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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec letošního roku,
roku, který několik generací nezažilo, možná nejstarší generace z doby
druhé světové války.
Skutečnost, že se pandemie koronaviru vrátí ve druhé vlně, jsme
si nikdo v létě nepředstavovali.
Druhá vlna nás zasáhla větší intenzitou, s větším počtem nemocných,
s těžším průběhem nemoci. Nevyhnula se ani naší obci, kde se zejména koncem října počet nemocných
podle veřejných zdrojů pohyboval
v rozmezí 23 – 26 pozitivně testovaných a dalších několik desítek občanů muselo být v karanténě.
Jsem rád, že máme pravděpodobně v současné době nárůsty počtu
nemocných za sebou. Teď, na počátku měsíce prosince je v naší obci evidován 1 pozitivně testovaný člověk.
S nárůstem pandemie došlo nedlouho po začátku školního roku
k uzavření základní školy a k přechodu na distanční výuku žáků. Těší
mě, že v současné době se opět škola
postupně vrací k normální prezenční výuce a doufám, že tomu tak bude
do konce letošního školního roku.
Při této příležitosti děkuji vedení, pedagogům i nepedagogickým
pracovníkům základní školy za zajištění výuky v těchto těžkých podmínkách.
Chci poděkovat i vám, občanům, že jste dodržovali nařízení vlády, hygienické předpisy a nedošlo
v naší obci k nekontrolovatelnému
komunitnímu šíření covidu-19.
Myslím si, že pandemie se všeobecně negativně projevila i na počtu zemřelých v naší obci, kterých
je k počátku prosince 18, což je počet, který několik let nepamatujeme,
i když není jisté s kolika procent se
na tomto počtu podílí covid-19.
Z výše uvedených důvodů jsme
byli nuceni zrušit všechny akce,
které pravidelně zajišťujeme v podzimních měsících a koncem roku.
Neuskutečnily se hody s právem,
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byla zrušena zabíjačka, posezení se
seniory, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert.
Neuskutečnilo se ani slavnostní vítání nových občánků na obecním
úřadu.
Doufám, že se k těmto akcím
budeme moct příští rok vrátit.
Zastupitelstvo obce v průběhu podzimu připravovalo zejména
akce, které by se měly realizovat příští rok.
Je připravena dokumentace rekonstrukce a stavby zpomalovacího
prahu na místní komunikaci u hřiště, je vybrána firma, která akci bude
realizovat za předpokladu, že na ni
získáme dotaci ze Zlínského kraje.
Workautové hřiště na bývalém
koupališti budeme zakládat v jarních měsících příštího roku, protože se nám letošní realizace nezdařila
z důvodů pandemie a nepříznivého
počasí. Dotaci na tuto akci máme
schválenu z MMR.
Na sběrném dvoru je již v provozu nový kamerový systém, který
monitoruje celý areál. V lednu 2021
budou dodány kontejnery na dovybavení sběrného dvoru a na svoz
bioodpadu.
Byla podána žádost o dotaci na
odvedení a akumulaci dešťových
vod z areálu základní školy. Předpokládané náklady činí cca 4,2 mil.
Kč. Rozhodnutí, jestli dotaci získáme by mělo být známo v počátečních měsících příštího roku.
Chtěli bychom podat žádost
o dotaci na stavbu nové tělocvičny.
V současné době se zpracovává žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, chtěli bychom
podat žádost i na Ministerstvo financí a na Národní sportovní agenturu. Snad nám některá ze žádostí
bude schválena.
Zpracovává se změna č. 1 územního plánu obce. Proběhlo již několik jednání se zpracovatelem
a předpokládám, že do pololetí
příštího roku by mohla být změna

