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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás pozdravil v dalším vydání Prakšických novin.
Ve stručnosti bych vás chtěl seznámit s tím, co se nám podařilo do konce
června udělat.
V prvé řadě jsme zastřešili terasu za
kulturní místností u pohostinství. Vypsali jsme výběrová řízení na realizaci
investičních akcí, které budeme dělat
ve druhé polovině letošního roku.
Rekonstrukci chodníku před školou bude zajišťovat STRABAG a.s. od
10. července, v době letních prázdnin.
Na tuto akci jsme získali dotaci cca 50
% z prostředků Zlínského kraje. Při
výstavbě je nutno počítat s omezením
pohybu chodců směrem do Pašovic.
Ve stejném čase firma LISONĚK
s.r.o. provede opravu omítek chodby
I. patra v základní škole. V mateřské
škole a v základní škole bude vymalována vždy jedna třída.
Firma BAVAK s.r.o., Uherské Hradiště bude realizovat akci „Kanalizace
Horní Konec“. Je podepsána smlouva
o dílo a vlastní práce započnou ve druhé polovině července.
Rozšíření hřiště s umělým povrchem provede firma DISKET s.r.o.
Biskupice.
Akce by měly být hotovy do října
letošního roku.

Koncem června bylo provedeno
položení zdrsňujícího mikrokoberce
na silnici III. v průtahu obcí. Akci financuje Ředitelství silnic Zlínského
kraje a položením došlo ke zdrsnění
povrchu silnice téměř v celé délce průtahu obcí. Doufám, že tato úprava povrchu přispěje k vyřešení nehod v zatáčkách v obci.
Přesto, s ohledem na skutečnost,
že v květnu došlo opět k dopravní nehodě, při které byl poškozen betonový
sloup, zadali jsme zpracování projektu
přeložení chodníku a vybudování zábradlí v zatáčce u domu čp. 23, směrem k pohostinství. Fotografie nehody
je uvedena v jiné části novin. Tuto akci
bychom chtěli zrealizovat ještě do konce letošního roku.
Pracuje se na opravě Pomníku
obětem I. světové války, na který jsme
získali dotaci s Ministerstva obrany
v částce 176 000 Kč.
Pomohli jsme se zpracováním žádosti o dotaci Sboru dobrovolných
hasičů Prakšice na koupi hasičské
stříkačky z prostředků Nadace AGROFERT. Podařilo se získat dotaci 100
000 Kč, zbytek finančních prostředků
117 800 Kč na koupi poskytla obec.
Dále jsme získali dotaci z Ministerstva kultury na pořízení nového
PC a čtečky čárového kódu do místní
knihovny. Počítač i čtečka již slouží
svému účelu. Ministerstvo vnitra ČR
jsme požádali o dotaci na nákup do-

pravního automobilu pro SDH. Pokud se žádostí uspějeme, proběhne
vlastní pořízení automobilu v příštím roce. Konečně bychom se zbavili
problémů s automobilem AVIA, který byl vyroben v roce 1978 a téměř
jako historické vozidlo slouží našim
hasičům.
Je zpracován projekt „Domu s pečovatelskou službou“ pro územní řízení a pokračuje se ve zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace
pro stavební řízení.
Máme schváleno územní rozhodnutí akce „Vodovod a chodník v ulici
Za Humny“, i zde pokračuje zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.
Na obecním úřadu jsme v květnu přivítali nové občánky naší obce.
V kulturním zařízení u pohostinství
vystoupily pro občany dětská i dospělá
složka FS Holomňa.
Proběhl turnaj ulic v kopané, na
obecním úřadu byli pasováni předškoláci do řad školáků.
Dětem skončila škola a užívají si
zasloužené dny volna.
Na konci prázdnin již tradičně
proběhne rozloučení dětí s prázdninami, druhý víkend září se budou konat
Slavnosti vína, na které zvu všechny
občany, hlavně krojované.
Dětem chci popřát krásné prázdniny a dospělým pěknou dovolenou.
J.Hefka

Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

zastupitelstva obce Prakšice z 13. veřejného zasedání konaného ve středu 10.5.2017.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
z vedlejší činnosti roku 2016 a použitím prostředků
zvlášť.
rezervního fondu organizace ve výši 1 710,09 Kč.
Schvaluje navržený program jednání.
8. Schvaluje dodavatele stavby „Prakšice, Horní Konec
Schvaluje ověřovatele zápisu: Renatu Buráňovou a Jo- kanalizace I. část firmu BAVAK s.r.o., Průmyslová
sefa Kadlčka.
1144, Uherské Hradiště za cenu 3 662 255 Kč vč. DPH
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
a Jaroslava Vajdíka.
9. Schvaluje dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště PrakSchvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
šice“ firmu DISKET, s.r.o., Biskupice za cenu 3 987 680
Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavKč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouní činnosti za rok 2016 ve výši 10 013 098,68 Kč převevy o dílo.
dením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let. 10. Schvaluje prodej pozemku (koryto potoka) parc.č.
Schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2016 bez
2503/03 o výměře 58 m2 firmě Lesy České republiky s.
výhrad.
p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové za cenu 1 000
Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice za rok
Kč dle znaleckého posudku.
2016. Schvaluje vyrovnání ztráty ZŠ a MŠ Prakšice 11 Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030035159/001
z hlavní činnosti v částce 2 491,52 Kč ziskem 781,43 Kč
s E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
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12. Schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole
Čtverka Uherský Brod ve výši 5 000 Kč.
13. Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 11
000 Kč na činnost „Stonožky“ od obce Pašovice a přijetí věcných darů na mimoškolní akci ve výši 1 713 Kč
Základní školou a Mateřskou školou Prakšice.
14. Schvaluje předběžný příslib vyčlenění finančních prostředků v částce cca 650 000 Kč z rozpočtu obce na spolufinancování pořízení DA pro JPO Prakšice v roce 2018.
15. Schvaluje rozpočtové opatření 2,3,4/2017.
16. Schvaluje dodatek č. l smlouvy o dílo s firmou Dobrý dům
s.r.o. Brno na zhotovení projektu „Dům s pečovatelskou
službou v Prakšicích“ – postoupení smlouvy na nového
zhotovitele Ing. Arch. Dalibora Boráka, Klentnice 157.

