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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dvanáct měsíců letošního roku
uteklo jako voda a já vás zdravím při
posledním vydání našich novin v letošním roce. Začátkem října proběhly volby do zastupitelstva obce, které
rozhodly, že zastupitelstvo s několika
málo změnami pokračuje dál v práci pro obec. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem voličům, kteří se
voleb zúčastnili za hlasy, které jednotliví kandidáti získali. Všichni si
jich velmi vážíme.
Konec roku s sebou přináší zklidnění, bilancování a přípravy na Vánoce, my jsme minulý týden schválili
rozpočet obce na příští rok a musíme
připravit projekty, na které budeme
moci příští rok čerpat dotace, takže
klidu a času na bilancování moc mít
nebudeme.
V říjnu v obci proběhly tradiční
hody s právem s velkým počtem krojovaných, po delší době jak s mládky,
tak i se stárky.
V obci se podařilo začátkem prosince dokončit vodovod a chodník v
ulici Za Humny.
Na obecním úřadu jsme přivítali nové občánky. Rybáři uskutečnili
výlov nádrže na Dobřínském potoce
u Pašovic. Vydařila se taky zabíjačka
a myslím, že i senioři byli spokojeni

s posezením a koncertem, který jim
obec připravila. Slavnostně jsme rozsvítili i vánoční strom před obecním
úřadem.
Co budeme chtít realizovat v
příštím roce? Prvořadým úkolem,
který musíme příští rok zajistit je rekonstrukce topení v základní škole,
poněvadž při zahájení letošní topné
sezony jsme zjistili, že v systému rozvodů je díra, kterou unikala voda. Po
téměř týdenním hledání se podařilo
zjistit závadu a provizorně ji opravit. Proto musíme bezpodmínečně
celé topení rekonstruovat. Musíme
co nejdříve vypsat výběrové řízení
na dodavatele, abychom měli jistotu, že rekonstrukci stihneme první
měsíc prázdnin. Je velkým štěstím,
že máme zpracovaný projekt rekonstrukce, který využijeme pro vypsání veřejné zakázky a její realizaci. Je
reálná šance, že bychom na rekonstrukci mohli získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Budou
vypsány i další dotační tituly, které
bychom chtěli využít na pořízení
herních prvků do školní zahrady,
prvky na workoutové hřiště a opravu chodníku na Horních Újezdech.
Opravit bychom chtěli kříž ve Vinohradech, v tomto případě s pomocí
dotace z Ministerstva zemědělství.
Z dotace Místní akční skupiny
bychom chtěli příští rok realizovat
výměnu počítačů v počítačové učeb-

ně základní školy, pořízení nových
židlí do této třídy, pořízení plošiny
pro zajištění bezbariérového přístupu do I. patra školy a rekonstrukci
tepelné izolace střechy nad počítačovou učebnou. K dotaci, která bude
činit až 1,2 mil. Kč bude obec ze
svých výdajů hradit pouhých 5%, tj.
cca 60 000 Kč.
Budeme pokračovat ve výměně
svítidel veřejného osvětlení v obci za
LED žárovky, budeme rekonstruovat
osvětlení na hřbitově, rekonstruovat chodník pod Grefským kopcem,
opravit musíme některé komunikace
a chodníky.
Co nás čeká do konce letošního
roku? Chceme ve zdraví přežít vánoční svátky, koncem roku proběhne
vánoční koncert v kostele a doufám,
že se všichni potkáme na Nový rok
při novoročním ohňostroji na hřišti,
který bude zase o něco delší, než ten
letošní.
Chtěl bych všechny občany požádat, aby v zimním období neparkovali osobní automobily na chodnících a místních komunikacích a
umožnili pracovníkům obce odstraňování sněhu, případně námrazy.
Závěrem bych vám chtěl popřát
klidné a radostné svátky vánoční a
do nového roku všechno nejlepší,
hodně zdraví a rodinné pohody.
J.Hefka

