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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme v období letních prázdnin,
v období dovolených, v čase, kdy bychom měli načerpat síly pro zbytek
letošního roku.
V současné době nám nedělá
problém covid, ale inflace, růst cen
potravin, energií, služeb apod. Nikdo
není schopen odpovědně říct, jak
dlouho bude tato situace trvat a jaký
bude mít průběh a zejména dopad
do našich peněženek. Současný stav
nevěstí nic dobrého a pomyslné světlo na konci tunelu je v nedohlednu.
V obci pokračuje a postupně se
chýlí ke konci výstavba nové tělocvičny. Jsou usazená okna, hliníkové
dveře, provedeny obklady a dlažby
v sociálních zařízeních, chodbách
a technických místnostech. Je přidělán rošt pro montáž akustického obkladu na stěnách tělocvičny a začíná
se s montáží roštu podlahy tělocvičny. Je provedeno zateplení venkovní
stěny tělocvičny včetně provedení
fasády od kuchyně školy. Dokončuje se montáž zateplení ze strany od
hřiště. Do předání stavby zbývá ještě měsíc, ale dokončovacích prací je
třeba udělat strašně moc. Doufám, že
dodavatelská firma ukončí včas alespoň vnitřní část stavby. Fotografie
z výstavby tělocvičny jsou na jiném
místě novin.
Koncem června proběhl tradiční
Turnaj ulic, bližší informace najdete
v samostatném článku.
Od začátku července se provádí rekonstrukce sociálního zařízení
v mateřské škole, která musí být ho-

tova do konce měsíce července. Jsou
vybourány obklady a dlažba, nainstalovány a obestavěny geberity, provedena montáž rozvodů vody a kanalizace. Takže se začne obkládat.
Tato akce by se měla bez problémů
stihnout v termínu. Rekonstrukcí se
zvýší počet klozetů o dva, přibude
jeden pisoár a dvě umývadla. Budou
také namontovány nové radiátory.
Na přelomu srpna a září bude
realizována akce rekonstrukce místní komunikace a zpomalovací práh
v ulici K pálenici, kterou provede
firma STRABAG a.s. Obyvatelé této
části obce, ale i Vinohradů, případně
Horních Rybníků a Dolních Újezdů
se musí připravit na to, že budou moci
jezdit domů jen po místní komunikaci kolem hřiště. Předpokládaná délka
realizace stavby je 3 týdny.
Doposud se ani o píď nepohnulo
územní řízení na umístění inženýrských sítí na Záhumenicích proti
škole, kde je plánována výstavba rodinných domů. Doufám, že k vydání
územního souhlasu dojde v průběhu léta a budeme moci pokračovat
v projektech pro stavební řízení.
Z pohledu obce se bude jednat
o stěžejní akci, poněvadž s ohledem
na klesající počet obyvatel, ale i narozených dětí je nutné do obce získat
nové obyvatele, zejména mladé lidi
s dětmi a umožnit bytovou výstavbu
mladým rodinám.
Proto bude nutné co nejdřív provést změnu územního plánu s cílem
vytipovat území, kde by se dala realizovat výstavba rodinných domů.

To by mělo být úkolem číslo jedna
i pro nové zastupitelstvo obce, které
vzejde ze zářijových komunálních
voleb, které se uskuteční 23. a 24.
září.
Stručnou rekapitulaci toho, co
stávající zastupitelstvo zrealizovalo
za poslední čtyři roky najdete samostatně v jiné části novin.
Závěrem musím zmínit i úspěch
našich dospělých fotbalistů, kteří vyhráli okresní přebor mužů a postoupili do I. B třídy. Úspěchem skončilo
i účinkování dorostu v krajské soutěži, který skončil na 3. místě, ale i žáci
a přípravka reprezentovali naši obec
velmi dobře.
Závěrem bych chtěl popřát vám
všem krásné prožití léta, využití dovolených pro nabrání nových sil do
zbytku roku, které budeme určitě
všichni vrchovatou měrou potřebovat, jak pro boj s covidem, tak s inflací.
J. Hefka

Evidence obyvatel
1. Narození - 2
2. Přihlášení - 6
3. Úmrtí - 3
4. Odhlášení - 4
Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 20.7.2022 - 1014.

