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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu léto a to takové, které si pamatujeme z dřívějších dob, nepřišlo horké a suché léto, ale konečně tu máme
i téměř pravidelný déšť bez souvislých
tropických teplot.
Jsem rád, že skončila omezení týkající se pandemie, se kterou jsme bojovali měsíce a takovou situaci nikdo z nás
ještě nezažil. Při této příležitosti bych
chtěl znovu poděkovat ženám, které na
počátku nouzového stavu šili roušky,
poděkovat vám všem, že jste dodržovali
nařízení vlády a nedošlo v naší obci k šíření nákazy. Jsem rád, že znovu můžeme vídat svoje rodiče, prarodiče, kamarády a známé bez jakýchkoliv omezení.
Doufám, že do normálu se vrátí po
prázdninách i provoz školy, který byl
téměř 3 měsíce výrazně regulován. Děkuji vedení školy a všem pedagogickým
pracovníkům, že se přizpůsobili situaci
svých žáků a pomocí počítačů a telefonů zajistili výuku. Děkuji jim i za rodiče
zejména žáků 9. třídy za přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy, na
které se žáci hlásili a nakonec tam byli
i přijati. Děkuji i nepedagogickým pracovníkům školy za zvýšené úsilí, které
se sebou neslo dodržování hygienických opatření související se zvýšenou
spotřebou zejména dezinfekčních prostředků.
Jak jste jistě mnozí zaznamenali,
z veřejných zdrojů, celá pandemie měla
velmi negativní vliv na fungování ekonomiky, zejména na daně, které tvoří
téměř celý příjem obcí. Samozřejmě se
celá situace projevila v příjmech obce
za měsíc květen, kdy jsme obdrželi
o 408 000 Kč méně než za stejné období roku 2019. V červnu byla tato částka nižší o 479 000 Kč. Je předpoklad,
že celkové příjmy za letošní rok budou
nižší o cca 20 – 25% proti letošnímu
schválenému rozpočtu.
V červnu se nám podařilo opravit
plot mateřské školy u příjezdu k sálu.
Zbourali jsme plot starý, odstranili
nefunkční bránu a postavili plot nový,
který prosvětlí celou zahradu a nebude
ohrožovat děti padajícími okrasnými
cihlami. Odstranil se i starý plot u hři-
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ště a staví se plot nový, který vzhledem
bude navazovat na plot stávající. Opravili se nerovnosti na komunikaci zejména ve Greftech.
Máme dokončenu dokumentaci
zpomalovacího prahu u hřiště, vyřizuje
se souhlas správního úřadu v Uherském Brodě. Práh včetně opravy povrchu celé komunikace do Greftů bychom chtěli realizovat příští rok, kdy
máme možnost požádat Zlínský kraj
o dotaci.
Přestože jsme v loňském roce nezískali dotaci na dětské a workautové
hřiště z Ministerstva pro místní rozvoj,
koncem června jsme obdrželi zprávu,
že dotaci obdržíme a zpětně dostaneme uhrazenu i tu část za herní prvek,
který jsme loni pořídili ze svého rozpočtu. Možná se nám celá akce podaří dokončit ještě letos, nejzazší termín
dokončení je říjen 2021.
Máme schválenou dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí
na modernizaci sběrného dvora, jejíž
součástí bude pořízení 9 ks kontejnerů
na odpad (bio, papír, plasty, suť, velkoobjemový odpad) a kamerový systém.
Celkem bylo hodnoceno 450 projektů,
vybráno bylo jen 75. Celková částka
činí 608 000 Kč, dotace činí 85% z této
částky. Realizace by měla proběhnout
do konce letošního roku.
Obdrželi jsme i zprávu o schválení dotace na rekonstrukci počítačové
učebny v základní škole, která se také
realizovala loni. Ještě letos bychom
měli dostat z MMR cca 1,1 mil. Kč.
Do školy byla pořízena nová 3D
tiskárna, aby si žáci mohli vyzkoušet,
jak technologie 3D tisku pracuje a co
se na ní dá všechno vyrobit. Myslím si,
že naše základní škola je jednou z mála
v okrese, kde je tato technologie žákům
k dispozici. V průběhu prázdnin se dočkají úprav i prostory školní družiny,
bude nově vymalována, bude vyměněna podlahovina a budou instalovány
nové skříně.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom,
že bude zpracována změna č. 1 územního plánu obce. Při této příležitosti bylo
jednáno s vlastníky pozemků před školou o jejich reálném využití jako plochy
pro bydlení. Při jednání došlo ke kom-