Usnesení říjen
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prakšice konaného ve středu 31.10.2018.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
Určuje ověřovateli zápisu Josefa Kadlčka a Pavla Kováře a zapisovatelkou Naděždu Hladišovou.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce.
Určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn .
Schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Volí starostou obce ing. Josefa Hefku
Volí místostarostou obce Rostislava Němečka. Stanovuje, že tato funkce bude funkcí neuvolněného
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

člena zastupitelstva.
Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Výbor finanční bude pětičlenný, výbor kontrolní bude tříčlenný.
Volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Buráně.
Volí předsedou kontrolního výboru Ing. Libora
Mikla.
Volí členy finančního výboru Jaroslava Hladiše, Augustina Vlka, Renatu Buráňovou a Ing. Andreu Jenerálovou.
Volí členy kontrolního výboru Josefa Kadlčka a Pavla Kováře
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-
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na o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměny
sčítají.
Odměna bude poskytována od 1.11.2018.
15. Zmocňuje starostu obce k zastupování obce Prakšice v MAS Dolní Poolšaví, v Mikroregionu za Moravú, k jednáním na valných hromadách obchodních
společností v nichž má obec Prakšice majetkový podíl a při jednáních v oblasti územního plánování.
16. Pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových
opatření obce dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a),
věta druhá zákona o obcích v rozpětí do 500 000 Kč
v příjmech a do 500 000 Kč ve výdajích.
Dále pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření obce dle ustanovení § 102 odst.2
písm.a), věta druhá zákona o obcích a stanovuje
rozsah oprávnění na provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých do-

17.

18.

19.
20.

tací, potřebou úhrady finanční částky na základě
rozhodnutí finančního úřadu, krajského úřadu nebo
soudu, kdy neuhrazení částky v rozhodnutí má za
následek finanční plnění nebo škodu a k provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením
vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního
vypořádání se státním rozpočtem nebo rozpočtem
krajského úřadu.
Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda Rostislav Němeček, členové Jaroslav Hladiš, Josef
Kadlček, Ing. Libor Mikel, Renata Buráňová k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018.
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.
OT-014330047188/002 s firmou E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Schvaluje rozpočtové opatření 7/2018.
Schvaluje odměnu za výkon funkce člena finančního
výboru, který nebyl zároveň zvolen členem zastupitelstva obce dle přílohy č.1 k tomuto usnesení.

Usnesení prosinec
zastupitelstva obce Prakšice z 2. veřejného zasedání konaného ve středu 12.12.2018.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Petra Buráně a
Augustina Vlka
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Josefa Kadlčka
Schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v celkové výši
příjmů 19 786 547 Kč a v celkové výši výdajů 19 786
547 Kč jako vyrovnaný.
Schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy
Prakšice, příspěvkové organizace na rok 2019 v celkové výši výnosů 14 789 000 Kč a celkové výši nákladů 14 789 000 Kč jako vyrovnaný.
Schvaluje rozpočtové změny č. 3. 4 a 5/2018 ZŠ a MŠ
Prakšice.
Na základě žádostí schvaluje individuální dotaci
těmto spolkům:
Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice
25 000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice
20 000 Kč
FS Holomňa Prakšice
10 000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
15 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice
70 000 Kč
Český svaz včelařů Uherský Brod
5 000 Kč
LMK Prakšice
10 000 Kč.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace s těmito organizacemi.
Schvaluje tvorbu sociální fondu obce pro rok 2019
v částce 80 000 Kč, schvaluje vyplácení stanovených příspěvků ze sociálního fondu dle § 80 zák. čl
128/2000 Sb. v roce 2019 starostovi a zaměstnancům
obce.
Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045871/001 s E.ON Distribuce
a.s., České Budějovice.
Neschvaluje žádost na odstranění příčného prahu na
komunikaci u domu čp. 154 z důvodů zajištění bezpečnosti provozu na této komunikaci.
Schvaluje rozpočtové opatření 8/2018.
Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské školy Prakšice za rok 2018.
Schvaluje Základní škole a mateřské škole Prakšice
přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy
pro děti v částce 8 360 Kč.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
topení v budově ZŠ v Prakšicích do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu dvou
veřejných hřišť v Prakšicích do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova.

