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Zastupitelé a zaměstnanci Obce Prakšice
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nadešel čas k ohlédnutí za uplynulým rokem a také čas stručného
zhodnocení některých důležitých
činností ve výstavbě infrastruktury,
rekonstrukcích a dalších akcích, které se podařilo zdárně dotáhnout do
konce.
Před rokem jsme na veřejném
jednání zastupitelstva schválili vybudování cyklistické stezky Prakšice
– Uherský Brod, prodloužení komunikace, plynovodu, vodovodu a
osvětlení v místní části Horní Konec.
Díky schválenému územnímu
plánu byla cyklistická stezka součástí pozemkové úpravy a to nám
usnadnilo vybavit stavební povolení,
aniž bychom potřebovali písemný
souhlas vlastníků pozemků sousedících s plánovanou výstavbou stezky.
Po vydaném stavebním povolení na
cyklostezku a na inženýrské sítě byla
provedena výběrová řízení na dodavatele.
Na vybudování cyklostezky byla z
pěti oslovených dodavatelů vybrána
firma STRABAG.a.s. Uherské Hradiště, která nabídla nejvýhodnější
cenu tj. 7. 349 559,- Kč. Přitom cena
cyklostezky stanovená projektem byla
8.800 000,-Kč.
Po provedeném výběrovém řízení
byl požádán SFDI v Praze o dotaci na
výstavbu cyklostezky.
Po splnění všech požadavků potřebných pro získání dotace nám byla
Státním fondem dopravní infrastruktury poskytnuta maximální částka
3.757 000,- Kč, což odpovídá 56,78%
souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce ve výši 6 615 778,63 Kč
vč. DPH po odečtení neuznatelných
nákladů ve výši 733 780.37 Kč vč.
DPH.
Na výstavbu prodloužení komunikace v části Horní Konec byla ze
tří oslovených firem vybrána firma
SILAMO s.r.o. Uherský Brod, která
měla nejlepší cenovou nabídku.
Prodloužení vodovodu a plynovodu provedla firma PLYNOSYSTÉM
Zlín s.r.o..
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Prodloužení veřejného osvětlení
provedla firma SOFI-ENERGIC s.r.o.
Bojkovice.
V současné době jsou všechna
výše uvedená díla po kolaudaci.
Cena za cyklostezku Prakšice – Uherský Brod je celkem je
7.666. 000,- Kč.
Cyklostezka od Manového čp. 197
směrem ke družstvu ( v uličce) stála
212.000,- Kč.
Výstavba nové místní komunikace
a opravy nás přišly na 1.500.000,- Kč.
Prodloužení veřejného osvětlení
stálo celkem 140.000,- Kč
Prodloužení plynovodu a vodovodu v části Horní Konec 436.000,- Kč.
Dále stojí za to zmínit, že v ZŠ
Prakšice byla v rámci předpokládaných úspor zrekonstruována plynová kotelna v hodnotě 600.000,- Kč,
byly zakoupeny hrací prvky pro MŠ,
které přišly na 200.000,-Kč a byla
provedena výsadba zeleně v ZŠ Prakšice za 180.000,- Kč.
V průběhu roku byl vybudován na
fotbalovém hřišti závlahový systém a
byla provedena rekultivace hrací plochy s celkovými náklady 800.000,- Kč.
Za obnovu zeleně a nákup nových
sekaček bylo utraceno 260.000,- Kč.
Na rekonstrukci místní fary poskytlo zastupitelstvo obce v roce
2009 270.000,-- Kč. Celkem příspěvek, který Obec Prakšice poskytla na
opravu fary činil 730.000,- Kč. Protože se nejedná o obecní majetek, nebyl
souhlas zastupitelů obce s poskytnutím tohoto příspěvku jednoznačně
souhlasný.
Dále obecní zastupitelstvo podporovalo místní zájmové složky, jak
finančně, tak dary.
Např. Myslivecké sdružení Jeleňa
dostalo darem pozemek nad rybníkem v hodnotě cca 35.000 ,-Kč. TJ
Sokol byly propláceny faktury za dopravu na fotbalová utkání přípravky a
žáků. Podpora dobrovolných hasičů
je samozřejmostí, neboť to stanovuje
zákon.
Z výše uvedeného vyplývá, že naše
obec se neřadí mezi obce, které mají

finanční potíže a jsou proto zatíženy
dluhy. Obec v minulém roce proinvestovala celkem 12.264.000,- Kč.
Na dotacích obec získala uvedených 3.757.000,- Kč. Za prodej pozemků jsme dostali 1.325.000,- Kč.
Pozemky jsme dostali, díky dobře
vypracovanému územnímu plánu
a pozemkovým úpravám od státu,
zdarma.
Od počátku roku je platná nová
pozemková úprava, na jejímž podkladě by měly být v katastru obce vybudovány poldry na zachycení povrchových vod při přívalových deštích.
Výstavba poldrů je plně v kompetenci Pozemkového úřadu. Poldry mají být vybudovány z fondů EU
a poté převedeny do majetku obce.
Jeden z poldrů, na který je vydáno
stavební povolení, měl být stavebně
započat již v tomto roce, ale zřejmě se
někde zadrhly finance.
Ovšem je nutné si uvědomit, že
vláda a hlavně parlament by měli
odstoupit od populistických kroků,
hlavně při rozdávání peněz. Pokud se
tohoto nešvaru naši vrcholoví politici
nezbaví, čekají nás těžké časy a finance budou chybět na mnoho jiných
třeba i potřebnějších věcí.
Děkuji organizacím a těm, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci naplánovaných akcí a na zvelebování a rozvoji naší obce.
Děkuji zaměstnancům obecního
úřadu, členům zastupitelstva, členům
výborů a komisí, kteří odvedli v průběhu roku dobrou práci pro naše občany a ve prospěch obce.
Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví a ěstí, životní pohody v roce
2010.
Vladimír Vlk, starosta obce
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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 16.veřejného zasedání konaného dne 21.10.2009.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování
aklamací o každém bodu jednání
zvlášť
2. Schvaluje navržený program dnešního jednání
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Josefa Kadlčka a pana Josefa Hefku
4. Schvaluje návrhovou komisi ve
složení pan Josef Hefka a pan Pavel
Kovář
5. Inventarizační komisi bude pracovat ve složení Vlastimil Josefík, Josef
Kadlček a ing. Josef Hefka .