promisní dohodě s tím, že zhruba polovinu této plochy by obec mohla využít
pro budoucí stavbu rodinných domů.
Doufám, že po dohodě na způsobu
využití se členy zastupitelstva budeme
s vlastníky pokračovat v jednotlivých
krocích, které povedou v konečné fázi
k zastavění tohoto území.
Řešíme i dotaci na stavbu schodů
ke kostelu, čekáme, jestli bude splněna
podmínka poskytnutí dotace, kterou
jsme v zastupitelstvu schválili.
Musíme řešit i problém poškozeného chodníku do Vinohradů nákladními auty, které navážely kámen na stavbu nového rybníka. Investor, Rybářství
Hodonín s.r.o. tento problém nemá
snahu řešit, ačkoliv jsem je již dvakrát
písemně žádal o opravu. Fotografii stojících aut najdete v novinách na jiném
místě.
S ohledem na pandemii a nejistotu,
která stále trvá, a týká se dalšího vývoje
nákazy, jsme se rozhodli, že letos nebudeme organizovat ukončení prázdnin,
zrušeny také byly slavnosti vína.
Myslel jsem si, že zkušenosti, které jsme získali od března, přispějí
k tomu, že se k sobě budeme chovat
vstřícněji, ohleduplněji a nebudeme
si dělat schválnosti. Hluboce jsem se
mýlil, neustále si otravujeme život navzájem parkováním na chodnících,
na nešvar, na který poukazuji několik let. Nechápu, proč musí parkovat
přes zákaz zastupitelstva obce nákladní auto před rodinným domem ve
Vinohradech, kde je problém projet
a vyhnout se protijedoucímu vozidlu
i za normálních okolností. Nechápu,
proč nákladní auta navážející kámen
na stavbu nového rybníka musí stát na
chodníku směrem do Vinohradů. Nechápu, proč domíchávač betonu musí
znečistit komunikaci na Vinohrady
blátem a nikomu z řidičů to nevadí.
Někdy si připadám jak obecní policajt, který jezdí, fotí, telefonuje, píše
a dohaduje se o nápravách způsobených škod.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát prožití krásného letního počasí
a co nejrychlejší návrat k normálnímu
způsobu života.
J. Hefka
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 9. veřejného zasedání konaného ve středu 10.6.2020.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 Praha 5 – snížení
ceny díla o 65 122,- Kč vč. DPH.
6. Schvaluje návrhy na změny v územním plánu Prakšice:
- navrhnout vhodné plochy pro bydlení,
- zapracovat plochy protierozních opatření uvedené
v plánu společných zařízení obce,
- řešit vhodné funkční využití lokality Drahy nad

vodní plochou,
- prověřit plochu pro rekreaci RI 35,
- navrhnout vhodné parkovací plochy v obci,
- řešit přeložky vedení VN v lokalitě Záhumenice.
7. Neschvaluje žádost o souhlas s vjezdem nákladního
vozu do místní části Vinohrady a s jeho případným
parkováním před domem čp.108.
8. Schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2020.

Společenská kronika

Evidence obyvatel

V dubnu se dožila významného životního
jubilea 85 let paní Marie Buráňová,
v květnu pan Stanislav Běhůnek 90 let
a v červenci 90 let pan Alois Dítko.
K významnému
vý
jubileu oběma ještě jednou srdečně blahopřejeme!
me!

1. Narození - 4
2. Přihlášení - 4
3. Úmrtí - 8
4. Odhlášení - 3
Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 30.6.2020 - 1025.

Vítání občánků
Ve středu 24.6.2020 jsme na obecním úřadu slavnostně přivítali nové občánky naší obce. Jednalo se
o Nelu Bartákovou, Petra Kováře, Kláru Goišovou
a Viktora Mlýnka.

Červenec
Č
2020

Vítání zahájil svým vystoupením na housle Aleš Baránek, 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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Mimořádný školní rok 2019/2020
Takto bude uplynulý školní rok
bezesporu hodnotit každý, koho se
škola v tomto roce týkala – žák, rodič, učitel, zaměstnanec školy nebo
občan, který se zájmem dění sledoval
v médiích. Probírám se materiály při
přípravě výroční zprávy školy a k zápisu do kroniky a znovu si tak připomínám tento atypický školní rok
měsíc po měsíci.
O prázdninách se dělalo vše pro
to, aby školní rok byl zahájen v klidu a bez rušení řemeslnickými pracemi. Proběhla rekonstrukce topení,
v počítačové učebně byla vyměněna
nevyhovující podlaha, na základě
projektu MAP byla realizována výměna všech počítačů v počítačové
učebně za nové včetně příslušenství
a také byly zakoupeny nové židle
k počítačům. Realizovaly se opravy
dané hygienickou stanicí. Nově byla
naistalována schodišťová plošina pro
invalidy. Díky pochopení obecního zastupitelstva mohl být pořízen
kvalitní nábytek do sborovny, který
nahradil již nedostatečný Universal
ze 70. let minulého století. Ten byl už
předtím jako nevyhovující vyřazen
ze tříd a sloužil dál. Učitelé a návštěvy učitelského sboru teď mají sborovnu se zázemím, které léta chybělo
a za které se nemusíme stydět. Na
školní zahradu obec zakoupila nové
hrací prvky, které nahradily stávající
poškozené a tedy i nebezpečné. Děkuji tímto jmenovitě panu starostovi
a členům obecního zastupitelstva za
zájem o školu, pochopení její aktuální situace, vstřícnost a konkrétní
kroky při financování potřeb školy.
Nový školní rok mohl začít. Do
učitelského sboru jsme přivítali nové
posily – paní učitelku Mgr. Alenu
Braunerovou z Uherského Brodu,
která se po celý rok příkladně věnovala prvňáčkům, paní učitelku Mgr.
Martinu Běhůnkovou z Prakšic, která
s porozuměním převzala žáky čtvrté
třídy a do školní družiny nově nastoupila paní vychovatelka Bc. Martina Gajdošíková z Prakšic. Všechny
jmenované budou pokračovat v práci
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pro prakšickou školu i v dalším školním roce.
Pokračovalo úsilí vedení školy
o zapojení co největšího počtu dětí
do zájmové činnosti, zejména sportu. Škola nabízela množství kroužků
s různým zaměřením, ale ne všechny
se otevřely z důvodu nezájmu žáků.
Podařilo se však prosadit záměr
o zvýšení počtu sportovních kroužků zapojením do celostátního projektu Asociace školních sportovních
klubů Sportuj ve škole. Mohly tak
být zdarma otevřeny hned tři pohybové kroužky pro mladší žáky. Dále
pokračovala činnost basketbalového
kroužku při školním klubu, dalších
dvou basketbalových kroužků pro
chlapce a děvčata zřizovaného Spartakem Uherský Brod. Po mnoha letech se podařilo také rozjet činnost
juda z oddílu Judo Uherský Brod pro
předškoláky a mladší žáky.
Škola se zapojila i do dalších
projektů, z nichž největším jsou bezesporu Šablony II. Díky nim pracovaly ve škole i školce paní školní
asistentky, žáci ohrožení školním neúspěchem měli možnost navštěvovat
kroužky doučování a také ostatní si
zdokonalovali čtenářskou gramotnost v Čtenářských klubech. Díky
tomuto projektu EU jsme zakoupili

