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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně po téměř třech měsících
letošního roku jsme se zbavili nutnosti nosit roušky, chodit na testy
a dodržovat jiná proticovidová opatření. Konečně se různých omezení
dočkali i žáci a zaměstnanci v základní škole. Je otázkou, jak dlouho
rozvolnění potrvá, poněvadž covid
tady pořád je, onemocnění má však
naštěstí ve většině případů lehčí
průběh a vyléčení trvá kratší dobu.
Jednoho problému jsme se částečně zbavili, další vyvstal s válkou
na Ukrajině, i když se nás v obci
prozatím výrazně nedotkl. Přesto musíme hlásit počty uprchlíků
ubytovaných v obci. Na základě
rozhodnutí vlády bychom měli vytypovat ubytování pro uprchlíky
z Ukrajiny pro případ repatriace
uprchlíků v režimu nouzového ubytování (kulturní zařízení, tělocvičny
apod.). S ohledem na skutečnost, že
stavíme novou tělocvičnu a kulturní sál se nedá pro tyto účely využít,
žádnou jinou možnost pro ubytování uprchlíků jsme v obci bohužel
nenašli. V současné době navštěvuje jedno dítě z Ukrajiny mateřskou
školu a 4 žáci základní školu.
Na počátku roku proběhla v obci
Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo 33 348 Kč.
Hasiči provedli tradiční masopustní obchůzku obcí. Fašankovou
obchůzku si připravily i děti z mateřské školy.
V březnu byla zahájena i fotbalová sezona naší TJ Sokol, rozlosování soutěží je na samostatné stránce
novin.
Po celé zimní období pokračuje
výstavba nové tělocvičny a sociálního zařízení ve škole, což nám umožnilo relativně teplé počasí. V současné době je dokončena hrubá stavba,
postaveny sloupy a vazníky střechy
a na střeše jsou položeny panely. Je
provedena elektroinstalace ve vestibulu a sociálním zařízením, jsou
provedeny rozvody teplé a studené
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vody a připravuje se provedení omítek v sociálním zařízení. V polovině
dubna by se měla montovat plastová okna a začnou práce na venkovním zateplení budovy. Jsou vybrány
obklady a zařizovací předměty do
sociálního zařízení a akustické obklady tělocvičny. Bylo rozhodnuto
o podlaze tělocvičny, finální povrch
bude ze sportovního vinylu, uložen
na dřevěném roštu se záklopem. Fotografie z výstavby najdete na jiném
místě novin.
Jak jsem zmínil v minulém čísle
novin, podali jsme žádost o územní souhlas s umístěním sítí na Záhumenicích. S ohledem na neustálé
podávání námitek ze strany vlastníků sousední parcely (rozporují umístění autobusové zastávky,
řešení vsakování srážkových vod
u budoucích rodinných domů, nedostatečné prověření stávající kapacity kanalizační stoky apod.), jsme
k tomuto projektu dosud nezískali
územní souhlas a projektanti nemohou pokračovat ve vypracování
dokumentace pro stavební povolení. Dle našeho názoru dokumentace odpovídá stavebnímu a jiným
zákonům a vyhláškám, je doložena
stanovisky příslušných orgánů a institucí, prováděly se v této lokalitě
i vsakovací zkoušky. Nemělo by nic
bránit k tomu, aby se záměr realizoval, je jen otázka, jak dlouho bude
trvat vyřizování povolení.
Po souhlasu vlastníků nemovitostí kolem místní komunikace k pálenici s realizací výstavby
zpomalovacího prahu bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace
na výstavbu tohoto prahu a opravy
povrchu komunikace od křižovatky
silnice III. třídy po most u pálenice.
Předpokládám, že bychom mohli
po získání stavebního povolení realizovat tuto akci na podzim letošního roku.
Mrzí mě, že někteří z vás vůbec
nereagovali na moji žádost, abyste neparkovali alespoň v zimním

období na chodnících a místních
komunikacích v obci, aby se daly
chodníky a komunikace v zimně
udržovat. Stačilo projít Dolní Újezdy, Horní Konec, Malou Stranu
a Grefty ke zjištění, že se to některých obyvatel vůbec nedotklo. Bezohlednost pokračuje.
Další problém, který se nám nedaří řešit je pohyb drůbeže (husy,
slepice) na veřejném prostranství
u mostu a jeho okolí ve Greftech.
Jedna z rodin si zřídila chov drůbeže
ve větším množství a vypouští je za
zahradou do potoka, drůbež přirozeně chodí mimo břehy potoka, zejména na prostranství před domy za
mostem, na místní komunikaci a na
hřiště TJ Sokol. Obyvatele obce tak
obtěžuje zejména znečišťování trávníků a chodníků kolem domů, na
které si ztěžují na obecním úřadu.
Chovatelé byli upozorněni na problém písemně, ale k žádné nápravě
nedošlo. Každý by si měl drůbež
chovat doma, ne na veřejném prostranství. Nevracejme se do 50. let
minulého století. Fotografie dokazující pohyb drůbeže je v novinách
na jiném místě. I v tomto případě
bezohlednost dál pokračuje.
Závěrem bych chtěl popřát krásné Velikonoce a pokud možno bezcovidový zbytek roku.
J. Hefka