6. V souvislosti s přijetím novely zák.
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti,
ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky pro zdaňovací období 2010.
7. Schvaluje odstoupení od Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace
na Typový projekt-Czech Point, datové schránky.
8. Schvaluje dohodu o ukončení
smlouvy o budoucím smluvním zřízení věcného břemene
s městem
Uherský Brod, která byla uzavřena
dne 19.06.2008 na pozemky parc.č.
536/3, p.č.6473/1, p.č.7472/12 a p.č.

7472/14. Smlouva bude ukončena ke
dni 31.12.2009.
9. Schvaluje „ Dodatek č. 2“ ke Zřizovací listině č.j. 16/01 ze dne 23.05.2001
příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola P r a k š i c e.
10. Schvaluje finanční spoluúčast ve
výši 70,- Kč na jednoho obyvatele
obce Prakšice na zajištění základní
dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje.
11. Schvaluje Rozpočtový výhled na
období 2010 až 2011 dle předloženého návrhu.

Informace
Termíny svozu plastů na I. pololetí roku 2010: 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6.
Na obecní vývěsce, na obecním úřadě a na webových stránkách obce se v nejbližší době objeví návrhy na nové vítací
obecní cedule. Stávající cedule (obecní znak), které jsou u vjezdu do obce a výjezdu z obce jsou už značně poškozené, a
proto bychom chtěli nainstalovat nové. Rádi bychom, abyste se i vy podíleli na jejich vzhledu. Po uveřejnění si návrhy
prohlédněte na uvedených místech a buď přímo na webových stránkách anebo na obecním úřadě se zúčastněte ankety
na výběr toho nejlepšího. Podrobnosti naleznete u zveřejněných návrhů.

Evidence obyvatel
Změny v evidenci obyvatel od 6.10.2009 do 10.12.2009
1. Úmrtí
František Horenský
3. Odhlášení
Anežka Vrbová
Marie Blahová
Monika Chvílová
Soňa Kubišová
2. Přihlášení
Markéta Nožičková
Lenka Mikulcová
Jitka Kuchynková
David Mikulec
Lenka Kuchynková
Jana Gerlichová
Markéta Šrámková

Společenská kronika
V měsíci listopad a prosinec oslavili významné
životní jubileum
80 let pan Jaroslav Gajdůšek
a paní Božena Lukašíková.
Přejeme jim oběma pevné zdraví a životní pohodu!
Prosinec 2009

Sněží a sněží,
zima dál běží.
Vločky na zem padají,
krásou svou se netají.
Každá vypadá jinak krásně,
když září tak jasně.
Na zemi jsou závěje,
kdopak je k nám zavěje?
Bílé vločky, bílý sníh,
jen ony vidí ten můj smích.
Mám radost, když zima bílá je,
všechna tajemství v sobě ukryje.
Dominik Uherek, 9. třída
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Ukryté poklady a prakšická Bohatá lípa

Asi každé město či vesnice má
svoji legendu nebo pověst o ukrytém
pokladu.
Příběh o pokladu může obsahovat
jen fakta přirozená nebo více či méně
fakta nadpřirozená až pohádková. Příběhy s pohádkovými tématy mluví
nejčastěji o pokladech ukrytých v zemi
či ve skalách, chráněných skřítky či vílami. Cesta se k nim otvírala jednou v
roce, a to na Velký pátek nebo o Svatojánské noci, kdy se lidský svět otevírá
světu nadpřirozenému.Toto otevření
však trvá vždy jen krátce a kdo si nedá
pozor, nechá se omámit nalezeným bohatstvím, zůstane uvězněn pod zemí
natrvalo- jako se stalo v příběhu o pokladu z Kytice od Karla Jaromíra Erbena či v jednom večerníčku z cyklu o
Krakonošovi.
Také Prakšice mají své pověsti o
ukrytých pokladech. A je jich hned několik.
První místo, které je s takovými
pověstmi spjato, je starodávná lípa,
nazývaná Bohatá lípa. Rostla v lese, na
samém konci prakšického katastru, při
maršovské silnici. Staré písemné materiály ji nazývaly Bohatou lípou - památnou, pověstmi opředenou. Bohatá lípa
nebyla z jednoho stromu.Byla spletená
z devíti lipek, které rostly společně stovky let. Visíval na ní zarámovaný obrázek Bohorodičky Provodovské.
Dnes tento strom již neexistuje. Poslední stopy po tomto stromu zanikly
před 30 lety. Lípa byla rovněž hraniční.
Stála na hranici katastru těšovského,
újezdského a prakšického. Často se o
ní zmiňují staré kroniky-právě u ní byly
„vysázeny kopy“ Martinovi Němečkovi
v roce 1749 při kontrole hranic prakšic-