množství pomůcek, na které bychom
finančně nedosáhli z běžného rozpočtu školy. Projekt bude ukončen
v prosinci 2020. Již teď uvažujeme
o zapojení se do poslední fáze tohoto
projektu – Šablon III, které proběhnou v podobném režimu.
Druhým finančně náročnějším
projektem byl projekt krajského úřadu Podpora dovybavení dílen. Dosáhli jsme na celkovou částku 100
000 Kč – z toho 70 000 Kč byla dotace krajského úřadu Zlínského kraje,
o poskytnutí 30 000 Kč z rozpočtu
obce rozhodlo na svém jednání zastupitelstvo obce Prakšice. Všechny
tyto finance šly na dovybavení školní dílny příslušnými dílenskými pomůckami a nářadím.
Dále jsme využili nabídky ministerstva školství a zapojili se do projektu Podpora výuky plavání, který hradí
cestovné pro žáky 1. – 3. třídy navštěvující hodiny plavání v Uherském
Brodě. Cestovné obvykle platí rodiče.
Opět jsme otevřeli ranní školní
družinu pro děti zapsané do odpolední školní družiny.
Co se nám nepodařilo? Z důvodu aktuálního nezájmu nebo nepochopení rodičů se nepodařilo otevřít
druhé oddělení školní družiny pro
žáky 1. stupně nebo pravidelnou den-
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ní činnost školního klubu pro žáky 2.
stupně. Přitom zájem o umístění dětí
do mimoškolních činností je stále velký – rodiče však děti formálně nepřihlásili v dostatečném počtu.
Pokračovali jsme v běžných školních aktivitách – pořádali jsme sběr
papíru, mimořádně aktivní jsme byli
v Recyklohraní, hlavně ve sběru baterií, kdy žáci díky výsledkům získali
možnost zakoupení stolního airhockeye, pracovali pro humanitární hnutí Stonožka, realizovali lyžařský kurz
v Čenkovicích, pořádali exkurze a zájezdy např. do Budapešti. Objednaný
jarní zájezd do Vídně a jiné aktivity,
včetně účasti na okresních kolech
olympiád a soutěží, se již nemohly
uskutečnit. Od 11. března 2020 se mimořádným opatřením ministerstva
zdravotnictví uzavřely všechny školy.
Mateřská škola byla uzavřena o dva
dny později po dohodě se zřizovatelem z důvodu malého počtu přihlášených žáků. Ve školství nastala situace,
kterou zatím žádná generace nezažila.
Z důvodu šíření pandemie COVID-19
byla přijata bezprecedentní hygienická opatření nejenom ve školství. Byla
provázena jistým chaosem a zmatky
ze strany nadřízených orgánů, zda
a jak pokračovat ve výuce. Informace se často dostávaly do školy pouze
z médií. Docela rychle jsme sami našli
cestu, jak nejlépe v podmínkách naší
školy situaci zvládnout. Učitelé se
přizpůsobili možnostem rodin a podle toho volili metody a formy spolupráce s žáky a rodiči. Učili jsme se
všichni za pochodu, vyzkoušeli různé
platformy digitálního spojení. Ukázala se jedna dávno známá pravda –
ti žáci, kteří se poctivě připravují na
výuku, připravovali se stejně poctivě
a mnohdy i nadstandartně, bavilo je
to. Ti, kteří škole a domácí přípravě
věnují minimum pozornosti, přistupovali k plnění žákovských povinností stejným způsobem, nebo i horším,
i teď. Učitelé však i pro tyto žáky měli
vždy připraveny materiály třeba v listinné podobě, paní školní asistentka
na žáky v domluvených časech čekala
ve škole – ne všichni si pro úkoly vůbec přišli, někteří až po opakovaných
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urgencích, třeba i rodičů.
Usmívám se nad diskuzemi
pod články v médiích o velkých prázdninách pro učitele
v době koronaviru. Opak je
pravdou. To, co žákům jindy řekneme, si ihned ověříme a můžeme jít dál. V této
době učitel zadal úkol a čekal
na reakci od žáka. Nastalo
opakované posílání mailů
s úkoly, jejich oprava, posílání zpět, opět oprava, posílání
zpět, uložení. Mezitím někteří úkol
zvládli a pracovali na dalším, jiní se
k němu nedostali ani po urgencích.
Zvonící mobily, pípající zprávy v kteroukoliv denní i noční hodinu. Do
toho péče o vlastní rodinu a výuka
vlastních dětí. To je realita. Pro mnohé se situace ještě zhoršila umožněním dobrovolného nástupu žáků do
škol. Všichni žáci nenastoupili, tak
se pokračovalo v distanční výuce, ale
zároveň i běžné výuce. Do běžné výuky se zapojili nejprve žáci 9. třídy a to
ti, kteří se připravovali na přijímací
zkoušky. Od 25. 5. mohli dobrovolně
nastoupit i žáci 1. stupně – u nás celkově nastoupilo 34 žáků. Vše se odehrávalo za dodržování mimořádných
hygienických opatření.
Děkuji všem učitelům, kteří svědomitě přistupovali ke své práci,
připravovali pro žáky pracovní listy,
prezentace, videokonference.
Zároveň také velmi děkuji všem
rodičům, kteří se poctivě, vedle svého
vlastního zaměstnání nebo při pobírání OČR, věnovali distanční výuce,