strana 3

Prakšické noviny

Společenská kronika
V listopadu se dožil významného životního jubilea 85 let pan Josef Mahdal, koncem měsíce prosince se dožije významného životního jubilea 90 let paní Anna Čechmanová.
K jubileu oběma srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků
Ve středu 5.12.2018 jsme na obecním úřadu slavnostně přivítali nové občánky naší obce. Jednalo se o Vendulu
Plánkovou, Matyáše Drábka a Patrika Šmida.
Vítání zahájily děti z mateřské školy svým vystoupením, starosta obce přednesl krátký proslov a rodiče dětí se
podepsali na pamětní list. Maminky dostaly kytku, pro děti pak dárek a finanční hotovost.

Vepřové hody
V sobotu 1.12.2018 se již pošesté uskutečnily v sále
vepřové hody. Práce započaly již v pátek 30.11. kolem
poledne. Zakoupili jsme zase o nějaký kilogram více
masa, ale přesto po poledni nezbylo z vyrobených specialit nic.
Velké poděkování patří řezníkovi K. Kovářovi, našemu kuchaři G. Vlkovi, jeho pomocnicím, zastupitelům
a občanům, kteří s akcí pomáhali a bez jejichž pomoci
by se akce v takovém rozsahu nedala zvládnout.
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Koncert pro seniory
V neděli 2.12.2018 se uskutečnil tradiční koncert pro
seniory.
Hlavním účinkujícím byla tentokrát dechová hudba
Rozmarýnka, která svým vystoupením vyplnila čas až do
půl páté. O spokojenosti se svátečním odpolednem svědčil potlesk seniorů po ukončení koncertu.
Věřím, že všichni přítomní prožili příjemné nedělní
odpoledne. Při této příležitosti je nutno opět poděkovat
G. Vlkovi, který se svými spolupracovnicemi připravil
pro přítomné pohoštění.

Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 3.12.2018 před obecním úřadem za hojné účasti dětí i dospělých.
ch.
Vystoupily zde děti z mateřské školy s pásmem písniček.
Po programu děti se podávalo malé občerstvení, teplý čaj a svařák.
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Zahájení letošního školního roku v základní škole
se neslo v duchu předpokládaných změn.
31.7.2018 skončilo funkční období dlouholetého ředitele školy
Mgr. Pavla Savary, který byl z tohoto
důvodu v únoru odvolán z funkce a
následně byl vyhlášen konkurz na
místo ředitele školy, který proběhl
v dubnu. Do funkce ředitelky školy
byla 1.8.2018 jmenována Mgr. Marcela Chmelová. Zástupkyní ředitele
se stala Mgr. Jana Kovaříková. Nové
vedení muselo řešit prioritně personální otázku, která měla několik rovin. Nejprve bylo potřeba zajistit dva
pracovníky na dlouhodobý zástup.
Odvolaný ředitel, který dle zákona
neodchází, ale zůstává automaticky členem učitelského sboru, je od
července v pracovní neschopnosti,
a bylo třeba řešit jeho zastupování.

Pan učitel Mgr. Josef Bartoš, který
ho zastupuje, má kvalifikaci pro výuku stejných předmětů. Paní učitelku
Mgr. Petru Petrášovou, která odešla
na mateřskou dovolenou, nahradila
paní učitelka Mgr. Mária Uherková.
Na jinou školu odešly Mgr. Lenka
Juráková a Mgr. Ilona Eliška Hendrychová. Novými členy učitelského
sboru se stali Mgr. Kristýna Chudová, která nastoupila jako nová paní
učitelka v 1. třídě, pan učitel Mgr.
Martin Kutálek, který vyučuje zejména německý jazyk a dějepis a také
Mgr. Daniela Chvílová vyučující přírodopis a chemii. Třetí třídu převzala
paní učitelka Ing. Jana Horonyová.
Do lavic usedlo 151 žáků základní školy, z toho 19 prvňáčků. Nové

