PRAKŠICE
Obec leží v údolní nivě na jihozápadním úpatí Vizovických vrchů v nadmořské výšce 200
- 250m n.m. Pohledově je obec nejlépe viditelná ze silnice přicházející od Uherského
Brodu.

HISTORIE
Dominantou obce je kostel Krista Krále, který je vidět z dalekého okolí. Obec je obklopena
lesy. V severozápadní části katastru obce je přírodní park Prakšická vrchovina s převahou
dubohabřin a teplomilných doubrav. Část katastru zabírají teplé lokality stepního charakteru s
mnoha starými sady a trvalými travnatými porosty. Okolí místního rybníka, překrásná příroda
a nedaleké Luhačovice jsou vhodné pro pěší i cykloturistické túry. Blízkost Uh. Brodu láká k
prohlídce muzea J. A. Komenského. Do nedalekého Zlína a Uherského Hradiště je dobré
autobusové spojení. Na sportovním areálu jsou pořádány letní zábavy. Tradicí jsou jarní
masopustní oslavy a krojované hody s právem každoročně pořádané třetí říjnovou neděli.
První písemná zpráva z roku 1131.

ZAJÍMAVOSTI
Kostel Ježíše Krista Krále
Farní kostel Ježíše Krista Krále
Datum posvěcení:
22. 6. 1941 Dr. Oldřichem Karlíkem,
generálním vikářem

LOUKA ZELENÁ NA DIVADELNÍCH PRKNECH
Prakšický ochotnický divadelní soubor zatím úspěšně reprezentuje svoji obec představením
NA TÝ LOUCE ZELENÝ, které s velkým zájmem mohli shlédnout diváci již v několika
okolních obcích. Na sklonku loňského roku jsme hráli v sále uherskobrodského kláštera, v
lednu pak ve Veletinách, v únoru jsme bavili obecenstvo v Suché Lozi, v březnu v Bílovicích,
v dubnu jsme se předvedli v Ostrožské Lhotě, v Dobrkovicích a v Popovicích. Čeká nás ještě
obecenstvo v Rudicích, v Kněžpoli a na Velkém Ořechově.
Závěrem chci všechny naše příznivce ubezpečit, že plánujeme nácvik další divadelní hry.
Prozatím jsme ve fázi výběru nějakého „zaručeně dobrého kusu", proto nic bližšího nemohu
prozradit. Těší nás, že se Vám naše divadelní činnost líbí a že Vám tak přinášíme - doufám kvalitní zábavu a veselí.

ZDROJE
Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o.

ZAJÍMAVOSTI
Zaniklá tvrz
Prakšice byly již ve 13. století lénem olomouckých biskupů. I ve 14. století patřily
Prakšice olomouckému biskupství. Zdejší tvrz, která stávala v místech pozdějšího panského
dvora, však byla vystavěna až po válkách česko-uherských. V 16. století ji držela lénem jedna
z větví rodu ze Zástřizl, která se po ní psala Prakšičtí ze Zástřizl. Zástřizlové sídlili na tvrzi do
roku 1603, pak se tu vystřídalo několik dalších rodů a na sklonku 17. století bylo prakšické
léno připojeno k uherskobrodskému panství. Tvrz pak zanikla a v jejích místech vznikla
hospodářská stavení.

Osobnosti
Kochovský J.B.
Vlastním jménem: KOLÁŘ Josef
Místa působení: Prakšice; Přečkovice; Korytná
Povolání, specializace: správce školy; sběratel povídek, pověstí a písní

Zajíc Jakub
*8.12.1915 (Pašovice)
Vzdělání: Gymnázium Uh. Brod, pedagog. studia v Brně a Olomouci
Místa působení: Prakšice; Pašovice; Dobrkovice; Uherský Brod
Povolání, specializace: učitel; kronikář; dějepisec
Poznámka: Svou pozornost soustředil na dějiny rodných Pašovic od. r.1615. Je autorem
národopisných statí o zvycích a obyčejích v Pašovicích a okolí,statí věnovaných spisovatelce
Frant. Pecháčkové a malíři Frant. Peňázovi. Plných 50 let byl kronikářem Pašovic. Jeho
záznamy o porodnosti v obci doplněné o matriční záznamy z minulého století jsou zdrojem
zajímavých demografických údajů. Soustředil rovněž zajímavý srovnávací materiál o počasí,
které zaznamenával denně po několik desetiletí. Jeho bádání prokázalo, že rodiče spisovatele
Nikolaje Ostrovského s velkou pravděpodobností pocházejí z Pašovic.

ZDROJE
http://www.pamatky-jvm.cz/pamatky.php
www.slovacko.cz
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