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 18. veřejného zasedání konaného v pondělí 6.6.2022. Na základě zákona č.
128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje předloženou roční účetní závěrku obce za
rok 2021 bez výhrad. Konstatuje, že účetní závěrka poskytuje v rozsahu předložených podkladů v souladu s §
4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
6. Schvaluje celoroční hospodaření obce Prakšice
a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy č.
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245/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prakšice za rok 2021 bez výhrad. Zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku
z hlavní činnosti za rok 2021 ve výši 9 599 522,25 Kč
převedením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
7. Schvaluje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
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v platném znění, počet členů zastupitelstva obce na
další volební období na 9.
8. Schvaluje poskytnutí dotace 35 000 Kč TJ Sokol Prakšice-Pašovice na pořízení vybavení šatny hostů v kabinách na hřišti. Pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
9. Schvaluje poskytnutí 86 600 Kč ZŠ a MŠ Prakšice na
pořízení nábytku do kabinetu přírodopisu.
10. Schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce a zpomalovací práh MK U PÁLENICE“ firmu STRABAG a.s., Kačír-

kova 984/4, Praha 5 za cenu 1 864 654,36 Kč vč. DPH.
11. Schvaluje dodatek č.5 k sociálnímu fondu obce.
12. Schvaluje zvýšení nájemného v bytech v majetku obce
o inflaci roku 2021.
13. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.2 a 3/2022
schválené v pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové opatření 4/2022.
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330061913/001-ADS s firmou EG.D,
a.s., Lidická 18573/36, Brno.

Den s Amosem

Divadelní představení

U příležitosti Dne dětí pořádalo město Uherský Brod
Den s Amosem. Některé třídy se rozhodly tuto akci navštívit. Třeťáci jeli autobusem a žáci 5., 7., 8. a 9. třídy se
vydali pěšky po cyklostezce. Stánky v okolí Muzea J. A.
Komenského nabízely nejen osvěžení, ale také poučení
a zábavu. Počasí se vydařilo – co víc si přát…

Žáci druhého stupně měli letos možnost navštívit 2
divadelní představení. Celé třídy zavítaly do zlínského
divadla na komedii Saturnin, zájemci z 8. a 9. třídy
zhlédli tragédii Romeo a Julie ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti.

Svědomí lidstva – Osvětim
Na konci dubna se – tak jako každý
rok - žáci 9. třídy jeli podívat do Osvětimi. A jaké jsou jejich reakce na tento
zážitek?
Dne 29. 4. 2022 se naše třída zúčastnila exkurze do Osvětimi. Pravdou je, že mnohá místa v nás způsobovala smíšené až nepříjemné pocity.
Ale to bylo v pořádku. Až když člověk
stojí u bot nevinných dětí, nebo uprostřed plynové komory, tak si uvědomí
všechny hrůzy a zničené životy, které
se k tomuto místu vážou.
Přitom okolí je nádherné. Lesy,
řeky, pole, které si tuto hrůznou historickou část pamatují. Půda, ve které
jsou doteď ukryty tuny popela obětí,
nebo řeka Visla, která toto otřesné dědictví skrývá.
Historie plyne dál a my s minulými
událostmi už nic neuděláme. Pouze
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můžeme toto místo zachovat budoucím generacím, aby si „Svědomí lidstva“ mohli všichni nadále připomínat
a zajistit, aby se tato událost již nikdy
neopakovala.
Filip Galas
Dne 29. dubna jsem se se svou třídou vydala na zajímavou, i když smutnou exkurzi do Osvětimi. Po několikahodinové jízdě jsme konečně dorazili
k táboru. Po všech nezbytných kontrolách jsme mohli vstoupit do areálu.
Jako první jsme přistoupili k bráně
tábora, u níž jsme se seznámili s průvodcem, který nám chvíli nato začal
vyprávět, jak a kde se všechny ty hrůzy děly. Prohlédli jsme si například
pokoje, kde dříve lidé bydleli, jejich
oblečení, boty, nádobí, dokonce také
vlasy a protézy. Po prohlédnutí obydlí a osobních věcí jsme se společně