vedení školy chce realizovat změny,
které prezentovalo před nástupem
do funkce. Jednou z nich je například
zřízení ranní školní družiny jako
služby pro rodiče nebo aktivnější
trávení přestávek formou fyzických
aktivit. Velmi oblíbeným se tak od
září stal stolní tenis. Za nejdůležitější považujeme zlepšení komunikace
ve všech oblastech – s žáky, rodiči a
obecními úřady. Chceme navázat na
vše dobré, co bylo vykonáno v předchozích letech a zároveň se neuzavírat před novými příležitostmi.
O dění ve škole budeme pravidelně informovat.
Mgr. Marcela Chmelová,
ředitelka školy

Stonožka děkuje
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv
podíleli na našich adventních stonožkových akcích. Také v letošním
roce jsme v práci ve prospěch po-
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třebných byli úspěšní. Stonožkové
děti prokázaly své dovednosti nejen
ve výtvarném i hudebně dramatickém umění v úspěšném projektu

obce Pašovice Zahrada života, ale
také při dalších projektech, jako je
vystoupení v Uherském Brodě, práci v kroužku Stonožkové děti a v
odpoledních činnostech či v účasti celoškolního projektu Dílny pro
Stonožku. Velmi si vážíme těch,
kteří nám pomáhají. Poděkovat bychom chtěli zejména těmto našim
spolupracovníkům a jejich rodinám:
- Rodině Jenerálové za upečení
perníčků, organizační a materiální pomoc,
- paní Evě Vlkové za krásné dekorativní dílo „varhany z perníku“
- obětní dar do katedrály,
- paní Ivaně Blahové za zhotovení
perníkových stonožek, symbolických dárků patronům hnutí,
- rodině Palkové a Galasové za
krásné dekorativní perníčky,
- paní Olze Maráškové, každoroční profesionální a neúnavné instruktorce zdobení perníčků,
- paní Ireně Kadlčkové, skvělé a
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-

-

-

-

-

trpělivé instruktorce vyrábění
krásných adventních dekorací,
rodině Baránkové, za každoroční
pravidelnou výrobu originálních
vánočních ozdob,
panu Josefu Kaňovi za profesionální fotopráce na všech akcích,
paní učitelce Pavlíně Michálkové
a dětem MŠ Prakšice za zhotovení výrobků a za pomoc při adventním prodeji,
paní učitelce Renatě Štursové a
dětem z MŠ Pašovice za rozmanité a nápadité výrobky k adventním prodejům,
žákům a učitelům, kteří pomáhali zhotovit výrobky k prodeji,
hlavně paní učitelce Janě Horonyové za spoluorganizování celoškolního projektu Dílny pro
Stonožku a za krásné výrobky
zejména z keramiky, a také paní
učitelce Márii Uherkové za podíl
na práci v celoškolním projektu,
všem žákům, kteří vystupují na
kulturních akcích a prodávají za

pomoci rodičů své výrobky na
adventních trzích, zejména rodině Kučerové za více než desetiletou pomoc při prodeji v Uherském Brodě a rodičům žáků 4.
třídy,
- římskokatolické farnosti Uherský Brod za organizační pomoc
a obětavou práci ministrantů na
letošní bohoslužbě ve svatovítské
katedrále,
- římskokatolické farnosti Prakšice za organizační pomoc a podporu při adventních prodejích,
- starostům a zastupitelům obou
obcí za podporu stonožkového
hnutí.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv
přispíváte na dobrou věc ve prospěch potřebných, třeba i zakoupením malého dárku vyrobeného
našimi dětmi. I letos poputují naše
příspěvky těm, kteří se ocitli v nouzi
a kteří naši pomoc potřebují.
Přejeme všem krásný zbytek adventního období, poklidné prožití

vánočních svátků a vše dobré do
nového roku.
Jménem hnutí Stonožka
na Moravě Jana Kovaříková

