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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu léto, čas dovolených a také
nové číslo Prakšických novin.
Na obecním úřadě jsme v červnu
pasovali na školáky děti z mateřské
školy, které od září nastoupí do 1. třídy základní školy. Taky jsme přivítali
žáky – „jedničkáře“ a rozloučili jsme se
s deváťáky, kteří naopak základní školu
opouští.
Proběhl tradiční turnaj ulic v kopané, snad poprvé za deště, který turnaj
i přerušil. Podrobnější popis najdete
v novinách.
Právě ukončený školní rok, s novým vedením školy, přinesl i lepší
spolupraci s obcí. Chtěl bych jim tímto poděkovat za stabilizaci personální
situace, kterou museli vyřešit během
velmi krátké doby a zajistili tak hladký začátek a průběh nového školního
roku.
Opravili jsme podlahu v sále školy, vyměnili jsme svítidla na místním
hřbitově.
Očistili a opravili jsme část fasády
základní školy a mateřské školy.

Opravuje se chodník na Horních
Újezdech. Nejvíc prací bude přes
školní prázdniny realizováno v základní škole. Do konce prázdnin bychom měli mít dokončenou instalaci
nových herních prvků na školní zahradě. Ve škole se dokončuje rekonstrukce topení, do konce prázdnin by
měla být namontována také plošina
pro bezbariérový přístup do I. patra
budovy. Taktéž plánujeme výměnu
počítačů a opravu podlahy v počítačové učebně. Do školy bude pořízena
nová 3D tiskárna.
Doufám, že všechno stihneme před
začátkem nového školního roku.
Ve Greftech je postaven zrekonstruovaný kříž.
Na podzim provedeme výměnu
osvětlení v části obce Horní Konec.
Zpracovává se projekt na zachycení
vody ze střech základní školy. Vybudován by měl být nový odvod vody
do retenční nádrže, ze které by se voda
používala na zavlažování hřiště. Ministerstvo životního prostředí, pokud
projekt bude vybrán pro dotaci, uhradí
70% výdajů. Realizace akce by proběhla v příštím roce.
Znovu se musím vrátit k problému, který nás neustálé trápí a nejsme

schopni jej vyřešit. Jde o parkování aut
na místních komunikacích a chodnících. Chtěl bych znovu připomenout,
že podle zákona č. 361/2000 Sb., zákon
o provozu na pozemních komunikacích § 25/3 platí, že „Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy“. Je zřejmé, že při šíři místních
komunikací 5 m, není možné dodržet toto ustanovení zákona a ten, kdo
takto parkuje, porušuje zákon. Chtěl
bych na vás apelovat, abychom byli
vůči sobě více ohleduplní a nehleděli
jen sami na sebe. Jak mají po chodníku
chodit starší lidé, jak maminky s dětmi
a kočárky, když na nich stojí auta. Jak
máme jezdit po místních komunikacích, když jízda mnohdy připomíná
slalom a hrozí nebezpečí poškození
vozidel? Pokud se situace nezmění,
budeme nuceni řešit tento problém za
pomoci Policie ČR.
Koncem srpna připravujeme pro
děti již tradiční rozloučení s prázdninami.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát pěkné prožití dovolených a dětem
krásné prožití prázdnin.
Josef Hefka,
starosta obce

Usnesení květen

Usnesení červen

zastupitelstva obce Prakšice ze 4. veřejného zasedání
konaného ve středu 15.5.2019.

zastupitelstva obce Prakšice z 5. veřejného zasedání
konaného ve středu 12.6.2019.

5. Schvaluje výběr dodavatele herních prvků akce „Dětské
a workoutové hřiště v Prakšicích“ firmu MONOTREND
s.r.o., Jamné 34, Tišnov za cenu 690 196,10 vč. DPH.
Smlouva o dílo bude podepsána pouze v případě získání
dotace na tuto akci z Ministerstva pro místní rozvoj.
6. Schvaluje výběr dodavatele stavebních a montážních
prací akce „ ZŠ Prakšice – rekonstrukce ústředního
vytápění“ firmu Mont SA s.r.o., Nevšová 43 za cenu
1 094 501,- Kč vč. DPH.
7. Schvaluje poskytnutí finanční podpory sociálních služeb Charitě Uherský Brod v částce 20 000 Kč.
8. Schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních
prostředků z roku 2018 ZŠ a MŠ Prakšice na dopravu
aktivních žáků do Prahy v částce 6 000,- Kč a na zhotovení pracovních stolů do sborovny v částce 20 000,- Kč.
9. Schvaluje rozpočtové opatření 2/2019.
10. Schvaluje zakoupení pozemku parc.č. 48/2 o výměře
43 m2 v obci a KÚ Prakšice za cenu 500 Kč. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.

5. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez
výhrad. Schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti za rok 2018 ve výši
13 146 371,14 Kč převedením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
6. Schvaluje předloženou účetní závěrku obce za rok
2018 bez výhrad.
7. Schvaluje „Dohodu o úpravě práv a povinností se
SVaK a.s. Uherské Hradiště“.
8. Schvaluje smlouvu č. PV 61/01/2019 o zajištění
provozu vodohospodářského zařízení.
9. Schvaluje dodatek č. 3 k „Sociálnímu fondu“.
10. Neschvaluje žádost o snížení nájmu nebytových
prostor - pohostinství čp. 299.
11. Schvaluje vyřazení herní sestavy SLOPNÉ z majetkové evidence ZŠ a MŠ Prakšice.
12. Schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Prakšice.
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Společenská kronika
V květnu se dožila významného životního jubilea 80 let paní Anastázie Koníčková.
Jubilantce ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Slavnostní události na obecním úřadě
V červnu proběhlo v obřadní síni
obecního úřadu vítání nových občánků. Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší občany obce Prakšice
s jejich rodiči a prarodiči. Jednalo se
o Jana Štěpánka, Ondřeje Čechmánka, Annu Zajíčkovou a Anetu Řešétkovou.
Ve středu 24.6.2019 proběhlo na
obecním úřadu pasování předškoláků. S mateřskou školou se rozloučili
Adéla Bernátková, Aneta Běhůnková,
Adéla Fojtáchová, Amálie Kučerová,
Denisa Kučerová, Dominik Gajdůšek,
David Kuba a Patrik Němeček. Všichni předškoláci dostali dárky od mateřské školy a obce Prakšice.

Pasování připravily a provedly
učitelky MŠ za přítomnosti rodičů a
prarodičů dětí.
Přejeme jim hodně úspěchů
v první třídě.
Ve stejný den proběhlo poprvé v obřadní síni obecního úřadu
slavnostní přijetí žáků II. stupně
ZŠ, kteří měli na vysvědčení v pololetí a na konci roku samé jedničky. Jednalo se o Robina Pučka ze 6.
třídy, Aleše Baránka, Danielu Fojtáchovou a Tomáše Janču ze 7. třídy, Kristýnu Jenerálovou, Michaelu
Němečkovou a Agátu Slezákovou z
8. třídy a Terezu Kučerovou z 9. třídy.

Dále se konalo i přijetí žáků 9. třídy, při příležitosti ukončení jejich
povinné docházky. Ze základní školy
odchází na střední školy celkem 13
žáků z Prakšic a Pašovic. Přijetí se
zúčastnili Lucie Fojtáchová, Dominik Hanáček, Štěpán Jahoda, Tereza
Kučerová, Nikola Mutnianová, Eliška Rachůnková Sabrina Slavíčková,
Továš Vlk a Nela Vlková . Přijetí
se zúčastnila ředitelka ZŠ Mgr. M.
Chmelová, zástupkyně ředitelky
Mgr. J. Kovaříková a třídní učitelka
Mgr. M. Mahdalová.
Po projevu ředitelky školy a starosty obce se žáci zapsali do pamětní
knihy a obdrželi malý dárek.

Ohlédnutí za školním rokem
Každoročně v těchto dnech, kdy
žáci i učitelé zaslouženě odpočívají a nabírají síly do nového školního
roku, vedení školy třídí dokumentaci
k archivaci a hodnotí svou práci administrativně, i lidsky. Ohlédnout se
zpět znamená nebát se přiznat si světlé i tmavé stránky.
Nové vedení vstupovalo do prvního roku svého funkčního období s
vizemi danými koncepcí rozvoje školy. Nebylo vždy jednoduché je naplňovat, protože překážek vyvěrajících
z minulosti se v průběhu roku vyskytlo více než dost. O to víc však můžeme být pyšní, že jsme různé situace
zvládli tak, aby nic nenarušilo plynulý
chod školy.
Velké poděkování patří bezesporu
všem zaměstnancům školy, ale i žákům a rodičům, kteří byli v mnohých
ohledech chápaví. Škola je totiž živý
organismus, který se neustále vyvíjí,
a změny jsou na denním pořádku.

Červenec 2019

Školní rok jsme začali s 5 nováčky v učitelském sboru, kteří se brzy
s naší školou sžili. Jsme rádi, že mezi
novými členy pedagogického sboru
jsou dva muži, kteří zároveň budou
pokračovat v práci ve škole i příští
školní rok.
Nové vedení se od počátku snaží
změnit klima školy – klade důraz na
komunikaci mezi žáky, s žáky a zaměstnanci a také s rodiči. Každý žák
ví, že kdykoliv může beze strachu
oslovit vedení školy a bude mu odpovězeno – dveře ředitelny se nezavírají…
Snažíme se od začátku upevňovat
mezilidské vztahy také prostřednictvím tolik potřebných fyzických aktivit. V přízemí si děti mohou vybít
energii u stolního fotbálku, nejoblíbenějším hracím prvkem v patře se
stal stolní tenis, který je využíván každou chviličku. Musel být ustanoven
rozvrh, podle kterého hráči hrají. V