strana 4

kého katastru...
Příběhů, které se k pokladu ukrytém
v lese u Bohaté lípy vztahují, je hned několik. Vznikly ze skutečnosti a fantazie
dávných vypravěčů.
První pohádkový příběh se zmiňuje o tom, že pod kořeny tohoto stromu
je ukrytý velký poklad. U kořenů lípy
byla totiž velká díra, o které se říkalo:
„...žádná díža není tak veliká, aby do té
ďůry nevlézla.“ Legenda říká, že právě
na Zelený čtvrtek se přístup k pokladu
otvírá. Poklad do dneška nikdo údajně
nenalezl. Možná proto, že tam všichni
chodili hledat právě na Zelený čtvrtek.
Většina legend o pokladech totiž mluví
o Velkém pátku, kdy se otvírají cesty k
pokladům...
Druhý příběh o pokladu má přirozený podklad. Rodina Maňáků z Kopanic byli zbojníci.Toulali se po Moravě a
Slovensku jako dráteníci. Vždy si něco
vyhlédli, v noci ukradli a domů se vraceli již s kořistí. Jednou, když se vraceli
s kořistí se dvěmi truhlami peněz, je
honili vojáci. Protože jim byli v patách
a chtěli si odlehčit, tak jednu truhlu zakopali u Bohaté lípy, u dubu spáleného
od blesku. S druhou truhlicí pak unikli domů do Kopanic do Hrozénkova.
Tam zakopali zbylou truhlici v zahradě
pod třešňu. Nakonec je však pochytali
a odsoudili k smrti za zbojníctví. Když
stál starý Maňák pod šibenicí a dávali
mu oprátku na krk, tak zvolal: „ Ludi
moji, lesti je tady kdo od Brodu, kopte
u Bohaté lípy, u duba, lesti je tady kdo
z Hrozénka, kopte na méj kopanici u
čerešně...“ A potom ho oběsili. Kopali
pak prakšičané,těšovjané a úježďané u
Bohaté lípy, nic však nenašli. Poklad je
tam někde zakopaný dodnes.
Jsou i další příběhy, které se vztahují k naší Bohaté lípě. Dávné děje se
však v ústech vypravěčů během generací změnili tak, že se začínají odklánět od původní skutečnosti, ze které
pověst vznikla. Toho je příkladem i
pověst o Bohaté lípě, zvané Zajícově,
která je součástí Pověstí Uherskobrodska, vydaných na CD v r.2005 Muzeem
J.A.Komenského v Uherském Brodě.

Toto CD velmi pěkně namluvil syn
prakšického rodáka Ladislav Běhůnek.
Bohatá lípa se v této legendě nachází
na louce prakšického sedláka Zajíce. U
něho žil a pásával dobytek sirotek Matúš. Život však neměl u sedláka jednoduchý. Byl často bit a trpěl hlady. Podle této legency našel Matúšek poklad
ukrytý v koruně lípy a musel ho vydat
hamižnému sedláku Zajícovi, na jehož
pozemku lípa stála. Zlato se však později spravedlivě proměnilo v listí a lakotný sedlák Zajíc byl takto potrestán...
Pověst je velice pěkně sepsaná, ale již se
odklání od skutečnosti. V Prakšicích
sedlák Zajíc nikdy nežil a lípa se přemístila z historicky správného místa v
lese na louku ...
Druhé místo, které je spjato s ukrytým pokladem, je prakšický singulární les Březí. Příběh má opět přirozený
podklad. Do lesa Březí ukryl dle legendy svůj lup, zlaté a stříbrné církevní
předměty nakradené v kostelech, lapka
Vašica - zvaný Kapaňa. Kdo to byl Kapaňa popisuje zajímavě ve své knize
Prakšické figury a figurky bývalý prakšický rodák Ing. Svatoslav Záhorovský
( mladší generace bude znát až jeho
vnuka Juliána Záhorovského, který se
zúčastnil pěvecké soutěže Superstar
). Kapaňa byl totiž velmi podnikavý,
schopný až všehoschopný člověk. V
přestrojení za mnicha chodil po vesnicích, prodával různé církevní předměty,
ale i církevní odpustky, sedával ve zpovědnicích pro kněze a tam také zpovídal a uděloval rozhřešení. Naučil se pro
tento účel dobře latinsky a protože byl
inteligentní, uměl dobře improvizovat,
měl fantazii, dařilo se mu hodně lidí
oklamat. Rád si vypil a když již ve stáří
sedával v hostinci u Záhorovských, dovedl o těchto časech poutavě a vtipně
vyprávět. Hlavně o zpovědích mladých
dívek a hochů, kterých se vyptával na
různé podrobnosti...Ale zpět k pokladu. Kromě zpovídaní v kostelech, tam
Kapaňa také kradl. Nahromadil takto
velké množství zlata a stříbra. Byl však
odhalen a musel se skrývat před četníky v lesích okolo Prakšic. Těsně před
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dopadením ukryl tento poklad spěšně
v lese Březí poblíž Maršova. Při výsleších se k ničemu nepřiznal a zejména
nikdy neprozradil, kam poklad ukryl.
Byl odsouzen k mnohaletému žaláři do
přísně strážené věznice Mírov. Odtud
se mu údajně podařilo jako jednomu
z mála vězňů kanálem uprchnout ( pokud to nebyla jeho hospodská vypravěčská „latina“). Byl však znovu dopaden a musel si svůj trest celý odsedět.
Když se po propuštění z vězení vrátil do
Prakšic a chtěl najít svůj ukrytý poklad,
nedokázal ho najít. Les se totiž za dobu
jeho věznění tak změnil, tak vyrostl, že
původní místo spěšného úkrytu nenašel. Kapaňa se však nikdy nevzdal.
Postavil si malou dřevěnou chaloupku
nad Maršovem, poblíž lesa Březí. Časem si tam zřídil ovocný sad, kde pěstoval ovocné stromky a jejich prodejem
si přivydělával. Hlavně však stále hledal
neúnavně svůj poklad... Ten se mu sice
nedařilo najít, ale neustálým touláním
po lese se z něho stal výborný hřibař,
vyhlášený po celém okolí. Říkalo se mu
„král houbařů“. Znal naleziště všech
známých hub a prodával je ke své obživě. První je přinášel na jaře do vesnice a
nosil je „ať rostly či nesrostly“...
Konec Kapani byl však smutný.
Když v opilosti obtěžoval mladou pašovskou dívku, byl zabit kladívkem...
Svůj poklad tak již nestačil najít a mož-