Významné ocenění paní Běly Gran Jensen a stonožkového hnutí
V pátek 7. prosince se ve svatovítské katedrále uskutečnila osmá mše svatá za hnutí „Na vlastních nohou –
Stonožka“. Sloužil ji kardinál Dominik Duka společně s
pomocným biskupem a generálním vikářem Arcidiecéze olomoucké Mons. Josefem Nuzíkem a kpt. P. Petrem
Šabakou.
Největší překvapení pro všechny zúčastněné se
uskutečnilo před samotným závěrem bohoslužby. J.
Em. Dominik kardinál Duka OP předal paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et
Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí
udělil papež František za její dlouholeté mimořádné zá-

sluhy v humanitární oblasti.
Zde také obdržela paní Běla od stonožkových učitelů a spolupracovníků společný dárek, symbolickou
varhanní píšťalku s certifikátem, který je dokladem
toho, že její majitel je mecenášem jejího skutečného
originálu, který bude součástí nových svatovítských
varhan.
V odpoledních hodinách pak otec kardinál předal
v prostorách Arcibiskupského paláce několika pedagogům a dalším spolupracovníkům Stonožky symbolické
varhanní píšťaly, čímž se i oni stali mecenáši nových
svatovítských varhan.

Ocenění žákyně naší školy Věry Kouřilové
Žáci naší školy se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Varhany pro
katedrálu“, kterou vyhlásilo hnutí Na
vlastních nohou Stonožka ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským.
Velmi nás potěšilo, že Věra Kouřilová
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z IX. třídy za svou malbu s názvem
„Krása okamžiku“ získala jednu ze tří
hlavních cen této výtvarné soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků a
ocenění autorů vítězných výtvarných
prací proběhlo v pátek 16. listopadu