těchto aktivitách chceme pokračovat
a rozšiřovat je. Jsme však omezeni
prostory školy. Nepodařilo se nám zatím prosadit trávení velkých přestávek
venku. Pokusy skončily nezdarem, ale
budeme to zkoušet dál a jinak.
Myslíme i na zklidnění dětí. V kuchyňce jsme vyčlenili prostor pro děti,
kteří potřebují více klidu a soustředění - třeba před písemkou nebo jen tak
na čtení knížky. V koutku si mohou
v klidu číst, hrát hry, relaxovat. Podmínkou je ticho. Žákovský parlament
odsouhlasil, že výtěžek z posledního
sběru papíru a elektrozařízení půjde
na zakoupení pohovky a taburetů
právě do relaxačního koutku.
Novinkou tohoto školního roku
se stalo otevření ranní školní družiny,
ve které hodláme dle zájmu rodičů
pokračovat. Nabízíme i otevření školního klubu v odpoledních hodinách
pro starší žáky, ale i mladší, kteří už
nemohou být z kapacitních důvo-

strana 3

Prakšické noviny
dů přijati do školní družiny. Jednalo
by se o aktivní trávení volného času
formou volnočasových aktivit nebo
přípravy na vyučování pod vedením
pedagoga v době čekání na odpolední
vyučování, kroužky nebo i po nich.
Účast nemusí být pravidelná.
I v tomto školním roce jsme se
zapojili do projektů, které byly přínosem v různých oblastech.
Největším z nich je projekt EU
Šablony, v jehož rámci pracují v mateřské škole a základní škole dvě paní
školní asistentky. V příštím školním
roce bude tento projekt pokračovat
dál i formou kroužků. Tři děti byly
finančně podpořeny v rámci projektu
Obědy pro děti, kdy celé jedno pololetí jim byly hrazeny obědy. Pokračovali jsme v projektu Ovoce a mléko do
škol. Úspěšně jsme využili možností
projektu ministerstva školství Podpora výuky plavání, které umožnilo
všem dětem 1. – 3. ročníku navštěvovat výuku plavání bez nutnosti hrazení dopravy rodiči. Ta byla financována z tohoto projektu, což jistě mladé
rodiny ocenily. Všechny tyto projekty
stojí úsilí i čas, ale výsledek nás těší.
Časově náročná byla i tvorba nových webových stránek školy, které
jsme díky pochopení obce a finančnímu pokrytí mohli otevřít. Stávající
stránky byly již technicky nefunkční.
Na úpravě a doplňování těchto stránek chceme pokračovat dál – uvítáme

i připomínky k jejich obsahu a doplnění.
Děkuji všem učitelům, kteří se
s žáky aktivně připravovali na různé
soutěže a olympiády v různých oblastech. Opět jsme se neztratili v okrskových, okresních, krajských, ale i celostátních kláních. Všem úspěšným
žákům jsme blahopřáli jak v průběhu
roku, tak na slavnostním ukončení školního roku. Tam jsme zároveň
ocenili nejúspěšnější žáky školy. Za
skvělou reprezentaci školy v různých
olympiádách a soutěžích s výraznými
úspěchy byl za nejúspěšnějšího žáka
školy vyhlášen Aleš Baránek ze 7. třídy a Tereza Kučerová z 9. třídy, které
zároveň děkujeme za dlouholetou aktivní pomoc při organizaci jakékoliv
akce školy. Nejúspěšnějším sportovcem se stala díky svým výsledkům
zejména v atletice Daniela Fojtáchová
– také ze 7. třídy.
Závěr školního roku byl mimořádný zejména pro odcházející žáky
9. třídy. Slavnostní setkání se starostou obce pro ně bylo jistě významným zážitkem. Při té příležitosti byli
panu starostovi představeni nejlepší
žáci školy z 2. stupně – ti, kteří po
celý školní rok měli na vysvědčení
samé jedničky. Rádi bychom chtěli
z tohoto setkání udělat tradici a poskytnout tak další motivaci pro naše
nadané žáky do další práce. Všichni
přítomní žáci si odnesli pamětní list

a malý dárek.
Jeden školní rok skončil, druhý
se již připravuje. I tento nadcházející
přinese změny v učitelském sboru.
Na konci června jsme se rozloučili s paní učitelkou Mgr. Kristýnou
Chudovou, která učila 1. třídu, dále
s paní učitelkou Ing. Janou Horonyovou a paní vychovatelkou Dagmar Vašíčkovou. Všem děkuji za
práci pro prakšickou školu. Zvláště
pak oceňuji léta práce paní učitelky
Horonyové a paní vychovatelky Vašíčkové v mimoškolním aktivitách
– zejména v projektu Recyklohraní,
kroužcích školního klubu a školní
družině. Přeji jim hodně úspěchů
a spokojenosti v dalším životě.
S novými pedagogy přijde i nová
a jiná nabídka kroužků a aktivit.
Chceme dále posilovat zájem o pohyb
a sport, proto nabízíme nové kroužky. Nebudeme ale zapomínat rozvíjet
i ostatní zájmy a dovednosti. Více se
dozvíte na našich webových stránkách. Teď bude záležet jen na zájmu
ze strany žáků.
I budova školy a její vybavení prochází teď o prázdninách změnami.
O tom však příště.
Všem čtenářům přeji odpočinkové léto, klid a pohodu jak v pracovním, tak i osobním životě.
Mgr. Marcela Chmelová,
ředitelka školy