Evidence obyvatel
1. Narození - 2
2. Přihlášení - 2
3. Úmrtí - 3
4. Odhlášení - 8

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni
31 .3. 2022 - 1012.
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice ze 17. veřejného zasedání konaného v pondělí 7.3.2022. Na základě zákona č.
128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje smlouvu č. OT-001030068911/001-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Brno.
6. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330066798/001-ADS s EG.D, a.s. Lidická 1873/36,
Brno.

7. Neschvaluje dar Sociálním službám, příspěvkové organizaci, Uherské Hradiště.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2022.
9. Schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor
v domě čp.299 na 1 000 Kč za měsíc na dobu 3/2022
– 9/2022.

Literární a výtvarná soutěž
Letos uplynulo 430 let od narození
Jana Ámose Komenského. U této příležitosti se pod záštitou paní Ing. Mgr.
Zuzana Fišerové, Ph.D., radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství,
uskutečnila literární a výtvarná soutěž.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 25. března 2022 ve Sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského
Uherský Brod. Po vyhlášení výsledků
následovalo zahájení vernisáže vítězných prací a zaslaných prací do soutěže ve foyer Domu kultury Uherský
Brod.

Vyhlašování výsledků se ujali členové odborné komise, kteří společně s panem Ing. Ferdinandem Kubáníkem,
starostou Uherského Brodu, a s výše
zmíněnou paní Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou předali věcné ceny vítězům.
Žáci naší školy byli v této soutěži
úspěšní, neboť ve výtvarné části obsadila krásné 3. místo Karolína Michálková ze VI. třídy a v literární části pak
zabodovala Šárka Zálešáková ze VII.
třídy a Ondřej Jahoda z IX. Oba za své
básně o „Učiteli národů“ získali čestné
uznání poroty. Všem gratulujeme!

Jan Amos Komenský
Šťastný konec,
šťastný začátek,
jak už to tak bývá,
u mnohých pohádek.

pak se však v Přerově usídlil jako učitel,
potom svou ženu ve Vizovicích
poprvé uviděl.

Komenský to tak moc neměl,
i přesto svou kariéru slibně rozjel.
Ale co postihlo našeho Jána,
byla pro něj velká rána.

Dále se členem Jednoty bratrské stal,
jen si počkejte, co bude dál.

Už ve dvanáctém roku jeho života,
stala se z něj sirota.
Jak trochu přešla tahle životní dřina,
potkalo ho velké štěstí pan Karel starší ze Žerotína,
který ho podpořil,
aby mohl studovat
a svou kariéru si tak budovat.
Prošel si školami německými a českými,
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Tehdy měl šťastné období,
ale válka vše rychle změní,
to každý ví.
Tu zase špatné období měl,
když o svou první rodinu přišel.
Oženil se podruhé
a další děti měl,
radost ale dlouhé trvání neměla,
i jeho druhá žena bohužel zemřela.
Ale to už bydlel v polském Lešně,
když napsal knih skoro dvě stě.

Dokonce i v Turecku a Sýrii
se podle jeho Brány učili.
Třicetiletá válka skončila,
a jeho třetí žena, Jana
si ho vzala.
Domů se už nikdy nepodíval,
zato mnoho dalších zemí procestoval.
Škola hrou se uchytila,
ale spousta jeho dalších knih
v popel se obrátila.
Nejvíce ze všech děl
ho však česko-latinský slovník mrzel.
Nakonec v Amsterdamu zemřel,
ale v našich vzpomínkách jako Učitel
národů navždy utkvěl.
Šárka Zálešáková, 7. třída
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Jan Amos Komenský
Komenský je dobrák od kosti,
nemá v sobě kouska zlosti.
Procestoval světa kus,
pro lidi byl velké plus.
Knih, těch napsal kopu,
zanechaly velkou stopu.
Školu hrou nám daroval,
v učitelství panoval.

Tu kopu knih mu spálili,
tím ho pěkně ranili.
Jan se ovšem nevzdával,
radost furt všem rozdával.
Napsal Labyrint světa a ráj srdce,
knihy do světa se rozletěly jako
holubice.

