekt byl realizován v celém rozsahu přesně podle cenové nabídky a výpisu jednotlivých komponentů beze změny a bez
náhrad. Celková částka byla navýšena o příspěvek obce ve
výši 22 000 Kč - tak jak jsme se zavázali při podání projektu.
Projekt byl realizován v období od 1.7.2015 do 28.8.2015.
Byly tedy splněny termíny z předloženého projektu.
Od 28.8.2015, kdy byla proškolena obsluha a zařízení
předáno, je v plném provozu.
Zabezpečení školy se skládá z venkovního kamerového
systému, který monitoruje pouze pozemek v okolí školy.
Bylo sestaveno ze zařízení, které lze do budoucna rozšířit za
menších finančních nákladů o další kamery.
Dále v rámci projektu byly nahrazeny audiotelefony

umístěné před hlavním vstupem do základní školy a hlavním vstupem do mateřské školy videotelefony a to z důvodu, že učitelky v mateřské škole nebo ve školní družině
nejsou v době příchodu nebo odchodu dětí stále na jednom
místě a nemají možnost přístupu k pevné lince. Moderní IP
kamery umožňují velmi kvalitní rozlišení včetně nočního
vidění. Hlavní výhodou do budoucna je možnost tento systém bez problémů rozšířit. Záznamy z kamer se automaticky zálohují na HD, do kterého může kdykoliv nahlédnout
pověřená osoba. Pro veřejnost jsou tyto záznamy nepřístupné. Po třech týdnech užívání systému provedla firma malou korekci nasměrování kamer. Kvalita snímání a využití
záznamu je skutečně na velmi vysoké úrovni a splňuje tak
požadavky dané projektem.
V krátké době po instalaci těchto kamer jsme zaznamenali první výsledky v podobě odhalení častého zdroje nečistot na vstupním schodišti ke škole.
S instalací kamerového systému a videotelefonů jsme seznámili na první rodičovské schůzce rodiče. Zároveň jsme
upozornili veřejnost prostřednictvím webových stránek
školy. U obou příjezdů do školy jsou umístěny výrazné tabulky upozorňující na monitorování prostoru.
Mgr. Pavel Savara, ředitel školy

Přehled možných ohrožení obce
Na základě zpracovaného krizového
plánu obce vás chceme seznámit s možnými ohroženími na katastru obce
Prakšice
Na základě provedené analýzy
ohrožení v ORP Uherský Brod je obec
PRAKŠICE s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných
událostí:
 únik nebezpečné látky (zejména při
přepravě po silnici),
 přívalovými dešti, které mohou mít
za následek vznik tzv. „bleskových“
povodní (tato situace není řešena
v povodňovém plánu obce v rámci
přirozených povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Prakšice nebo i Pašovice a Maršov nezávisle na tom, zda je obec lokalizována
v okolí vodních toků),
 vichřice či tornáda,
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 požáry (v krajině – lesní, polní, po-

žáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
 dlouhodobé narušení dodávek elektřiny,
 narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).
Dále:
 přirozená povodeň potoka Holomňa
vylitím Prakšického potoka a potoka Holomňa, včetně jejich přítoků z
koryt,
 epizootií - obec se nachází v 3 km
pásmu dozoru velkochovu drůbeže
PRAKŠICE, UH. BROD, KELNÍKY,
 sesuv půdy v pásmu (prostor Greftského kopce)
 čerpací stanice „Zemědělského obchodního družstva Poolšaví“.
Na tyto typy událostí jsou vypraco-