spolupracovali s učiteli, vedli své děti
k odpovědnosti a poctivému přístupu
k práci. Vím, že toto všechno se jim
v budoucnu v dobrém mnohokrát
vrátí, tak jako všechny investice vložené do svých dětí. Velmi si cením
jejich spolupráce s učiteli a míře pochopení této mimořádné situace.
Školní rok je za námi, prázdniny
a dovolené před námi. Škola opět
ožila řemeslnickými pracemi. Tentokrát dostane zcela nový kabát školní
družina. Čeká ji nová výmalba, nová
podlahová krytina, ale hlavně nový
nábytek. Věříme, že se dětem v družince bude ještě více líbit. V novém
školním roce se opět pokusíme otevřít druhé oddělení školní družiny,
abychom vyšli vstříc zaměstnaným
rodičům i žáků 4. a 5. třídy. Sledujte prosím naše webové stránky – je
už zveřejněn rozvrh hodin i nabídka
kroužků.
Všem přeji klidné léto s dostatkem odpočinku a pevné zdraví!
Mgr. Marcela Chmelová
ředitelka školy
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Střípky ze školky
Jak už možná většina z Vás postřehla, v dubnu loňského roku jsem
se po dlouhých 6 letech (strašně rychle to uteklo) vrátila po rodičovské
dovolené zpátky do prakšické školky.
Loňský školní rok byl krásně rozjetý, děti byly v plném očekávání léta
a prázdnin. Pro mě to byla velká změna a už pouhý dojezd školního roku
v zajetých kolejích.
Po letních prázdninách jsme do
nového školního roku 2019/2020
vpluli ani nevím jak. Při plánování
jsme se s kolegyněmi snažily ponechat
osvědčené a oblíbené akce, ale naopak
některé nahradit jinými, novými. Plánů bylo hodně, ale letošní nelehká
situace nám nepřála. Na jednu stranu jsme byly rády, že nemusíme čelit
riziku nákazy, které bylo všude plno
a mohly jsme být doma s rodinami,
stejně jako vy se svými dětmi, ale na
druhou stranu nám bylo po dětech
opravdu smutno. Abychom byly dětem blíž a pomohly rodičům zpestřit
čas s dětmi doma, nabízely jsme rodičům „Nápadníček činností“, který
měl jednak pomoci děti zabavit, nabídnout jim trošku jinou hru, činnost
či tvoření. Měly jsme velkou radost,
z fotografií jako zpětné vazby od Vás,
rodičů, jak jste s dětmi tvořili, vařili,
hráli si a motivovalo nás to k dalším
nápadům pro Vás. Za to, jak jste to
zvládli, Vám děkujeme.
Když se ale otočíme zpátky, od začátku školního roku už jsme ušli kus
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cesty. Podzim byl v duchu tradičních
krásných akcí, jako je například opékání brambor. Starší děti už ví a znají, kdežto pro děti mladší to bylo něco
nového a neznámého. Moc jsme si
dopoledne užili a dětem moc chutnalo. Pro příště víme, že bude potřeba více brambor. Podzimní počasí
si z nás tak trošku dělalo legraci. Při
pouštění draků se s námi větřík moc
nekamarádil, ale nás to neodradilo
a děkujeme rodičům, kteří se také
zúčastnili a pomohli nám. Stejně tak
deštivý lampionový průvod neměl
takové kouzlo, ale broučky jsme do
postýlek uložili, zazpívali jim ukolébavku, uzamkli zahradu, a jestli letošní zimu „nezimu“ prospali nebo
ne, to už taky nezjistíme. Ale my se
nevzdáváme a nebudeme se na svět
mračit. Ba právě naopak. S končícím podzimem jsme se vypravili na
dopolední výlet
do
zábavného
centra Smajlíkov.
Bylo to úžasné
dopoledne plné
výskotu, dovádění, zábavy a dětské radosti.
Prosinec nemůže začít jinak,
než
návštěvou
mikulášské družiny. I k nám do
školky Mikuláš
zavítal. Ač to

