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Radostné Vánoce, všechno nejlepší v novém roce přejí zastupitelé a zaměstnanci obce.

Prakšické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dvanáct měsíců letošního roku
uteklo jako voda a já vás zdravím
s posledním vydáním našich novin
v letošním roce.
Konec roku se sebou přináší
zklidnění, bilancování a přípravy na
Vánoce a příchod nového roku.
Ve stručnosti bych vás rád seznámil, co se nám během druhého
pololetí podařilo zrealizovat.
Nejvíc práce nás přes prázdniny
čekalo v základní škole. Zrekonstruovalo se topení v suterénu školy, byla
odstraněna podlaha v počítačové
učebně a byla vybudována podlaha
nová. Byly pořízeny nové počítače, projekční tabule, dataprojektor,
nové výukové programy a do konce
roku budou dodány do učebny nové
židle. Myslím si, že tak vybavenou
počítačovou učebnu má málokterá
základní škola na okrese. Byla pořízena i nová plošina pro bezbariérový
přístup z přízemí do I. patra základní školy. Celkové náklady dosáhnou
částky 1 157 tis. Kč. Z velké části
bude tato částka hrazena z dotace.
Do zahrady mateřské školy jsme
přes prázdniny nechali instalovat
novou herní sestavu.
Jistě jste si všimli i zrekonstruovaného chodníku na Horních
Újezdech a opraveného chodníku
od prodejny Jednoty k hřišti TJ,
zároveň byly opraveny i přístupové
chodníky k bytovce.
Také proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Horní
Konec, šlo o výměnu stávajících svítidel za LED žárovky.
Získali jsme dotaci na opravu
kříže ve Vinohradech.
Požádali jsme o dotace na dovybavení sběrného dvora, jedná se o
pořízení nových kontejnerů na stavební suť, textil a svoz kompostovatelného odpadu. V rámci dotace by
měl být pořízen i kamerový systém
na sběrný dvůr.
Zpracováváme projektovou dokumentaci na akci „Zadržování
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dešťových vod v krajině“, v našem
případě se jedná o dešťové vody
z areálu základní školy. Zadržovanou vodu bychom využívali pro zavlažování hřiště. O dotaci budeme
žádat Ministerstvo životního prostředí.
Zpracovává se projektová dokumentace na „Dostavbu tělocvičny“,
zde se bude jednat o zvětšení stávající tělocvičny, která svými rozměry
neodpovídá použití pro sporty, které se zde mají provozovat, součástí
projektu je i vybudování nového sociálního zařízení, které bude sloužit
i pro sál a vybudování zázemí pro
využití při kulturních akcích, zejména kuchyňky.
Je hotova projektová dokumentace „Domu pro seniory“ včetně
stavebního povolení. Celkové rozpočtované náklady dosáhly cca 78
mil. Kč. S ohledem na stávající dotační programy bychom dosáhli
maximálně na dotaci necelých 20
mil. Kč. S ohledem na tuto skutečnost počkáme, jestli nebudou v následujícím období vypsány dotační
programy v sociální oblasti, kde by
podíl dotací byl vyšší, tak jak v současné době slibuje vláda.
V srpnu jsme pro děti uspořádali
každoroční rozloučení s prázdninami tentokrát pod názvem „MAXPARÁDA“.
V září jsme se zúčastnili „Slavností vína“ v Uherském Hradišti.
Letos nám počasí nepřálo, což se
projevilo v počtu účastníků z naší
obce.
čV říjnu v obci proběhly tradičm
ní hody s právem s velkým počtem
y,
krojovaných, znovu jak s mládky,
tak i se stárky.
aFolklorní soubor Holomňa oslavil v Pašovicích 10 let od založení.
aNa obecním úřadu jsme přivítali
li nové občánky. Rybáři uskutečnili
kvýlov nádrže na Drahách v Prakšicích. Vydařila se taky zabíjačka a
ni
myslím, že i senioři byli spokojeni
m
s posezením a koncertem, který jim

obec připravila. Slavnostně jsme
rozsvítili i vánoční strom před obecním úřadem.
Co budeme chtít realizovat
v příštím roce? Pokud se nám podaří získat dotaci, zmodernizujeme
sběrný dvůr, opravíme kříž ve Vinohradech, chtěli bychom opravit
některé místní komunikace podle
toho, jak bude vypadat jejich stav
po zimně. Opravit bychom chtěli i cestu na Drahách, opravovat se
bude školní družina v základní škole, v plánu je oprava oplocení kolem
školy a zídky u hřiště. Přispět bychom chtěli i na rekonstrukci schodů ke kostelu.
Dokončena by měla být projektová dokumentace na dostavbu tělocvičny včetně všech povolení.
Budeme pokračovat ve výměně
svítidel veřejného osvětlení v obci
za LED žárovky, tentokrát ve Greftech a v ulici Za Humny.
Koncem roku proběhne vánoční koncert v kostele a doufám, že
se všichni potkáme na Nový rok při
novoročním ohňostroji na hřišti.
Znovu bych chtěl 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
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Usnesení září
zastupitelstva obce Prakšice z 6. veřejného zasedání konaného ve středu 11.9.2019.
Zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje dodavatele projektové dokumentace „Dostavba tělocvičny v Prakšicích“ firmu GG Archico a.s.,
Zelené náměstí 1201, Uherské Hradiště za cenu 2 400
640,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
6. Neschvaluje prodloužení vodovodního řádu v části
obce Horní Konec před rodinnými domy čp. 183, 153,
156 a135.
7. Schvaluje zakoupení pozemku parc.č.2311 o výměře
207 m2 v obci a KÚ Prakšice za cenu 2 100 Kč. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
8. Schvaluje úpravy rozpočtu č. 1 – 6 Základní školy a
Mateřské školy Prakšice.
9. Schvaluje uvolnění vázaných finančních prostředků ZŠ
a MŠ Prakšice v částce 7 696 Kč na opravu povrchu v
přípravně zeleniny a 20 000 Kč na zakoupení 16 ks židlí
do sborovny.

