PRAVIce
Obec Pravice leží 3 km od Hrušovan nad Jevišovkou. První písemná zmínka o existenci osady z roku 1141 je nejistá,
další pochází až z roku 1222, kdy je ve vsi připomínán farní kostel neznámého zasvěcení. Ves byla dříve nazývána
Bravice, německy Probitz. V roce 1293 postoupila staroboleslavská kapitula své desátky v Pravicích lounskému
klášteru, který tu měl patronát. Část osady v roce 1336 koupila abatyše znojemských klarisek Markéta (tomuto
klášteru náležela až do roku 1492), druhá část patřila již před rokem 1351 Vilémovi z Oponešic. Tento muž byl
pravděpodobným stavebníkem dávno zaniklé pravické tvrze, o které je zmínka v roce 1356. Žil ještě v roce 1385,
kdy prodal ves i s tvrzí Janovi z Kostník. Ten prodal nabyté zboží již po pěti letech Přibíkovi z Pravic. V roce 1447
seděl na Pravicích Jan Račický z Pravic, v roce 1466 zase Mikuláš ze Zástřizl. Od té doby není o tvrzi v Pravicích
žádná zmínka, a proto je víc než jisté, že zanikla někdy brzy poté, za česko-uherských válek. Ves sama se stala
součástí nejprve lounského a hrušovanského, později (od roku 1692) fryšavského panství, u něhož zůstala až do
zániku patrimoniální správy (1848).

Ve vsi není významnějších historických památek. Již zmiňovaný někdejší gotický kostel neznámého patrocinia
nahradil v roce 1883 empírový kostel – kaple Nejsvětější Trojice, vybudována nákladem vídeňského obchodníka
P. Fuhrlingera a jeho ženy, rozené Hieszové, z Pravic.
V obci se udržují některé tradice, které do ní přinesli noví osídlenci převážně z valašského Lidečka, např.
Velikonoční „hrkání“, pálení čarodějnic s velkolepou vatrou. V roce 2011 se pravická jedenáctimetrová vatra stala
pravděpodobně největší v celém Jihomoravském kraji. Tradice pálení čarodějnic se v obci udržuje již dlouho
a postupně se rozvíjí na oblíbenou akci mikroregionu Hrušovansko. Přestože jsou Pravice se svými o něco více
než 300 obyvateli jednou z nejmenších obcí na Hrušovansku, mají bohatý spolkový život. V obci je aktivní sbor
dobrovolných hasičů. Cyklostezka Po rovince vás z Pravic zavede do klidové zóny, kde v katastru obce Šanov
uprostřed lesů s řekou Jevišovkou stojí nejzajímavější památka regionu, Emin zámek.
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