s průvodcem přemístili do zachovalé,
ale méně používané plynové komory.
Tím končila první část programu. Poté
jsme se autobusem přesunuli o pár
kilometrů dál, kde se nacházela druhá část tábora – Březinka. Tam jsme
si prohlédli zbytky plynových komor,
příbytky vězňů, pomník a mnoho dalšího.
Když byla druhá část programu
u konce, šli jsme na nákup suvenýrů,
popřípadě zmrzliny. A jako poslední část výletu byla opět dlouhá cesta
domů.
Linda Nevařilová
I když téma Osvětim není zas tak
veselé, pokusím se napsat o našem výletu něco hezkého. Začala bych tím,
že jsme měli sraz před školou v 8:30,
což bylo dobré, protože jsme nemuseli
vstávat moc brzo. Jeli jsme ještě s jed-
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nou školou, Březolupami. Přišli mi
trošku hluční, ale vypadali fajn. Cesta byla pro někoho krátká, pro jiného
dlouhá, mně osobně se zdála velmi
zdlouhavá, ale zpříjemnění byla zastávka na benzínce v Bohumíně, kde
bylo i KFC. Samozřejmě, že někteří
neodolali a šli se najíst.
Okolo jedné jsme přijeli do první
části Osvětimi, muzea. Prošli jsme
bezpečnostními rámy, vzali si sluchátka, abychom slyšeli průvodce
a vstoupili jsme do areálu. Čekala nás
devadesátiminutová prohlídka. Jako
první jsme prošli branou, na které je
napsáno v českém překladu „práce
osvobozuje“. V tu dobu jsem si uvědomila, že opravdu stojím tam, kde
umřelo nespočet lidí. Ale v duchu
jsem si řekla, že ty lidi už nic netrápí
a jsou na lepším místě. Postupně jsme
procházeli areálem a chodili jsme do
obytných prostorů, tam jsou vystaveny fotky lidí, co zemřeli, jejich kufry,
vlasy, boty,…. Také jsme se šli podívat
do plynové komory.
Po skončení prohlídky jsme přejeli
autobusem tři kilometry dál do druhé
části Osvětimi-Březinky. Viděli jsme
tam velkou bránu, kterou každý zná
a kterou projely tisíce ubohých lidí,
kteří si mysleli, že jdou za prací, ale
šli do pekla na zemi. Byl to velký plac,
kde toho už moc není. Skoro všechno
je zdemolované kvůli Němcům. Viděli
jsme zbořené krematorium i plynové
komory. Šli jsme i do prostorů, kde lidé
spali. Tohle místo mi bylo nepříjemné,
spousta postelí na patro, které ani ne-

vypadaly jako postele, ale jako prkna
nad sebou, nic příjemného.
Nakonec jsme si koupili suvenýry
u parkoviště a kolem páté jsme vyjeli
domů. Vysadili jsme Březolupy a jeli
směr Prakšice.
Chtěla bych poděkovat za tento výlet, myslím si, že by se o tomhle mělo
mluvit, měli bychom si uvědomit jak
lidé, kteří za nic nemohli, žili. Buďme
rádi, že žijeme, kde žijeme, a važme si
třeba i mála, které máme. Nedopusťme, ať se něco takového opakuje.
Sára Rachůnková
Exkurze do Osvětimi byla zajímavá
a naučná, ale také poměrně pochmurná. I přestože průvodci nebylo přes
silný polský přízvuk moc dobře rozumět, prohlídka pracovního tábora byla
povedená.
Snad nejhorší pocit jsem měla při
pohledu na kufry, vlasy, brýle, oblečení, protézy a hrnky s miskami patřící
zavražděným obětem. Prohlídka dru-

hé části tábora byla taktéž zajímavá,
ale kupodivu jsem se necítila tak nepříjemně. Možná to bylo, protože jsem
si nedokázala představit obrovské davy
nejen Židů, jak vystupují z transportů
a hrnou se směrem k plynovým komorám. Když jsem z dálky uviděla ten
světoznámý oblouk, pod kterým vedly
koleje, popravdě se mi zatočila hlava.
Nebo to možná bylo silně pařícím
sluncem, to nevím. Březinka byla obrovská. Co mě ale zarazilo nejvíce, byla
ta nádherná příroda kolem. Spousta
dřevěných budov již bylo spáleno po
2. světové válce a zbyly pouze cihlové
komíny. Měli jsme možnost vidět dvě
zbořená krematoria, ženskou část tábora, vagon starého transportu a společné záchody.
Exkurzi jsme zakončili navštívením obchůdku se suvenýry. Poté už
zbývala jen cesta domů, která byla
klidná, jelikož jsme byli všichni unavení z dlouhého dne.
Klára Knapová

Habsburská Vídeň
Na závěr školního roku jsme si pro žáky připravili exkurzi do Vídně. V úterý 27. června jsme se v 6:45 sešli
před školou a v 6:00 vyrazili na
cestu. Ta plynula vcelku klidně,
a tak jsme kolem desáté hodiny
zastavili na prvním místě naší
výpravy, kde nás čekala komentovaná prohlídka zámku Schönbrunn. Tady se nachází krásná
Neptunova fontána a kolonáda
Gloriette, ze které je nádherný
výhled na zámek i část Vídně.
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Naší druhou zastávkou bylo sídlo Habsburků, hrad
Hofburg, Dóm sv. Štěpána a památník Alžběty Bavorské.
Po občerstvovací přestávce v centru města jsme se kolem 16. hodiny přesunuli do
Prátru, kde jsme výpravu zakončili návštěvou některých
atrakcí.
Podle ohlasů žáků se akce
líbila a těší se na další podobný
výlet v příštím školním roce
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Sportovně branný den
Středa 22. června 2022 se stala pro žáky 5. – 8. třídy dnem, při němž prověřovali nejen své síly fyzické, ale
mohli také uplatnit to, co se naučili ve škole. Družstva
sbírala body v nejrůznějších disciplínách a žáci 9. třídy
na ně spolu s učiteli dohlíželi na stanovištích.
Na hřišti žáci stříleli ze vzduchovky a z luku, házeli

granátem, skákali v pytlích a přetahovali se lanem. Dále
si zkoušeli oblek improvizované ochrany, pracovali s buzolou, snažili se rozluštit zprávu napsanou morseovkou
a na jednom ze stanovišť také poznávali rostliny, zvířata
nebo luštili křížovky. Na závěr tři nejúspěšnější družstva
získala diplom ředitelky školy a drobnou sladkost.