10. Schvaluje nabytí kamenného kříže umístěného na p.č.
st. 387 v obci a KÚ Prakšice do majetku obce a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
11. Volí členem finančního výboru Františka Bednaříka,
Prakšice 270. Odměna za výkon funkce bude poskytována dle usnesení zastupitelstva obce dne 31.10.2018
bod 14 ode dne přijetí tohoto usnesení.
12. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4/2019
schválené v pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
13. Neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v domě čp. 299 dle nabídky výše nájemného Bc. Davida Sklenáře.
14. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
MontSA s.r.o., Nevšová 43 – snížení ceny díla na 659
275 Kč vč. DPH.

Usnesení prosinec
zastupitelstva obce Prakšice ze 7. veřejného zasedání konaného 11.12.2019.
Zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2020 v celkové výši příjmů 20 247 316 Kč a v celkové výši výdajů 20 247 316 Kč
jako vyrovnaný.
6. Schvaluje rozpočtový výhled obce Prakšice na rok 2021
- 2024.
7. Schvaluje tvorbu sociální fondu obce pro rok 2020 v
částce 100 000 Kč, schvaluje vyplácení stanovených příspěvků ze sociálního fondu dle § 80 zák. č. 128/2000 Sb.
v roce 2020 starostovi a zaměstnancům obce.
8. Schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy
Prakšice, příspěvkové organizace na rok 2020 v celkové
výši výnosů 16 194 200 Kč a celkové výši nákladů 16
194 200 Kč jako vyrovnaný, schvaluje střednědobý výhled hospodaření základní školy na rok 2021 a 2022.
9. Schvaluje uvolnění vázaných finančních prostředků z
roku 2018 Základní škole a Mateřské škole Prakšice, příspěvkové organizaci v částce 5 648 Kč na nákup hraček
do mateřské školy.
10. Schvaluje vyřazení 1 ks dataprojektoru DellS300Wl a 1
ks notebooku TM2312NLC15 z majetku základní školy
k 31.12.2019.
11. Na základě žádostí schvaluje individuální dotaci těmto
spolkům:
Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice
25 000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice
20 000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
15 000 Kč
TJ Sokol Prakšice-Pašovice
100 000 Kč
Český svaz včelařů Uherský Brod
5 000 Kč
LMK Prakšice
10 000 Kč.
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Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s těmito organizacemi.
12. Bere na vědomí zprávu o dílčí kontrole hospodaření
obce v roce 2019.
13. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda
Rostislav Němeček, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Ing. Libor Mikel, Renata Buráňová k provedení
inventarizace majetku obce k 31.12.2019.
14. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské školy Prakšice za rok 2019.
15. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330048997/001s E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
16. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o
místním poplatku ze psů.
17. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
18. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění a odstraňování odpadů.
19. Schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č.p. 299
Jiřímu Knapovi, Pašovice za měsíční nájem 5 000 Kč.
20. Bere na vědomí rozpočtové opatření 6/2019 schválené v
pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové opatření 7/2019.
21. Schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy, příspěvkové organizace č. 7, 8, 9 a 10/2019.
22. Stanovuje 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 1.1.2020.
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Společenská kronika
V říjnu se dožila významného životního jubilea 85 let paní Božena Boráňová a 80 let paní Marie Jahodová.
V listopadu se dožil významného životního jubilea 90 let pan ing. Jaroslav Gajdůšek a v prosinci se dožije významného životního jubilea 80 let paní Ludmila Vrabcová.
K jubileu všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 30.11.2019
1. Narození
2. Přihlášení
3. Úmrtí

11 občanů
26 občanů
6 občanů

4. Odhlášení

29 občanů

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.11.2019 - 1028.