17. Schvaluje dohodu o vytvoření společného školského
obvodu s obcí Pašovice.
18. Schvaluje vydání svobodného a informovaného souhlasu s tím, aby tradiční hody s právem v obci Prakšice byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
19. Schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 3 000 Kč
Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
20. Schvaluje opravu omítky vč.malby chodby v I. patře
ZŠ dle cenové nabídky firmy Lisoněk, s.r.o., Stolařská
491,Uherský Brod v částce 302 657 Kč.
21. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu
herních prvků v zahradě MŠ v částce 20 000 Kč Základní škole a Mateřské škole Prakšice.

Společenská kronika
V dubnu se dožil významného životního jubilea 85 let pan Josef Jedek,
v měsíci červnu se dožil 80 let pan Josef Varaďa. Oběma jubilantům blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 25.3.2015
Narození

Úmrtí

Přihlášení

•
•

•
•

•
•

Štěpán Čechmánek
Šimon Kočica

Marie Obrtlíková
Alois Drábek

Jan Doležálek
Milan Kůřil

Odhlášení
Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.6.2017 - 1010.

•
•
•

Michal Pavlík
Veronika Šobáňová
Zuzana Gregůrková

Pasování předškoláků
V pondělí 26.6.2017 proběhlo na obecním úřadu pasování předškoláků. S mateřskou školou se rozloučili Veronika
Zemánková, Lucie Pálková, David Baránek, Adam Buráň a Jan Zálešák. Všichni předškoláci dostali dárky od mateřské
školyy a obce Prakšice. Přejeme
j
jim
j hodně úspěchů
p
vp
první třídě.

Červenec
Č
2017
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Den rodiny
V neděli 14. května 2017 se uskutečnil dlouho připravovaný 1. ročník
Dne rodiny s oslavou Dne matek. Byl
to první ,,opravdový“ jarní den plný
sluníčka, které nám dodávalo energii, abychom všechno zvládli, protože program byl celodenní a také dost
fyzicky náročný.
Byl zahájen „mší za rodinu“
v kostele v Prakšicích. Ihned po mši
se děti s rodiči a pedagogové vydali na turistický pochod od základní
školy přes modelářské letiště k rybníku Holomňa v Pašovicích. Na
modelářském letišti byl připraven
zajímavý program s ukázkami práce
leteckých modelářů. Trochu unaveni z pochodu a ze sluníčka všichni
úspěšně dorazili k rybníku, kde je

už očekávali organizátoři a pomocníci z řad žáků ZŠ. Tady na ně čekala spousta zajímavých činností,
her a sportovních disciplín (střelba
z luku, hod polenem, prolézání žebříku a další). Děti se mohly svézt na
koni nebo poníkovi, udělat si obrovské bubliny nebo vyzkoušet nějaký
pokus s našimi debrujáry. Kdo si
chtěl již odpočinout, mohl se občerstvit a opéct si špekáček (od našich
sponzorů). Bylo už hodně po poledni, když jsme se přesunovali zpět do
Prakšic, tentokráte do sálu školy.
Krásně vyzdobený sál praskal ve
švech. Rodiče i prarodiče se přišli
podívat na vystoupení dětí z MŠ a ze
zájmových kroužků (Zpívánky a Mix
Dance) a také na vystoupení žáků

prvního stupně. Kromě kulturního
programu bylo pro děti připraveno občerstvení, dárečky a zmrzlina.
V prostoru před sálem školy probíhal jarmark výrobků našich žáků.
Děti řádily na skákacích hradech,
mohly se nechat pomalovat, potetovat a nikdy nekončila řada na cukrovou vatu. Je na místě mnohokrát
poděkovat všem sponzorům. Bez
jejich podpory by se akce nemohla
uskutečnit v takovém rozsahu.
Sluníčko nám svítilo až do večera a nezkazila ho žádná dešťová přeháňka. Unavení, ale spokojení a plní
zážitků jsme se rozcházeli domů.
Snad se takto zase někdy sejdeme –
třeba u 2. ročníku.
Dagmar Vašíčková