schválena. Jsou v ní zapracovány
všechny návrhy, které zastupitelstvo
obce požadovalo.
Je zpracován geometrický plán
zástavby v lokalitě Záhumenice
proti základní škole. Musíme požádat stavební úřad o souhlas s dělením pozemků. Následně bude obec
jednat s vlastníky o podmínkách
odkoupení části pozemků a následném zpracování projektů zasíťování
této lokality.
S pojišťovnu GENERALLI řešíme náklady na opravu poškozeného chodníku do Vinohradů, který v létě poškodila nákladní auta.
I když se dohodneme na náhradě
škody, chodník opravit v letošním
roce nestihneme.
Taky mám radost z toho, že po
několika letech opět máme kronikáře obce. Na základě dohody jím je
Ing. František Buráň, známý prakšický patriot a historik. Po několikaletém přesvědčování a k naší
radosti tuto funkci vzal a může tak
zúročit všechny své nabyté znalosti
a vědomosti týkající se obce a jejího
okolí. Bude potřeba kroniku doplnit
zápisy od roku 2006, což nebude
lehké, bude to práce zdlouhavá, namáhavá, ale doufám, že se mu podaří zkompletovat jednotlivé roky
tak, aby měly budoucí generace alespoň základní informace o tom, co
se v naší obci v tomto období dělo.
Chtěl bych mu touto cestou vyjádřit
velký dík.
Před zimním obdobím bych
chtěl požádat občany, kteří parkují
své automobily na chodnících, aby
automobily z chodníků a komunikací odstranili a umožnili pracovníkům obce bezproblémový úklid
sněhu nebo náledí.
Závěrem bych vám všem chtěl
popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce. Doufám, že bude lepší než letošní rok.
J. Hefka
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 10. veřejného zasedání konaného ve středu 9.9.2020.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje dohodu o finančním vypořádání s firmou
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9.
6. Schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí č.
1030058781/001 s E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
7. Schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20
000 Kč Charitě Uherský Brod.
8. Schvaluje smlouvu s firmou REMA Systém a.s. na
odběr elektrozařízení.
9. Schvaluje podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47
odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Prakšice v uplynulém období 2015–2020, jejíž součástí je i zadání změny č. 1
územního plánu Prakšice.
10. Schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Prakšice.
11. Rozhoduje o pořízení změny č. 1 územního plánu
Prakšice kráceným postupem.
12. Žádá Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního
úřadu, Oddělení územního plánování ve smyslu § 6
odst. 1, písm. c) stavebního zákona o pořízení změny
č. 1 územního plánu Prakšice.
13. Schvaluje ve smyslu § 56 stavebního zákona prodloužení lhůty při zpracování a projednání návrhu změny

č. 1 územního plánu Prakšice o 3 roky.
14. Schvaluje kupní smlouvu č. S 1341/19 s Lesy ČR s.p.,
Hradec Králové na prodej pozemku parc.č.2226/2 ve
vlastnictví obce.
15. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2020.
16. Schvaluje zařazení území obce do území působnosti
Místní akční skupiny Dolní Poolšaví na programové
období let 2021 – 2027. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem schvalovacího protokolu.
17. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.
1040018925/001 s E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
18. Neschvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Prakšice na zřízení a financování pozice školního asistenta v období září – prosinec 2020.
19. Schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 20
000 Kč Základní školou a Mateřskou školou Prakšice,
příspěvkovou organizací.
20. Schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Prakšice o použití 30 000 Kč určených k zajištění
oslav výročí školy a 13 200 Kč určených k nákupu
softwaru KEO na nákup dezinfekčních a hygienických prostředků pro základní školu.
21. Schvaluje zákaz parkování na pozemku parc.č.
2235/14 před domy čp.16, 17 a 18.