Vítání občánků
Ve středu 6.11.2019 jsme na obecním úřadu slavnostně přivítali nové občánky naší obce. Jednalo se o
Štěpána Záviška, Rozálii Kadlčíkovou a Sáru Buráňovou.
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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.
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Vepřové hody
V sobotu 7.12.2019 se již posedmé uskutečnily v sále
vepřové hody. Práce započaly již v pátek 6.12. kolem poledne. Přes částečný problém se zajištěním masa jsme ho
zajistili dost, abychom všechny dobroty mohli připravit.
Možná kvůli špatnému sobotnímu počasí nedošlo do
sálu tolik občanů, jako v předchozích letech. Některé výrobky jsme ještě nabízeli v neděli na setkání se seniory.
Velké poděkování patří řezníkovi K. Kovářovi, našemu kuchaři G. Vlkovi, jeho pomocnicím, zastupitelům
a občanům, kteří s akcí pomáhali tak jako každý rok a
bez jejichž pomoci by se akce v takovém rozsahu nedala
zvládnout.

Koncert pro seniory
V neděli 8.12.2019 se uskutečnil tradiční koncert pro
seniory. Hlavním účinkujícím byla tentokrát dechová
hudba Hradčovjanka, která svým vystoupením vyplnila odpolední čas až do půl páté. Tentokrát se dokonce i
tančilo, ale kdyby nohy nebolely, tak tanečních párů by
asi bylo víc. O spokojenosti se svátečním odpolednem
svědčil potlesk 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.
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Rozsvícení vánočního
stromu
Se uskutečnilo v pondělí 9. 12. 2019
před obecním úřadem za hojné účasti
dětí i dospělých.
Vystoupily zde děti 3. třídy základní
školy pod vedení paní učitelky M. Vlkové
s pásmem koled.
Po programu dětí se podávalo malé
občerstvení, teplý čaj a svařák.

Slavnostní setkání hnutí Na vlastních nohou
ve svatovítské katedrále
I v letošní první prosincový
pátek otevřela Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha své brány stonožkovým dětem, pedagogům, zástupcům Armády České republiky a
hostům. Již podeváté se všichni sešli
k slavnostní mši, na kterou je pozval významný stonožkový patron
J. Em. Dominik kardinál Duka OP.
Mši koncelebroval pomocný biskup
a kancléř olomoucké arcidiecéze
Mons. Antonín Basler.
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Mezi vzácnými hosty, kteří přijali
pozvání, nechyběl náčelník GŠ AČR
gen. Aleš Opata, gen. Pavel Štefka,
gen. Petr Pavel, gen. Josef Šíba, gen.
Miroslav Žižka, gen. Ivo Střecha, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, doc.
Jana Klečková z FAV Západočeské
univerzity v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek a mnoho dalších
významných osobností.
Po úvodní fanfáře armádních
trubačů uvítal všechny přítomné

vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka.
Po slavnostním příchodu J. Em.
Dominika kardinála Duky proběhla vlastní mše, během níž přednesly
stonožkové děti přímluvy. Poté předaly děti v doprovodu vojáků panu
kardinálovi obětní dary. Mši provázel zpěvem spojený mnohasetčlenný pěvecký sbor dětí pod vedením
sbormistryně Hany Šlégrové, v jehož řadách zpívali i sboristé Opery
Národního divadla v Praze.
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K mikrofonu pak přistoupila
paní Běla, která dětem poděkovala
za práci pro Stonožku. Připomněla, že je to už téměř dvacet let, kdy
Stonožka začala spolupracovat s armádou. Tehdy paní Běla oslovila s
prosbou o pomoc při odvozu sanitek do Bosny gen. Josefa Šíbu. Pan
generál od té doby zůstal Stonožce
věrný a spolupracuje s ní dodnes.
Při této příležitosti vyhlásila, že
byla zavedena nová tradice - udílení
ocenění Běly Gran Jensen. Prvním
oceněným je právě gen. Josef Šíba,
který převzal dekret z rukou předsedy kolegia Nadačního fondu Běly
Jensen JUDr. Jaroslava Svejkovského. Význam tohoto ocenění podtrhl
slavnostní příchod praporečníků,
kteří za zvuků svatováclavského
chorálu přinesli do katedrály státní
vlajku.
Žáci naší školy i letos přispěli svou pomocí. Obětní dar, adventní vazbu na stůl, kterým jsme
prezentovali svoji práci pro hnutí,
přinesla v doprovodu generálmajora Ivo Střechy Gabriela Jenerálová, žákyně 6. třídy. Mše svaté se
zúčastnili i ministranti farnosti
Prakšice spolu s P. Jaroslavem Kapušem, který zde také koncelebroval. Zajímavý byl také rozhovor
dětí naší školy o jejich práci pro
Stonožku, který proběhl v přímém
přenosu v TV Noe před začátkem
bohoslužby.
Závěrem slavnostní mše pak zazněla v katedrále státní hymna, o
kterou požádal J. Em. Dominik kardinál Duka.
V odpoledních hodinách se pak
v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům
výtvarné soutěže Heraldická zvířata
očima dětí. Pedagogové, kteří vedli
své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi oficiální poděkování.
Slavnostní den velmi rychle uběhl a nezbývá než se těšit na další setkání.
Na shledanou za rok.
Zdroj: www.stonozka.org,
foto Josef Kaňa
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Dílny pro Stonožku
Žáci pod vedením učitelů se zúčastnili celoškolního
projektu Dílny pro Stonožku. Díky materiální pomoci obou
obcí mohou pracovat s netradičními materiály a vytvářet
zajímavé dekorativní předměty, které ozdobí nejedno obydlí v adventním čase. V odpoledních hodinách pod vedením

šikovných instruktorek a za pomoci rodičů pak vytvářejí
překrásné adventní vazby, věnce či zdobí perníčky. Poděkování patří zejména paní Ireně Kadlčkové, Olze Maráškové a
rodinám Jenerálové, Baránkové, Jurčové, Blahové a Miklové
za významný podíl na Stonožkových akcích.