Přírodovědné soutěže a olympiády
Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti uskutečnila ekologická
soutěž Poznej a chraň. Soutěžily mezi sebou tříčlenné
týmy v kategoriích 4. - 5. třída a 6. – 7. třída. Děti musely prokázat znalosti fauny a flory chráněných oblastí
Zlínského kraje, včetně poznávání rostlin a živočichů.
Naši školu reprezentovaly dva týmy v kategorii 4. – 5. třída a jeden tým ve druhé kategorii. Družstvo ve složení
Aneta Mikuláštíková, Filip Galas a Adam Janovský
obsadilo v tomto okresním kole 1. místo a postoupilo
do krajského kola, které se uskutečnilo koncem dubna
v Želechovicích.
Do okresního kola biologické olympiády postoupily Tereza Kučerová, Kristýna Jenerálová a Jana Juráková.
Aby se mohly této soutěže účastnit, musely vypracovat
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práci na zadané biologické téma. Zaměřily se na sledování stop živočichů ve volné přírodě a výrobu sádrových
odlitků nalezených stop. Dále se musely naučit poznávat
řadu živočichů, rostlin a minerálů. K zvládnutí testu bylo
potřeba nastudovat další studijní materiál. Při samotné
olympiádě také samostatně zpracovávaly praktický úkol.
Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy je Jana Juráková z 8. tř., která se umístila na 10. místě.
Dále jsme se 4. května zapojili do soutěže Zlatý list,
která se letos konala v Boršicích na přehradě Sovín. Soutěže se účastnilo družstvo mladších - Aneta Mikuláštíková, Filip Galas, Sára Kandrnálová, Linda Nevařilová, Klára Knapová a Jiří Lukašík - a družstvo starších
žáků – Tereza Kučerová, Alice Mikesková, Jana Juráková, Jan Knechtl, Tadeáš Řezníček a Radim Sukup.
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Na stezce kolem přehrady děti odpovídaly na řadu otázek z biologie. Na stanovištích řešily úkoly s včelařskou
a mysliveckou tematikou, poznávaly stromy, rostliny,
živočichy, stopy. apod. K naší velké radosti obě družstva
vybojovala krásná 3. místa a postoupila do krajských
kol, která proběhla 19. a 23. května ve Valašském Meziříčí. Mladší žáci tu získali 4. místo (3. jim uniklo o půl
bodu!) a starší krásné 3. místo.
Dne 4. dubna 2017 proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 6. – 8. třídu. Postupu do okresního
kola předcházela náročná práce, žáci museli vyřešit ne
zrovna jednoduché domácí kolo, spočítat řadu příkladů.
Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy je Alice Mikesková z 8. tř., která se umístila na 3. – 4. místě.

Žáci 9. a 5. třídy soutěžili v matematice dříve, a to už
24. ledna 2017. Ondřej Zálešák z 9. tř. obsadil 5. místo,
takže se účastnil také krajského kola, Tomáš Janča z 5. tř.
se umístil na 4. - 8. místě.
Neméně náročná soutěž – fyzikální olympiáda, která
vyžaduje taktéž důkladnou přípravu, proběhla 23. března 2017. Z našich žáků se opět nejlépe umístila Alice Mikesková z 8. tř., a to na krásném 4. místě.
Přípravě na tyto soutěže účastníci školního i okresního kola věnovali spoustu času, všichni zaslouží velkou pochvalu! Máme z nich radost a přejeme, ať se jim
daří alespoň tak dobře jako doposud.
Vyučující přírodovědných předmětů