V soutěži dětí Malujeme s Uprkou zvítězila
Karolína Michálková
Absolutní vítězkou v soutěži dětí
Malujeme s Uprkou se stala jedenáctiletá karolína Michálková z Prakšic.
S rodiči a prarodiči si v pátek 8. čeervence v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti Převzala ocenění
i s drobnými dárky od organizátora
soutěže Petra Vašáta a šéfredaktora
Slováckého deníku Pavla Bohuna.
Soutěž dětí Malujeme s Uprkou
vyhlásila v rámci 160. výročí narození malíře Joži Uprky v roce 2021
Nadace Moravské Slovácko ve spolu-
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práci se Slováckým deníkem.
Porota v čele s profesorem Milanem Knížákem vybrala v jednotlivých kategoriích nejlepší práce. Na
obrázku Karolíny, jemuž přiřkla prvenství odborná porota i veřejnost je
vyobrazena dvojice v kroji. Vítězný
obrázek i s fotografiemi s vyhodnocení najdete v novinách.
Karolíně Michálkové ještě jednou
blahopřejeme.
J. Hefka s využitím článku
ze Slováckého deníku.
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Vila Tugendhat
V pátek 27. května navštívili žáci dějepisného kroužku vilu Tugendhat v Brně. Počasí vyšlo na jedničku
a kromě prohlídky velmi zajímavé stavby s překrásným
výhledem jsme stihli projít i historické centrum města
a samozřejmě se podle libosti občerstvit. Výlet byl za odměnu a opravdu se vydařil.

Fotbalový turnaj ulic – 11. ročník
V dnes už klasickém čase a taky
tak trochu klasickém počasí, kdy je
před prázdninami malé peklo na
zemi, vyběhli na zelený pažit borci rozdílných vah, věku, politického
přesvědčení a taky pouliční příslušnosti, aby se po jedenácté mezi sebou popasovali o možnost napít se
na konci teplého dne teplého sektu
z dnes už trochu oťukaného poháru
pro vítěze turnaje v malé kopané.
Ze šesti mančaftů si tak zopakovali loňský bronz plejeři ze spojených
ulic Záhumní a Horních Újezdů.
Do posledního zápasu jsme nevěděli, jak dopadnou první dva stupínky a to nás na tom taky baví.
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Nic není jisté, dokud se nepíská konec a tak se klukům ze Greftů
podařil parádní obrat během posledních dvou minut posledního zápasu
nad Dolními Újezdy, díky čemuž se
stali mistry letošního turnaje a na
druhé místo odsunuli vítěze předchozích dvou ročníků Rybníkáře +
Vinohraďáky.
Pozornost pro nejlepšího střelce
turnaje si odnesl mladý talent Robča Puček a za nejlepší brankáře byli
společně vyhlášení Roberto Puček
a Martin Marášek, kteří jen dvakrát
hledali míč za svými zády.
Našlo se i několik srdcařů, kteří
pomáhali ve chvíli volna i jiné ulici,

aby se mohli ostatní prostřídat.
Za to jim patří obdiv a dík, víme
všichni, kdo to byl, ale Jirka Matušík
byl mezi nimi asi nejst….zkušenější
a tak byl zvolen hlavním srdcařem
turnaje.
Po turnaji jsme se nemaje poháru v ruce dohadovali, kdo kdy vyhrál
a tak tu máme k dispozici soupis vítězů všech dosavadních ročníků.
1. Ročník 2012 – Grefty
2. Ročník 2013 – Dolní Újezdy
3. Ročník 2014 – Malá Strana + Dědina
4. Ročník 2015 - Malá Strana + Dědina
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5. Ročník 2016 - Malá Strana + Dědina
6. Ročník 2017 – Dolní Újezdy
7. Ročník 2018 – Vinohrady + Rybníky
8. Ročník 2019 – Grefty
9. Ročník 2020 - Vinohrady + Rybníky

10. Ročník 2021 - Vinohrady + Rybníky
11. Ročník 2022 – Grefty
Tradičně nejlepší fanoušky měli
jako obvykle Grefťané, škoda jen, že
z nějaké jiné ulice by fanoušky napočítal na prstech jedné ruky.