STONOŽKA DĚKUJE
V letošním roce jsme v práci ve
prospěch potřebných byli mimořádně úspěšní. Děti z naší školy za pomoci učitelů v celoškolním projektu
Dílny pro Stonožku vyrobily krásné
dekorativní ozdoby určené k prodeji na Kateřinském jarmarku a k
adventním prodejům před kostely v
Prakšicích a v Uherském Brodě. Letos učitelé projevili obzvláště velkou
kreativitu a samostatnost při zhotovování výrobků. Poděkovat bych zde
chtěla zejména paní učitelce Martině
Běhůnkové, vedoucí školního klubu,
za její pomoc a spolupráci při organizaci tohoto školního humanitárního projektu. Do práce pro hnutí se v
adventním období zapojily také děti
ze školní družiny, Mateřské školy v
Prakšicích a v Pašovicích a mnohé rodiny. Této nezištné a smysluplné pomoci si nesmírně vážíme. Poděkovat
bychom chtěli zejména těmto našim
spolupracovníkům a jejich rodinám:
- rodině Jenerálové za upečení velkého množství perníčků, organizační a materiální pomoc při prodejích a v katedrále
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- paní Ireně Kadlčkové za krásné
dekorativní dílo - adventní svícen,
obětní dar do katedrály, a vedení
dílen adventních vazeb a svícnů
- paní Ivaně Blahové za obětavou a
nezištnou práci při zhotovování
výrobků v adventních dílnách a
při prodejích
- rodině Baránkové za obětavou
práci při adventních prodejích,
materiální pomoc a zhotovení velkého množství nápaditých dekorací a perníčků
- rodině Jurčové z Nedachlebic za
zhotovení krásných dekorací a za
účast na adventních dílnách a prodeji na Kateřinském jarmarku
- paní Olze Maráškové za profesionální vedení dílny zdobení perníčků a materiální pomoc
- panu Josefu Kaňovi za profesionální fotopráce na všech Stonožkových akcích, zejména na
letošním setkání ve svatovítské
katedrále
- naší kolegyni Martině Gajdošíkové a dětem ze školní družiny za
překrásné originální výrobky

- paní Ivaně Michalčíkové, učitelkám a dětem z MŠ Prakšice za
zhotovení výrobků k prodeji
- paní učitelce Renatě Štursové a
dětem z MŠ Pašovice za drobné
adventní dekorace
- všem žákům a učitelům, kteří pomáhali zhotovit překrásné a originální výrobky k prodeji, zvláště pak
panu učiteli Josefu Bartošovi za
krásné výrobky ze dřeva a za jeho
spolupráci při zhotovování obětního daru do svatovítské katedrály
- mým kolegyním učitelkám Aleně
Braunerové a Martině Běhůnkové,
které se zapojily do prodeje na Kateřinském jarmarku
- paní Marcele Bakalářové za její nápadité výrobky zhotovené s dětmi
v kroužku, organizační spolupráci
a pomoc při prodeji u kostela
- paní Emílii Staufčíkové za zhotovení originálních adventních vazeb
- paní Kateřině Velartové za materiální pomoc k výrobě dekorací
- paní Jitce Langerové, Evě Vlkové,
Ivaně Blahové a Evě Staňkové za
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spolupráci při ručním malování
skleněných ozdob
- P. Jaroslavu Kapušovi a ministrantům, kteří důstojně reprezentovali
školu a farnost při letošní bohoslužbě pro Stonožku v chrámu sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
- žákům, kteří odhodlaně a hrdě prezentovali naši práci pro hnutí prostřednictvím TV Noe v katedrále
- všem žákům, kteří obětavě pracují pro hnutí, prodávají za pomoci
rodičů své výrobky na adventních
trzích, zejména rodině Baránkové, Kučerové, Kubové, Mrázkové,

-

-

-

-

Helískové, Němečkové, Jurčové,
Miklové a dalším
římskokatolické farnosti Prakšice
za organizační pomoc a podporu
při adventních prodejích
římskokatolické farnosti a představenému kláštera dominikánů
v Uherském Brodě za umožnění
adventního prodeje za účelem humanitární pomoci
panu starostovi a Městskému úřadu v Uherském Brodě za umožnění
prodeje na Kateřinském jarmarku
starostům a zastupitelům obcí
Prakšice a Pašovice za materiální

i lidskou podporu stonožkového
hnutí.
Děkujeme Vám, kteří jste i letos
jakkoliv přispěli na dobrou věc ve
prospěch potřebných také zakoupením drobného předmětu 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, příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.
Jménem hnutí Stonožka na Moravě
Jana Kovaříková