Habsburská Vídeň
Po stopách rodu Habsburků se vydalo 12. června 23 žáků 8. a 9. třídy.
Putování jsme započali v letním sídle Habsburků – Schönbrunnu, jehož
venkovní částí jsme prošli až k Neptunově fontáně a kolonádě Gloriett,
odkud je překrásný výhled na město.
Potom jsme se přemístili autobusem
do centra Vídně, kde nám náš průvodce pan Kočí ukázal další památky a významná místa, např. rezidenci rakouského prezidenta – Hofburg, chrám sv.
Štěpána, památník Marie Terezie, památník Alžběty Bavorské, a společně
jsme se vyfotografovali u budovy Parlamentu. Osobní volno jsme využili
k nákupu drobného dárku pro rodiče,
horko vybídlo ochutnat místní zmrzliny. Na závěr jsme se přesunuli do zábavního parku Prater, kde ti odvážnější vyzkoušeli i neobvyklé atrakce.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Výlet pro aktivní žáky
Pro žáky, kteří byli během školního roku aktivní a zapojili soutěží, byl za odměnu uspořádán zajímavý výlet do
Zlína.
Ve středu 24. a 31. května 2017 se
vybraní žáci ze 4. - 9. třídy zúčastnili
programu v rámci výstavy Kinematograf v Muzeu jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. Tady jsme byli seznámeni
s přípravou animovaných filmů, ukázali nám triky, které využívali animátoři v době, kdy ještě neexistovaly
počítače. Pak jsme vytvářeli kratičký
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film sami. Nevěřili byste, jak dlouho trvá vyrobit 1 sekundu dlouhý film! Všem skupinám se dílo povedlo, papírové
rybičky plavaly a dokonce se je podařilo i nakrmit. Zážitky završil výjezd původním výtahem na
mrakodrap, odkud byl opravdu úžasný
výhled na celý Zlín. Navíc jsme se dověděli spoustu zajímavostí nejen o tomto
mrakodrapu.
Žáci si po celoroční práci výlet, na
který přispěla obec Prakšice (moc děkujeme!), určitě zasloužili.
Mgr. Pavlína Gajdůšková
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Ve školce od velikonoc do léta...
...hřej sluníčko, hřej, jaro, léto přivítej :-)
Velikonoce, svátky jara, jsme s dětmi ve školce prožili z vesela. Tvořili
jsme nejrůznější výrobky na velikonoční výstavu, malovali jsme vajíčka,
zpívali písničky a učili se básničky.
Společně s rodiči si děti užily Velikonoční dílničky, kde si společnými silami vyrobily krásnou výzdobu do svých
pokojíčků a domovů. Takto společně
strávený čas, když jde dílo pěkně od
ruky, je moc fajn.
Svátky jara jsou také časem mláďátek a zvířátek. Proto jsme využili příležitosti a navštívili jsme Střední odborné učiličtě zemědělské, kde se konala
výstava různých domácích zvířátek,
ale také velkých zemědělských strojů
a techniky, což se dětem moc líbilo.
Děti se mohly podívat i do učeben tamního učiliště, kde se okrajově seznámily s tím, jaké se zde učí řemesla, a co je
konečný výrobek nebo produkt, například jsme ochutnali chlebík od mistrů
pekařů :-) A na co se těšíme každý rok?
Na dopravní hřiště do Uherského Brodu :-) Teď na jaro se na dopravní hřiště
vypravily jak děti ze srdíček, tak i děti
ze sluníček. Po krátkém výukovém
filmu děti nasedly na kola a odrážedla
a pod vedením paní učitelek se staly
součástí silničního provozu, snažily
se dávat pozor, aby jezdily správným
směrem, zastavovaly na červenou nebo
na signál u železničního přejezdu. Součástí dopravní situace jsou samozřejmě
i chodci, kteří přecházeli po přechodu
a nebo na zeleného panáčka. Takhle
děti procvičovaly svou pozornost.
„Mamiii..vařili jsme čarodějnický
lektvar, tančili jsme a lítali na koštěti :-)
„ Těmito slovy mohly děti přivítat ve
školce své maminky po čarodějnickém
reji, kde se v naší školičce slétlo hejno
čarodějnic a čarodějů, dětí převlečených v převlecích. Děti tančily, rejdily, plnily úkoly, vařily lektvar, lítaly na
koštěti i skákaly přes oheň. Nakonec
jsme měřili čarodějnické nosy a posilnili jsme se vynikajícím lektvarem
z kyselých háďátek a zelených bylin. No
byl vynikající, děti můžou vyprávět :-)
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Co slavíme v květnu? Svátek maminek. Jako každý rok, tak i letos, jsme
si pro naše maminky, babičky a ostatní
rodinné příslušníky, připravili krásnou besídku, kterou zúčastnění určitě
ocenili. Děti již několik týdnů předem
nacvičovaly písničky, říkadla, tanečky
a tvořily dárečky..no a protože máme
ve školce děti moc šikovné, dopadlo
vše na výbornou, určitě i nejedna slzička v hledišti ukápla :-). A co bylo dál?
Například výlet do Kovosteelu, který
byl super! Děti se pomocí pohádky
O lišce dozvěděly o tom, jak správně
třídit odpad, viděly hromady tříděné
elektroniky i nádherně zpracované
zvířata z kovu, svezly se vláčkem Steelinkou po areálu a vystoupaly na pirátskou loď, dokonce na vysoký maják
a zahrály si na zvonkohru. Na závěr
jsme nasedli do letadla a odletěli směr
Prakšice...tedy odjeli autobusem :-)
V závěru školního roku jsme taky
hodně sportovali. Například na naší
školkové Dopravní soutěži děti absolvovali disciplíny v jízdě zručnosti na
kolech a odrážedlech a na Sportovní
olympiádě změřily své síly v hodu
míčkem, běhu a skoku do dálky. Ti
nejúspěšnější děti ze třídy srdíček
-“velkáčů“ se zúčastnily dokonce
sportovní olympiády mateřských škol
v Uherském Brodě. Nejšikovnější
plavci nás reprezentovali na plavecké
soutěži Dobrodružná cesta žabky Žofky v CPA Delfín v Uherském Brodě.
Naše děti také uspěly ve výtvarné
soutěži „Tajemný svět ptáků“, vyhlášené MŠ Luční Zlín, kde naše žákyně
získala cenu za netradiční techniku.
Musíme zmínit také úspěch našich
dětí v soutěži pěveckých talentů – Zazpívej slavíčku, kde reprezentovali nejen folklorní kroužky které navštěvují,
ale také naši školku.
Konaly se i oslavy
dne dětí. Na školní zahradě rodiče společně
s mateřskou školou
přichystali dětem sobotní program plný
soutěží, her, diskotéky a dokonce dorazil