No nevadí, budeme věřit ve zlepšení, že si někdo v hlavě srovná, že
se mandelinka dá postříkat i v týdnu
navečer. Zkusíme se polepšit a třeba
vás nalákat na nějakou pozápasovou
akci, lidová kultura spojená s hudbou by to mohla být, co vy na to?
Rosťa Němeček

Historie Prakšicko-Pašovských hodů, díl II.-příprava hodů
Jak již bylo v minulém 1.díle této
hodové minisérie řečeno, hlavními
organizátory hodů s právem v našich
obcích je v současnosti místní mládež-chasa a místní folklórní soubor
Holomňa. Samozřejmě, vždy se musí
najít zapálení „tahouni“, kteří se o přípravu hodů starají více než ti ostatní.
K nim v té nedávné minulosti patřila
např. Klára Goldmanová, sestry Zuzana a Pavla Gregůrkovy, Josef Kaňa,
Ladislav Sedláček, Ondřej Drábek,
Jakub Andrýsek a mnozí další. Protože hodová chasa disponuje finančními prostředky a využívá materiál
svěřený obcí, existuje právní subjekt
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa, který za svěřený materiál
zodpovídá. Spolek má svého předsedu a dva místopředsedy. Těmi byli
v minulosti Jakub Andrýsek, Jakub
Vráblík a Ladislav Sedláček. V současnosti po nich převzali tyto funkce
Jiří Buráň, Ondřej Zálešák a Radim
Sukup. Příprava hodů začíná už ně-
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kdy začátkem září, kdy se začne nacvičovat. Je totiž potřeba, aby mládež,
která se rozhodne jít na hody v kroji,
uměla tančit a zpívat. Je hanba, když
krojovaný chlapec nebo dívka neumí zatančit alespoň polku a valčík.
Kromě těchto základních tanců se na
před hodových zkouškách učí chasa
i další lidové tance, např. verbuňk,
čardáš a třeba dívčí tanec karičky. Učí
se rovněž texty a melodii hodových
a dalších lidových písní. Obvykle se
program nacvičuje asi tak dva měsíce.
Musí se tam naučit např. choreografii
chlapeckého klobůkového tance, anebo „hádavého“ pásma hodové chasy.
K sestavení programu a jeho secvičení pomáhají chase zkušení tanečníci
z místního souboru Holomňa. Na
hody pak chasa secvičené tance předvádí před domy svých stárků a mládků, před obecním úřadem nebo ve
středu obce (viz foto č. 1 klobůkového tance na hodech v roce 2012 před
prakšickou hospodou) a především

při sobotní večerní hodové zábavě,
kdy jsou nacvičená taneční pásma
součástí večerního programu.
K přípravě hodů patří i příprava
kroje. Prakšice i Pašovice mají kroj
stejný - „uherskobrodský“. Uherskobrodský kroj se nosí mimo naše obce
a mimo Uherský Brod také v Havřicích, Těšově, Újezdci u Luhačovic,
Políchně, Šumicích a dříve i na Maršově. Kroj si musí každý dopředu řádně
přichystat. Dívky musí mít pečlivě naškrobené spodnice a rukávce, chlapci
zase košili a kapesníček v kalhotách.
Jednotlivé krojové součásti musí být
čisté, zejména mosazné knoflíky na
chlapeckých vestách by se měly „blýskat“. Mnozí pro finanční nákladnost
nemají svůj vlastní kroj, takže si jej celý
nebo po částech půjčují od příbuzných
či známých. Půjčit, nebo alespoň zamluvit si kroj od někoho známého je
nutné dostatečně dopředu, nejlépe
dva měsíce před hody, aby se stihlo
jej, jak se patří, přichystat a aby si jej
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nezapůjčil někdo jiný, protože v mnohých okolních obcích se konají hody
současně nebo těsně po sobě. Problém
bývá se zajištěním botů u chlapců, kteří ve srovnání s našimi otci a dědy dnes
potřebují boty o dvě čísla větší. Poslední dobou si proto hodně mladých,
ale i starých, nechává ušít kroj nový.
Boty a „vybíjané“ opasky dnes šijí
např. manželé Hejdovi z Hluku, panské kalhoty a vestu šije paní Habartová
v Sadech, „vyšívání“ na košile a další
části krojů dnes dělají ve firmě Tradice Slovácka v Blatničce. Hodně dalších
součástí kroje se dá pořídit ve firmách
Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh nebo u paní Blanářové v Brumovicích. Kompletní mužský nový kroj se
dal v roce 2021 pořídit za cca 28.000
Kč. Ženský kroj je dražší, nový se dal
pořídit za cca 45.000 Kč.
Pro každé hody se musí předem
připravit a vyzdobit i hlavní atributy
krojovaných hodů s právem – obě hodová práva. Malé hodové právo, které
nosí mládek a velké hodové právo,
které nosí stárek. Malé právo se historicky nezměnilo. Malé právo slouží
k ochraně stárka a jeho velkého práva.
Základem malého práva proto bývá
vojenská šavle, která se nazdobí krušpánkem s kvítky a na špičku se zapíchne jablko. Tvar a výzdoba velkého práva se oblastně již hodně liší. Na
prvních Prakšických hodech v roce
1970 bylo velké právo tvořeno ozdobenou panenkou na palici-viz foto č.
2. Velké právo zde nese stárek Josef
Géba se stárkou Annou Ondrůškovou, oba z Vinohradů. Panenka symbolicky představuje „čistotu“ celé ještě
svobodné chasy. Panenka byla základem velkého práva i na historicky
druhých a třetích hodech v roce 1971
a 1972. V Pašovicích je základem velkého práva panenka dodnes, pouze
hlava panenky je dnes nahrazena jablkem. V Prakšicích bylo v roce 1973
velké právo změněno. Nově ho začal
tvořit erbovní ovál nesený na dlouhé
palici. Na obou stranách oválu byla
Prakšická pečeť z roku 1687 -viz foto
č. 3 z hodů roku 1973. Stárek Josef Vlk
„varhaník“ z Horního Konce ho zde
drží před domem tehdejšího předse-
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dy MNV Vincence Vlčnovského na
Dolních Újezdech, kde chasa obdržela od předsedy povolení k hodům.
Stárkou byla na těchto hodech Marta
Manová z Vinohradů. Po vytvoření
a obdržení Prakšického znaku v roce
1996 bylo velké právo opět změněno.
Na obou stranách erbovního oválu na
dlouhé palici byl umístěn právě tento
nový Prakšický znak se dvěma střapci hroznů a dole byl nápis „Prakšický
znak“. Na fotu č. 4 z hodů roku 2002
má toto nové právo stárek Karel Vlk
a stárka Ludmila Knotová. V roce
2007, za starosty Vladimíra Vlka,
bylo prakšické velké právo počtvrté
změněno. Tentokrát bylo umělecky