Den s Armádou České republiky – POKOS
Přípravě občanů k obraně státu (POKOS) se pravidelně
věnujeme různými aktivitami zejména v letních měsících
školního roku. Tentokrát jsme využili nabídky Ministerstva obrany ČR k prezentaci Armády ČR na naší škole.
Žáci 2. stupně tak měli přímo v budově školy možnost
praktického přiblížení různých oblastí branné výchovy.
Zkrátka nepřišli ani žáci 1. stupně, kteří byli v rámci výtvarné soutěže s armádní tematikou oceněni a spolu s dětmi obou mateřských škol si mohli zevrubně prohlédnout
armádní techniku a seznámit se s výzbrojí a výstrojí příslušníků Armády ČR.
Vedení školy vyjadřuje poděkování pracovníkům Ministerstva obrany ČR, kteří celou akci připravili. Nadšení
dětí a jejich spontánní reakce mluvily za vše. Jak se žákům
den líbil, si můžete přečíst na následujících řádcích.
Ve středu 27. listopadu přijela do naší školy velká návštěva, Armáda ČR. Celodenní program byl zahájen přednáškou, kde jsme se dozvěděli více o tom, co vůbec znamená
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být vojákem a jak se jím stát. Druhou hodinu nás čekala
prezentace vojáka, který se účastnil pěti misí v Afganistánu.
Ukazoval nám videa a fotky, které doprovázel poutavým
povídáním.
Dále následovala praktická část - nejprve zdravověda,
následně pak chemie. Zdravověda byla velmi užitečná, vojáci nám například ukazovali, jakými způsoby se dá zastavit
krvácení a jak ošetřit otevřenou ránu. Nakonec jsme si vyzkoušeli i masáž srdce. Chemická část se zabývala převážně
jedovatými plyny, které se ve válkách používají, a jejich účinky. Naučili jsme se také, jak se máme zachovat při úniku nebezpečných plynů a jak si správně nasadit plynovou masku.
Na závěr jsme se šli podívat na hřiště, abychom si prohlédli zbraně a armádní vozidla.
Vojenská profese je obdivuhodná. Celý program se nám
všem moc líbil. Kromě toho, že jsme si odnesli drobné dárečky, dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Také jsme si
uvědomili, že bychom si měli vážit toho, v jaké zemi žijeme.
žáci 9. třídy
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Historie vaření piva v Prakšicích
Povídání o pivu můžeme začít
tradičním: „Už starý Egypťané…“ U
piva je to zcela namístě. Pivo bylo již
ve starém Egyptě považováno za dar
od bohů a používalo se dokonce jako
peníze. Potvrzují to i objevené hieroglyfy a je z nich možné vyčíst, že
pivem se platilo i lidem, kteří stavěli
pyramidy. Pivo starověkého Egypta
mělo pouze 3% alkoholu, ale obsahovalo mnoho vitamínů a díky svému složení i účinkům podle všeho
dodávalo egyptským stavitelům pyramid potřebnou sílu. Nicméně historie piva je ještě starší. Za vynálezce
piva se nejčastěji označují Sumerové,
a to již před 6 000 lety. V Evropě se o
rozšíření pití piva později zasloužili
Germáni a od nich se naučili pít a vařit pivo i Slované. Keltové totiž dávali
přednost medovině a kolem středomoří se zase pilo hlavně víno. Od té
doby uplynulo mnoho vody, pití piva
však zůstalo u nás dodnes velmi oblíbené. Pivo je považováno za jeden
z českých symbolů a od roku 2008 je
název České pivo chráněno jako zeměpisné označení. Oblíbenost piva
dokládá celá řada „pivních“ přísloví:
„Hlad je převlečená žízeň“
„Teprve pivo učinilo žízeň krásnou“
„In vino veritas, in pivo taky“
„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“
„Pivo je důkazem toho, že Bůh nás
miluje a chce, abychom byli šťastní“
a nebo, jak říká český klasik Jára Cimrman: „Lepší pivo v žaludku, nežli
voda na plicích“
Tolik úvodem. První písemný
záznam o vaření piva v Prakšicích
je z roku 1671. V přiznávacím listu Matouše Tengelota z uvedeného
roku je jako součást prakšického
panství uváděná tvrz, dvůr, pivovar, palírna, olejna, mlýn, ovčírna a
chalupa pro čeleď. Rovněž při předání léna po zemřelém Alexandru
Winklerovi jeho třem synům v roce
1696 patřily k soupisu majetku tvrz,
dvůr, pivovar, palírna a také vinný
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a pivní šenk. Každá vrchnost měla
snahu mít vlastní výrobu piva a kořalky, které šenkovala svým poddaným. V době nevolnictví, to je až do
roku 1781, bylo poddaným dokonce
stanoveno, kolik piva musí v místním šenku vypít! Když se tak nestalo, musela scházející tržbu vrchnosti
doplatit obec. První písemná zmínka o existenci pivovaru v Prakšicích
je tedy z roku 1671, ale pivovar existoval v naší obci pravděpodobně už
mnohem dříve, již v první polovině
16. století (viz ilustrační obrázek).
Napovídají tomu i dochované záznamy sporů brodských měšťanů s
okolní šlechtou o právo vařit a prodávat pivo a šenkovat víno. Pivovar
s prodejem piva i šenkování vína
a pálenky byly totiž významným
zdrojem příjmů vrchnosti. Pro výrobu piva si prakšická vrchnost dokonce pěstovala vlastní chmel. Pěstovala ho v místní trati Chmelnice,
to je v prostoru za bývalou obecní
pálenicí jižním směrem na pravém
břehu potoka Holomňa a také ve
Greftech, na jižním svahu nazývaném v minulosti Chmelnická hora.
Chmel se v Prakšicích pěstoval minimálně až do poloviny 18. století. Chmelnice jsou ještě zobrazeny
na nejstarší dochované katastrální
mapě Prakšic z roku 1740. O tom,
že jsou u nás podmínky pro pěstování chmele příznivé, svědčí i fakt,
že dodnes se na některých místech
katastru obce - kolem potoku Holomňa a v trati Pod Nádavky vyskytuje divoce rostoucí chmel. Ovšem
srovnávat tehdejší pivo s tím dnešním je asi velmi obtížné. A to jak
do chuti, tak do vzhledu. Až do 19.
století se vyrábělo pivo „svrchním“
kvašením, pak se rozšířilo kvašení
spodní. S tím jak středověké pivo
vypadalo vzhledově, souvisí i vznik
slova „ožrala“. Dnešní význam slova „ožrala“ je vulgární označení pro
člověka, který nezřízeně, často a ve
velkém množství konzumuje alkoholické nápoje. Slovo ožrala však