ná je tam ukrytý dodnes...
Pár slov závěrem:
Čas od času se opravdu podaří nějaký ten poklad najít. Nejčastěji to bývají stříbrné či dokonce zlaté mince.
Nejstarší nálezy bývají z doby keltské a
římské, mladší nálezy jsou již z novodobé české historie a jsou to pak denáry, groše, tolary, zlatky či krejcary.
Za posledních 250 let bylo na území Čech, Moravy a Slezska objeveno
na čtyři a půl tisíce pokladů. Odborníci
však nepochybují o tom, že ve skutečnosti bylo pokladů nalezeno daleko víc;
jejich obsah však skončil u překupníků,
zlatníků a také v soukromých sbírkách.
Není pochyb o tom, že na každý nahlášený objev připadne hned několik objevů utajených. Každý, kdo u nás najde
mince z drahého kovu, má ze zákona
nárok na příslušnou odměnu a to až
do výše ceny materiálu, z něhož jsou
mince zhotoveny. To není často mnoho. Současně má také povinnost nález
ohlásit. Nález se pak stane pramenem,
který vědcům umožňuje porozumět
historii konkrétního místa, kde k jejich
nálezu došlo. Původní majitelé pokladu
s největší pravděpodobností za neznámých okolností zahynuli nebo jim osud
zabránil v jeho vyzvednutí. Pro budoucí generace tak neúmyslně zanechali
vzkaz, který nám v současnosti umožňuje lépe poznat dobu, v níž žili.

Poklady vznikají jednoduše. Kdosi,
jehož totožnost se podaří zjistit jen ve
zcela výjimečných případech, ukryje
na bezpečné místo finanční hotovost s
úmyslem se pro ni v budoucnu vrátit. Z
nějakého důvodu se mu to však nepodaří - buď zemře, nebo mu v tom zabrání jiné okolnosti. Nejčastěji se ukrývání
mincí dává do souvislosti s válečnými
konflikty. Náš poklad u Bohaté lípy
mohl pocházet z časů husitských válek.
Když roku 1420 dobili husité Uherský
Brod, tak mnoho německých měšťanů
a úředníků před nimi uteklo a při útěku
poschovávali své cennosti s tím, že se
jednou pro ně vrátí. Obdobně po porážce českých stavů na Bílé Hoře roku
1620 bylo zase hodně brodských měšťanů zapletených do odboje proti Habsburkům a muselo uprchnout z města.
Míst, kam bylo možné cennosti
uschovat, byla celá řada a nesmí nás
mást, že mnohé z nich se později našly
ve volné krajině, na poli nebo třeba v
lese. Úkryt musel být snadno k nalezení. Významné orientační body však
v průběhu staletí odvál čas - kapličky,
boží muka, dřevěné kříže, velké kameny nebo osamělé stromy zmizely. Tak
jako naše Bohatá lípa či les Březí. Poklady tam proto dodnes možná někde
čekají. Takže hodně ěstí při hledání ...
František Buráň,