Ze školních výletů
Praha
Ve dnech 3. - 5. června 2019 podnikli žáci 7. a 8. třídy
poznávací výlet do Prahy. Počasí jim přálo, dobrá nálada po celou dobu výletu také. První den navštívili Hrzánský palác (reprezentativní sídlo českých premiérů)
a Vyšehrad, druhý den pak Pražský hrad, Petřín, Karlův
most a Staroměstské náměstí. Poslední den nemohl chybět Václavák a Neviditelná výstava, kde si žáci na chvilku
vyzkoušeli život nevidomých.
Ubytování bylo zařízeno na kolejích UK Na Větrníku, cestovalo se městskou dopravou, metrem a tramvají.
„Palivo“ žáci doplňovali v nákupních centrech na Chodově a na Smíchově.
Cesta zpět byla velmi dobrodružná - vlakem Arriva,
zajímavým to motoráčkem bez klimatizace, který měl asi
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75 minut zpoždění. Ale to k výletu patří. I tak si to všichni moc užili.
Lopeník
V pátek 14. června 2019 se uskutečnil turistický výlet
na rozhlednu Lopeník. I přes velké horko se výlet žákům
velice líbil a těší se na další.
Zlín
Deváťáci se rozhodli strávit jeden z posledních společných dnů turnajem v bowlingu, a tak se v úterý 25. června vydali do Zlína. Počasí bylo sice až tropické, ale každý
si přišel na své. Ať už koupí knihy, dobrou pizzou nebo
samotným potěšením ze hry.
třídní učitelé
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ZOO Praha
Také v letošním školním roce se řada žáků zapojila do nejrůznějších aktivit a činností. Děti reprezentovaly školu v soutěžích a olympiádách, často velmi
úspěšně, pomáhaly aktivně při organizaci školních
akcí, zapojily se (mnohdy i se svými rodiči) do práce
pro humanitární hnutí Stonožka, což svědčí o tom,
že nejsou lhostejné ke svému okolí.
Tito žáci si určitě zaslouží pochvalu a alespoň
symbolickou odměnu. V červnu jsme tedy společně
vyrazili do Prahy do ZOO. Výlet jsme si skvěle užili.
Díky projektu Heraldická zvířata zajistilo hnutí
Stonožka dětem vstupné do ZOO a obec Prakšice
pak žákům přispěla na dopravu. Děkujeme jim za
tento finanční příspěvek, za to, že si váží snahy dětí.
Pavlína Gajdůšková
a Jana Kovaříková

Branný den
Středa 26. června 2019 se stala
dnem prověrky připravenosti na
mimořádné situace.
Všechno začalo vyhlášením požárního poplachu jak v základní
škole, tak v mateřské škole. Poté se
žáci dozvěděli, jak bude den pokračovat v branném duchu.
Žáci 1. stupně si své úkoly plnili v okolí myslivecké chaty, žáci
2. stupně v okolí školy. Na hřišti
stříleli ze vzduchovky, házeli graná-

tem, skákali v pytlích a přetahovali
se lanem. V tělocvičně pak absolvovali závody s překážkami, zkoušeli si oblek improvizované ochrany, pracovali s buzolou nebo se
snažili rozluštit zprávu napsanou
morseovkou. Smíšená družstva
složená napříč třídami hbitě sbírala
body i v mimořádných tropických
vedrech.
Na závěr nejúspěšnější družstva
získala diplom ředitelky školy.