původně pochází ze slova ožrat se,
které je zase odvozeno od způsobu
konzumace středověkého piva. Pivo
v raném středověku nebyl nápoj,
tak jak ho známe dnes, ale jednalo
se o zkvašenou kaši, která se jedla
pomocí lžíce. Raně středověké pivo
se na rozdíl od vína nepilo, ale jedlo - žralo. Nezřízený konzument
vína proto byl opilec (pil víno), nezřízený konzument piva byl ožrala
(žral pivo). Při převzetí prakšického
léna v roce 1748 šlechtickým rodem
Kauniců, byl brodským vrchnostenským úřadem vypracován rozpočet
na opravu starých prakšických panských budov. Ty tehdy hrozily sesutím. Byl proto vypracován rozpočet
na jejich opravu a to v částce 1542
zlatých. Sešlý pivovar rovněž vyžadoval opravu za dalších 973 zlatých
a zřízení pivního a vinného sklepa
za dalších 283 zlatých. Můžeme se
tedy oprávněně domnívat, že to byl
konec „prakšického vaření piva“.
Provádět nákladnou opravu prakšického pivovaru nebylo nutné, poněvadž Kaunicové měli k dispozici
funkční a výkonnější pivovar v nedalekém Uherském Brodě. Panské
sídlo v Prakšicích bylo tedy pravděpodobně opraveno bez pivovaru.
Byl v něm ponechán pouze šenk a
pálenice.
K povídání o historii vaření piva
patří i informace, jaké pivo se v naší
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obci čepovalo v době minulé. Před
převzetím prakšického léna rodem
Kauniců v roce 1748 se v místním
pivním šenku čepovalo pivo, které
si prakšická vrchnost sama uvařila
- tedy čepovalo se „Prakšické “. Jak
chutnalo a jakou mělo tehdy pověst
se nám nedochovalo. Kaunicovi
později čepovali v Prakšicích pivo
„Uherskobrodské“ ze svého uherskobrodského pivovaru. Když Kaunicovi postavili nový zemědělský
statek nad obcí, prodali starý panský
statek s hospodou obci. Ta hospodu

nejdříve provozovala sama, později
ji pronajímala různým nájemcům,
nejčastěji židovské národnosti. Jaké
pivo se v té době v obecní hospodě čepovalo, není známo. Rovněž
není známo, jaké pivo se čepovalo v
obci v soukromých hospodách v 19.
století – například u Židů Fridlera,
Moritze nebo Rottera. V roce 1922
byly v Prakšicích postaveny dvě
nové soukromé hospody - Běhůnkova a Záhorovská. Každá čepovala
jiné pivo. Tím si navzájem zdravě
konkurovaly, což v konečném dů-

sledku bylo dobře pro tehdejší místní „pivaře“. V Záhorovské hospodě
se čepovalo pivo z Jarošovského pivovaru a v Běhůnkově hospodě se
čepovalo pivo z pivovaru Janáček
Uherský Brod. Po znárodnění těchto hospod ponechali komunisté v
obci pouze jednu hospodu - bývalou Záhorovskou a v ní se čepovalo
až do jejího uzavření hlavně pivo ze
znárodněného uherskobrodského
Janáčkova pivovaru, který byl nejblíže.
Zapsal: František Buráň