Vítání občánků
V pátek 20.listopadu proběhlo další slavnostní vítání
nových občánků, tentokrát v
již obnovené obřadní síni na
OÚ v Prakšicích. Představujeme vám v současné době
nejmladší občany naší obce:
(zleva) Ondřej Blaha, Daniel
Gajdůšek, Daniela Mošťková, Marie Kučerová, Tomáš
Vlk a Václav Varaďa. Přejeme
miminkům i rodičům hodně
zdraví a stálé rodinné ěstí!
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Z dějin Prakšic
Druhá písemná zpráva o existenci
Prakšic je z roku 1256, kdy olomoucký biskup Bruno svěřil rytíři Helembertovi z Thurnu na jeho prosby celý
obvod slavičínský včetně Prakšic
do jeho správy a obhospodařování
dle lenního práva, který byl řadu let
opuštěn a lidmi neobsazen.
Metoděj Zemek uvádí, že v roce
1241 stihla Moravu strašlivá pohroma. Po porážce Číny vyrazili ze středoasijských stepí do Evropy Mongolové, zvaní také Tataři. Podmanili si
knížata ruská a oblast dnešního Polska a pokračovali dál na západ. Král
Václav opatřil průchody do Čech zásekami a sám se postavil s vojskem
proti nepříteli v kotlině Kladské. Proto se neodvážili vpádu do Čech. Moravskou branou ale vpadli na Moravu, kterou protáhli na svých rychlých
koních. V naší oblasti postupovali
přes Brod, Bánov a St. Hrozenkov,
nechávali za sebou strašnou spoušť.
Celé kraje moravské byly vyvražděny, vypáleny a zpustošeny tak, že na
místě kvetoucích zahrad a úrodných
polí zůstala jen liduprázdná spoušť.
Když zpustošili Moravu, odtáhli do
Uher. Prakšice byly asi ve směru jejich cesty do Holešova na Brod, zřejmě je postihl uvedený osud. V roce
1253 neméně divocí a suroví Kumáni ve službách uherského krále řádili
v našem kraji snad ještě hůře a dílo
zkázy dovršili.
Biskup Bruno měl četné statky, které byly zpustošeny, proto mu
nenesly žádný užitek. Z uvedených
důvodů tyto statky svěřil v roce
1256 rytíři Helembertovi z Thurnu.
Protože byly jeho statky dlouhý čas
opuštěny a neobsazeny, poskytl mu
osmiletou lhůtu k jejich osídlení.
Zápis uvedený v Kodex diplomaticus
Moravice I. v archivu olomouckého
arcibiskupství přeložený z latiny zní
:“Bruno, z Boží milosti biskup olomoucký, Helembertovi řečenému
de Thuri, hejtmanu svému statečnému a jeho dědicům na věky…..celou
provincii Slavičín, která již dlouhý
čas byla opuštěna a nikým neobyd-
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lena se vsí Prakšice, která leží poblíž
Brodu, vyjímaje dvě vsi Belavice a
Biskupce,…..“ Helembert dle lenního práva měl z uvedených statků
nárok na všechny důchody v té době
obvyklé. Důvodem předání statků
lénem jiným osobám byla obtížnost
biskupem nebo svými ústředními
úřady je spravovat, zvláště po uvedených vpádech, kdy byla celá země
zničena. Proto po příkladu panovníka svěřil určitá přesně ohraničená
území a statky jiným osobám, aby
jich dědičně nebo dle vůle lenního
pána užívali jako svých vlastních.
Jak uvádí Jan Zeman se svolením
biskupovým je mohl prodat, podstoupit, směnit nebo odkázat. Po
vymření mužského rodu, jemuž byl
statek prodán, připadl opět lennímu
pánovi, který jej mohl svěřit opět jinému rodu. Takový statek se nazýval
feudum nebo léno. Pán, který statek
svěřoval, se nazýval lenní pán a ten,
kterému byl statek svěřen se nazýval
lenník, nejčastěji vasal nebo man.
Vasal za svěřené mu léno slavnostně
přísahal lennímu pánu věrnost a pomoc ve všech potřebách, na předním
místě pomoc vojenskou, ale i poplatky peněžní a jiné. Přísaha, kterou se
vasal lennímu pánu zavazoval slula

homagium.Při nedodržení přísahy
dopustil se vasal tzv. felonie a mohl
být léna zbaven lenním soudem.
Lenní soustava olomouckých biskupů byla právně velmi důkladně
zajištěna. Při knížecím dvoře v Kroměříži byl zřízen lenní soud, jehož
přísedící byli zvoleni z rozvážných
vasalů. Soud měl podobné úředníky
jako panský soud brněnský nebo olomoucký a zasedal určité dny v roce.
Řešil nejen spory s vasaly, vedl velmi
důkladně lenní knihy a jako zemský
soud vedl i zemské desky. Do lenních
knih byly zapisovány nejen změny majitelů lén, ale i všechna práva,
která vasalové nebo jejich dědici na
jednotlivých lénech měli (např. nároky dědické, věna, pohledávky, dluhy,
zástavy apod.). Lenní soud zasedal
za přítomnosti biskupa jako lenního
pána nebo jeho zástupce. Po volbě
nového biskupa scházeli se všichni
vasalové na slavnostním shromáždění v sále kroměřížského zámku, aby
obnovili přísahu věrnosti. Podrobnější výklad lenního práva je uveden,
protože vesnice Prakšice byla podle
něho spravována od roku 1256 až do
závěru 19. století spolu s Biskupicemi
jako jediné v blízkém okolí.
Jaroslav Gajdůšek

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat všem přispěvatelům do obecních novin, ať už se
jedná o články nebo fotografie. Články pana Gajdůška o historii Prakšic jsou vždycky poučným čtením, dobové i jiné fotografie pana Buráně
s texty nás přenesou zajímavou formou do nedávné historie. Jsem moc
ráda, že se noviny více otevírají vám občanům, a to nejenom jako čtenářům, ale i jako autorům a že obsah novin se tím stává velice pestrým.
Nejvíce je to znatelné na fotografiích, které mi přicházejí od mnoha fotografů. Tomu jsem moc ráda, protože není v mých silách všechny akce
zdokumentovat. Jako příklad uvádím i krásnou fotografii zasněžených
Prakšic na úvodní straně tohoto vydání od pana Františka Blahy.
Těším se na další spolupráci s vámi při tvorbě všech vydání Prakšických novin.
Chtěla bych všem popřát krásné prožití Vánoc, hodně lásky bližních
a rodinné pohody. Do roku 2010 vám přeji především pevné zdraví,
optimismus, co nejvíce osobních úspěchů a ěstí!
Irena Bandriová, místostarosta Obce Prakšice
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Autoservis DM Bánov 592
Opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek
Kompletní servis, příprava
ava a zajištění STK, montáž autodoplňků,
autodoplňků výměna olejů Shell
Nabízí tato zvýhodnění:
- hodinová sazba 160,- Kč
- geometrie na počkání
- diagnostika VAG-VW,Seat,
Audi,Škoda

Dále budeme poskytovat tyto slevy:
- faktura nad 10.000 Kč (brzdová kap. S výměnou zdarma)
- faktura nad 15.000 Kč (palivový filtr s výměnou zdarma)
- faktura nad 20.000 Kč (olej Shell + výměna zdarma)

Ceník olejů :
- Shell 10W – 40 : 160,-/litr
- Shell 5W – 40 : 340,-/litr
- Shell 5W – 30 Longlife: 585,-/litr

mob. - 603 748 542
nonstop - 773 194 528
možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma

Populární kapela

ČECHOMOR
vystoupí už zanedlouho v Uherském Hradišti,
aby svým unikátním koncertem podpořila
uherskohradišťskou Diakonii.
Benefiční

tříkrálový

komorní

koncert

Novoroční koncert
pěveckého sboru

Dvořák
neděle 3. ledna 2010

ČECHOMORU, jehož předskokanem bude
oblíbený sbor Svatý Pluk, se uskuteční ve

středu 6. ledna 2010 v Klubu kultury v UH.
Vstupenky budou v předprodeji od 1.12.2009
na pokladně Klubu kultury a v MIC na
Masarykově náměstí v UH. Rezervovat si je
můžete na čísle 572 430 421 denně od 15.00 do
17.00. Cena vstupenek je 300 Kč. Veškerý
výtěžek z akce podpoří sociální služby denního
stacionáře pro klienty s hlubším mentálním a
kombinovaným postižením a poradny rané

kostel Krista Krále v Prakšicích
začátek v 16.00 hodin

péče Diakonie ČCE – střediska CESTA.
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Střípky ze školy
Úspěchy ve výtvarných soutěžích
Po loňském výrazném úspěchu
Nikolky Mošťkové, která zvítězila v
kategorii nejmladších žáků v krajské
soutěži brněnské diecéze, jsme se
opět s nadšením zapojili do výtvarných soutěží. Ve výtvarné soutěži
česko slovenského pomezí Týká se to
také tebe jsme získali hned dvě ceny.
1. místo v kategorii žáků základních

škol 1. stupně bylo uděleno Terezce
Vlkové a Nikolce Mošťkové ze 2. třídy, které zaujaly porotu výtvarnou
prací Klokaní rodinka. Na druhém
stupni byla úspěšná Veronika Sedláčková ze 7. třídy. Svou prací Včelky
obsadila 2. místo v kategorii žáků 2.
stupně. V 6. ročníku krajské soutěže
Mládí kraje na téma Sport/sportov-

ní odvětví charakteristické pro naše
město získal svou prací Motokros
čestné uznání v nejmladší kategorii
Matěj Řezníček, žák 2. třídy. Věřím,
že úspěch těchto žáků se stane motivací i pro ostatní k další výtvarné
tvorbě.
Mgr. Jana Kovaříková

Práce našich dětí pro humanitární hnutí
Tak jako v předešlých letech se žáci naší školy opět zapojili do práce pro humanitární hnutí Na vlastních nohou
Stonožka. V měsíci listopadu se žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili školního projektu Děti dětem, ve které prokázali
svou dovednost. Po rozdělení do pracovních skupin pod
vedením zkušených vyučujících vytvářeli krásné výrobky,
které určitě zkrášlí a rozzáří nejedno obydlí v období adventu. Jako v předešlých letech jsme mohli naše výrobky
předvést na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Potěšilo nás,jak velký zájem o ně projevili návštěvníci jarmarku. Ozdobné závěsné dekorace, výrobky ze skla a z hedvábí,
vánoční přáníčka a jiné drobnosti rychle mizely z pultu.
Druhou neděli adventní nabídli naši žáci své výrobky i
návštěvníkům mše v Prakšicích ve stánku u kostela. I zde
byl patrný zájem a pochopení pro jejich práci u většiny
zúčastněných. Výtěžek z těchto akcí poputuje prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka do míst, kde

děti nemají to štěstí trávit toto krásné období adventu a
Vánoc tak, jako naše děti. Děkujeme všem, kteří přispěli
na pomoc těmto potřebným dětem u nás i ve světě.
Mgr. Jana Kovaříková

Literární soutěž – Týká se to také tebe
Letos proběhl 5. ročník literární soutěže pro děti v
rámci XXXIV. ročníku mezinárodního filmového festivalu a setkání Týká se to také tebe 2009.
Soutěžní téma znělo – Zelená planeta. Práce dětí
byly zdařilé, ale do soutěže mohly být zaslány
pouze tři z každé kategorie, proto si všechny
ostatní můžete přečíst na stránkách naší
školy. V I. kategorii (3. – 5. třídy) získala
Karolína Píšková 1. místo a Anna Bednaříková 3. místo, ve třetí kategorii (8. – 9.
třídy) se Kristýna Gajdůšková se umístila
jako druhá. Všem gratulujeme!

Báseň o Zelené planetě
Jak by nám všem dobře bylo,
kdyby v zimě bylo bílo,
kdyby byla čistá voda v potoce
a na stromech zdravé ovoce.
Modré nebe, taky moře,
zelený les plný zvěře.
Na loukách spousty kytiček
a večer nebe plné hvězdiček.
Jak by se tu dobře žilo,
kdyby to tak pořád bylo,
na naší zelené planetě,
vždyť je krásně na světě!
Karolína Píšková 3. třída
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Mikulášská nadílka

Tradice Vánoc

Také letos do naší školy zavítal Mikuláš se svou družinou. Přišel o něco dříve, ve čtvrtek 4. 12. 2009. Nejprve
navštívil děti v mateřské školce a potom žáky 1. - 3. třídy.
Hodným rozdal cukrovinky a ty zlobivé trošku postrašili
čerti. Děti slíbily, že už budou poslouchat. Všichni se těšíme napřesrok, kdy k nám určitě přijde zas.