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 11. veřejného zasedání konaného ve středu 9.12.2020.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši
příjmů 20 993 663,10 Kč a v celkové výši výdajů
20 993 663,10 Kč jako vyrovnaný.
6. Schvaluje provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové organizace na rok
2021 v celkové výši výnosů 2 320 000 Kč a celkové
výši nákladů 2 320 000 Kč jako vyrovnaný, schvaluje
střednědobý výhled hospodaření základní školy na
rok 2022 a 2023.
7. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda
Rostislav Němeček, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Ing. Libor Mikel, Renata Buráňová k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2020.
8. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské školy Prakšice za rok 2020.
9. Schvaluje výběr dodavatele stavby „Zpomalovací
práh a rekonstrukce místní komunikace U hřiště“
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 za cenu
1 741 333,45 Kč vč. DPH.
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10. Schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování
projektu „Zpomalovací práh a rekonstrukce místní
komunikace U hřiště“ v částce 873 000,- Kč.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Dostavba tělocvičny při ZŠ v Prakšicích“ v rámci výzvy
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
12. Na základě žádostí schvaluje individuální dotaci těmto spolkům:
Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice 20 000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice 20 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice 100 000 Kč
Český svaz včelařů Uherský Brod 5 000 Kč
LMK Prakšice 10 000 Kč.
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace s těmito organizacemi.
13. Bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání
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hospodaření obce za rok 2020.
14. Schvaluje tvorbu sociálního fondu obce pro rok 2021
v částce 100 000 Kč, schvaluje vyplácení příspěvku na
stravování i formou stravenkového paušálu a dalších
stanovených příspěvků ze sociálního fondu dle § 80
zák. č. 128/2000 Sb. v roce 2021 starostovi a zaměstnancům obce.

15. Bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2020 schválené v pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové
opatření 5/2020.
16. Schvaluje snížení měsíčního nájemného na 2 500,- Kč
za pronájem pohostinství v budově č.p. 299 z důvodů koronavirové pandemie na období 12/2020
– 02/2021.

Společenská kronika
V srpnu se dožila významného životního jubilea
85 let paní Marie Štůralová a pan František Koníček
a 80 let paní Marie Lysoňková, pan František Juřík
a paní Marie Hložková.

Evidence obyvatel
Narození - 2
Přihlášení - 6
Úmrtí - 10
Odhlášení - 6

V listopadu se dožil 80 let pan Jaroslav Jankůj.
Začátkem prosince se dožije 90 let paní Anna Jedková.
K významnému jubileu všem srdečně blahopřejeme!

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 10.12.2020 - 1017.

Pasování předškoláků
V pondělí 31.8.2020 proběhlo
na obecním úřadu pasování předškoláků. S mateřskou školou se
později než obvykle, těsně před
začátkem nového roku rozloučili
Pavel Buráň, Patrik Mlýnek, Gabriela Vyoralová, Alžběta Kovářová,
Kristýna Vlková, Jakub Zálešák
a Šárka Blahová. Všichni předškoláci dostali dárky od mateřské školy a obce Prakšice.
Pasování připravily a provedly
učitelky MŠ za přítomnosti rodičů.
Přejeme jim hodně úspěchů
v první třídě.
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Střípky ze školky
Od posledních střípků ze školky v letním vydání
zpravodaje uteklo půl roku a opět Vás seznámím s tím,
co se dělo u nás ve školce.
Poslední prázdninový den jsme se na obecním úřadě
slavnostně rozloučily s našimi předškoláky. Tento den
nás přímo vybízel k tomu, aby je také pan starosta pasoval na „školáky“. Z této akce nám také vyšel článek s fotografiemi v slováckém týdeníku Dobrý den s kurýrem.
V novém školním roce 2020/2021 je do mateřské
školy přihlášeno k celodenní docházce 37 dětí. Z toho
je 10 dětí nových (5 mladších 3 let) a předškoláků s povinnou předškolní docházkou je 16. Ač máme školku
naplněnou, jak se říká „ k prasknutí“, nelehká situace
z jara má své následky a pokračování i u nás. Ač jsme
se snažily mít provoz školky nepřetržitě, na několik dní
jsme musely z organizačních důvodů uzavřít. Musím
poděkovat rodičům za jejich pochopení, ohleduplnost
a respektování mimořádných opatření, která nás skličují a nedovolují nám fungovat v plné míře. Veškeré