Naše úspěchy v celostátních výtvarných soutěžích
Evropa ve škole
Žáci výtvarného kroužku se zúčastnili celostátního výtvarného projektu Evropa ve škole, který vyhlásilo MŠMT a jehož garantem je Národní institut pro
další vzdělávání. Máme radost, že do celostátního kola postoupila grafická práce
Anny Marie Maulisové, žákyně 4. třídy. V tomto celostátním kole Anička obdržela jednu z hlavních cen ve 2. kategorii.
Cestou dvou bratří
Jako každoročně se i v tomto školním roce žáci naší školy zapojili do celostátní výtvarné soutěže Cestou dvou bratří, která se koná pod záštitou Mons. Jana
Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje.
I letos byli naši žáci úspěšní. Krásné 4. místo ve 2. kategorii získala s grafickou
prací na téma statečnost Darina Mrázková, žákyně 4. třídy. Ceny z výtvarné soutěže byly předány na slavnostní vernisáži ve Stojanově gymnáziu u příležitosti
Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
Oběma děvčatům blahopřejeme.
Jana Kovaříková
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Zapomenuté prakšické zvyky, díl 5. - Čepení nevěsty
Morální normy se na našem venkově zobrazovaly také ve způsobu oblékání i ve způsobu pokrytí hlavy. Bylo
tomu tak u mužů i u žen.
Chlapci jako odznak mládenectví
nosili za kloboukem kosírky. Po svatbě
je již nosit nesměli. Ve většině obcí kolem Uherského Brodu také pouze mládenci mohli nosit dlouhou zdobnou
zápinku (rozpinku) na vestě, bohatě
vyšívaný kapesník vpředu za opaskem
a za kloboukem voničku s rozmarýnem. (viz foto č. 1 z prakšických hodů
2015) To „ženáči“ nosili po svatbě na
vestě jen jednoduchou zápinku, klobouk prostý bez ozdoby a namísto vyšívaného kapesníku buď žádný, nebo
jen jednoduchý. U nás v Prakšicích
dnes ženáči dodržují zákaz nošení
kosírků, ale asi jsou větší parádníci
než jinde, protože dlouhou zdobnou
zápinku, vyšívaný kapesník a voničku
si dávají pořád (viz foto č. 2 - prakšičtí
ženáči před farou na hodech 2015). Na
mravopočestnost mužů se moc přísně
nenahlíželo. „Nepoctivý“ mládenec se
tím často chlubil a nic se mu nestalo.
Ale stejně „nepoctivá“ dívka byla veřejností zostuzována. Byly však případy, kdy se dívky tomu postavily. Je
zaznamenaný případ, že v Prakšicích
jednomu nepoctivému mládenci děvčata na muzice veřejně odebrala zápinku a rozmarýn z klobouku.
Mladá svobodná děvčata běžně
nosila vlasy zapletené do jednoho lelíku (copu, vrkoče), ve kterém měla
vpletenou pentli. Vdané ženy si musely vlasy zaplétat do dvou lelíků, které
pak vsunuly pod šátek, dříve čepec.
Pro slavnostní příležitosti (například
1.svaté přijímání, Boží tělo, biřmování, hody apod.) si svobodná děvčata
zaplétala dva copy bohatě zdobené
rozmarýnem a na hlavě měla věneček.
Zelený rozmarýnový věneček na hlavě mladých dívek a rozmarýn v jejich
pentlení symbolizoval jejich mravní
počestnost, svobodu a nevinnost. Stejným způsobem byly proto zdobeny
i nevěsty (viz foto č. 3 - děvčata a chasa
v kostele při hodech v roce 2015 a foto
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č. 4 - z doposud poslední prakšické
krojové svatby Pavlíny Mahdalové a
Jakuba Čechmánka v roce 2016). Rozmarýnový věneček byl znakem panenství. Věneček nosily na hlavě tedy pouze „počestné“ dívky. Vdané ženy zase
nosily čepec. Odtud pochází úsloví
„přijít o věneček“ a „dostat se pod čepec“. Při obřadu „čepení“ se nevěstám
snímalo pentlení a místo něho se jako
znak vdané ženy nasazoval šátek s obálenkou nebo uvazoval čepec. Obálenka
a čepec symbolizuje proměnu nevěsty
v ženu i v mnoha našich lidových písních:
Dneskaj nevěsta, zajtra žena,
dnes večer budeš, začepená…
Vlastní akt „čepení nevěsty“ obnáší
snímání závoje, rozplétání vlasů novomanželce a nasazování čepce, později
šátku s obálenkou. Krajově ho nevěsta
dvakrát shodila z hlavy a napotřetí si
jej nechala nasadit. Tímto byla nevěsta
přijata do „cechu vdaných žen“. Čepení
nevěsty probíhalo bud uprostřed místnosti, kde se konala svatební hostina,
za zvuků muziky a zpěvu žen, nebo
za zavřenými dveřmi v místnosti, kde
jsou přítomny jen ženy, které zpívají
za doprovodu kapely a mužů stojících
přede dveřmi. Na fotu č. 5 je ukázka „čepení“ nevěsty v programovém
pásmu folklorního souboru Holomňa
na prakšických hodech v roce 2018.
„Mladou nevěstu“ (Lenku Lukašíkovou z Pašovic) za zpěvu žen čepí šikovná „tetička“ (Klára Goldmanová-Stojaspalová). Pašovský kronikář Jakub
Zajíc zaznamenal k tomuto aktu tyto
písničky:
Cos, má milá, cos dělala,
žes před oltářem, před živým
Bohem, přísahala.
Už si, Mařenko, už si naša,
nechtělas říkávat otčenáša.
Otčenáša ani zdrávas,
pěkně si, Mařenko, šátek zavaž.