2018 u příležitosti benefičního koncertu ve svatovítské katedrále.
Na koncert a předávání cen se
můžete podívat prostřednictvím odkazu na stránkách naší školy.
Mgr. Jana Kovaříková
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Zapomenuté prakšické zvyky, díl 3. - Svatební obraz
Někdy koncem 40. let 20. století se i u nás v Prakšicích
rozšířil zvyk, že novomanželé obdrželi jako svatební dar
oválný tiskový obraz Madony s dítětem. Tento obraz
jim nejčastěji daroval biřmovací kmotr. Darovaný svatební obraz tak významně obohatil svatební rituál. Byl
nesen v čele svatebního průvodu družbami, když se šlo
pro nevěstu, následně do kostela a poté do domu novomanželů. Obraz byl přítomen v kostele při svatební mši
svaté a v závěru mše byl knězem posvěcen společně s
dalšími dary, které novomanželé dostali. Na památku a
na připomenutí svatebního slibu si novomanželé vsadili
za sklo tohoto obrazu i své svatební věnečky a obraz si
pověsili nad manželskou postel.
Rozšíření tohoto zvyku na slovácké vesnici bylo
možné teprve tehdy, jakmile novomanželé získali po
svatbě svůj vlastní pokoj-ložnici, kde si obraz nad manželskou postel mohli zavěsit. Do té doby bylo na vesnici totiž běžné, že v jediné obytné místnosti tehdejších
chalup žily a spávaly i tři generace obyvatel společně. V
létě to ještě šlo, mladí se vyspali „na hůře“ na seně. V
zimě to už bylo horší a tak dospělí často spali v domě
i na zemi a na lavici. Děti se vyspaly za pecí. Viz foto
č.1 – z dochované vesnické „izby“ domu v Pašovicích.
Moc volného prostoru na uložení svých osobních věcí
tam tehdy neměli. Tento stísněný prostor si často zdobili obrazy s námětem Panny Marie a Ježíše Krista. Na
stěně nesměl chybět krucifix.
Volba námětu darovaného svatebního obrazu byla
logická. Stala se jím Panna Marie s Ježíškem. Mariánský
kult na slovácké vesnici byl velmi rozšířený a vyrostl z
potřeby mateřské postavy v křesťanské církvi. Na rozdíl
od přísného Boha byla Panna Marie vždy ochranitelkou modlící se za hříšníky. Madona s dítětem je námět,
který se navíc dotýká jak křesťanství, tak obecných všelidských hodnot, na nichž jsou v celém světě veškerá
náboženství založena. Matka nepřestává být matkou
svému dítěti, dítě nepřestává být dítětem své matky a
dítě s matkou tvoří domov. Panna Marie nejen že porodila Ježíška, ona ho celý jeho život doprovázela, byla
svědkyní jeho zázraků, utrpení i smrti. Pro obdarovanou novomanželku se Panna Marie tak stala příkladem
čistoty, pokory, poslušnosti a oddanosti. Navíc osud
obou těchto žen byl často podobný. V té době se velmi
často stalo, že matce malé dítě zemřelo. Takové ženy se
pak k Panně Marii obracely s důvěrou pro útěchu, protože i ona přece ztratila své dítě. Mariánská ikonografie je velmi bohatá. Společně s Ježíškem bývá Madona
na svatebním obraze zobrazována i s dalšími symboly,
kterými jsou holubice (symbol Ducha svatého), beránek (symbol nevinnosti a čistoty), srp měsíce (starověký
symbol čistoty), hadi (symbol prvotního hříchu), koruna
na hlavě (symbol „královny nebes“) apod.
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Na fotu č.2 je skupinová fotografie před prakšickým
kostelem ze svatby Stanislava Běhůnka (1930) a Cyrilky
Prchlíkové z č.25 v roce 1954. Fotografie je zajímavá tím,
že na fotografii jsou obrazy dva. Kmotři se tehdy „nedomluvili“ a tak dostali novomanželé obrazy hned dva. Nad
postel si pochopitelně zavěsili jen jeden, ale aby „kmocháčky“ neurazili, vyfotit se museli s oběma. Oválný tvar
obrazu Madony s dítětem se v 70. letech postupně měnil
na „modernější“ hranatější tvar - viz foto č.3 ze svatby
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Františka Juráka (1941) s Martou Čumíčkovou v roce
1964 a viz foto č.4 ze svatby Františka Kučery (1949) s
Marií Manovou v roce 1976. Na fotu č.5 ze svatby Augustýna Vlka (1955) je k nevěstě nesen obraz krojovaným
družbou Františkem Buráněm (1961) a drůžkou Milenou Jančovou. Ženicha doprovází hlavní drůžka Jarmila
Varaďová. Na tomto již obdélníkovém obraze je zobrazena již celá svatá rodina - Panna Marie, Ježíšek a sv. Josef.

4

Tato svatba je z roku 1980 a je to poslední zaznamenaná
svatba, kdy byl v popředí svatebního průvodu nesen darovaný svatební obraz.
Později byl svatební obraz nahrazen darovanými
plastikami Madony s dítětem. Po čase vymizely i plastiky.
Dnešní novomanželé již dary s náboženskou tématikou
nedostávají.