Program na Vánoce ve farním kostele 2019
• 22.12. ve 14,00 hodin „Koledování u Betléma“ s FS
Holomňa
• 24. 12. od 8,00 do 14,00 hodin bude možnost si odnést
z předsíně kostela v Prakšicích „Světlo z Betléma„.
• 24. 12. ve 14,30 hodin mše sv. vigilie ze slavnosti
narození Páně – na konci mše sv. otevřen „ kostelní
betlém s Jezulátkem z Betléma.“ Mše sv. je zvláště pro
děti a žáky ZŠ, tatínky nebo starší farníky.
• 24. 12. ve 22,00 hodin Noční vánoční bohoslužba –
Půlnoční, při mši sv. bude zpívat chrámový sbor.
• 25. 12. Slavnost Narození Páně, slavnostní bohoslužba začne ráno v 8,30 hodin.
• Odpoledne bude otevřen kostel v Prakšicích 14,0017,00 hodin.
• 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv.
ráno 8,30 a odpoledne bude otevřen kostel v Prakšicích 14,00-17,00 hodin.

• 29. 12. Svátek sv. Rodiny při mši sv v 8,30 hodin
bude obnova manželských slibů.
• 30. 12. VÁNOČNÍ KONCERT „ Štěpánští koledníci „ a host : 1BAB Jana Osičková. Začátek koncertu:
17,00 hodin.
Štěpánští koledníci jsou především přátelé, kteří
spolu hrají a zpívají. Jejích název je odvozen od
tradice muzicírovat a zpívat o Vánocích. Jde o muzikanty z Prušánek, Mutěnic, Dolních Bojanovic a
Velkých Bílovic. V jejich repertoáru najdete lidové
vánoční písně, folk i gospel.
Vstupné : dobrovolné
• Silvestrovská mše sv. na poděkování 31.12. v 17,00
hodin.
• Na Nový rok 2020 mše svatá ráno v 8,30 hodin.

TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Vážení sportovní přátelé, fotbaloví fanoušci,
se závěrem roku je čas na hodnocení našich sportovních výsledků. Jsem rád, že naše obce si nadále drží laťku hodně vysoko v obsazení 3 mládežnických mužstev
a mužů. Podívejme se jak jednotlivá mužstva zvládla
podzimní soutěž a jakou výchozí pozici na jaře budou
mít.
Přípravka
Už od loňské sezony je rozhodnuto, že se nebudou
nijak evidovat výsledky jednotlivých zápasů ani sestavovat tabulky. To přináší všem dětem větší radost a
nadšení pro společnou hru. Trenéři se mohou soustředit jak na týmovou hru tak i na individuální hru hráče.
U dětí je vidět na každém tréninku zlepšení a týmo-
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vá souhra při zápase.
Děkujeme všem rodičům za podporu a budeme
rádi, když budou dále vést aktivně děti k fotbalu. Určitě
rádi přivítáme nové hráče, zázemí pro ně je na velmi
dobré úrovni.
Žáci
Novou fotbalovou sezónu 2019/20 jsme začali s velmi omlazeným týmem. 5 hráčů odešlo do týmu dorostu
a nahradilo je 6 kluků, kteří přišli z přípravky. Kluci se
dobře herně zapojili a prokazují nebojácnost i bojovnost na velkém hřišti. Hned ze začátku sezóny se nám
zranila velká opora týmu kapitán Matěj Helísek, který by měl na jaro být připraven a fit. Kluci prokázali
týmového ducha a fotbalovost a v 11 zápasech 7 krát
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ochutnali výhru ,2 remizovali a 2 prohráli. Získali 23
bodů a jsou na 3 místě jen o skóre za druhou Nivnicí.
V zimní přestávce pokračujeme každý čtvrtek s fotbalem na umělé trávě a pilujeme fotbalové dovednosti a
udržujeme fyzičku. Plánujeme po Novém roce uspořádat pro kluky zimní víkendové soustředění, na kterém
potrénujeme fyzičku a připravíme se na jarní sezónu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům a jedné slečně za poctivý přístup k tréninkům a věřím, že
se to zůročí v jarní části a odehrajeme další skvělé zápasy. Michalovi Ďuricovi za příkladný trénink našich
brankařů dále našim věrným fanouškům a rodičům za
podporu.
Dorost
Jak už víte do dorostu letos přestoupilo 5 hráčů
z družstva žáků. Dorostenci hrají krajskou soutěž a právem jsme hrdí na jejich výsledky. Z 13 zápasů se jim
podařilo vyhrát 11 zápasů, získali 35 bodů a jsou na 1
místě, skóre v zápasech je 82:18. Klukům patří velká
gratulace a n a jaro neusnout na vavřínech. Je velmi důležité, že účast na trénincích mají kluci výbornou.
Jako tým mají skvělou partu a nadšení k fotbalu je
skvělou ukázkou proč hrát fotbal.
Věřime, že v zimní přípravě a jarní části sezony se
nám bude opět dařit dosahovat výborných výsledků.
Muži
Podzimní část sezony musím hodnotit jako výborný
start do okresního přeboru. Sestava mužů je podpořena