i skákací hrad :-)..no bylo to úžasné,
rádi jsme slyšely pochvaly. Velký dík
patří především členkám výboru SRPŠ
a také ostatním dobrovolníkům z řad
rodičů.
A školní výlet? Taky byl, a vyšlo počasí i všechno kolem. Podívali jsme se
za zvířátky do ZOO Lešná. Prošli jsme
se, viděli jsme spoustu zvířátek a nakonec jsme se svezli vláčkem, z kterého jsme pozorovali zajímavosti okolí
a nádhernou přírodu.
V druhé půlce června nám přálo
krásné počasí, mohli jsme tedy vyrazit i na tůry, například k pašovskému
rybníku nebo do vinohradů, hledali
a našli jsme poklad u myslivecké chaty,
kam nás přivedly fáborky. Po cestě děti
plnily úkoly, bylo to náročné, ale zvládli jsme to :-)
Pro pět dětí z naší školky je tento
školní rok tím posledním v předškolním vzdělávání. Od září už z nich
budou školáci v první třítě. A tak byli
Davídek, Adámek, Honzík, Verča
a Lucinka pasováni na OÚ na školáky. Tohle jsou ty dojemnější chvíle..ale
hned po tom jsme dětem připravili ve
školce a na zahradě rozloučení, opékali jsme špekáčky, soutěžili jsme, baštili
jsme, děti si našly ve školce dárečky, no
zkrátka..budou nám chybět a doufáme, že i naši budoucí školáčci budou
na svou školičku rádi vzpomínat. Jedna etapa končí, další začíná... a my přejeme hodně štěstí :-).
A tak končí i školní rok. S některými
dětmi se ještě uvidíme během prázdninového provozu. Bylo to fajn, doufáme
a věříme, že i ten další rok bude pěkný,
usměvavý, sluníčkový a bezproblémový. Přivítáme nové, nejmenší děti, tak
ať se jim u nás moc líbí :-)
Jitka Jurčíková, učitelka MŠ
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Fotbalový turnaj ulic o putovní pohár Prakšic – 6. ročník
Jak se dalo čekat, i letos jsme se v sobotu před začátkem prázdnin v hojné účasti sešli po obědě na hřišti,
abychom jsme se pobavili a zasportovali si při fotbalovém turnaji ulic.
Na teploměru bylo tolik, že i na ležení u vody bylo
horko a tak proč se pro změnu nevykoupat ve vlastním
potu.
Po rozlosování a předzápasovém focení jsme se na
dálku minutou ticha rozloučili s velkým fanouškem
prakšického fotbalu a pravidelným povzbuzovačem
Greftů na našem turnaji, panem Lojzou Drábkem. Jak
dojemná a srdečná to chvilka pro každého z nás…
Letos jsme dali dohromady sedm ulic a tak nezbývalo, než hrát systémem jedné skupiny a každý s každým.
Aby to všichni „přežili“, zkrátili jsme obvyklou dobu hry
o dvě minuty a to na dvakrát šest minut. Tato varianta
sice postrádá semifinálové a finálové mače, ale má své
pozitivum v tom, že se na hřišti proti sobě potkají všichni hráči a zisky bodů jsou spravedlivé pro všechny.
Přes veškeré vědomí toho, že chlap při fotbale je tvor
ješitný a soutěživý, jsem pozoroval, že i přes nemalé fyzické vypětí, je schopen brát věci s nadhledem a rezervou. Možná ne úplně všichni, ale drtivá většina ještě pořád ano. V tomto mimosoutěžním žebříčku to u mne na

plné čáře vyhráli kluci ze Záhumní, kteří sice obsadili
spodní příčku výsledkové listiny, ale ve fair-play, smyslu
pro humor a pokoře nenašli přemožitele.
Sošku pro nejlepšího strážce svatyně si poprvé odnesl
brazilský klenot v zeleném triku – Well Losada.
Za největšího srdcaře jsme letos v tom horku nemohli zvolit nikoho jiného, než Jožku Kadlčka a konečně posledním majitelem sošky pro nejlepšího střelce turnaje se
s osmi brankami stal Pavel Němeček. Ten tímto výkonem
napomohl svému týmu Rybníků s Vinohrady k tomu, že
kluci pod azurovou oblohou letos chytili bronz.
Jenom jeden bodík navíc stačil Greftům k tomu, aby
se jim na krku houpaly medalie z cennějšího stříbrného
kovu. No a taky jeden bod to byl, co rozhodl o tom, že
svoji lahev sektu nalili do poháru letošní vítězové z Dolních Újezdů.
Během turnaje za mnou chodili mladí kluci a ptali
se třeba: „…strejdo, od kdy můžu hrát i já, když mi po
prázdninách bude deset?…“
… a to mi velí udržet tento turnaj i pro další generaci
kluků, kteří se už nemohou dočkat, až si zahrají za svou
ulici. A že nám v nich roste hodně šikovných fotbalistů,
tak jen ať jim to nadšení vydrží.
Rosťa Němeček