akce školky jsou dočasně
zrušeny. Nedovolují nám
tradiční akce jako uzamykání zahrady s lampionovým
průvodem
a uspáváním broučků,
každoroční podzimní
výlet do zábavného centra a ani návštěva Mikuláše neproběhla jako
obvykle. Snažíme se to
dětem nahradit, jak to
jen jde. Podzimní pečení brambor proběhlo na
školkové zahradě, opět jsme sii připomněly
ři
ěl a mladší
l dší děti
se seznámily s něčím novým, co už znají možná jen z vyprávění svých babiček. Jak už jsem zmínila návštěvu Mikuláše, který do školky nemohl přijít, zorganizovaly jsme
pro děti „čertovské rejdění“. Školka se rázem proměnila
v malé peklíčko plné čertů a čertic a to vám byl „čertí rachot“. Ale stačilo malé zacinkání zvonečku a zpoza dveří
slyšet hlas svatého Mikuláše a bylo ticho jako v hrobě.
Ač děti Mikuláše neviděly, i tak zpytovaly své svědomí
a mohly se těšit z nadílky, která jim zůstala za dveřmi.
Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi a besídku musíme
letos oželet a doufejme, že si to na jaře budeme moci vynahradit. Nadílku u stromečku si stejně jako ostatní vánoční tradice ujít nenecháme a budeme se těšit, že nový
rok 2021 bude lepší a víc nám dovolí.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné, v klidu a rodinném kruhu prožité vánoční svátky a do nového roku
hlavně zdraví. Zbytek už bude jen na nás.
Za celý kolektiv MŠ Prakšice
Bc. Ivana Michalčíková, vedoucí učitelka

Stonožka děkuje
Tentokrát naše poděkování bude jiné, než tomu bylo
v uplynulých letech. Rádi bychom i letos pokračovali
v práci přispívat potřebným prostřednictvím hnutí Na
vlastních nohou, ale situace v souvislosti s pandemií
koronaviru nám to v současné době neumožňuje. Paní
učitelky na 1. stupni a ve školní družině vyrobily s dětmi v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností moc pěkné drobné vánoční dekorace, ale naše další
obvyklé aktivity pro Stonožku odložíme na příhodnější
dobu.
Stonožka letos slaví 30. výročí založení. Věříme, že
v započaté práci budeme pokračovat i v dalších le-
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tech. Chtěla bych všem, dětem, rodičům a dalším spolupracovníkům hnutí, poděkovat za dobrovolnou práci v uplynulém období a popřát jménem hnutí i paní
Běly Gran Jensen pokojné ve zdraví prožité Vánoce
a vše dobré v novém roce.
Jana Kovaříková
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Historie vinohradnictví v Prakšicích
V předchozích třech číslech
Prakšických novin jsme si přiblížili historii vaření piva, historii
pálení slivovice a historii hospod
v Prakšicích. Bylo by proto neúplné, kdybychom neukončili tuto
„pijáckou“ sérii stručným připomenutím historie výroby a pití
vína v naší obci.
Vinnou révu pěstovalo lidstvo od
nepaměti a tak i zde platí to okřídlené „už staří Římané“ či „už staří
Egypťané“. Je dokonce doložené, že
víno se pěstovalo na území dnešní Gruzie již 8 000 let před naším
letopočtem a soudí se, že i název
vína pochází z gruzínského slova
„gvino“. Ti, kdo tvrdí, že pití vína je
zlozvyk pohanský a nepřísluší křesťanu, zapomínají na první zázrak
Kristův v Káni Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Do naší středoevropské oblasti rozšířili pěstování
vinné révy Římané. K rozšíření vinařství během Velkomoravské říše
přispělo právě křesťanství, neboť
víno se začalo používat v křesťanské liturgii jako symbolická krev
Kristova. Nejstarší písemné zprávy
o moravských vinicích nacházíme
v zakládací listině benediktinského kláštera v Třebíči z roku 1109.
Pěstování vinné révy proniká na
uherskobrodsko již ve 13. a zvláště ve 14. století, kdy nabylo velkého
rozvoje. O rozvoj vinařství se v této
době velkou měrou zasloužil „otec
vlasti“ český král Karel IV.
Tolik úvodem. Nepochybně
již v té době se postupně rozvíjelo vinařství i v Prakšicích a pokračovalo v 15. a 16. století. První
písemné zprávy o vinohradnictví
v obci jsou až z počátku 17. století.
Před rokem 1620 bylo v Prakšicích
81 měřic vinohradů-vinic. Vinohrady byly v obci nejdříve vysázeny v trati Stará hora, dnes nazývaná Staré vinohrady. Ty se nacházely
v prostoru pod dnešní brodskou
skládkou, po pravé straně potoka
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tekoucího do Holomně na přilehlých jižních svazích. V roce 1749
byl sestaven soupis, ve kterém je
uvedena výměra vinohradů ve Staré hoře – 89 měřic (měřice=0,19
ha) a 4 achtele (achtel=1/8 měřice)
rozdělených mezi 75 poddanských
majitelů, dále 10 měřic vrchnostenských vinic a pustých 15 měřic,
celkem 114 měřic. V tomto období
dosáhlo pravděpodobně vinohradnictví v Prakšicích svého vrcholu,
protože dle Tereziánského katastru
je v roce 1767 uvedeno již pouze
99 měřic vinohradů. Později byla
vinná réva vysázena i v trati Nová
hora, nad dnešní částí vesnice Vinohrady. Menší část vinohradů byla
i v části obce Grefty, kde byla vinice pro rozmnožování sazenic vinné
révy. Na mapě z roku 1827 (viz obr.
1) je zakresleno v trati Stará hora
25 vinohradnických bůd, v trati
Vinohrady asi 30, z nichž část byla
již v té době přestavěna na obydlí.
Obdobně v Greftech bylo bůd de-