5 dorostenci, což bylo cílem všech trenérů. Začátek sezony byl výborný,
Po prvních 4 zápasů, bylo připsáno 12bodů. Pak
přišla i prohra, což bylo ihned kompenzováno opět výhrou. Celkem můžu říct, že tým jde správným směrem a
věříme dosažení dalších vítězných zápasů. Hodnocení:
V tabulce 4místo, 7 krát výhra + 2 remíza znamená 23
bodů a skóre 40:31. Rád připomenu, že současný kádr
se skládá z našich odchovanců. I příští rok připravujeme společné soustředění pro dorostence a muže.
Tak na start do jarní sezóny budou připravena
všechny mužstva.
O přípravu se starají trenéři: Pavel Němeček, Radim
Hladiš, Jiří Helísek, Michal Ďurica, Vladimír Sedláček,
Vladimír Polák. Všem děkujeme za čas věnovaný fotbalu.
Chci poděkovat všem našim fanouškům za podporu
při zápasech a těšíme se na vás opět v jarní sezóně.
Nesmím zapomenout na velkou podporu obou obcí,
bez nich bychom nemohli fungovat.
Zázemí, které nám pomáhají financovat obce je velmi nadstandartní za což děkujeme.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomáhají Prakšicko-Pašovském fotbalu. A jménem TJ SOKOL Prakšice – Pašovice popřát pevné zdraví, klidné prožití vánoc,
úspěšný vstup do nového roku 2020.
Za výkonný výbor TJ Sokol Prakšice Pašovice
Libor Langer

Naši rybáři
Je konec roku, nastává čas vánoční, čas klidu a rozjímání. I příroda se chystá na svůj klid a zimní
spánek. Vody na rybnících nám zamrznou a zapadají sněhem. Pro nás
rybáře nastal čas na hodnocení letošního roku, který nám tak rychle
utekl.
Náš spolek rybářů spojuje lidi,
kteří mají zájem o ryby a rybaření.
Jsme parta nadšenců, kteří se snaží,
aby v našich vodách a rybnících byl
život. Ryby aby žily v co nejlepším
a zdravém prostředí a příroda byla
v co nejlepším stavu. Toto je to hlavní poslání nás rybářů. První práce
pak zábava. Teprve potom se můžeme věnovat chytání ryb a odpočívat
u vody.
Během roku pořádáme několik
společenských a kulturních akcí.
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Rybářské závody pro děti, které jsou
velmi oblíbené. Rybářské závody
pro dospělé. Dále výlovy rybníků
a tradiční rybářská zábava. Zába-

vu pořádáme vždy poslední sobotu
v listopadu, na kterou všechny srdečně zvu.
Spolek rybářů má bezmála sto

Prosinec 2019

Prakšické noviny
členů. Z toho máme hodně dětí a
mládeže. Při naší škole v Prakšicích
funguje kroužek mladých rybářů,
který vede pan Roman Bándri. Vychovává novou generaci rybářů,
kteří snad budou pokračovat v naší
práci. Za snahu a čas, který tomu věnuje, mu patří poděkování. Dospělí
členové spolku se větší či menší měrou podílejí na chodu spolku. Kdo
z jakým úsilím, snahou a aktivitou
je na každém členu. Práce z údržbou kolem rybníků je opravdu hodně. Snažíme se, aby prostředí kolem
vod bylo co nejlepší. Kdo chodí na
procházky kolem našich rybníků, se
může o tom přesvědčit. Chci poděkovat všem členům spolku za práci
a čas, který věnovali našemu spolku.
Bez vás by náš spolek nemohl fungovat.
Rád bych touto cestou poděkoval
starostovi obce Prakšice panu Jose-

Prosinec 2019

fu Hefkovi a všem zastupitelůmoObce Prakšice za podporu a přízeň,
kterou nám rybářům dávají. Věřím,
že tomu bude i nadále a naše spolupráce s vámi se bude nadále rozvíjet.
Přeji v tento vánoční čas všem

rybářům a občanům obce Prakšice
krásné a spokojené vánoce. Všem
hodně zdraví, klidu a pohody, ať se
vám daří v práci i v osobním životě.
Za spolek rybářů z Prakšic
a Pašovic předseda Josef Gajdůšek.
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Hody

Rozloučení s prázdninami
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Slavnosti vína

POZVÁNKA
1.1.2020 se uskuteční na hřišti v 18.00 hodin

novoroční ohňostroj
Plesy v roce 2020
11.1.2020 - ples SRPŠ

8.2.2020 - ples TJ Sokol

Odvoz plastů I. pololetí 2020
9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6.2020
Prosinec 2019
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Adventní prodeje

Holomňa 10 let

Adventní prodeje

Nová herní sestava

Holomňa 10 let

Holomňa 10 let

Výlet hasiči

Výlet hasiči
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