vány postupy řešení, které jsou součástí
zpracovaného „Plánu činnosti orgánů
obce Prakšice při vzniku mimořádné
události (ORP Uh. Brod)“.
Tento plán je uložen u starosty obce
na určeném místě, je k dispozici členům
krizového štábu, veliteli zásahu a zastupitelům obce a dalším pověřeným a
oprávněným osobám na vyžádání.
a) Přehled možných ohrožení a rizik
obce PRAKŠICE byl projednán a
schválen na 5. pravidelném jednání Zastupitelstva obce Prakšice dne:
14.9.2015
b) „Plán činnosti orgánů obce Prakšice při vzniku mimořádné události
(ORP Uh.Brod)“, včetně ustavení a
složení krizového štábu obce Prakšice, byl projednán a schválen na 5.
pravidelném jednání Zastupitelstva
obce Prakšice dne: 14.9.2015
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Podzim v mateřské škole
K 1.9.2015 je zapsáno k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Prakšice 41 dětí. Z toho je 13 dětí
nově přihlášených.
Ač uběhl teprve první měsíc školního roku, máme za sebou fůru zážitků. Pro nově příchozí děti je zážitek už
jenom to, že přišly do školky poprvé.
Děti pomalu překonávají první delší
odloučení od rodičů a tak není divu,
že loučení s maminkou bývá ještě pro
některé z nich provázeno slzičkami.
Ty by se ale divily, kdyby své ratolesti mohly sledovat malou chvilku po
svém odchodu. Zábava s hračkami,
zpívání, tancování, tvoření, dětské hry
a ostatní činnosti je většinou zaujmou
natolik, že si po zbytek dne na maminku už málokdy vzpomenou.
Školní vzdělávací plán pro nadcházející tříleté období má název
„Haló děti, svět k vám letí“ a je vlastně
pozvánkou k dobrodružnému objevovaní světa kolem nás. Letošní třídní
vzdělávací plán má název „Schůdky
ke zdraví“ a jak už název napovídá,
budeme se věnovat výchově ke zdravému životnímu stylu ve všech jeho
oblastech. Zdraví tělesnému i duševnímu, zdravé výživě i zdravému prostředí. Našim cílem je probudit v dětech povědomí o tom, co jejich zdraví
prospívá a co mu naopak škodí, a že
také oni mají možnost ovlivnit to, jak
se jednou budou cítit, jaká bude kvalita jejich života.
Běžnou vzdělávací nabídku ještě
během celého roku zpestřujeme o dal-
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ší aktivity. V letošním roce mají děti
možnost navštěvovat kroužek Veselé
pískání, kde si osvojují základy hry na
zobcovou flétnu a logopedický kroužek Povídálek, kde se věnujeme dětem,
které mají problémy s výslovností. V
oblasti logopedie úzce spolupracujeme s SPC Uherské Hradiště. Paní logopedka k nám dojíždí na konzultace
a doporučuje další postup, případně
návštěvu klinického logopeda. V letošním roce dále nabízíme kroužek Píšeme podle písniček, ve kterém s dětmi
pracujeme podle tzv. Metody dobrého
startu. Více o našich kroužcích se dozvíte na webových stránkách školy.
Jedním z prvních zážitků letošního školního roku byla ukázka dravců
záchranné stanice Seiferos s poutavým komentářem, letovými ukázkami i ukázkami lovu.
Také letos s přihlášenými dětmi
navštěvujeme pravidelně Solnou jeskyni ve studiu Miriline v Uherském
Brodě, pro podporu imunity a prevenci onemocnění dýchacích cest u
dětí.
V září jsme si opět společně užili
„Opékání “ na školní zahradě. Tentokrát jsme si pochutnali na špekáčcích,
ale nezapomněli jsme ani na tradiční
brambory.
Nejčerstvějším zážitkem je návštěva dětské herny Smajlíkov v Uherském Hradišti. Děti si za zvýhodněnou cenu mohly dvě hodiny užívat
všech atrakcí v podobě skluzavek,
tobogánů, kuličkového bazénu, špl-