set. Jednotlivé vinohrady jsou na
obr. 1 vyznačeny červeně.
Vinohrady byly svobodná půda,
se kterou mohl jeho majitel svobodně nakládat. Vrchnosti z ní odváděl
pouze povinný desátek, tedy každý
desátý máz. Vinohrady měly proto
svou vlastní samosprávu. Její nejvyšší představitel byl „horný“, kterého můžeme přirovnat k starostovi
obce. Horný se řídil pravidly zapsanými v „horenském právu“, podle
kterých se řešily spory a škody na
vinohradech. Rovněž zapisoval do
„horenských-gruntovních
knih“
prodeje a nákupy vinohradů, dluhy
na vinohradech a jiné údaje.
Při poměrně značné rozloze
vinohradů, bylo nutné se postarat
i o odbyt vína. Prakšické víno, pravděpodobně to byly hlavně bílé odrůdy, se sice nevyznačovalo zrovna
nejlepší jakostí a netěšilo se nejlepší pověsti, přesto se ho podařilo
prodat i mimo obec. Kupovali ho
hlavně šenkýři a obchodníci z kra-
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jů, kde ho nebylo, tedy hlavně ze
severní Moravy a ze Slezska. Obec
sama neměla společného vinného
šenku a proto hospodáři šenkovali
sami jeden po druhém, dle přesně
stanoveného pořádku. Dle kroniky
víme, že např. v roce 1750 se vyšenkovalo v obci 54 věder (vědro=56,5 lit.) a 26 mázů (máz=1,415
lit.), tedy přibližně 3088 litrů vína.
Při tehdejších přibližně 400 obyvatelích obce to představovalo 8 litrů
vyšenkovaného vína na hlavu za
rok, včetně žen a dětí a to nepočítáme pocestné. Z uvedené statistiky je zřejmé, že Prakšičané v té
době na víno do šenku moc nechodili a pravděpodobně pili raději
pivo a svou domácí slivovici. To se
koneckonců nezměnilo dodnes.
Po rozšíření pěstování cukrovky se stalo pro Prakšičany vinařství
ekonomicky málo zajímavé. Ve druhé polovině 19. století se ve vinicích
rozšířily houbové choroby, které
podstatně snižovaly úrodu. Poslední ránu vinohradům dal révokaz,
který se k nám rozšířil a v závěru 19. století přispěl ke zrušení vinic v Prakšicích. Pokus o obnovení
vinohradů v roce 1936 ustaveným
místním spolkem pro obnovu vinohradů v obci se nezdařil. Několik
členů spolku vysázelo menší výměry vinic v tratích Staré vinohrady,
Drahy a Grefty. Ty však v dalších
desetiletích postupně zanikly. Po zaniklých vinohradech zůstaly v tamních „bůdách“ lisy a sudy. Naši spoluobčané pro ně našli nové využití.
Osadili bývalé vinohrady ovocnými
stromy a začali vyrábět zkvašený
mošt - „burčák“ z jablek a z hrušek. Pití tohoto ovocného burčáku se
v Prakšicích hodně rozšířilo a stalo
se náhradou za víno. Samozřejmě,
že zrušené vinohrady se osadili také
trnkami, ale o tom jsme psali již
minule při povídání o Historii pálení slivovice v Prakšicích.
Jak velký význam mělo vinařství
v minulosti pro naši obec, dokládá i nejstarší pečeť obce Prakšice
z roku 1687, která má ve svém reliéfu hrozen, vinařský nůž a radlici.
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Vznikla
WinkleV
ikl za llenních
í h pánů
á ů Wi
kl
rů z Winklersburgu, To se později
promítlo i do návrhu znaku obce,
ve kterém jsou již hrozny dva (viz
oba obrázky v úvodu článku). Znak
obce byl vytvořen dle historické tradice v roce 1996 heraldikem Miroslavem Pavlů a dne 17. 1. 1997 ho
slavnostně v Praze převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny České republiky Miloše Zemana tehdejší starosta obce Vladimír
Vlk a místostarosta Jiří Gajdůšek.
Kdyby se tento znak navrhoval dle
dnešní reality a ne dle historické
tradice, musely by v nich být místo
hroznů vína správně trnky. Ale kdo
ví, co bude v budoucnu. Díky globálnímu oteplování se začíná dařit
vínu i tam, kde se mu dříve nedařilo a tak se možná jižní stráně nad
ulicemi Grefty a Vinohrady opět
zazelení vinou révou….
Je namístě zde rovněž připomenout, jak to bylo s konzumací vína
za socialismu. Tedy před rokem
1989. Byla to docela hrozná doba,
co se týče právě „ kultury konzumace vína“. Ačkoliv naše obec a s ní
i celá Morava měla s vinařením
a tedy s konzumací vína staletou
tradici, lidé na ni časem zapomněli
a zvykli si kupovat v socialistických obchodech přeslazené vinné
směsky v litrových láhvích. Starší z nás si pamatují na jejich názvy – Ostravský kahan, Hodonínské slunce, Perla Moravy, Pražský
sklepmistr, Nitranský knieža apod.
(viz obr. č. 2). Nejsladším vínem na