vyřezáno ze dřeva. Na jedné straně
erbovního oválu je Prakšický znak
s nápisy nahoře „PRAKŠICE“ a dole
L.P. 2007. Na druhé straně je ta starobylá Prakšická pečeť s nápisem po obvodu: PRAKSSYCKA PECZET 1687.
Poprvé bylo použito na hodech v roce
2008- viz foto č. 5 z těchto hodů, se
stárkem Tomášem Matůšem a stárkou Zuzanou Gregůrkovou. Když
hody povoluje starosta Prakšic, nosí
stárek velké právo prakšické. Když
hody povoluje starosta Pašovic, nosí
stárek velké právo pašovské – panenku. A to bez ohledu, ve které vesnici
má stárek bydliště. Na fotu č. 6 z hodů
v roce 2019 drží stárek Pavel Varaďa
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a stárka Michaela Juráková pašovské
velké právo a hody tehdy povoloval
pašovský starosta Vlastimil Řezníček.
Stárek i mládek se musí o obě svěřená práva řádně starat. Kromě organizace a řízení hodů je starost o práva
jejich hlavní úlohou. Proto jsou práva na taneční zábavě zavěšována ke
stropu a pečlivě hlídána. Pokud by je
někdo i přesto dokázal sebrat, byla by
to pro chasu především velká ostuda
a současně by jejich „vykoupení“ bylo
hodně drahé. Zatím se to historicky
naštěstí nikdy nestalo.
Těsně před hody místní občané
uklízí okolí svých domů, uklízí se
také kostel a na okrajích obce se zdobí dopravní značky. Rovněž se zdobí
vstupy domů stárků a mládků, aby

všichni věděli, že v tom domě bydlí.
Vyzdobí se i Obecní úřad, kde vydává starosta povolení hodů a vyzdobí
se i společenský sál, kde proběhnou
obě hodové zábavy-sobotní i nedělní. Všechny tyto přípravy provází
příjemná a veselá atmosféra, podporovaná tradičním úslovím: „Tož, zapalme ty hody…!“.
„Eště byly čtyři týdně do hodů,
už mně milá zakázala pít vodu…“
Jelikož tradice hodů na Uherskohradišťsku je velmi silná a hody jsou
pokládány za nejvýznamnější událost
v roce, připravují se na hody i rodiny,
které se na organizování krojovaných
hodů přímo nepodílejí. Zvou přátele,

známé, blízké i vzdálené příbuzné. Do
svých rodných domů přijíždějí děti
a do obce rodáci. Na hody se připravuje skutečně celá dědina. Během hodů
je pak všude veselo. Ze všech stran je
slyšet zpěv, a protože na Slovácku jsou
lidé zvlášť pohostinní, bývá o hodech
nabízeno všem hostům, a to i cizím
a přespolním, štědré pohoštění – především vdolečky, zákusky, víno, burčák, a hlavně ta naše dobrá prakšická
slivovice. Pokračování příště.
Závěrem děkujeme pozornému
čtenáři Stanislavovi Vlkovi za opravu chybného datování fotografie č.4
v minulém čísle, správně je už z roku
1977.
Zapsal: František Buráň
kronikář obce