měli někteří „zlobílci“ nahnuté, čertíci i letos odešli s prázdnou a andílci
nám nadělili spousty dobrot. Protože
všichni moc dobře znáte předvánoční
přípravy a shon, s kolegyněmi jsme se
rozhodly zorganizovat vánoční akce
trošičku dříve. Dílničky jsme pojaly v duchu mikulášsko-adventních
a vánoční besídku také nenechaly na
poslední chvíli a udělaly jsme dobře.
Poslední předvánoční týden byl plný
vánočních radovánek. Děti poznaly,
jak to je, když Ježíšek přijde s nadílkou dvakrát, užily si vánočních tradic
a zvyků v pohodě, klidu a bez spěchu.
Po vánočních prázdninách a novém
roce jsme se těšili na krásnou bílou
zimu, přivolávali ji písničkami, obrázky, říkankami, kde čím a dočkali jsme
se maximálně tak ucpaného nosu
a rýmy. Letošní školní rok byl v duchu
odkládání. Není sníh? Odložíme. Jsou
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chřipky, přeložíme… Kouzelného
karnevalu plného princezen, zvířátek, víl, pohádkových hrdinů a dalších
krásných kostýmů jsme se dočkali.
Karnevalové veselí, zpěv a dupot při
tancování a soutěžení se neslo celou
školkou a budeme na něj určitě dlouho vzpomínat. Stejně jako na masopustní „obchůzku“ vesnicí za dopro-

vodu zpěvu, řinčení a masopustních
tanečků, které nás při krátkých zastávkách zahřály a ještě víc rozveselily.
Po dlouhé pauze bez školky jsme
se 25. května opět sešli, i když pouze
s omezeným a malým počtem dětí. Ač
jsme se na sebe vzájemně velice těšili,
omezení, mimořádné nařízení a provoz nám nedovolovali žádné z plánovaných
akcí
uskutečnit. Den
dětí, jako jedinou
akci po obnovení
provozu školky,
jsme oslavili pouze v uzavřeném
kruhu několika
málo dětí, ale
snažili jsme se,
aby si děti svůj
den užily. Cestu
za pokladem plnou úkolů, překážek a nástrah
děti zdolaly levou

zadní a krom pokladu si zasloužily i pravé letní sladké osvěžení. A to
jsme na konci našich školkových akciček a zábav. Dokonce ani rozloučení
s předškoláky, kteří po prázdninách
nastoupí do 1. třídy a s jejichž většinou jsme se viděli naposledy na konci
zimy, před uzavřením školky, se nemohlo zorganizovat. Ale my se nedáme odradit a s budoucími školáčky
se rozloučíme na konci prázdnin na
tradičním slavnostním rozloučení na
obecním úřadě. Přesné datum ještě
v průběhu prázdnin upřesníme. A po
prázdninách už se budeme ve školce
těšit také na nové děti, které školáky
v plné míře nahradí.
Závěrem bych Vám chtěla popřát
pevné zdraví, užijte si léto, snad nám
alespoň sluníčko a počasí bude přát,
a važme si chvil, které můžeme strávit
se svými blízkými.
Za celý kolektiv MŠ Prakšice
Bc. Ivana Michalčíková,
vedoucí učitelka MŠ Prakšice