hadel a prolézadel. I ty nejmenší děti
byly moc šikovné a výlet si užily.
A teď už čekáme na pořádný podzimní větřík, abychom společně s rodiči mohli zase vyvětrat draky na tradiční Drakiádě.
V měsíci říjnu probíhá každoroční
soutěž O nejkrásnějšího Podzimníčka, kterého děti společně s rodiči vyrobí z přírodnin a přinesou do školky.
Také letos máme v plánu společné odpolední Dýňování – vyrábění
strašidýlek z dýní, které opět pro vás
vystavíme před Obecním úřadem v
Prakšicích.
To už bude školní zahrada plná
krásně barevného spadaného listí,
které bude potřeba shrabat a odvézt.
Doufáme, že se také v letošním roce
najde pár nadšenců z řad rodičů, kteří
nám s hrabáním pomohou a kterým
za to předem děkujeme. Až nastane správný čas, posvítíme lampiony
broučkům na poslední let a společně
je na školní zahradě uspíme. Zahradu
připravenou k zimnímu spánku společně symbolicky zamkneme. Přidejte
se k nám a přijďte si užít večerní Zamykání zahrady (o termínech akcí vás
budeme informovat na webu školy).
To ještě není všechno, co nás na
podzim ve školce ještě čeká. Jak to
všechno dopadlo a o dalších zážitcích
vás budeme informovat v dalším vydání Prakšických novin. Do té doby
přejeme všem čtenářům krásný podzim plný „barevných“ zážitků.
Pavlína Michálková
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Staré mlýny
Kdo by je neznal. Chodíme kolem nich, díváme se na
ně z oken vlaku, někdy i úkosem ze svých automobilů. Až
na výjimky nevypadají svým vzhledem vábně. Ono také
není divu, vždyť svědomitě plnily svoji roli dlouhá desetiletí, některé i staletí.
S rozvojem techniky však postupně podléhaly zániku.
Važme se jich nejvyšší možnou měrou, vždyť drcení zrna
bylo významnou složkou lidské činnosti už v nejstarších
obdobích lidské historie..
Dnes je však pohled na torsa těchto mlýnů hodně tristní. Často se nacházejí v polorozpadlém, nevzhledném stavu. Nedávno jsem navštívil Prakšický mlýn, nedaleko od
stejnojmenné obce. Je už desítky let mimo provoz a podle
toho také vypadá. Je dokonce umění ho vůbec v terénu
objevit. Kolem něj jsou totiž rozsáhlé a bujné porosty vlhkomilných dřevin a bylin.
V hustém zápoji stromových korun se zde střídají vrby
a topoly, v bezprostředním okolí bývalého mlýna pak nalezneme i četné zplanělé slivoně a jabloně. Z celého prostoru je cítit vlhkost, ale současně z něj vyzařuje i jakási
tajemnost. K mlýnu jsem se musel s rukama nad hlavou
doslova prodrat porostem locik mléčů a metrových kopřiv.
Na místě samotném jsem zaregistroval menší hospodářské stavení, které se snad drželo ve vzpřímené poloze
už jenom silou vůle. Jeho střešní tašky byly místy pokryty
lišejníky i mechy, dovnitř objektu jsem se raději neodvážil nahlédnout. Sousední, patrně hlavní budova mlýnu, již
celá podlehla zubu času a přeměnila se ve vysokou hromadu dřevěných prken a trámů. Snad už jenom v průměru