Čepení probíhalo mnohdy za naříkání a pláče nevěsty. Po čepení následovalo sólo novomanželky v čepci.
Nejdříve tancovala novomanželka se
ženami, které ji čepily, pak teprve byla
předána ženichovi. Tančili s ní i ostatní
muži, kteří za tanec s vdanou paní museli často zaplatit.
Postupně od 60. let 19. století nahradil na Slovácku původně nošený
čepec u vdaných žen turecký šátek
s obálenkou. A odkud se vlastně vzal
název „turecký šátek“ ? Nemá nic společného s tureckými nájezdníky, jak by
se v našem pohraničním regionu nabízelo. Svůj název dostal podle speciálního přírodního barviva zvaného turecká červeň. Barvily se jím bavlněné
tkaniny, jež pak dostávaly zářivě červenou barvu, která neztratila na sytosti
světlem a stářím. Proto staré turecké
šátky po babičkách jsou krásně sytě
červené, na rozdíl od nově koupených
šátků, které jsou barveny již syntetickými nestálými barvivy.
Rovněž způsob úvazu tureckého
šátku rozlišoval stav žen již na první
pohled. Svobodné dívky nosily šátek
uvázaný „po dívsky“- přímo na vlasech (viz hodová chasa na fotu č.1).
To vdaná žena měla šátek uvázaný buď
na čepci, nebo na obálence způsobem
zvaným „na ženu“
Obálenky měly v různých regionech a krojových okrscích různý tvar,
byly z různého materiálu, vždy však
musely být natolik výrazné, aby vdanou ženu jasně označily, i když měla na
hlavě uvázaný stejný turecký šátek jako
svobodné děvčata. Právě podle ostrých
hran úvazu šátku s obalenkou mělo
být již každému na první pohled jasné, že jde o vdanou ženu a tedy výzva
pro ostatní muže „ruce pryč“. Původní
čepce vdaných žen měly vlastní tvarování. Po jejich nahrazení šátky musely
být tyto doplněny právě obalenkou, někde zvanou „pagáč“, „jelito“ a nebo též
„báleš“. Obálenka byla někde dřevěná,
jinde to byl hadrový váleček vyplněný
peřím. Bez čepce či šátku s obalenkou
se dříve vdaná žena nesměla na veřej-
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nosti vůbec objevit. Na úpravu hlavy se
dbalo zejména, když šla žena nebo dívka do kostela. A zase existovalo mnoho
způsobů úvazu šátku-zda to bylo při
příležitosti svatby, hlavních církevních
svátků, hodů a nebo při méně slavnostních příležitostech jako byla třeba
běžná návštěva kostela. Jednotlivé verze úvazů se nazývaly „na ocas“, „konci
nahoru“ a nebo „konci dolů“.
V Prakšicích se úvaz na ženu začátkem 20. století ještě dělil na úvaz
„na mladou ženu“ a „na starou ženu“.
Toto rozlišení nebylo tak obvyklé. Je
však pěkně vidět na fotografii -viz
foto č. 6. Na této fotografii je vidět
úvaz šátku svobodné dívky (dívka nahoře), tři ženy mají úvaz „na mladou
ženu“ a žena vlevo dole má úvaz „na
starou ženu“. Na fotografii je rovněž
pěkně vidět, jak se historicky měnil

vzhled mužské krojové vesty i klobouku a že ženatí muži měli skutečně jednoduchou zápinku a klobouk
mají bez vonice. Popis fota č. 6 - je
z roku 1906, zobrazuje rodinu Josefa
Fojtácha „Pavlíka“ z Horního konce
čp. 39. Číslem 1 je na fotce označen
Josef Fojtách, dále tam jsou manželka Anna, syn František, dcera Marie,
dcera Anna, nevěsta Anna Zalešáková, „svatka“ Zalešáková Františka
a zeť Kusák František.
Dnes se v jednotlivých krojových
regionech ustálil jen jeden způsob
úvazu šátku, který vzešel z té nejslavnostnější verze. Tento úvaz umí
přesně dnes již jen několik nejšikovnějších žen v regionu. Například
v Újezdci u Luhačovic to umí paní
Mojžíšková, v Drslavicích paní Markéta Bučková a u nás v Prakšicích