trhu s 12 až 15 gramy cukru v litru byl Pražský výběr. Výjimečně
se někdy daly koupit o něco kvalitnější odrůdové vína v sedmičkách,
ale i ty zdaleka nedosahovaly kvalit
dnešních odrůdových vín, natož tak
vín s přívlastkem. V předlistopadovém období v Československu
to tak milovníci vína neměli vůbec
jednoduché. Dobré víno se dalo získat pouze u příbuzných a známých
na jižní Moravě či Slovensku, kde
si lidé pro vlastní potřebu vyráběli kvalitní vína. Tuto možnost však
neměl zdaleka každý a tak si lidé
zvykli kupovat to, co bylo v tehdejších obchodech. Nelze se pak divit,
že se víno v tehdejším Československu moc nepilo a že se více pilo pivo
a „tvrdý“ alkohol.
Předchozí články o slivovici
a pivu jsme končili rčeními. I o víně
je jich mnoho. Ve srovnání s těmi
o pivu a slivovici jsou většinou ale
pozitivní.
A tak za všechny například tyto
dvě:
„Po pivu se spí, po slivovice blbne
a po víně se zpívá.“
„Dobré víno tvoří dobrou krev.
Dobrá krev je předpokladem dobré
nálady. Dobrá nálada přináší dobré
myšlenky. A dobré myšlenky dávají
vzniknout dobrým skutkům a dobré
skutky dělají člověka člověkem.“
Zapsal: František Buráň
kronikář obce
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TJ Prakšice
Vážení sportovní přátelé,
prožíváme divnou dobu, kdy
sport je dost často brán až jako to
poslední, co je třeba řešit. Já jsem ale
zastáncem toho názoru, že je to tak
špatně, protože právě sport – v podstatě nejdostupnější volnočasová
aktivita pro každého – může být pro
mnohé jedinou cestou k „čisté hlavě“. Možná jste si mnozí všimli, že
poté, co nám bylo seshora zakázáno
se shromažďovat, se začal hlavně po
večerech množit počet běžců kroužících po obou našich obcích. Kdyby
byla normální fotbalová sezóna, tak
bych jistě nepotkával kluky všech věkových kategorií, jak se jdou dobrovolně zapotit výběhem. A jsem rád,
že tomu tak je.
A jak se nám teda v neúplné
podzimní půl sezoně dařilo?
Děcka z přípravky bohužel stihli
sehrát jen 6 zápasů, do kterých se po
domluvě s trenéry soupeřů zapojili
i ti nejmenší. I když máme teď trochu
výpadek počtu dětí ve starší přípravce, jsem rád, že letos přišlo několik začínajících 5 - 6letých kluků a budu se
těšit, pokud přijdou další. Po novém
roce budeme dělat všeobecnou pohybovou průpravu v tělocvičně a zúčastníme se snad i několika turnajů.
Jen doufám, že to dlouhé nicnedělání se nezačne některým dětem líbit
a nezůstanou u všemožných hracích
krabiček. Byla by to škoda.
Žáci si tuto sezónu začínají zvykat
na nový formát malého fotbalu 7+1
na půlku hřiště. Pokud pomineme
kluby hrající krajské žákovské soutěže, tak do okresních soutěží formátu
10+1 na celé hřiště jsme se přihlásili pouze my, Bánov a Nivnice. A to
bylo na otevření soutěže pochopitelně málo. Kluci pod vedením Radima
Hladiše a Michala Ďurici v osmi zápasech 5x vyhráli, jednou remizovali
a dvakrát odešli poraženi, což dává
prozatím 16 bodů a pěkné páté místo z 12 účastníků. Myslím, že vzhledem k poměrně nízkému věkovému
průměru je to úspěch.
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Sezona dorostenců v krajské soutěži po odchodu extrémně silného
ročníku 2001 do mužů byla trochu
s otazníkem a menšími obavami,
ale zjistili jsme, že úplně zbytečnými. Borci pod vedením Jirky Helíska
a nově i Mariána Dlapy makali jeden
za druhého a z osmi zápasů urvali
4 výhry, 2 výhry na penalty a pouze dvakrát odešli s těsnou porážkou.
V nabité soutěži jim patří zatím dělené 3.-5. místo za vedoucím Hlukem
a druhým Starým Městem B. Věřím,
že na dobrou formu i pěknou hru na
jaře navážou a budou nadále čeřit
špici tabulky.
Družina Vladimíra Poláka se všemi „mladými puškami“ z úspěšného dorostu zahájila boje v okresním
přeboru smolnou prohrou s dosud
vedoucími Polešovicemi, kde jsme
čelili takové menší „tlačence“ jako
za starých časů – doufám, že to časem z fotbalu zmizí úplně. Nicméně
od té doby jsme v dalších 8 zápasech
nenašli přemožitele, pouze jsme dvakrát remizovali. Suma sumárum to
dává průběžně druhou příčku s 3
bodovým odstupem. Na jaře je třeba
dohrát chybějící 4 zápasy z podzimu, takže by se mělo hrát od začátku
března až do konce června. Přes zimu
se pokusíme dobře potrénovat, chtěli bychom zorganizovat soustředění
společné i s velkou částí dorostenců a poté zaútočit na postup do 1.B
třídy. Pokud to nevyjde, nedá se nic
dělat a svět se nezboří, ale žádné jiné
cíle si s mančaftem, který má věkově
ohromný potenciál, nemůžeme klást.
Co se týká ekonomického zajištění klubu, tak musím konstatovat,
že jsme se díky dotacím a zastupitelům Prakšic i Pašovic v čele s jejich
starosty dostali do situace, kterou asi
nepamatuji. Máme sezonu finančně pokrytou minimálně na rok dopředu! Letos, stejně tak jako loni, se
nám také podařilo dosáhnout na dotaci ze Zlínského kraje, z programu
MaS02-20 „Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel“ a to ve výši