Ještě než se rozejdeme před vánočními svátky ze školy
do rodin, společně si připomeneme s dětmi tradice Vánoc.
Na pátek 18. prosince si děti 2. stupně připravily pro své
spolužáky vánoční pásmo, které jim připomene tradice,
které provázejí celý advent a svátky vánoční, které končí 6.
ledna. A jak to dopadne? To se dozvíte v příštím čísle.
Jana Horonyová a Monika Mahdalová

Střípky ze školky
Zamykání zahrady

Mikuláš ve školce

foto: archiv MŠ
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Cimbálová muzika ze Strání
Třetí adventní neděli jsme se v
hojném počtu sešli v kulturním sále v
naší obci na předvánočním koncertě
cimbálové muziky ze Strání. Celý koncert byl cíleně věnovaný prakšickým
seniorům, ale určitě byli spokojení i
ostatní návštěvníci této akce. Velice
hezkým dárkem pro obecenstvo bylo
vystoupení dětí z mateřské školy a
žáků 1. a 2. třídy, které bylo - jak jinak
– zaměřeno na blížící se Vánoce. Poté
už zněl cimbál a my jsme si vyslechli komponované vánoční pásmo, ve
kterém hrála nejen zmiňovaná cimbálovka, ale zpívaly i děti ze Strání a jako
host vystoupila známá zpěvačka našeho regionu paní Vlasta Grycová. Závěr
patřil koledám, které jsme si společně
všichni zazpívali.Věřím, že jsme všichni prožili krásné adventní odpoledne.
Bylo příjemné jen tak pobýt se souse-

dy a poslouchat hezkou muziku. Děkuji všem, kteří přispěli k přípravě a
zdárnému průběhu celé akce. Celé odpoledne se vydařilo právě díky lidem,
kteří vám po dobu programu nabízeli
malé pohoštění a pak i pomohli při ko-

nečném úklidu; bez nich by tato akce
nemohla být uskutečněna. Těší nás váš
zájem a snad tato tradice vydrží i další roky. Více fotografií najdete opět na
našich webových stránkách.
Irena Bandriová, místostarosta obce

foto: Josef Kaňa
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Ohlednutí za letošními hody s právem

foto: Martin Procházka,
Josef Kaňa
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TJ Sokol
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vás informoval o dění v prakšicko-pašovském fotbale v uplynulém roce.
Musím bohužel konstatovat, že udržet všechny soutěže na určité úrovni je čím dál složitější. A
má to dva objektivní důvody. Jedním z nich je ztráta hráčů – hlavně mladých, kteří mají spoustu
jiných zájmů a do sportu se jim moc nechce. A pokud už je fotbalově vychováme, kdy do nich
dobrovolně investují svůj čas trenéři mládeže, tak do mužů už přejde jenom minimální počet z
nich. Musíme proto shánět čím dál větší počet hráčů na hostování nejen do mužů, ale i do mládežnických mužstev.
To už se dotýkám toho druhého problému, kdy tato hostování stojí nemalé peníze mateřským klubům. Do toho
všeho se snížila za poslední 2 roky dotace od ČSTV, potažmo Sazky o 50% s vysvětlením, že peníze nejsou kvůli financování Arény v Praze. To je potom pro malé oddíly našeho formátu docela složitá situace.
Nebýt velké podpory obou obecních úřadů, zejména prakšického, byl by současný stav neudržitelný. Obec Prakšice
v tomto roce vybudovala umělé zavlažování travnaté plochy hřiště, kterou i kompletně po celý rok udržuje. Za to i další
podporu chci všem zastupitelům v čele s pane starostou poděkovat. Věřím, že spolupráce se bude i nadále rozvíjet.
Velké díky patří také všem sponzorům, kterým není budoucnost prakšického fotbalu lhostejná i všem fanouškům a
sportovním příznivcům.
Přeji všem do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a dobré fyzické i psychické kondice.
Pavel Němeček, sekretář oddílu

Hodnocení sezony od trenérů jednotlivých mužstev
Přípravka – trenéři R. Hlavín, M.
Sukup
„Družstvo přípravky skončilo po
podzimu na 6. místě s 15 body , což
za dané situace je pěkné umístění , jelikož po jaru odešlo 8 hráčů do žáků.
Doma jsme prohráli jenom s prvními Záhorovicemi. Horší bilance je
ze zápasů venku, kde jsme nevyhráli
ani jednou, když některé zápasy byly
velice vyrovnané. Klukům a holkám
bych chtěl poděkovat za přístup, jak
k tréninkům, tak k zápasům. Chtěl
bych i poděkovat rodičům, kteří pomáhají při trénincích a taky, že jezdí
s námi na zápasy.“
Žáci – trenéři P. Jakeš, J. Kadlček
„Podzimní sezóna se dá zhodnotit ve dvou bodech.
V první polovině sezóny, jsme
bojovali o špici tabulky. Dařilo se
nám střelecky a tým se stabilizoval.
Vycházeli nám domácí zápasy a vozili jsme body i z utkání hraných na
hřišti soupeře.
Ta druhá polovina sezóny se nám
vůbec nevydařila. Z posledních pěti
zápasů jsme uhráli pouze jediný bod
a tak jsme se propadli do poloviny
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tabulky. Ovlivnily to různá zranění
hráčů a možná i velký počet odehraných zápasů. Hrálo se dvoukolově
tzn. 14 utkání. Po podzimní části
jsme vybojovali 21 bodů z celkovým
skóre 63:21.“
Dorost – trenér M. Ďurica, vedoucí
Z. Šašek
„Náš dorost hraje již 4 rokem
krajskou soutěž a po podzimu se
umístil na 10 místě, když vyhrál 4
zápasy, 3 x remizoval a 7 x prohrál
s celkovým skóre 33-47, nejlepším
střelcem je Lysoněk s 5 góly následován triem Haveta, Vráblík a Chaloupka se 4 góly. Celkově za dorost
nastupuje většinou jen13 hráčů, z
toho 3 bývalí žáci včetně brankáře
Kašného. Mužstvo na podzim celkově ztratilo doma 2 zápasy a jednou
vyhrálo venku. Podzimní sezonu nelze hodnotit úplně kladně, dorostenci by potřebovali zlepšit tréninkovou
morálku a tím i fyzickou kondici,
kvůli které ztratili několik nadějně
hraných zápasů.
Do jarní sezony má dorost před
sebou cíl udržet se v soutěži, což
znamená doma neprohrát žádný zá-