Když v Amsterdamu umírá,
na život si vzpomíná.
I když ne moc hladce žil,
optimistou stále byl.
Stejně byl ale šťastný,
že jeho jméno je
Jan Amos Komenský
Ondřej Jahoda, 9. třída

Jan Amos Komenský
Byl jednou jeden kluk, který se jmenoval Honza. Žil
v né moc veselé době, ale jaká doba je vlastně veselá?
Tolik období už jsem zažila a v každém se stala nějaká
tragédie. Někdy menší, někdy větší, ale bez katastrofy to
asi prostě nejde.
Já jsem se vám ale asi ještě nepředstavila, že? No,
tak to se vám teda velice omlouvám! Jmenuji se Ťapka
(protože tu s vámi ťapu už nějakou řádku let) a jsem to
nejvěrnější zvířátko – králíček. O sobě bych mohla vyprávět, ale zpátky k tématu!
Náš Honza se narodil kolem roku 1600. Už nevím,
kdy přesně. Ale hned po 12. roce žití už přišel o celou
svoji, zůstal sám a musel tvrdě pracovat. Ke všemu v roce
1605, to Honzovi bylo 13 let, mu povstalci tzv. „Bočkajovci“ vyplenili rodinný dům v Uherském Brodě. To
neměl moc šťastné dětství! Ale alespoň mohl studovat
na gymnáziu. Začal sice až v 16 letech, ale celý život se
člověk učí!
Vydat se do světa a pokračovat ve vzdělávání mohl
díky jistému šlechtici - Karlu staršímu ze Žerotína. Po
studiu vyučoval na gymnáziu v Přerově.
No, zatím mluvím jen o samých mužských, ale co my,
my holky?! Tak ty měl Honza taky rád. Ale i v tomto případě štěstí moc na jeho straně nebylo. S počtem manželek sahá na paty Karlu IV., ale jak Karel, tak i on nebyli
nevěrní, jen jejich ženy měly životy krátké. Děti měl taky,
ty první mu umřely spolu s jeho první manželkou - Magdalénou. S druhou manželkou - Dorotou měl 4 děti – 3
dcery a 1 kluka. I Dorotka mu po sléze zemřela a oženil
se potřetí – s Janou. Tady už jim manželství vydrželo až
do smrti (Honzy myslím).
Vy už asi víte, o kom to vlastně mluvím, ale já hloupá
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vám to zapomněla oficiálně říct. Tak teda: Náš Honza je
celým jménem Jan Amos Komenský. (Ale budeme mu
říkat Honza, mně se to tak víc líbí.)
Hmm… tak si uvědomuju, že o jeho učitelské a spisovatelské kariéře jsem vám toho moc neřekla. A taky si
uvědomuju, že hodně skáču, ale budete to muset zvládnout, protože já nezvládám udržet jednu myšlenku!
Honzík musel kvůli bitvě na Bílé hoře opustit Čechy
a usídlil se v polském Lešně, kde působil jako rektor vyššího gymnázia. Napsal tam taky spoustu knih, dohromady asi kolem dvou set! Nejvíce se asi po celém světě proslavila Brána jazyků otevřená. Mezi jeho známá díla patří
třeba i Labyrint světa a ráj srdce. Kdybych tady měla vyjmenovat všechny knihy, co Honza napsal, tak by mi to
nevešlo ani na papír (jak jsem říkala, bylo jich asi 200),
ale o spoustu svých pokladů přišel, když mu je spálili na
fulneckém náměstí a když vyhořelo Lešno. Chudák, takovou práci si s tím dal!
Byl také knězem Jednoty bratrské, která byla u nás
zakázána, a i proto musel jít do exilu, do toho Lešna. Nebál se ani nemocí a rád nemocným pomáhal. Měl velkou
víru v Boha, a to ho udržovalo vždy optimistického. A že
neměl jednoduchý život!
Ještě jsem zapomněla zmínit, že taky cestoval. Například do Anglie, Skandinávie nebo třeba do Uher. Dále byl
reformátorem školství a zavedl styl výuky „Škola hrou“.
No, snad jsem řekla vše, co jsem chtěla a měla. Taky
doufám, že jste to, alespoň trochu, pochopili. A když ne,
tak si najděte informace na internetu. Tam dnes najdete
skoro vše!
Karolína Němečková, 7. třída
Základní škola Prakšice
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Barevné dny (žákovský parlament)
Dnešní uspěchanou a ne příliš veselou dobu jsme chtěli se žákovským
parlamentem trochu oživit, a proto
jsme se rozhodli uspořádat „Barevné
dny“. Určili jsme, že to budou pondělky. Nejprve jsem si myslela, že
se to nikomu líbit nebude, ale když

jsem viděla ve třídách tolik barev
a touhu po vítězství, moc mě to potěšilo. Také jsem ráda, že se tohoto
úkolu zástupci do parlamentu chopili svědomitě a ochotně. Zkrátka si
myslím, že se to všem líbilo.
Nejvíce se zapojili žáci z prvního

stupně, a právem se tedy umístili na
prvních příčkách. Páťáci získali 1.
místo, 2. obsadili druháci a třetí třída
skončila na 3. místě. Za to si mohli
pochutnat na sladké odměně.
za žákovský parlament S. Rachůnková a M. Mahdalová