TJ SOKOL má za sebou úspěšnou sezónu
Vážení sportovní přátelé,
Fotbalová sezóna skončila, a než
nám co nevidět začne nová, tak je třeba ji shrnout a zhodnotit a tentokrát
je to příjemný sumář.
Do přípravky nám chodí cca 25
kluků, za což jsem hrozně rád a doufám, že další malé naděje v novém
školním roce uvítáme. Snad už i s dostavbou tělocvičny budou mít i pravidelný tělocvik, protože to je naprostý
základ, jehož absence se dost těžko
dohání.

Červenec 2022

Protože máme generační výpadek,
tak jsme v okresní soutěži nastupovali
většinou proti starším ročníkům, ale
to se hned na podzim otočí. Kluci si
dokázali na turnaji mladších přípravek O pohár Bílých Karpat v Brodě,
že se můžou směle měřit se všemi vrstevníky. Můžu říct, že od té doby, co se
nijak neevidují výsledky, tak je se všemi trenéry výborná domluva a například na posledním zápase v Šumicích
byl krásný pohled na hřiště, kde naráz
sportovalo cca 50 dětí rozdělených

dle věku na 3 plácky. Děkuju Přemovi Gajdůškovi, Ondrovi Šimunimu
i dalším rodičům, že mi s dětma pomáhají, protože na tréninku při tolika
dětech je třeba aspoň dvou trenérů.
Žáci v této sezoně často dopláceli
na úzký kádr, ale i přesto v podstatě všichni starší chodili pravidelně
pomáhat i dorostu, což je fotbalově
posouvá a věřím, že v příští sezóně
budou hrát na špici okresní soutěže.
Vždyť trenéři Radim Hladiš a Michal
Ďurica budou mít v podstatě stejné
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složení týmu, jen o rok zkušenější, do
dorostu odchází pouze Ondra Jahoda.
Dorostenci pod vedením Jirky
Helíska a Mariána Dlapy dosáhli obrovského úspěchu, v krajské soutěži
skončili na vynikajícím třetím místě
za Hlukem a Dolním Němčím! Ve
22 zápasech získali 43 bodů se skóre
78:49.
Když si do toho ještě promítneme,
že je jich fakt málo a pravidelně za ně
nastupují kluci z žáků, dále že věkově
končí pouze Roman Zemánek, který
i vinou zranění toho moc nenahrál,
tak mi z toho vychází, že i příští rok
budou útočit na příčky nejvyšší. Za
rok budeme muset řešit generační
problém, že do mužů bude přecházet
5 kluků silného ročníku 2004. Tam už
pravidelně nastupuje Matěj Helísek
(r.2005) a cílem je, aby se i další borci
začleňovali do dospělého fotbalu.
Nakonec nezbývá než pogratulovat družině trenéra Vladimíra Poláka
k postupu do 1.B třídy! I přes občasné
výpadky formy v jarní části sezóny se
stali vítězem okresního přeboru a zaslouženě převzali pohár! Ve 26 zápasech jsme 19x zvítězili, 3x remizovali
a pouze 4x prohráli, což dalo dohromady krásných 60 bodů při skóre
73:38 (nejlepší obrana v soutěži).
Druhé Nezdenice jsme za sebou nechali o 9 bodů, další Jarošov a Strání B
pak o celých 14. Naší výhodou byl ši-
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roký kádr, kde jsme i přes značný počet zranění či pracovních povinností
měli vždy dostatečný počet hráčů i na
lavičce náhradníků a spolu s velmi
nízkým věkovým průměrem jsme
pak soupeře dokázali zejména ve druhých poločasech utavit. Vždyť zřejmě
v rozhodujícím utkání v Nezdenicích
jsme ještě v 70.minutě prohrávali 3:0
a konečné skóre na tabuli svítilo 3:4,
což si budou všichni dlouho pamatovat.
Chtěl bych trenérovi i všem hráčům poděkovat za výbornou prezentaci klubu i obou obcí, jsou fakt dobrá
parta a věřím, že i o soutěž výše nebudou hrát žádné druhé housle. Vždyť
historicky do krajských soutěží patříme!
Rádi bychom tímto pozvali naše
příznivce, aby nám chodili fandit
a fandili i ve chvílích a zápasech, kdy
se moc nedaří.
Dále bych chtěl pozvat na turnaj
starých pánů, který se na
našem hřišti bude konat
v sobotu 6.8.2022 za účasti
Nedachlebic, Újezdce a Ryban (SK).
Co se týká ekonomického zajištění klubu, tak stejně
tak jako loni se nám podařilo dosáhnout na dotaci ze
Zlínského kraje, z programu
MaS02-22 „Podpora sportu