pas a porazit soupeře za sebou i na
jejich hřišti.“
Muži – trenéři R. Hlavín, I. Dynka,
vedoucí J. Babušík
„ S podzimní částí sezony 2009 –
2010 jsme vcelku spokojeni . Cílem
bylo hrát ve středu tabulky. Doma
jsme chtěli uhrát co nejvíce bodů,
což se nám moc nepodařilo, když
jsme 2x remizovaly a 2x prohrály
ze 7 zápasů. Hlavně zápas s Březolupy , kdy jsme inkasovaly 3 minuty před koncem. Kladem je 5 přivezených bodů ze hřišť soupeřů, kde
jsme 1x vyhrály (po dlouhé době) a
2x remizovali. Mrzí i 3 pětibrankové příděly, kdy o osudu zápasu bylo
rozhodnuto během 10 minut. Největším problémem je zakončování
akcí, zvlášť v době, kdy naše hra
byla velice dobrá – hlavně na konci podzimu. Když ze 6 šancí nedáme ani gól nebo jeden, tak to není
nejlepší vizitka. Stinnou stránkou je
vážné zranění Vojty Juráka. Děkujeme fanouškům za jejich podporu
, nejen na zápasech doma , ale i na
hřištích venku.“
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Plesová sezóna 2010
kulturní sál Prakšice
Ples SRPŠ při ZŠ Prakšice
Sobota 23.ledna, hraje skupina Trinom, předtančení žáků 9. třídy, břišní
tance, tombola a občerstvení, začátek v 19.30 hod.

Okrskový ples hasičů
Sobota 30. ledna, hraje skupina Madison, tombola a občerstvení, začátek
v 19.30 hod.

Jsou tu Vánoce
Padá první vločka,
spadla mi do očka.
Padá sníh, padá sníh,
budem jezdit na saních,
na kopcích se prohánět,
na snowboardu uhánět,
koulovat se v závějích,
dále padá bílý sníh.

Farní ples
Sobota 6. února, hraje dechová muzika Nivničanka, tombola i občerstvení
zajištěno

Ples TJ Sokol
Sobota 20.února, hraje Zdounečanka, tombola i občerstvení zajištěno

Zima, zima, bílá zima,
padá snížek, je to prima.
Zvířátka šla dávno spát,
děti si ven půjdou hrát.
Vylezeme na kopec,
až nahoru, na konec.
Pak, až kopec sjedeme,
koulovat se budeme.
A když se pak večer blíží,
rodiče už z dálky křičí:
„Všechny věci posbírat,
usušit a rychle spát.“

Sedím doma u krbu,
zimu tady přebudu.
Zítra přijde Mikuláš,
postavíme na guláš.
Na dveře nám zazvoní,
s čerty anděl nádherný.
Chumelí se, chumelí,
jdeme s tátou na jmelí.
Doneseme jmelí domů,
přidáme si chvojku k tomu.
Jehličí tu zavoní
a Ježíšek zazvoní.
Jsou tu Vánoce!
Nikola Flekačová, 6. třída

Michaela Juráková, 9. třída

Předvánoční akce
Obcí chodil Mikuláš!!
Ano, v sobotu 6.prosince mohly
opravdu některé děti převzít mikulášskou nadílku od „opravdového“
Mikuláše! Mladí nadšenci z naší
obce v krásných kostýmech připravili některým dětem horké chvilky
při vzpomínání, co by měly Mikuláši
zazpívat nebo zapřednášet, ale taky
příjemné chvilky, když je Mikuláš
poté pochválil a nadělil jim společně s anděly sladkou odměnu za to,
že byly celý rok hodné. Ačkoli křik
byl slyšet na dálku, strašidelní čerti
zůstali vždy za dveřmi. Celý výjev
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byl o to působivější, že Mikuláš letos obcí jezdil na bryčce. Věřím, že
tradice zůstane i nadále zachována a
obohatí předvánoční čas v naší obci.
Díky všem!
Ve čtvrtek 10. prosince se uskutečnilo za hojného počtu vás – občanů – zpívání u vánočního stromu
před obecním úřadem. Celou akci si
letos vzalo na starosti SRPŠ při MŠ
Prakšice, jejíž předsedkyní je paní
Andrea Jenerálová. Kromě programu dětí ze školky u stromečku, který
byl milým předvánočním dárkem
pro všechny, jsme mohli díky někte-

rým maminkám ochutnat i malé občerstvení nebo se zahřát i výborným
svařákem. Nechybělo ani společné
koledování všech zúčastněných a
krásné gesto všech – společné ozdobení stromečku vlastní vánoční ozdobou a vyslovení vánočního přání.
Tleskám všem, kteří pomohli tuto
akci připravit, je příjemné se scházet
se sousedy a známými a prožít hezké okamžiky v době adventní. Fotoreportáž naleznete na zadní straně
tohoto vydání,více fotografií z obou
akcí na našich webových stránkách.
Irena Bandriová
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Zpívání u stromečku
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