41. 000,- Kč. Další dotaci jsme dostali
přiklepnutou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
výzvy „Můj klub 2020“, a to ve výši
146. 300,- Kč. Obě tyto dotace se nám
podařilo získat jen díky tomu, že se
věnujeme mládeži a držíme si všechny mládežnické kategorie, což už je
při velikosti našeho klubu bohužel
poměrně rarita. Pro rok 2021 přechází agenda dotací sportu z MŠMT
na nově vzniklou Národní sportovní
agenturu vedenou p. Hniličkou. Musím říct, že výstupy, které se zatím dostávají do klubů, jsou zatím pozitivní.
Do amatérského sportu by mělo jít
ještě více peněz a administrace žádostí zatím vypadá taky jednodušeji
než v předchozích letech.
Letos jsme v kabinách nově vybavili kabinu dorostu moderním sezením pro hráče a chceme s tímto
pokračovat i pro kabinu žáků, kabinu hostí a rozhodčí.
Na závěr bych chtěl touto cestou
poblahopřát ke krásným 80tinám
našemu dlouholetému hráči, funkcionáři, trenéru, a hlavně jednomu
z největších srdcařů historie prakšicko-pašovského fotbalu panu Michalu Ďuricovi. Michale, jménem všech
fotbalistů přeji hodně zdraví a elánu
do dalších let a rádi se budeme s Tebou potkávat u nás na hřišti.
Pavel Němeček, předseda TJ