Hnutí Na vlastních nohou Stonožka
Ohlédnutí za adventními prodeji
Tak jako v uplynulých letech jsme
pracovali v adventním období s cílem
pomoci potřebným dětem. Ve škole
žáci vyrobili zajímavé vánoční dekorativní předměty, které jsme pak nabízeli ve stáncích k prodeji. Letos jsme
za pomoci rodičů prodávali 4. neděli
adventní u kostelů v Prakšicích a v Pa-
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šovicích. I když nebylo právě příznivé
počasí, nalezli jsme pochopení u všech
zúčastněných. Díky pomoci zastupitelů obou obcí a spolupráci s místním
farním úřadem, a hlavně za přispění
občanů jsme letos získali pěknou částku 9 523 Kč. Prostřednictvím Stonožky
bude poskytnuta Fakultní nemocnici

Plzeň, tentokrát konkrétně dětské psychiatrii, k léčbě dětských psychických
onemocnění. Děkujeme nejen těm,
kteří přispěli na dobrou věc zakoupením výrobku, ale také všem, kteří se
podíleli na průběhu této humanitární
akce. Moc si toho vážíme.
Jana Kovaříková
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Historie hodů v Prakšicích a Pašovicích, díl I.
Slavení hodů je ojedinělou lidovou událostí, kterou
můžeme v dnešní podobě na Moravě sledovat už od konce 19. století. Hody na Moravě mají obdobný význam
jako posvícení v Čechách. Oba pojmy označují sváteční
den s velkou hostinou. Slovo posvícení je podle názorů
jazykovědců odvozeno od posvěcení místního kostela, na
jehož výroční památku se slavnost koná a často bývá i oslavou patrona, kterému je daný kostel zasvěcen. Z pojmu
posvícení vychází i pojem pouť, používaný i na Moravě.
Hody či posvícení tak byly důležitým svátkem pro celou
vesnici a současně i pro rodinu. Zvalo se blízké i vzdálené
příbuzenstvo, slavilo se několik dnů - jedlo, pilo, zpívalo,
tancovalo a to bez ohledu na roční období.
„Hody, milé hody, už sem dohodoval.
Už sem čtyři noci doma nenocoval…“
V období roboty měli poddaní nárok na tři dny volna
k návštěvě hodů a svých vzdálených příbuzných. Stávalo se, že tuto oslavu „protáhli“ a tím dle vrchnosti hrubě
zanedbávali své hospodářské povinnosti. Proto se císař
Josef II. snažil přeložit hodové oslavy na období začínajícího vegetačního klidu, kdy již byla úroda pod střechou
a zůstávalo více času na odpočinek a zábavu. V roce 1786
Josef II. určil dnem společného posvícení - hodů neděli po
svatém Havlu. Nové nařízení císaře o jednotném slavení
hodů v celé monarchii o třetí říjnové neděli vešlo v účinnost roku 1787. Některé obce však zůstaly při starém a slaví hody v den svátku patrona svého kostela. Nejčastěji to
pak jsou hody „václavské“, na počest sv. Václava, patrona
české země, dále hody anenské o svátku sv. Anny, hody
kateřinské o svátku sv. Kateřiny, michalské o sv. Michala,
martinské na sv. Martina apod. V Prakšicích a Pašovicích
se dnes slaví uvedené hody „císařské“, tedy vždy třetí víkend v říjnu. Nebylo tomu tak ale vždycky. Pašovice do
roku 1940 patřily farnosti Velký Ořechov. Kostel tam mají
zasvěcený svatému Václavu, který má svátek 28. září a tak
Pašovice do roku 1940 slavily hody martinské. Prakšice
zase do roku 1906 patřili církevně k farnosti uherskobrodské, kde je kostel dominikánů zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté, a tak se Prakšičané ve velkém účastnili tradičních Růžencových poutí v Uherském Brodě. Když „mírně
odbočíme“ od hodového tématu ke krojům, tak platí, že