5

PROGRAM NA VÁNOCE
A NOVÝ ROK 2018
V KOSTELE JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
24. 12. U mši sv. ráno 8,30 přivítáme „SVĚTLO Z Betléma“. Toto světlo po mši sv. si mohou zájemci odnést domů na štědrovečerní stůl.
24. 12. Noční vánoční bohoslužba (Půlnoční) ve farním kostele začne ve 22,00 Při mši sv.
bude chrámový sbor zpívat „Českou mši vánoční“ od Jana Jakuba Ryby.
25. 12. Boží hod Vánoční – slavnostní mše sv. ráno 8,30
Odpoledne bude kostel otevřen návštěvě betléma od 14 – 17hodin
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. ráno 8,30
Odpoledne bude kostel otevřen návštěvě betléma od 14 – 17hodin
27. 12. Svátek sv. Jana, evangelisty – mše sv. večer v 17,00 na závěr mše sv. svatojánské
požehnání vína, které si můžete přinést na tuto mši sv. k požehnání.
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Vánoční program ve farním kostele v Prakšicích
V neděli 23. 12. odpoledne ve 14,00 v kostele bude
pásmo folklorního souboru Holomňa „Otvírání vánoc“
V pondělí 24.12. od 8,00 – 14,00 bude možnost si
odnést z předsíně kostela „ Světlo z Betléma“
V pondělí 24.12. ve 14,30 – vigilie ze slavnosti narození Pána Ježíše, na konci mše sv. bude otevřen „kostelní
betlém s Jezulátkem z Betléma.
Tato mše sv. je zvláště pro děti a žáky ZŠ, tatínky nebo
starší farníky.
V pondělí 24.12. ve 22,00 – Noční vánoční bohoslužba - „půlnoční“ při mši sv. bude zpívat chrámový sbor
„českou mši vánoční od (Jana Jakuba Ryby)„ doplněnou
o další nové části.

V úterý 25.12. mše sv. ráno 8,30 opět bude zpívat
chrámový sbor.Odpoledne bude kostel s betlémem otevřen od 14 – 17 hodin.
Ve středu 26.12. mše sv. ráno 8,30 a kostel opět otevřen od 14 – 17 hod.
V neděli 30.12. v 15,00 v kostele vánoční koncert
„Moravanky Jana Slabáka“ - královna dechovek Vstup
je možný jen platnou vstupenkou Vstupenky ještě stále
možno získat v kostele vždy po mši sv.
V úterý 1.1. 2019 Novoroční bohoslužba ráno 8,30.
Kostel bude otevřen 15 – 16,30
Požehnané vánoční svátky s bohatým duchovním
programem Vám všem přeje a těší se na setkání - duchovní otec Jaroslav

TJ Sokol informuje
Vážení sportovní přátelé,
Po skončení podzimní části fotbalové sezony bych rád krátce shrnul
dění v TJ Sokol.
Po delší době nezájmu vrcholných státních institucí o amatérský
sport Ministerstvo školství a tělovýchovy vypsalo dotace na podporu sportování mládeže, na které se
nám podařilo dosáhnout. Vzhledem
k naší poměrně slušné mládežnické
základně (na poměry velikosti oddílu) tato významná finanční injekce
spolu s velkou podporou zastupitelstev obou obcí prozatím finančně
klub stabilizovala. Snad v tom bude
MŠMT pokračovat. Oběma obcím
za podporu moc děkujeme.
Mimo sportovní aktivity jsme
brigádně rozebrali eternitové střechy
na bývalých převlékárnách někdejšího koupaliště a tribuně na stání
na hřišti. Na té ještě položíme Obcí
Prakšice pořízený nový plech.
Chystáme již tradiční maškarní
ples, který se uskuteční 2.2.2019, na
který tímto všechny zvu, zahraje Orchestr Stanislava Sládka.
Závěrem přeju všem klidné prožití svátků Vánočních.
Pavel Němeček, předseda TJ
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K jednotlivým mužstvům:
Přípravka vstoupila do nové sezony s novým pravidlem daným vedením Fotbalové asociace, a to že se
nebudou nijak evidovat výsledky jednotlivých zápasů ani sestavovat tabulky. Snahou je, aby kluci hráli co nejvíce kombinačně beze strachu udělat
nějakou chybu a taky aby si zahráli
všichni.
V nové sezoně jsme byly nalosováni do kvalitnější „hradišťské“ skupiny
do společnosti klubů FC Slovácko, St.
Město, O.N.Ves apod. A kluci se rozhodně neztratili, proti fotbalovějším
týmům se dokáží vyhecovat a zabojovat. Na konci tohoto ročníku nicméně odejde do žáků 7 kluků velmi
silného ročníku 2008 a poté nás čeká
zase trochu generační propad. Chybí
nám zejména ročníky 2010 a 2011 a
rádi přivítáme i kluky a holky ročníků
2012 a 2013 do minipřípravky, kterou
jsme letos začali tvořit a pojedeme s
ní v zimě i na 2 turnaje. Proto pokud
máte doma ratolesti, které baví běhat
a soutěžit, u nás mají dveře otevřené. Děkujeme rodičům za dosavadní
podporu a budeme rádi, pokud se budou chtít aktivně zapojit s námi.
Pavel Němeček a Radim Hladiš