Poslední prakšická hraběnka
České království mělo ve své dlouhé historii pouze jednu panovnici ženu-Marii Terezii. Vládla od roku 1740
do 1780. Byla to panovnice mimořádně schopná. Modernizovala svou říši
a mimo jiné zavedla číslování domů
i povinnou školní docházku. Díky
tomu byla i v Prakšicích postavena
první škola již v roce 1779. To naše
vesnice měla urozených žen ve svém
čele hned několik. Tento článek však
bude až o té poslední urozené majitelce
Marii Terezii jsme v úvodu článku
nevzpomenuli náhodou. Tato panovnice měla totiž rovněž velice schopného kancléře-hraběte Václava Antonína z Kaunic-Rietbergu (*1711). Za
své mimořádné zásluhy obdržel říšský i český knížecí titul a rytířský Řád
zlatého rouna. Kaunicové byli stará
moravská šlechtická rodina. Vlastnili
i rozsáhlé uherskobrodské panství. To
mělo tehdy ale „jednu chybu“. V jeho
středu byl malý „ostrůvek“, který
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k tomuto velkostatku nepatřil. Byl
to biskupský lenní statek Prakšice. Je
pochopitelné, že Kaunicové měli velký zájem Prakšice získat. Václav Antonín z Kaunic-Rietbergu proto využil svého vlivu a v roce 1748 Prakšice
konečně získal. Zpočátku ještě jako
biskupské léno, ale o 124 let později
rod Kauniců toto léno „alodizoval“
a v roce 1872 získal Prakšice již jako
své rodinné jmění.
Poslední mužský potomek šlechtického rodu Kauniců a majitel prakšického statku byl hrabě Václav Robert z Kaunic (*1848). Tento šlechtic
se však od svého slavného jmenovce-kancléře podstatně lišil. Neměl potřebu rodový majetek zvětšovat, ale
naopak se ho dokázal pro dobrou věc
i vzdát. Od mládí byl matkou veden
k lásce k vlasti a získal silné sociální
cítění. Vystudoval práva a později
jako poslanec Říšské rady se zabýval
řadou naléhavých problémů veřejného života-volebním právem, ženskou

emancipací, osmihodinovou pracovní dobou a dělnickými požadavky. Pokrokové názory, jež zastával,
mu vynesly přezdívku „Rudý hrabě“.
Roku 1877 se oženil s herečkou Josefinou Čermákovou (Obr.1), jejímž
prostřednictvím se stal příbuzným
Antonína Dvořáka. Toto osmnáctileté manželství zůstalo bezdětné
a skončilo smrtí Josefíny v roce 1895.
JUDr.Václav Kaunic se stáhl z politického života a začal spravovat rodinné statky na Moravě, zejména ve
Slavkově a v Uherském Brodě. Zde na
Panském domě potkává v roce 1898
mladičkou sedmnáctiletou služebnou
Josefínu Horovou (Obr.2) a zralý padesátník se do Pepičky, jak jí tehdy říkal, „šíleně“ zamiloval.
Od počátku si však uvědomuje nejen společenské a majetkové rozdíly,
ale i značný věkový odstup. Zůstane
proto trpělivý, mladou dívku začne
postupně usměrňovat a vychovávat.
Pepička nastoupí v Praze do soukro-

strana 7

Prakšické noviny
mého Kodetova ústavu, kde se lépe
situované dívky připravují na život
v manželství a teprve po 10 letech
studia a sebevzdělávání se v roce 1908
konečně stane hraběnkou Josefinou
Kaunicovou (viz Obr.3). Ve svatební
den ukáže hrabě Kaunic opět své velké sociální cítění. Oba novomanželé
překvapí svatební hosty nečekaným
prohlášením, v němž se rozhodli věnovat svůj brněnský palác č.p. 617
na Žerotínově náměstí „k účelům
hmotného zabezpečení nemajetného
studentstva na vysokých školách českých v Brně“. Tento čin byl v té době
něčím naprosto výjimečným, vždyť
hodnota paláce se pohybovala ve výši
700 000 korun. S Josefinou prožil hrabě Kaunic pět let šťastného manželského života. V zimě pobývali v Praze
a v létě převážně na Moravě, zejména
na zámečku Obora u Drslavic, který
dal pro svoji druhou ženu hrabě postavit v letech 1903-1904. Podle hraběnky Josefiny dostal zámeček lidovou přezdívku „Pepčín“ (Obr.4).

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 1

Obr. 2
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Hrabě Kaunic zemřel v Uherském
Brodě v únoru 1913 na zápal plic. První část rozloučení s hrabětem Kaunicem byla v Uherském Brodě, druhá
část ve Slavkově u Brna a teprve potom
byla rakev s jeho ostatky dopravena
speciálním smutečním vlakem do
Prahy a následovalo třetí rozloučení,
s uložením rakve do rodinného hrobu
na Malvazinkách. Následující den po
pohřbu vyšel v pražském levicovém
tisku článek: „ … Umřel muž vysoké
inteligence, vzácných kvalit duševních,
neposkvrněného charakteru, jenž se
však neuzavřel do čínské zdi předsudků své kasty a šlechta ho za to vyvrhla