za „první republiky“ byla Růžencová pouť vždy spojena
s nádhernou přehlídkou krojů obcí z širokého okolí. Dá
se říct, že na tradici velkolepých přehlídek krojů při církevních příležitostech, jako byla uvedená Růžencová pouť
v Uherském Brodě, pouť k Panně Marii Sněžné na Provodově nebo zejména pouť k svatému Antonínkovi, která
tak učarovala a proslavila malíře Jožu Úprku, dnes navazují současné Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Církevní program byl sice nahrazen ryze světskou zábavou,
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ale velkolepá paleta krojů tam zůstala a právě jejich krása
každoročně fascinuje deseti tisíce nadšených návštěvníků
z celé republiky.
Ale zpátky k hodům. Hody se slaví na Moravě ve
všech regionech. Hody s právem jsou však záležitostí
hlavně regionu Slovácka a zejména Uherskohradišťska.
Tedy i Prakšic a Pašovic. První zaznamenané krojované
hody s právem proběhly nejdříve v Pašovicích, a to v roce
1954. Pro inspiraci jak hody s právem pořádat si hlavní
organizátorka hodů Ludmila Hrubošová/Kůrová zajela
do Kněžpole. Na dochované fotografii (Foto č. 1 - foceno
v Pašovicích na Dědině před Fojtáchovým) z těchto hodů
je vidět, že se jich zúčastnilo 16 krojovaných párů. Stárci byli Josef Rachůnek (1934) a Marie Jahodová (1935),
mládci byli František Kůra (1934) a Ludmila Hrubošová
(1935). Stárek i mládek mají místo běžných krojových
kalhot oblečeny bílé „drle“. Na hodech hrála dechovka
z Prakšic s tehdejším kapelníkem Karlem Vlkem. Je zajímavostí těchto hodů, že jak stárek, tak i mládek odešli 14
dní po hodech na základní dvouletou vojenskou službu,
během které si dopisovali se svými hodovými partnerkami, a po návratu z vojny si je oba v následujícím roce
1957 vzali za manželky.
V Prakšicích byla zavedena tradice krojovaných hodů
s právem mnohem později. Do té doby se chasa v Prakšicích o hodech bavila různě. Hlavně na „výletech“, které
organizovali nejčastěji hasiči, nebo na hodových zábavách
v místních hostincích a od roku 1950 pak již v sále nové
školy. Bylo to však bez průvodu s právem. Historicky první
krojované hody s právem byly v Prakšicích až v roce 1970.
Stárkem byl Josef Géba a stárka byla Anna Ondrůškova
- oba z Vinohradů. Mládkou byla Libuše Běhůnková z Dědiny a mládek byl Vojtěch Vlk z Dolních újezdů. Hlavní
organizátor těchto prvních prakšických hodů s právem
byl Ing. Josef Moštěk. Inspiraci pro prakšické první hody
s právem našel v Dolním Němčí. Tam byly první hody
s právem v roce 1968 a inspiraci pro ně si Dolněmčané
zase našli ve Starém Městě. Na Fotu č. 2 z prvních prakšických krojovaných hodů s právem je krojovaná chasa
na schodech před prakšickým kostelem. Je vidět, že velké
právo tehdy představovala nazdobená panenka, jak bylo
v okolí na hodech běžné. Historicky druhé hody s právem
byly hned v následujícím roce 1971 (Foto č. 3). Je na nich
stárka Marta Bednaříkova z Greftů a stárek František Běhůnek z Horního Konce, foceno je před výkupnou mléka
u tehdejší Záhorovské hospody. Mládkou na těchto hodech byla Ludmila Němečková z Malé strany a mládkem
byl Lubomír Hefka z Horního Konce. Organizace hodů
s právem byla v těch letech v každé vesnici samostatně.
Od roku 1977 do roku 1990 byly hody s právem pořádány
střídavě, jeden rok v Prakšicích a druhý rok v Pašovicích.
Na Fotu č. 4 je hodový průvod v Prakšicích na Dědině