Žáci do letošní sezóny vstoupili velmi úspěšně, v podzimní části
jsme nasbírali plný počet bodů. Vyhráli jsme všech 9 zápasů, tudíž nám
právem patří 27 bodů a 1. místo v
tabulce, skóre máme 68:6. Vzhledem
k tomu, že hrajeme jako tým, neevidujeme nejlepší střelce. Dosažený
výsledek je úspěchem všech kluků,
kteří pravidelně chodí na tréninky
a na zápasy. V sezónu trénujeme 2x
týdně a nyní chodíme každý čtvrtek
na „umělku“. V zimě se zúčastníme turnaje v Hluku a v Drslavicích.
Chtěl bych poděkovat za podporu
všem fanouškům, obci Prakšice a
Pašovice, ale taky všem klukům za
poctivý přístup a v neposlední řadě
J.Vráblíkovi a M.Ďuricovi za spolupráci.
Jiří Helísek
Dorostenci v minulé sezoně
skončili na 2.místě a po odchodu
nejstarších hráčů do mužů zůstalo v
kádru 14 hráčů. Cíl pro tuto sezonu
je vyhrát krajskou soutěž a postoupit
do krajskėho přeboru.
Po podzimní části jsme na 1.místě s 37 body a skóre 73:16, bod před
Starým Městem, před kterým bude-

Prosinec 2018

Prakšické noviny
me vedení v soutěži hájit. Nejlepšími
střelci jsou kapitán Radim Sukup s
16 góly a Radim Liška se 14 góly.
Dále je potřeba zmínit úspěšné
začleňování mladých hráčů z řad
žáků, kteří odehráli několik zápasů
za dorost. Vůbec se toho nezalekli a
byli velmi platnými.
Všem fanouškům patří poděkování za podporu a budeme rádi za
stejnou přízeň i na jaro.
První jarní zápas hrajeme v sobotu 23.3. od 15 hodin s Boršicemi.
Slavíček Petr

Muži by se rádi po sestupu do III.
třídy pokusili o rychlý návrat zpět
do okresního přeboru. Po polovině
odehraných zápasů jsme na druhém místě se ztrátou 4 bodů na velmi posílené béčko Hluku, se kterým
jsme venku smolně prohráli. Druhá
porážka přišla po nejhorším zápase
podzimu v Částkově, zbytek zápasů
jsme celkem s přehledem vyhráli.
Pod vedením (občas) hrajícího trenéra Vladimíra Poláka absolvujeme
na začátku března společné soustředění s dorostenci v Morkovicích a

na jaře se pokusíme vykopat postup.
Velkým pozitivem současného kádru je, že prakticky všichni jsou našimi odchovanci, což je dnes už téměř
rarita. Starší dorostenci se již naplno
zapojují a stávají se velmi důležitými
postavami, což nás moc těší a je to
stále cíl všech trenérů mládeže.
Pavel Němeček

Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí investiční dotace obci Prakšice z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury na projekt RP01-18DT1/006 „Rozšíření vodovodu a kanalizace v obci
Prakšice“ ve výši 824 000 Kč. Tato dotace bude obci
poskytnuta na základě vyúčtování po ukončení stavby.

POZVÁNKA
1.1.2019 se uskuteční na hřišti v 18.00 hodin novoroční ohňostroj.

Plesy v roce 2019
12.1.2019
2.2.2019
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ples SRPŠ
ples TJ Sokol

Odvoz plastů
I. pololetí 2019
7.1.,
4.2.,
4.3.,
1.4.,
13.5.,
10.6.
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Hody
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