ze svého středu. Ke Kaunicově rakvi
nepřišla včera z české aristokracie ani
noha…“
Po smrti manžela se hraběnka Josefina Kaunicová už nikdy neprovdala a přežila ho téměř o 50 let. Stala se
dědičkou jen části jeho majetku, který
prozřetelně nebožtík hrabě Kaunic
napsal přímo na ni. Uherskobrodský
velkostatek a Slavkovské panství totiž
přešlo do vlastnictví rodu Kauniců,
později do vlastnictví vzdáleného příbuzného hraběte Palffyho a v roce 1945
vše připadlo Československému státu.
Hraběnka Josefína Kaunicová získala
v dědictví statek Prakšice, polesí Oboru se zámečkem a s 232 ha lesa, dům
v Hradišťské ulici č.p.6 v Uherském
Brodě a dva domy v Praze ve Zborovské ulici č.p.117 a Na Struze č.p.1.
Dle výše uvedeného by se mohlo
zdát, že hraběnku čekal „sladký“ život
bohaté a mladé dědičky. Nebylo tomu
ale tak. Před mladou hraběnkou byly
dvě světové války, jejichž konce přinesly časy, které právě šlechtě zrovna
nepřály. Po skončení 1. světové války
došlo k rozpadu císařské monarchie
a vzniku Československé republiky.
Stará šlechta z doby Rakousko-Uherska s ním byla spojována a postupně
ztrácela svoji vážnost. Na základě vyhlášky Pozemkového úřadu v Praze
ze dne 3. července 1922 se započalo
s parcelací šlechtických statků. Prakšice nebyly součástí fideikomisního
uherskobrodského velkostatku rodu
Kauniců, a proto nebyly zpočátku
parcelovány. Další důvod, který bránil
parcelaci prakšického statku, byla skutečnost, že rozsah pozemků statku jen
o něco málo přesahoval hranici 200 ha
rozhodující pro parcelaci. Tlak na hraběnku Kaunicovou byl však velký i přímo v Prakšicích. Od roku 1925 proběhlo v obci několik veřejných schůzí
k pozemkové reformě a výsledkem
tohoto tlaku na hraběnku Kaunicovou bylo nakonec vyčlenění 43,19 ha
pozemků z jejího majetku v obci pro
stavbu rodinných domů v trati Újezdy a rozparcelování zemědělské půdy
v trati Horňáky a Náklady. V roce
1927 musela povolit otevření kamenolomu na jejím pozemku u Vinohradů.
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Těžba zde pak byla pro místní občany
zdarma. Byl vznesen také požadavek
na stavbu rodinných domů v Panské
zahradě (vlevo nad dnešní požární
zbrojnicí). Tomuto požadavku tehdy
ještě dokázala hraběnka zabránit argumentem, že by mohlo dojít k ohrožení
zdroje pitné vody ze studny za dnešní
požární zbrojnicí, ze které byla voda
čerpána pro potřeby jejího statku.
V období mezi válkami žila hraběnka Kaunicová střídavě v zimě
v Praze a v létě vždy několik měsíců
na zámečku v Oboře. Tam ráda organizovala hony, kterých se sama aktivně
účastnila (viz Obr.5 ). Do Obory nasadila také mufloně. Ti však začali „likvidovat“ i zemědělskou úrodu v okolí
Obory, a tak museli být po čase zrušeni. Jako „vrchnost“ měla hraběnka
dle vzpomínek pamětníků dobrou pověst. Nebyla panovačná a namyšlená,
přispívala v obci Prakšice na chudé.
Společenského života se však účastnila v Prakšicích málo. Na Obr.6 z roku
1935 je hraběnka Kaunicová vzácně
vyfocena jako „matka praporu“ při
svěcení praporu prakšické katolické
Omladiny. Světící kněz byl prakšický
rodák-jezuita František Vlk, později
umučený fašisty na Pankráci.
S příchodem 2. světové války nechala hraběnka Kaunicová zámeček
v Oboře kvůli nejisté době uzavřít.
V roce 1940 byla na zámeček uvale-

Obr. 5

na německá správa a až do roku 1945
sloužil zámeček jako strážní stanoviště a protiletecká hláska. Při přechodu fronty v závěru války přes uherskobrodsko doznal majetek hraběnky
Kaunicové značných škod. Poškozen
byl hodně i statek v Prakšicích. Osvobozující Rudá armáda na statku zabavila motorové dopravní prostředky,
vozy a koně. Marně se jich později
hraběnka domáhala zpět. Největšího
zmaru se ale dočkal zámeček v Oboře.
Vnitřní zařízení zámečku bylo značně
poničeno a rozkradeno zčásti německým vojskem, Rudou armádou, místními partyzány a dílo zkázy zakončili
vandalové z nedalekých obcí. I když
byl na zámečku až do roku 1946 český správce, místní hajný Josef Kučera,
je toto období pokračování devastace
a počátkem smutného konce zámečku. Hraběnka se snažila v poválečných letech o nápravu, ale český stát jí
bohužel moc nepomáhal. Nárůst levicových nálad po 2. svět. válce byl opět
zaměřen proti šlechtě. Hraběnka se
po osvobození sice pokusila organizovat na statku v Prakšicích osvětové
besedy pro mládež, ale ty byly pro nezájem záhy zrušeny. V roce 1946 byla
donucena pod hrozbou vyvlastnění
dát souhlas k prodeji svých pozemků
na stavbu současné prakšické školy.
Po roce 1948 byl hraběnce Kaunicové
zestátněn veškerý majetek. Zámeček

v Oboře přešel pod správu státu, kterou představoval KNV v Gottwaldově. Zámeček později využívala československá armáda. Dále neuvěřitelně
chátral a v 70. a 80. letech byl již v tak
neutěšeném stavu, že v roce 1981 byla
provedena jeho demolice. Bývalá hraběnka Kaunicová dožila svůj život ve
dvoupokojovém bytě v Praze, v domě
Na Struze č.p.1, který kdysi celý vlastnila. Zbylo jí jen několik starých přátel a vzpomínek. Obr.7 symbolizuje
závěr jejího života téměř v osamění.
Zemřela 5. října 1961, ve svých 80 letech v Praze a byla pohřbena se svým
mužem a jeho první ženou na pražských Malvazinkách.
Zapsal: František Buráň