Prakšické hospody
V písemné zmínce z roku 1696 je uvedeno, že nejstarší
místo, kde se v Prakšicích šenkovalo víno, pivo a pálenka,
byl panský statek. Stával na východě naší vesnice a později dostal čp.1. Když Kaunicové postavili nový zemědělský
dvůr nad vesnicí, ze starého panského statku zůstala jen palírna a hospoda. Později obojí Kaunicové prodali obci a ta je
pak pronajímala různým nájemcům, nejčastěji židovské
národnosti. O tom, jak v roce
1831 hospoda s palírnou vyhořela a Žid Jakob Fridler v ní
přišel o obrovské zásoby alkoholu, jsme psali v minulém
povídání o historii pálení slivovice v Prakšicích. Hospoda
vyhořela opět v roce 1918.
V dobovém tisku se píše: „…
při vaření povidel chytil trám
u komína.“ Následně prodala obec vyhořelou hospodu
se zahradou řezníkovi Janu
Záhorovském. Dle zápisků
Františka Běhůnka stávala
hospoda - šenk v dávné minulosti i uprostřed vesnice
na Dědině, na čp. 53 (později
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Jančovo, dnes jen potok před Běhůnkovým). Šenkování zde
měl povoleno od vrchnosti fojt, který zde naléval lihoviny,
mošty, medovinu a po panských honech připravoval pohoštění pro vrchnost. K hospodě dostal fojt od vrchnosti
i lepší pozemky, které mu museli poddaní robotou obdělávat. Konaly se zde rovněž schůze osadníků s vrchností
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a různé porady. Kolem roku1880 se do Prakšic přistěhoval
Žid Moric Rotter s manželkou Adelaide a s dvěma dcerami,
které se později v Prakšicích i vdaly. Moric Rotter si zřídil na
Horním konci v čp. 45 hospodu (dnes Kovářovo) a tu pak
úspěšně dvě desetiletí provozoval.
V roce 1922 byly v Prakšicích postaveny dvě nové hospody. Tu první postavil Jan Záhorovský (1887), rodák z Řetechova. Vyučil se řezníkem a uzenářem v Uherském Brodě.
Jako tovaryš po vyučení šel na vandr (na zkušenou). Pracoval u řeznických mistrů v Polsku, v Uhrách a v Rakousku.
Po návratu z vandru pracoval v Uherském Ostrohu, kde
se seznámil s Barborou Jahodovou z Prakšic-Vinohradů
a proto se po 1. světové válce usadil v Prakšicích. Zde odkoupil v roce 1922 od obce vyhořelý obecní hostinec na
čp.1, celý jej zbořil a na jeho místě postavil nový - viz foto
č.1 (Na fotu je před hostincem vyfocena prakšická dechovka kapelníka Chmeliny z Vinohradů, uprostřed v bílé košili
stojí starosta obce Josef Buráň a s ním i další spoluobčané.
Fotka je z dnešního pohledu silně „genderově nevyvážená“,
v té době ženy do hospody nechodily). K hospodě přistavěl
řeznický krám, lednici, porážku dobytka, dvě dílny, chlév,
kuželnu a tři obývací místnosti. „Pantáta“ Záhorovský, jak
se mu říkalo, nakupoval dobytek po celém okolí. Dobytek si
sám porážel a maso a masné výrobky prodával v řeznickém
krámě. Vyráběl výborné moravské klobásy, salámy, tlačenku, zabíjačkové speciality aj. Svou velkou tělesnou sílu často
uplatňoval mimo svou práci také při uklidňování bitkařů
při tanečních zábavách ve své hospodě. Byl členem Lidové
strany a byl také velký přítel 1. prakšického faráře Dvořáčka. V Záhorovské hospodě se konaly nejen zábavy a plesy
místních katolických spolků, ale na podzim a hlavně v zimě
se v ní hrávaly rovněž divadelní hry a šachové zápasy. V této
hospodě byla zřízena i první telefonní ústředna pro celou
obec. Pantáta Záhorovský měl sedm synů. Syn Svatoslav
vystudoval chemii a stal se prvním inženýrem z Prakšic.
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Své mládí popsal v knize povídek „Prakšické figurky“. Syn
Oldřich se vyučil také řezníkem, zůstal svobodný a bydlel
až do smrti v obytné části hospody. V Záhorovské hospodě
se čepovalo pivo z Jarošovského pivovaru. Led na chlazení
piva si v zimě „lámali“ u Prakšického potoka za Hladišovou
pekárnou.
V roce 1922 postavil druhou hospodu i sedlák František Běhůnek (1866) z čp. 23 s ženou Barborou - roz. Hladišovou. Postavil ji na svém pozemku Zahumenice. Nazval
ji „Hostinec Na nové ulici“ (viz foto č.2). S hospodou tam
postavil i rodinný dům čp.197 (viz foto č.3), do kterého se
odstěhoval i se synem Josefem Běhůnkem (1901). Ten se
v roce 1927 oženil s Marií Manovou z čp.8 a od otce Františka převzal hospodskou živnost. Josefu Běhůnkovi se narodili tři synové - Stanislav (1930), František (1932) a Josef
(1937). K hospodě si Josef Běhůnek přistavil kuželnu, chladírnu, porážku dobytka a řeznický krám a protože nebyl
vyučený řezník, řeznictví pronajal řezníku Josefu Talašovi
(1907), původem z Řetechova. Ten se vyučil svému oboru
v „konkurenční“ hospodě u mistra řezníka Jana Záhorovského. V té době v Běhůnkově hospodě bydlela v podnájmu
svobodná učitelka Vlasta Krejcárková.
Josef Talaš a Vlasta Krejcárková „v sobě
našli zalíbení“ a právě jejich svatba
z roku 1933 je zachycena před Běhůnkovou hospodou na uvedeném fotu č.2.
Po 2. světové válce odešel řezník Josef
Talaš do pohraničí, kde získal uvolněnou hospodu i s řeznictvím. Tam
k němu do učení později odešel i syn
hospodského Josefa Běhůnka František. V Běhůnkově hospodě se čepovalo
pivo z pivovaru Janáček Uherský Brod.
Led na chlazení piva si „lámali“ u potoka protékajícího Hůrkou.
„Zlom“ pro Záhorovskou a Běhůnkovu hospodu přinesl komunistický
převrat v roce 1948. Komunisté obě
hospody znárodnili. Stavitel Záhorovské hospody se toho naštěstí nedožil
- Jan Záhorovský zemřel v roce 1944.
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To stavitel té Běhůnkové - František Běhůnek si tím prošel
- zemřel v roce 1950. Komunisté usoudili, že v Prakšicích
stačí jen jedna hospoda a rozhodli, že jako hospoda bude
ponechána ta Záhorovská. Hospodu pak provozovala socialistická organizace Jednota dlouhých 30 let. (viz foto č. 4,
na kterém je před hospodou „fašank“ v roce 1977). Jednota nějakou dobu provozovala i řeznictví, kde určitou dobu
pracoval i vzpomínaný řezník František Běhůnek (1932).