v obcích do 3000 obyvatel“ a to ve výši
50. 000,- Kč. Další dotaci jsme dostali od Národní sportovní agentury
v rámci výzvy „Můj klub 2022“, a to
ve výši 132.120,- Kč. Spolu s dotacemi
od obou obcí můžu s úlevou říct, že
máme příští sezónu pokrytou. Nicméně obavy do budoucna mám velké,
elektřina nás bude stát asi dvojnásobek než dosud a sport je ze strany vlády rekordně podfinancovaný a tyto
dotační výzvy budou velmi pravděpodobně pro další období omezené,
jestli vůbec nějaké.
Děkuju oběma starostům a zastupitelům obcí za podporu a věřím, že
jsme jim letos udělali radost a budeme dělat vše pro to, aby tomu tak bylo
i nadále.
Na závěr bych chtěl všem popřát
pěkné léto a od srpna se zase budeme
vídat na hřišti.
Pavel Němeček, předseda TJ
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Slavnosti vína
Zveme všechny krojované občany na slavnosti vína do Uherského Hradiště, které se konají v sobotu
10.9.2022. Pro krojované je zajištěn autobus s odjezdem do Uherského Hradiště v 8.00 hodin od
obecního úřadu a s odjezdem v 17.00 hodin z Uherského Hradiště do Prakšic.

Návrh činností zastupitelstva na léta 2022 - 2026
Sport a kultura
- podpora mládežnických mužstev TJ Sokol
- údržba hřišť
- podpora pořádání kulturních akcí
• ukončení prázdnin
• zabíjačka
• setkání seniorů,
• vánoční koncert
Obecní infrastruktura
• krojované hody
- montáž fotovoltaické elektrárny na budovu obecního
• účast na slavnostech vína
úřadu a kabin na hřišti
• činnost folklorního souboru
- vybudování protierozních opatření mimo obec
Ostatní
- zasíťování pozemků pro stavbu RD – Záhumenice
- změna č.1 ÚP – vytipování ploch pro individuální by- - pokračovat v organizování společenských akcí pro děti
a dospělé
dlení
- podpora spolkové činnosti
- oprava zdi a fasády sálu – od hřiště
- spolupráce se základní školou
- výstavba bytu v domě čp.66
- spolupráce s římskokatolickou farností
- oprava chodníku a MK Dolní Újezdy
- v případě vypsání vhodných dotačních programů, po- vybudování bezbariérového přístupu na hřbitově
kračovat v čerpání prostředků Evropské unie a jejich
- oprava chodníků a schodů na hřbitově
maximální využití ke zvelebení obce
- vybudování kolumbária
Oblast školství a mládeže
- podpora provozu ZŠ a poskytování dotace v případě
nižšího počtu dětí v ZŠ
- rekonstrukce plotu kolem školy
- montáž fotovoltaické elektrárny na budovu ZŠ
- oprava kanalizace v ZŠ

Výdaje na investice v letech 2018-2022
Rok 2018
Víceúčelové hřiště – tartan
Kanalizace a vodovod Horní Konec II. část
Chodník a zábradlí vedle RD čp.20
Vodovod Za Humny
Oprava kříže Grefty
Pořízení automobilu hasičům
Výdaje 7 598 803 Kč, dotace 1 658 347 Kč
Rok 2019
Oprava chodníku Horní Újezdy
Rekonstrukce ústředního vytápění – sklep ZŠ
Oprava kříže Vinohrady
Modernizace počítačové učebny, bezbariérový přístup ZŠ
Dětské hřiště MŠ
Výdaje 2 793 812 Kč, dotace 763 991 Kč
Rok 2020
Oplocení u hřiště
Komunikace Drahy
Modernizace sběrného dvoru
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Workautové hřiště
Oprava veřejného osvětlení
Výdaje 2 560 729 Kč, dotace 1 043 700 Kč
Rok 2021
Oprava MK a zpomalovací práh u hřiště
Zachytávání srážkových vod ze základní školy
Úprava zavlažování hřiště
Sekačka Husqvarna
Výstavba tělocvičny
Oprava veřejného osvětlení
Výdaje 18 226 957 Kč, dotace 8 316 693 Kč
Rok 2022
Výstavba tělocvičny
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Oprava komunikace + zpomalovací práh v ulici K pálenici
Vybavení kabinetů v ZŠ
Oprava veřejného osvětlení
Výdaje cca 23 200 000 Kč
J. Hefka
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