Obr. 7

Obr. 6

Inzerát
Základní škola a Mateřská škola Prakšice přijme do pracovního poměru školní asistentku pro
mateřskou školu. Pracovní úvazek 0,5. Podmínkou je pedagogické vzdělání, doplňující pedagogické vzdělání – pedagogické minimum, nebo kurz pro asistenty pedagoga. Nástup možný 1.9. –
1.10.2017. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31.1.2018. Dobré platové ohodnocení.
Kontakt: 572 672 253, 777 226 175
Červenec 2017
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Vystoupení FS Holomňa
V pátek 23. 6. 2017 se uskutečnilo společné vystoupení „velké“
a „malé“ Holomně. Diváky čekalo
v prakšickém salonku bohaté občerstvení, které zpříjemnilo chvíle vystoupení i následující zábavy. Dětem
se velmi pěkně povedlo představit
všechna doposud nacvičená pásma.
Vrcholem večera bylo společné číslo
dětí i dospělých, v němž nejmladší členové dokázali, že zpěv je naše
silná stránka a že ani složitější tanec
pro ně není překážkou. Po vystoupení následovala výuka prakšického
sedlckého tance, kterého se účastnily
děti (nejen z Holomně) i jejich rodiče.
Přestože se na nás přišli podívat
hlavně rodinní příslušníci, salonek
byl plný a atmosféra úžasná až do
pozdních večerních hodin, kterými
se linuly zpěvy známých lidových pís-

ní za skvělého doprovodu harmoniky. né posezení s krátkým vystoupením
Kdo zůstal do konce, rozhodně neli- někdy v blízké době zopakovali!
toval. A nás „holomňáky“ tato akce
Mgr. Klára Stojaspalová,
povzbudila k tomu, abychom podobvedoucí FS Holomňa

Připravujeme
V pátek 1.9.2017 se uskuteční na hřišti „Rozloučení s prázdninami“. Tentokrát program
pro děti připraví Agentura Děvět měsíců. Největším lákadlem bude Light strike aréna.
V sobotu 9.9.2017 se v Uherském Hradišti konají tradiční Slavnosti vína. Obec zajišťuje
na tuto akci dopravu všech krojovaných.
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Poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje

Poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje

Zlínský kraj poskytne na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.5.2017 obci Prakšice
dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova
na projekt RP02-17DT1/059 „Stavební úpravy chodníku před školou v obci Prakšice“ ve výši 422 000 Kč.
Tato podpora bude obci poskytnuta na základě vyúčtování po ukončení stavby, nejpozději do konce listopadu letošního roku.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce2016
poskytnutí investiční dotace obci Prakšice z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury Projekt
RP01-16DT1/000001 „Kanalizace I. část Horní Konec“
částku 884 000 Kč. Tato dotace bude obci poskytnuta
na základě vyúčtování po ukončení stavby, nejpozději
do konce letošního roku. Investiční akce proběhne od
druhé poloviny července do září letošního roku.

Závod Slováckého poháru a Memoriálu Davida Bujáčka
V sobotu 3.6.2017 se konal v prakšických stráních další
motokrosový závod v rámci Slováckého poháru a Memoriálu Davida Bujáčka.
Účastnili se ho závodníci motokrosových oddílů Prakšice - Pašovice, Žlutavy, Boršice, Březolupy a dalších, kteří
se přihlásili do volného závodu Memoriálu Davida Bujáčka.
Dopoledne probíhaly tréninky. Hlavní závod, který
se skládá ze dvou rozjížděk, byl odstartován tradičně ve
12:00 hodin a to třídou HOBBY.
Následovala nejprestižnější třída ve Slováckém poháru
- OPEN, kde nás reprezentoval Radek Dalajka, který do
ní postoupil po loňském celkovém vítězství ve třídě HOBBY. V první rozjížďce skončil těsně za stupni vítězů, ve

druhé rozjížďce se po hezkém souboji umístil na třetím
místě. Celkově obsadil 4. místo.
Ve třídě VETERÁN 40+ jsme měli jednoho zástupce
- Josef Kužela celkově skončil na 11. místě.
Ve třídě VETERÁN 50+ nás reprezentovali Leoš Bujáček, Miroslav Horenský a František Pavelčík. Miroslav
Horenský se stal celkovým vítězem. Těsně za stupni vítězů
na 4. místě, a to i přes pád, skončil Leoš Bujáček, který
v první rozjížďce dojel druhý a ve druhé rozjížďce pátý.
František Pavelčík obsadil celkově 6. místo.
Příští závody se u nás konají 30.9.2017. Tímto na ně
všechny srdečně zveme.
Motokros Prakšice-Pašovice
http://motokros-praksice.cz

Odvoz plastů II. pololetí 2017
12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 13.12.2017
Červenec 2017
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