několikametrové(paleční?) kolo na ní pohozené napovídalo, že se kdysi v těchto místech jednalo o mlýnský objekt.
A přece tu před několika desítkami let kypěl život. Zde
se žilo a mozolnatými dlaněmi tvrdě pracovalo. Ze stodol
se přivážely na formanských vozech pytle s obilím, které
se následně mletím měnilo na tolik a tolik žádoucí mouku.
Tu dnem i nocí zněl klapot mlýnského kola, tu neustále
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procházel moukou zaprášený mlynář a jeho rodinní pomocníci.
Všechno toho rána viděné na mě udělalo smutný dojem, ale na druhé straně ve mně evokovalo vzpomínky na
naše předky, na jejich nezměrnou snahu zabezpečit v nelehkých dobách lidem živobytí. Takže, byť pohled na torso
mlýnského stavení byl neradostný, měl by člověk i u těchto
trosek vodního mlýna s pokorou sklonit hlavu. Mlýn byl
vodní, s mlýnským kolem na svrchní vodu, tedy korečkový. K mlýnu vedl velmi dlouhý náhon, jehož trasa je již
obtížně v terénu identifikovatelná. Nad ním byl na říčce
Holomni nejspíše jez, aby se podle potřeby zvýšila hladina
vodního toku, a tím i spád přiváděné vody. Na straně ke
mlýnu bylo u jezu pravděpodobně umístěno stavidlo.
Když se vytahovalo, mlýn se rozběhl, pokud se spustilo, mlýn se zastavil, zarazil. Mlýnské kolo bylo patrně zavěšeno v lednici, zvláštním chráněném prostoru, kde bylo
i v nejparnějším létě chladno. Po vytažení stavidel padala
voda do korečků kola, otáčela jím a vylévala se pod kolem
nad hladinou vodní do odpadové struhy.
Pohyb mlýnského kola se převáděl pomocí palečního
kola na další konstrukční prvky mlýna, posléze pak na
mlecí kameny. Obilí se sypalo do koše nad běhounem; koš
měl pohyblivé dno, obilí jím padalo mezi kameny, drtilo
se a rozmílalo se.Z rozemletého obilí se mouka odsávala
do truhly nebo také moučnice bavlněným pytlíkem. Mlýn
„jel“ ve dne v noci, bylo-li dost mletí.
Mlynáře nazývala mlýnská chasa panem otcem, mlynářku pak panímámou. Mlýnskou chasu u mlýnů tvořil
stárek, mládek a učedník-prášek, umetal totiž moučný
prach. U tohoto mlýnu však zastala veškerou práci vlastní
rodina mlynáře.
Mlýn byl založen Karlem Ruprechtem v roce 1805,
práce v něm ustala v roce 1951.
Tehdy se mlýnské kolo definitivně zastavilo a ten postupně upadal do spánku, ze kterého se už nikdy neprobudil…
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Prakšice na starých mapách-díl III.
V předchozích dvou dílech cyklu Prakšice na starých mapách jsme
představili nejstarší mapy Čech a
Moravy, na kterých je již zobrazena
naše vesnice. Do zvláštní kategorie
spadají tzv. katastrální mapy. Ty zobrazují přesné vymezení hranice pozemků katastrální obce. Tyto mapy
mají historicky velkou vypovídající
hodnotu, protože se věnují pouze
jedné obci a je na nich v dostatečně
velkém měřítku obec zakreslena i s
detaily.