Bývalou „Záhorovskou“ hospodou pak prošlo několik hospodských - vedoucích, z nichž musíme zmínit paní Františku Valeriánovou z Pašovic, později Karla Buráně z Prakšic
a jako poslední na Záhorovské hospodě pracoval Jaroslav
Moravčík z Pašovic. Ve zrušené Běhůnkově hospodě komunisté zřídili konzum-smíšené zboží a prodejnu textilu.
Namísto řeznického krámu bylo jednu dobu kadeřnictví
a v zadní části hospody byla zřízena knihovna, kde půjčovala knížky vzpomínaná Vlasta Talašová. V konzumu pracoval nejdříve jako vedoucí Jan Janča z Pašovic a později
Karel Buráň z Prakšic. V prodejně textilu pracovala nejdéle
jako prodavačka Marie Zalešáková. Konzum v Běhůnkově
znárodněné hospodě se provozoval až do roku 1966, kdy
byla v obci postavena v „akci Z“ nová prodejna potravin
vedle učitelských bytovek a následně byla předána k provozování organizaci Jednota. Prodejna textilu byla z hospody přemístěna kolem roku 1979 do zrekonstruovaného
Domu služeb, kterému bylo přistavěno další patro. První
patro Domu služeb bylo postaven rovněž v „akci Z“ v roce
1966. V té době stále ještě bydlel vedle Běhůnkové hospody v rodinném domě Josef Běhůnek ml. (1937) s rodinou.
Obec Prakšice od něho v roce 1981 dům a pozemky odkoupila, celou Běhůnkovu hospodu zbořila a na jejím místě postavila v „akci Z“ hospodu novou-viz foto č.5. Ta byla
slavnostně otevřena v roce 1983 (při otevření se čepovalo
pivo zdarma) a následně byla předána k provozování opět
organizaci Jednota. Prvním hospodským byl v ní Jaroslav
Moravčík z Pašovic. V nové hospodě byla zřízena i masna.
Jako prodavačka zde pracovala Eliška Varaďová z Pašovic
a určitou dobu, tehdy již důchodce, i řezník František Běhůnek (1932), který se tímto symbolicky vrátil zpět do míst,
kde se narodil a odkud odešel „za řezničinou“ do světa. Vše
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výše uvedené znamenalo definitivní konec i pro hospodu
Záhorovskou. V 90. letech byla nejdříve zbourána hospoda
a řeznictví a po smrti Oldřicha Záhorovského v roce 2002
i její obytná část.
Při povídání o prakšických hospodách stojí za to se zmínit o jejich roli v politickém životě obce v 1. polovině 20.
století. Vesnice byla tehdy rozdělena na dva tábory. Na tábor
lidovecký a na opoziční tábor zvaný pokrokářský. Na účast
v jednotlivých táborech nemělo ani tak vliv náboženské cítění jednotlivých členů, jako jejich politické názory a ekonomické zájmy. Oba tábory ovládala rivalita, která se stupňovala vždy v předvolebním období a naplno se projevila při
každém schvalování budoucích podnikatelských záměrů
v obci. Centrem lidoveckého tábora se postupně stal hostinec Jana Záhorovského a vůdčí osobností tohoto tábora
byl místní farář František Dvořáček. Centrem opozice pokrokářské se stal druhý prakšický hostinec Josefa Běhůnka.
Ten sám se politicky neangažoval. Jmenovat vůdčí osobnost
opozice při této hospodě jde těžko, neboť byla tvořena širokým spektrem občanů - ať už jednotlivců (věčný rival lidovců byl např. František Vlk z č. 54 ) a nebo skupin. V nich byli
prakšičtí učitelé, legionáři z první světové války a příznivci
ostatních politických stran-agrární, republikánské, sociálně
- demokratické a pod. Jak již bylo řečeno, obě jmenované
hospody se staly místy aktivit jednotlivých soupeřících táborů a jejich spolků. „Pokrokářský“ čtenářský spolek Komenský z Vinohradů nacvičoval v Běhůnkově hospodě každý
rok 3 až 4 divadelní představení. Učitelé zde hrávali loutková
divadla pomocí zakoupeného Alšova loutkového divadla
a později režírovali divadelní představení Agrárního dorostu a Domoviny. V Záhorovské hospodě hrávali divadla zase
„lidovci“. Režíroval je farář Dvořáček a nejčastěji je hrával
Svaz katolických žen a dívek a spolek Omladina. Do politického boje byly tak zatahovány často i děti, které učitelé nutili
hrát ve spolku Komenský či v Agrárním dorostu a jejich rodiče, kteří byli nejčastěji z lidoveckého tábora, je zase nutili
hrát ve spolku Omladina a ve Svazu katolických žen a dívek.
Tolik z historie. Dnes máme v Prakšicích opět dvě hospody. Jak někteří říkají - Dolní a Horní. Majitelem obou
hospod je obec Prakšice. Dolní hospoda je provozovaná
v kabinách na hřišti TJ Sokol Prakšice-Pašovice. Současný
nájemce je Pašovjan Jiří Knap s manželkou. Hospodu při
n
převzetí pěkně zrekonstruoval a začal do ní „lákat“ zákazp
níky na dobré pivo z pivovaru Svijany, dobré jídlo, ochotnou
n
obsluhu a ke všemu jako „bonus“ nádherný výhled na „Dolo
ní háje“ či na fotbalové zápasy místního Sokola ze zastřešené
n
tterasy. Horní hospoda, postavená za starostování Heleny Tallašové na místě bývalé Běhůnkovy hospody v roce 1983, byla
zza starostování Vladimíra Vlka v roce 2008 zrekonstruována
a byly nad ní postaveny obecní byty - viz foto č.6. Další velkkou rekonstrukcí prošla Horní hospoda za starostování Ing.
JJosefa Hefky v roce 2016. Byl k ní přistaven společenský sál,
kkterý si občané od obce pronajímají k rodinným oslavám.
Rovněž bylo upraveno okolí hospody - byly postaveny nové
R
cchodníky, přechody pro chodce a byla upravena křižovatka
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před hospodou. Poslední nájemce Horní hospody původem z Důbrav, se v ní nedokázal uživit a nájem zrušil. Od
1.7.2020 si Horní hospodu pronajal Jiří Knap a chce provozovat obě prakšické hospody souběžně. Dolní hospodu na
hřišti bude provozovat jen při fotbalových zápasech a větších
akcích. Horní hospodu bude provozovat každodenně a chce
v ní i vařit a nabízet zákazníkům „meníčka“.
V obou hospodách začal čepovat jako hlavní pivo strakonického Dudáka. Tímto pivem prakšickým pivařům moc
radost neudělal. Přejme panu Knapovi, aby našel pro prakšické pivaře to nejchutnější pivo a aby byli zákazníci v obou
jeho hospodách co nejvíce spokojeni.
Zapsal: František Buráň