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Klára
Goldmanová-Stojaspalová.
Tyto ženy dokáží dle původní fotografické dokumentace co nejvíce přiblížit způsob úvazu šátku na obálence tradici té které konkrétní vesnice.
Navíc ochotně a zdarma učí tomuto
umění i další zájemce. Není to však
vůbec jednoduché. Na fotu č. 2 z hodového focení před prakšickou farou
v roce 2015 je dobře vidět, že každá
vdaná žena na fotce měla šátek uvázaný trochu jinak. Tradiční a správný prakšický úvaz šátku s obalenkou
má při pohledu zepředu tvar rovnostranného trojúhelníku se zaobleným vrcholem. Spodní zaoblený cíp
šátku je ve středu čela a ženě nesmí
být vidět vlasy ani zepředu a ani zezadu -viz popisované prakšické historické foto č. 6.
Zapsal: František Buráň
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FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC – 8. ROČNÍK
Zase po roce jsem hledal kopačky a přemýšlel jsem,
kde doma v depozitu asi čekají na svoji každoroční krátkou zkušenost, až jsme se konečně šťastně shledali.
Vypadaly pořád jako nové, inu – mám je spíš na parádu, než že bych je sedřel na podrážku.
Jen špičky byly trochu podřené, zvláštní věc, proč
zrovna špičky….
Jenom, co jsme sotva začali hrát, spustil se docela
hustý déšť, jak mu tady říkáme „čvachec“.
I přes prvotní zhodnocení situace, že jde o „lokální
mráček“, ze kterého přece moc neprší, jsme si museli
počkat něco přes hodinu, než nás mráček pustil zpět na
trávník.
No a každý z nás měl možnost nucenou přestávku využít po svém.
Možná na prstech jedné ruky bych napočítal, že si někdo protahoval šlachy, či dokonce zvolil lehký strečink.
Z různě vytvořených hloučků pod přístřešky se stala
docela dobrá, jak to nazvat, před akcová akce, kdy hráči
přebíhali za deště k jinému táboru na hostování a koštovali tu jejich.
To se pak parádně hraje, když si dáte pivko a šest
štamprlí a jdete na plac…
První zápas super, říkám si, mohl bych tu běhat do
rána, druhý už mi trochu ztuhnul úsměv, u třetího mi přišlo, že je doneseno nějak málo vody za brankou, ve čtvrtém jsem místo spoluhráčů hledal sám sebe a v pátém už
jsem jenom při skoro běhu škrábal špičkami o trávník…
Pak byl konec, paráda, přežil jsem, osobní vítězství dosaženo, maximální spokojenost.
Tak to by sme měli, těším se na příští rok, až se zase po
chuti po roce rozběhnu.
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No a výsledky?
Po osmi letech se vrátili ke zlatu borci ze Greftů, kteří
měli i nejlepšího brankáře Romana Zemánka, druzí stanuli
zřejmě naši noví rivalové, chlapci ve věku 50+, třetí místo
patří bílému baletu z ulice Za humny, které podpořil nejlepší střelec Radim Sukup. Jako srdcař byl zvolen Roberto
„Buffon“ Puček, za prokazatelný strečink před zápasem.
Pak zábavě se Scarlet Rose měl určitě velkou radost
Michal Řezníček z toho, že jako mladý se naučil hrát na
klávesy, za kterými se sedí.
Co přinese další ročník turnaje, uvidíme, už jsem zaslechl nějaké nové myšlenky, tak se nechejme překvapit,
bude tu, ani se nenadějeme.
R. Němeček
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TJ SOKOL HODNOTÍ SEZONU
Vážení sportovní přátelé,
máme za sebou další fotbalovou sezonu ročníku 2018/2019,
která byla bezesporu jedna z nejúspěšnějších za posledních spoustu
let.
Než se dostaneme ke sportovní části, je třeba poděkovat zastupitelům obou obcí v čele s pány
starosty za velkou finanční i materiální pomoc a Frantovi Bednaříkovi za jeho starost o hřiště
a ochotu. Letos, stejně tak jako
loni, se nám také podařilo dosáhnout na dotaci ze Zlínského kraje,
z programu MaS02-19 „Podpora
sportu v obcích do 2000 obyvatel“ a to ve výši 45.000,- Kč. Další
dotaci jsme na konci června dostali přiklepnutou z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v
rámci výzvy „Můj klub 2019“, a
to ve výši 157.300,- Kč. Obě tyto
dotace se nám podařilo získat jen
díky tomu, že se věnujeme mládeži a držíme si všechny mládežnické kategorie, což už zdaleka není
samozřejmé ani v mnohem větších obcích. Klub je tímto finančně stabilizovaný. Můžeme doufat,
že s tím budou tyto státní instituce pokračovat, což by mohla nově
vznikající agentura sportu v rámci
MŠMT jen podpořit.
Z mimosportovních aktivit
jsme brigádně položili obcí Prakšice koupený trapézový plech
na zatékající zastřešení balkonu
a taky na tribuně pro stání. Dále
jsme po letech „vydrnovali“ trávu
před oběma brankami.

této sezóně odchází do žáků velmi silný a početný ročník 2008 (7
kluků). V příští sezóně převezmou
mnohem větší roli kluci i z mladší
přípravky, protože další tak početný ročník už nemáme, ale budeme
bojovat a půjde to. Spolu s Radimem Hladišem se nám na každý
trénink hlásilo kolem 15 dětí, někdy i přes dvacet. Rádi bychom
k fotbalu přitáhli zase ty nemladší do mini přípravky, kterým domlouváme svoje mini zápasy, abychom ten počet udrželi.