Duben 2022

Prakšické noviny
v roce 1979. Od roku 1993 dodnes, jsou krojované hody
s právem pořádány již společně oběma vesnicemi, a to již
každý rok. Jen se pravidelně střídá jejich povolování. Když
hody povoluje starosta Prakšic, tak je chasa nazývá Prakšicko-Pašovské a když je povoluje starosta Pašovic, tak
jsou nazývány Pašovsko-Prakšickými.
Nejvýznamnějším symbolem hodů jsou jejich hlavní
obřadníci – stárci. Být zvolen stárkem se považovalo vždy
za velkou čest a prestiž.
„Maršovský stárek, porubal hájek.
Porubal, posekal, švarný šohajek…“
Organizace hodů bývá nákladná a právě majetnost
rodin se dříve často promítala i do volby stárků. „Stárkování“ v dřívější době patřilo k prestiži hlavně sedláckých
rodin. Neplatí to ale pro historicky první hody v Prakšicích. Oba stárci byli z tehdejších chudých Vinohradů,
které možná proto byly vždy kulturnější, než zbytek bohatší vesnice. Důkazem toho byl první kapelník prakšické
dechovky Jan Chmelina a velký počet muzikantů právě
z Vinohradů, či velký počet herců z Vinohradů při organizování divadelních prvorepublikových představení.
Přijmout funkci stárka však není jednoduché ani dnes.
Finanční stránka dnes nehraje takovou roli, neboť chasa
stárkům na hody finančně přispívá. Svou roli zde hraje
hlavně pohodlnost a ochota udělat něco navíc. Někdy se
proto stává, že na Prakšicko-Pašovských hodech je zvolen
pouze stárek a stárka, bez mládků a někdy se dokonce nepodařilo v obci najít stárky žádné. Tak tomu bylo i vloni,
v roce 2021. Počet stárků a jejich pojmenování se v jednotlivých obcích Slovácka liší. Nejčastěji jsou ve většině
obcí zastoupeni starší stárka a starší stárek, mladší stárka
a mladší stárek. U nás v Prakšicích a Pašovicích se mladší
stárek a mladší stárka označují jako mládek a mládka. Na
počátku 20. století nebylo „stárkování“ jednorázovou záležitostí pouze pro hody, ale stárci setrvávali ve funkci po
celý rok a udržovali např. pořádek při muzikách a zábavách. Dříve stárci mívali už ukončenou vojenskou službu.
Říkalo se, že při stárkování se již loučí s mládím:
„Do roka bude ináč, bude ze mňa ženáč“.
Stárkem a stárkou se může stát každý jen jednou. Hlavními organizátory hodů v našich obcích je v současnosti místní mládež - chasa. Pomáhají jí v tom samozřejmě
oba starostové, obě místní zastupitelstva, další dobrovolníci z řad občanů a hlavně členové místního folklórního
souboru Holomňa. Hodová tradice je v našich vesnicích
stále velmi živá. Mladí i staří si dávají ušít nové kroje a tak
krojovaných párů na hodech dokonce i přibývá. Prakšicko-Pašovské hody dnes patří k nejpěknějším hodům v regionu. Pokračování příště.
Zapsal: František Buráň, kronikář obce
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Proč nebyl „lyžák“?
Po loňské zimě, kdy covid uzavřel
veškeré lyžařské areály, byly letos už
dva ročníky naší základky natěšené
na společný týden na horách. Termín v druhé polovině února sliboval
dobré podmínky a vše bylo zařízeno.
Nicméně přišla další vlna viru
a podmínky pro pořádání lyžařských výcviků se zkomplikovaly.
Vládní nařízení přikazovalo testovat účastníky před odjezdem a po 3
dnech ty neočkované znovu. A přišla první zpráva od paní ředitelky,
že je lyžařský výcvik zrušen. S tím
se ovšem rodiče nechtěli spokojit
a zajistili přes majitele ubytování
v resortu Čenkovice mobilní testovací tým, aby děti nemusely někam
odjíždět. Avšak argument paní ředitelky, že nechce dělat rozdíl mezi
podmínkami pro děti očkované
a neočkované, byl stále nějak obha-

jitelný, i když dle našeho názoru naprosto neopodstatněný. Domluvili
jsme se, že pokud se něco změní, tak
se k tomu můžeme vrátit a zkusit to
znovu otevřít, času je dost.
A vskutku. Ještě před Vánoci bylo
nařízení změněno, už stačil jen test
pro všechny před odjezdem a hotovo. Nic víc. Tak jsme po předchozí
dohodě s paní ředitelkou apelovali na
znovu zorganizování lyžáku (ověřili
jsme si, že ubytování je stále volné).
Jenomže přišel další důvod, proč se
nemůže jet – jednomu z vyučujících
propadl průkaz lyžařského instruktora. Směšný důvod? Jistě. Jedním
telefonátem jsme zjistili, že vedoucí
skiareálu bez problémů poskytne na
ty cca 4 hodiny denně svého instruktora z lyžařské školy a poslal na to
i cenovou nabídku.
Zorganizovala se společná schůz-

ka s paní ředitelkou ve společenském
sále vedle hospody, kde opravdu přišla velká většina rodičů od sedmáků
a osmáků. Tam všichni potvrdili, že
jsou ochotni uhradit případné vícenáklady a nést veškerá domnělá rizika s šířením covidu.
Konečné resumé? „Prostě se nepojede, protože jsem se už tak rozhodla“. Aneb, když se hledá důvod,
proč to nejde, a ne řešení, jak to
udělat. Nejvíc to mrzí zvláště ve spojitosti s ideálními sněhovými podmínkami, které panovaly, prakticky
nulovou pohybovou aktivitou dětí
v zimě, když je nová tělocvična ve
výstavbě a zážitky kamarádů z okolních obcí, které vesměs všechny jely.
O kompetentnosti paní ředitelky
naší základní školy si pak udělejte
obrázek sami.
rodiče žáků 7. a 8. třídy