Nejstarší taková zjištěná mapa je
Mapa hranic lenního statku Prakšice
z roku 1740. Mapa byla „znovu nalezena“ v roce 2014 v Moravském zemském
archivu Opava, pobočka Olomouc. Je
tam uložena pod inventárním číslem
58130, pořadovým číslem 19162, má
rozměry 115x77cm, je nakreslena na
plátně a je částečně kolorovaná.
Její zhotovení a hlavně dochování
až do dnešní doby (mapa je stará 274
let!) bylo možné jen
díky zvláštnímu postavení Prak-

šic, které byly v minulosti biskupským
lénem, jež biskup pronajímal lenním
pánům. A právě díky pečlivé evidenci
svého majetku biskupskými úředníky, díky štěstí a hlavně díky kvalitní
archivaci, se mapa dochovala. Dříve
byla uložena v Kroměříži, která byla
dlouhou dobu centrem správy arcibiskupských statků. Nyní je uložena
v MZA Opava - v pobočce Olomouc.
Kopie této mapy již visí na Obecním
úřadě v Prakšicích. Na Obr. 1 si ji nyní
můžete prohlédnout.

Mapu zhotovil kartograf Jan Antonín Křoupal za biskupa Jana Arnošta hraběte z Lichtenštejna - Kastelkornu. Mapa zobrazuje Prakšice,
jak vypadaly v roce 1740, shodou
okolností těsně před tím, než obec
získal v roce 1748 jako léno šlechtický rod pánů z Kounic. Autor mapy
Jan Antonín Křoupal byl Čech, ale
mapu popsal německy. Do němčiny

převedl i české názvy tratí. Němčinu
ovládal bohužel asi málo, o to více
se však snažil, a tak ze zkomolených
poněmčených českých názvů jde těžko zjistit původní český. Vpravo dole
je na rozvinutém pergamenu uveden
německý název mapy, který lze volně
přeložit: „Mapa vysokého knížecího
olomouckého Biskupského léna dobrých Prakšic z roku 1740, s uvede-

ním správné polohy autonomní hranice“. Vypovídající hodnota mapy
je ale výjimečná. Na mapě je vidět,
že v obci bylo v té době pět rybníků na potoce Holomňa. Směrem od
Pašovic, po proudu potoka byl první - za dnešním Vráždilovým. Nese
jméno Slatinskei. Druhý začínal od
Jurákového a končil u Poláškového.
Nese jméno Zawist. Třetí rybník
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byl v místech dnešní ulice Rybníky
a končil hrází, která je zde dodnes.
Nese jméno Wesskij. Kousek pod
touto hrází byl prodej ryb (Fisch Gehalter) a za ním chmelnice (Hopfen
Garten). Čtvrtý rybník byl v místech
dnešní drůbežárny - nese jméno Wazovski. Poslední rybník byl přesně v
místech, kde je dnes rybník současný. Nese jméno Loskowski. Pod ním
je na mapě zakreslen panský mlýn
(herschafte Mühl) i s náhonem. Nejzajímavější je střed vesnice. Především nad vesnicí ještě nestojí současný dvůr (z toho je patrné, že nový
dvůr byl s největší pravděpodobností
postaven až Antonínem Václavem
Kounicem po získání prakšického
léna mezi léty 1748 a 1764, kdy proběhlo 1. vojenské mapování, na kterém je nový dvůr již zobrazen). Na
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místě původní Záhorovské hospody
stojí tvrz - na mapě vznešeně označená jako zámek (Schloss), před ní
dvůr - statek (Mayerhof) a po straně
stodoly (Scheier). Na mapě je také již
zobrazena kaple v místech dnešního kostela. Mapa též obsahuje celou
řadu původních názvů tratí, které
ve většině případech zůstaly stejné
dodnes a obsahuje označení pozemků, které patřily vrchnosti - panské
(Herrschafte) a které patřily obci
(Gemein). Zajímavá je i vyznačená
hranice katastru obce. Na této mapě
ještě schází tratě Špitálky a Náklady,
které obec získala v roce 1761 od
města Uherského Brodu a které patřily dříve městskému špitálu.
Pro porovnání jak se změnila hranice katastru obce Prakšice, uvádíme
na Obr. 2 druhou nejstarší dochova-

nou mapu katastru - Mapu Stabilního
katastru obce z roku 1827. Na mapě
jsou již zobrazeny výše vzpomínané
tratě Špitálky a Náklady. Proto nyní
sousedí naše obec i s katastrem Havřickým, Brodským a Těšovským.
Celkem je na mapě tak zobrazeno devět hraničních míst, kde sousedí současně tři katastry. Zajímavé také je, že
na této mapě není v Prakšicích již ani
jeden rybník. A dlouho pak v Prakšicích žádný nebyl. Ten současný „pod
slepičárnou“ byl znovu vybudován na
původním místě až v roce 1953. Díky
vybudování záchytných poldrů v nedávné době, mohou prakšičtí rybáři
ze spolku Rybářství Holomňa navázat na bohatou tradici svých předků a
zase užívat 5 rybníků, jako tomu bylo
v první polovině 18. století.
Zapsal: František Buráň
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Co připravujeme
5. prosince se uskuteční v sále
školy „Vepřové hody“.
6. prosince se uskuteční v sále
školy setkání se seniory.
V programu vystoupí děti ZŠ
a cimbálová muzika Vinár.
7. prosince se uskuteční
slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.
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