Teď už k jednotlivým mužstvům
a jejich sportovním úspěchům:

Muži vstoupili do sezony
s jednoznačným cílem postoupit
z okresní soutěže zpět do přeboru. Po podzimu, kdy jsme ztráceli
na Hluk B čtyři body, jsme na jaře
vyhráli prvních 7 zápasů a najednou jsme se ocitli na prvním místě. Pak nás čekal zápas o všechno
doma s Hlukem notně posíleným
o hráče z A mužstva. I přes asi nej-

V přípravce se už od začátku
ročníku neevidují výsledky, ale
kluci většinu zápasů vyhrávali, jen
výběry St. Města a Slovácka byly
nad naše síly. Zúčastnili jsme se
i několika turnajů, nikde jsme se
neztratili herně ani výsledkově. Po
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Dorostenci zažili jednu z nejlepších sezon vůbec a až do poloviny podzimní části byli v tabulce
krajské soutěže na prvním místě.
Nakonec byl nad jejich síly výběr
Starého Města s velkou podporou
FC Slovácka a skončili v tabulce
druzí, když z 26 zápasů získali 60
bodů se skóre 120:47. Velké díky
patří trenérům Petrovi Slavíčkovi
a Laďovi Sedláčkovi, který to poté
převzal a vedoucímu mužstva Jirkovi Knapovi. Když vezmu v úvahu, že nikdo z kluků ještě věkově
v dorostu nekončí a již v této sezóně víceméně pravidelně nastupovalo za A mužstvo 7 borců z dorostu (!), tak ten potenciál je velký.
Na dorost se budeme chtít tuto
sezonu zaměřit a do mužstva zapracovat, pokud možno, všechny
kluky ročníku 2004, kteří končí ve
veleúspěšných žácích, protože generační obměna nás v této věkové
kategorii čeká za rok, kdy bude
končit silný ročník 2001.

lepší výkon jara jsme smolně prohráli 2:3 a tímto výsledkem docela
demoralizovaní jsme ztratili i další zápas v Boršicích u Blatnice.
Toto byly jediné 2 porážky jara,
které ale znamenaly, že jsme skočili druzí jeden bod za Hlukem.
Z 22 zápasů jsme získali 54 bodů
při skóre 92:43. Nakonec se na nás
ale usmálo štěstí, protože Hluk B
nevyužil práva postupu, a tak postupujeme do okresního přeboru my. Troufnu si tvrdit, že jsme
si to zasloužili, protože nemáme
možnost si vždy půjčit pár hráčů z krajského přeboru, a hlavně
jsme to uhráli pouze s našimi odchovanci, vyjma hrajícího trenéra
Ládi Poláka. To jasně ukazuje, že
výchova vlastních hráčů je jediná
možná cesta, jak udržet venkovský fotbal při životě.
Pavel Němeček,
předseda TJ
Žáky a jejich zlatý „double“
zhodnotí sám jejich trenér:
Žáci sezónu 2018/2019 zakončili s naprostým přehledem.
V okresním přeboru jsme odehráli 18 zápasů a nasbírali celkem
51 bodů. Skóre jsme měli 145:12.
Dále jsme se přihlásili do poháru
OFS – Auto Ravira cup, kde jsme
se probojovali až do finále, které se hrálo na stadionu Slovácka
v Uherském Hradišti. Pro kluky
i pro fanoušky to byl parádní zážitek, který jsme dovršili dalším
vítězstvím. Přes zimu jsme se
zúčastnili čtyř turnajů, kde jsme
třikrát vyhráli a jednou jsme byli
třetí. Zahráli jsme si se soupeři
z vyšších soutěží např. proti Kunovicím, Hluku, Kyjovu, Veselí
nad Moravou atd. 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
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Kříž ve Geftech
Opravený kříž ve Greftech byl
znovu postaven na původním místě
minulý týden. Restaurátorské práce provedl MgA. Tomáš Martinák
z Uherského Hradiště. Jedná se o
kříž z roku 1937 z terasa, které se za-

čalo v horní části kříže rozpadat. Byl
vybudován nový základ pod kříž, ve
spodní části kříže byly zretušovány
defekty a kříž byl vyčištěn a impregnován. Horní část je zcela nová ze
žuly.

Odvoz plastů
II. pololetí
2019
8.7.2019
5.8.2019
2.9.2019,
14.10.2019
11.11.2019
9.12.2019

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.
Pro koho je dotace určena?
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou
soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat
pouze jednu žádost o dotaci!
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také
bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami.
Na co je dotace určena?
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:
• Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
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Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam
výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován
a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit
i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.
Jaká je výše dotace?
• Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
• Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 %
způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
• Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 %
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
• Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě,
že je výměna kotle realizována v prioritní obci
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Prakšické noviny
•
•
•
•
•

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle
do provozu
Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?
• Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se
zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu

• Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena
emisní třída kotle)
• Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

•
•
•
•

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést
výměnu:
Stávajícího starého plynového kotle
Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy
3 a vyšší
Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

Pronájem pohostinství
Obec Prakšice vyhlásila výběrové řízení na pronájem pohostinství v budově čp. 299. Bližší
informace jsou uvedeny na úřední desce obce.

Vítání občánků

Červenec 2019
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