Činnost SDH Prakšice v roce 2021
Vážení spoluobčané
chtěl bych Vás informovat o činnosti místního sboru
dobrovolných hasičů za uplynulý rok 2021. Výroční valná hromada SDH Prakšice se uskutečnila 7. 1. 2022. SDH
Prakšice má v současnosti 48 členů, z toho je pět žen.
Opatření proti Covidu omezila činnost i místního
sboru dobrovolných hasičů, hlavně co se týká pořádání
kulturních a společenských akcí. Samozřejmě neměla
vliv na protipožární represi a prevenci.
V měsíci dubnu proběhl sběr železného šrotu. Tady
je třeba ocenit to, že ke svozu použili členové SDH soukromé auto.
25. května v dopoledních hodinách obdržel velitel
zásahové jednotky zprávu, že se naproti obecního úřadu v prakšickém potoce ocitla žena, která se bez cizí
pomoci nemohla odsud dostat. Naštěstí ke zranění nedošlo a díky rychlému zásahu byla nebezpečná situace
vyřešena.
24. června zasáhla Jižní Moravu silná bouřka. Tornádo a krupobití, které bouřku provázelo napáchalo
v obcích na pomezí Břeclavska a Hodonínska obrovské
materiální škody. Bohužel došlo zde i k několika úmrtím a zraněny byli stovky lidí. Silný vítr poškodil v Prakšicích několik střech, většinou stodol a olámal větve
několika stromů. Výjezd zásahové jednotky byl kvůli
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odklízení popadaných větví a kmenů stromů ze silnice
do Uh. Brodu. Další den členové zásahové jednotky odklízeli vyvrácené stromy v zahradě školy a v potoce pod
tenisovým kurtem.
V neděli 19. září ve 12 hodin se připojil náš sbor
dobrovolných hasičů k pietnímu aktu uctění památky
zemřelých dvou hasičů z SDH Koryčany. Zahynuli při
zásahu a následném výbuchu plynu v rodinném domě.
Třetí neděli v měsíci říjnu mládež z Prakšic a Pašovic zorganizovala krojové hody a k hodům v Prakšicích
patřila i otevřená zbrojnice s nabídkou malého občerstvení.
Na začátku měsíce prosince provedli pověření členové obecního úřadu v hasičské zbrojnici inventuru
materiálně technického vybavení.
Stále dobré vztahy nadále udržujeme s kolegy s SDH
Pašovice. Dokládají to vzájemná pozvání a účasti zástupců na výročních valných hromadách sborů.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům SDH Prakšice,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti v tomto složitém období. Také děkuju obecnímu zastupitelstvu
za pomoc a vstřícnost, kterou nám v uplynulém období
poskytovali a Vám občanům Prakšic za podporu.
František MARÁŠEK
jednatel SDH Prakšice
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Přišlo tiše a nečekaně
Bylo velmi slušné počasí a přímo
vybízelo k nějaké nostalgii. Syn naložil svého otce do auta. On již těžce dosedal a už si nedokázal zapnout bezpečnostní pás. Tati, počkej, netahej
to, já to zvládnu,“ pronesl s úsměvem
syn a pojistka cvakla. ,,Tak a můžeš
tedy zařadit a jet ...“, ozvalo se pojednou vedle řidiče. Ředitelský komplex
se nevytratil a záhy bylo zřejmé, kdo
je velitelem vozu. ,,To je provoz, to
bych už nezvládl a podívej se, každý si
vozí zadek a v autě vždy sedí jen jeden
a to je řidič. Panenko skákavá a kam
všichni tak spěchají? Ty jsi mladý
šohajík-no chápeš to?“ ,,Chápu táto,
chápu.“ ,,Tož mě to vysvětli“. ,,Víš,
zákon dnešní silnice je HH.“. Prosím
tě co je to za blbost?“ ,,Táto je to jednoduché - hlavně honem!“ ,,A pak se
divíme, že je tolik karambolů. A ty
nejeď tak rychle, já chci vnímat krásu
krajiny. Už jsi jak oni! Barani.“
Automobil zastavil v krajině jakoby Josefa Lady. Dědinka, na kopci kostelíček a nad ním zase kopec,
kde stával starý dřevěný hrad. Řidič
s úsměvem hlásil konečnou a velitel
vozu se z něho opatrně soukal ven.
Záhy si za zadním sedadlem vytáhl pomocníka-čakan. No, můžeme,
pojďme“. ,,To bude zase schodů, více
než máš doma,“ podotkl syn .,,Nedá
se nic dělat, člověk musí něco vydržet
a konečně se jdu poklonit památce
svých rodičů.“
Noha pomalu míjela nohu, zábradlí bylo pevné a konečně na hřbitůvku zavrzala vrátka. Táta byl Josef, kolář a pak železničář. Zapal mu kalíšek,
měl by svátek.“ Starý muž, shrbený
tíhou let, stál nehnutě a díval se na fotografie svých rodičů. Byly krásné, jakoby je tam dal někdo včera a ...přesto
je lemovala desetiletí. Dvojice ještě
chvilku postála a pak se vydala tím
Polem svornosti, kde jsou si všichni
rovni. ,,Podívej Jirka a Vlasta, stařeček Přibyl-toho už jsem přežil a tehdy
se mě zdálo, že byl tak starý. Vratěk,
Jarek, Hedvika a Karel-to byl dobrý
soused.“ Starý muž jako by omládl.
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Pojednou nic nebolelo. Opíral se o čagan a zázračně se cítil skvěle. Vždyť
byl mezi kamarády a přáteli. Ty už
mu sice na pozdrav neodpovídali, ale
bylo mu mezi nimi báječně. A těch
vzpomínek co bylo. Syn se usmíval
a pokyvoval hlavou. Vánek mu občas
provětral vousy, ale bylo mu také tak
nějak dobře. Zvláštní zastavení v klidu a rozjímání. Starý muž pohlédl na
kostelní věž- ,, je pořád stejná, jako
když jsem zde kdysi ministroval, jakoby to už ani nebyla pravda !“ Věž na
to nic neříkala a tiše stála. Kolik už jen
svým zvonem ohlásila událostí. A stále zvoní!
Zavrzala krásně kovaná hřbitovní
branka. ,,Dole to půjde hůře, budu
muset brzdit a kolena se budou hlásit.“ Pomalu, jako na zpomaleném filmu se postava vzdalovala od hřbitůvku se spoustou zážitků. ,,Půjdeme pod
hrad na vyhlídku? Je tam lavička,“
lákal syn. ,,No nevím, je to do kopce,
roky přibývají a už mě táhne 89.“ Než
to dořekl, byli u lavičky. Kopec vyšel, aniž by si ho uvědomil a s úlevou
dosedl. ,,Bože, to je krása. Tam býval
starý mlýn a tam druhý Masaříkův,
a tam byla mlátička a ten les je úplně
mladý. Ten starý už odešel za doprovodu dřevorubců. Jak tam jen bývalo
hezky, jmenoval se Výskoky.“ ,,Snad je
to od slova skotačit, výskat,“ podotkl
syn. ,,To nevím, ale byl to prostě krasavec les. Bory, smrky a břízy. „
Tiše
seděli
a rozjímali s krajinou. Kochali se
okolním věncem
lesů a dívali se na
střechy chalup.
Vychutnávali si
ten pohled jak
jen nejlépe mohli.
,,Jestlipak poznáš
střechu kmotřenky?, ozvalo se do
ticha. ,,Ale ano,
tam ta druhá zleva.“
,,Správně“.
,,Kmotřenka byla