Svoz plastů
I. pololetí 2021
7.1; 4.2; 4.3; 1.4; 13.5;
10.6.2021

Prosinec 2020

Prakšické noviny

Program na Vánoce ve farním kostele 2020
Vzhledem dané situaci korona virem bude podstatně omezen počet lidí na dané bohoslužbě. Aby jsme
počet korigovali bude třeba na jednotlivé bohoslužby mít speciální vstupenku a to:
24. 12. ve 14,30 mše sv. vigilie ze slavností 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 Noční vánoční bohoslužba – Půlnoční
25. 12. Slavnost Narození Páně, slavnostní bohoslužba ráno 8,30 a ještě jedna navíc večer 17,00
Odpoledne bude kostel otevřen od 14,30 do 16,30
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. ráno 8,30 a večer 17,00. Odpoledne bude otevřen kostel
v Prakšicích 14,30- 16,30.
27. 12. Svátek sv. Rodiny při mši sv. ráno 8,30 a večer 17,00 bude obnova manželských slibů.
Odpoledne bude otevřen kostel v Prakšicích 14,30 – 16,30.
Silvestrovská mše sv. na poděkování 31.12. v 17,00 není potřeba vstupenky.
Na nový rok 2021 mše sv. ráno 8,30 a večer 17,00
Vstupenky budou třeba na štědrý den 24.12. na mši sv. 14,30 a večer půlnoční 22,00. Zde budou platit jednorázové vstupenky.
Na 25.12., 26.12., 27.12. 1.1. a 3.1. budou platit vstupenky
jednotné na mši sv. ráno 8,30 a večer 17,00
Vstupenky se budou vydávat v neděli 20.12. po každé mši sv. ráno 8,30 a večer 17,00.
Na odpolední návštěvu kostela 25.12, 26.12. a 27.12. je vstup volný.
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