Fotbalový turnaj ulic – 9. ročník
Tak trochu narychlo svolaný letošní ročník jsme vymysleli termínově za pět dvanáct, kdy jsme chtěli
dodržet klasický termín aniž bychom
chtěli běhat v rouškách a dva metry
od sebe.
Kupodivu napříč okolnostem se
došlo pobavit hezký počet lidí a tak
byla atmosféra turnaje důstojná.
Hrálo se obvykle pro nás už klasickým způsobem pět proti pěti a to
dvakrát 7 minut. Z vlastní zkušenosti
už všichni víme, že pod palbou slunce
je tento časový interval napříč zápasy
naprosto dostačující, ba dokonce pro
některé až hraniční.
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Červenec 2020

Prakšické noviny
Když se odpoledne pomalu měnilo na večer, pohledem do výsledkové listy jsme zjistili, že na bronzovém stupínku se letos umístili
loňští nováčci v podobě výběru
starých pánů pod názvem 50+.
Jsme za ně rádi, protože počet
ulic není každý rok v plném rozsahu a to, že netvoří přímo hráče
z jedné ulice není úplně směro-

datné, navíc se pohledem na jejich
učesanou hru, kdy je vidět rozum
i cit po hru, potěší nejedno oko
fotbalového fanouška.
Na stříbrné pozici se umístili
tradičně dobří i když někdo trochu zbytečně nabuzení ogaři ze
Greftů, no a pozici nejvyšší obsadili letos chlapáci v červených
dresech ze spojené ulice Rybníky

Upravená otevírací doba
pošty Prakšice od 1.10.2020:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Červenec 2020

13:00 – 17:00
08:00 – 13:00
13:00 – 17:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00

+ Vinohrady.
Jak by také nevyhráli, když měli
ve svých řadách nejlepšího střelce
Jakuba Dynku a nejlepšího brankáře Roberta Pučka.
Číslovka v ročníku naznačuje,
že by ten příští mohl být něčím
trochu speciální, tak se nechejme
překvapit, budeme se těšit!
Rostislav Němeček

Termíny svozu plastů
II. pololetí 2020
2.7; 6.8; 3.9; 1.10; 5.11; 3.12. 2020

strana 11

Fašank

Kříž Vinohrady před opravou

Nový plolt u MŠ

Starý plot u hřiště

Auta stojící na chodníku do Vinohradů

Periodický tisk územně samosprávného
celku, vydáváno 4x ročně,
29.červenec 2020, vydává obec Prakšice,
687 56 Prakšice 29,
IČ:00291277,
evidenční.číslo MK ČR E 21637.
Fotografie: F.Blaha, archiv OÚ a ZŠ

Rozestavěný nový plot u hřiště