jako babička z Boženy Němcové a my
se tam vždy těšili na mrskačku velikonoční,“ prohodil syn. ,,Kmotřenka
byla vzácná žena, vlastně to byla moje
teta,“ pronesl s dávkou pokory starý
muž. ,,A tam v tom lese byly hasičské
výlety, no to byla tehdy sláva,“ zazněla
od něho další připomínka. Opět seděli v tichu a dědina byla pod nimi jako
vymalovaná.
,,Už se chladí, měli bychom myslet na návrat.“ ,,Ještě malou chvilku...
už, už můžeme. Víš, chlapče, to stáří
přijde tak pomalu a zároveň rychle
a nečekaně, člověk se před ním musí
shrbit a nijak mu neuteče. Jen ten
život tak nějak rychle uběhl.“ ,,Kam
ještě pojedeme?“ ,,Domů, tam je mě
nejlépe.“
Bouchly dveře od auta a klíč
spustil zapalovací skříňku. Motor
okamžitě naskočil. Vůz jel z kopce,
za sebou nechal hřbitůvek, kostelík
a posléze i dědinu a kopu vzpomínek. Ladova krajina se rozplynula,
ale zase se jednou objeví. Dva muži
beze slova seděli v automobilu a ten
ukrajoval cestu k domovu. ,,A jeď
pomalu, ať si mohu vychutnat krajinu,“ ozvalo se od velitele vozu. Motor si brumlal svoji monotónní píseň
a v srdcích obou chlapů vládla spokojenost. A stáří? Pomalu a trpělivě
konalo svoje dílo.
Vladimír Procházka, Vihohrady

Inzerce
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Montáž sloupů a vazníků tělocvičny

Montáž střešních panelů tělocvičny

Pohled na vestibul u sálu

Zastřešení tělocvičny
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Fašank

Fašank MŠ

Fašank

Fašank

Fašank

Husy ve Greftech

Tři králové

Tři králové

Tři králové
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