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SLOVO STAROSTY

V

ážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit jako nedávno
zvolený starosta naší obce. Volba proběhla na posledním veřejném zasedání
obecního zastupitelstva dne 20.9.2012,
kde byla odvolána starostka a místostarosta obce. Tato volba vyvolala
nepřiměřenou reakci zejména některých našich občanek a vyústila v sérii
článků v regionálním tisku, v rozšiřování různých stanovisek mezi lidmi
a v neposlední řadě v podepisování
petice proti odvolání starostky.
Rád bych k této situaci něco
poznamenal.
Znovu musím připomenout, že ve
volbách v roce 2010 získala nejvíce
hlasů a to 1732 (v procentech 36,15)
volební strana Nezávislí – Prakšice
2014 a získala v zastupitelstvu 4 mandáty, ostatní strany získaly 2, respektive 1 mandát zastupitele. Na základě
jednání byla vytvořena tzv. koalice,
která měla většinu v zastupitelstvu
a zvolila starostu a místostarostu.
Všichni členové tzv. opozice byli
proti této volbě.
Musím podotknout, že kdyby
nedošlo k rozpadu koalice, nebylo
by možné nechat hlasovat o odvolání
starosty a místostarosty a nebylo by
možné zvolit nového starostu a místostarostu.
Podle zákona o obcích, starostu
a místostarostu volí a odvolává obecní zastupitelstvo, jde o svobodnou
vůli členů zastupitelstva obce, kteří
mají po dobu svého mandátu spravovat obec podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Zákon nepředepisuje žádnou formu tohoto procesu, to
znamená splnění jakýchkoliv procesních kroků, jako například předchozí
vyslovení nedůvěry apod.
Šlo o stejný proces, jako byla volba
starosty a místostarosty po volbách

v roce 2010, jen s tím rozdílem, že
se uskutečnil v polovině volebního
období.
Volba starosty a místostarosty byla
většinová, v obou případech se volení
zdrželi při hlasování, tudíž byli zvoleni bez „svého“ hlasu.
Důvody proč k této situaci došlo
byly prezentovány ze strany zastupitelů na výše uvedeném veřejném
zasedání obecního zastupitelstva
v záři, kterého se mohl zúčastnit každý občan obce.
Byly tam zmíněny dlouhodobě
neřešené problémy při údržbě obecního majetku, předkládání nedostatečně připravených podkladů pro
jednání zastupitelstva pro schvalování investičních akcí, ale i změna
textu usnesení z jednání zastupitelstva obce.Dlouhodobě neřešena byla
výstavba autobusových zastávek.
Zastupitelé nebyli informováni, v rozporu se zákonem o obcích, o podpisu
některých smluv. Nebyli informováni
o skutečnosti, že byl ze strany zpracovatele obci předán návrh územního
plánu, který se má projednat a připomínkovat.
Že tyto výhrady byly opodstatněné svědčí skutečnost, že většina prací
při údržbě obecního majetku je již
za relativně krátkou dobu provedena (omítka na sále, zábradlí u potoka), v nejbližší době bude instalován
zpomalovací pruh na komunikaci do
Vinohradů.
Je zaměřen pozemek pro stavbu
autobusového přístřešku u školy, je
provedeno jeho ocenění a uzavřena
kupní smlouva na odprodej. Autobusový přístřešek na začátku obce od
Uherského Brodu bude postaven na
pozemku obce, ačkoliv bylo zastupitelům tvrzeno, že realizaci nelze
uskutečnit, protože by byl postaven
na cizím pozemku.

V současné době probíhá výběr
dodavatele autobusových přístřešků,
aby realizace proběhla co nejdříve.
Zpracovávají se projekty na zastřešení venkovního posezení na hřišti, aby bylo možno vybrat variantu,
na kterou proběhne výběrové řízení
dodavatele této stavby.
Byli osloveni majitelé rodinných
domů čp. 94 a 114 v části Vinohrady
s nabídkou na jejich odkoupení, aby
mohlo dojít k rozšíření místní komunikace v tomto místě. S jedním z nich
se již jedná o konkrétních podmínkách prodeje.
Jedná se s odborem životního prostředí MěÚ Uherský Brod o vynětí
pozemku u čističky odpadních vod ze
zemědělského půdního fondu a jeho
následné srovnání s okolními pozemky. Zde existuje předběžný příslib
souhlasu.
Došlo k zapsání poldru Zážlebčí do katastru nemovitostí, který byl
zkolaudován koncem loňského roku.
Jedná se s Pozemkovým fondem
ČR o převodu pozemků pod místní
komunikací ve Greftech a pod kostelem, které nejsou majetkem obce.
V neposlední řadě probíhají jednání o návrhu územního plánu obce,
o připomínkách a jejich zapracování
do tohoto dokumentu.
Myslím si, že z výše uvedeného
přehledu vyplývá, že se v relativně
krátké době podařilo splnit a vyřešit
spoustu problémů, na něž se již delší dobu poukazovalo při jednáních
zastupitelstva.
V nejbližším období bude obecní zastupitelstvo čekat příprava
a schvalování rozpočtu na rok 2013,
ve kterém by se měly uskutečnit některé investiční akce, o kterých budete
informování v prosincovém vydání
Prakšických novin.
Ing. Josef Hefka, starosta

Změny v zastupitelstvu obce
Na základě skutečnosti, že se Ing. Karel Vlk a Ing. Zdeněk Sedláček vzdali mandátu zastupitele obce, budou na
nejbližším zasedání obecního zastupitelstva nahrazeni novými členy zastupitelstva a to Ing. Andreou Jenerálovou
a Jaroslavem Hladišem.
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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 11. veřejného zasedání konaného ve čtvrtek
20.9.2012. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
zvlášť.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: ing. Zdeněk Sedláček
a Augustin Vlk.
4. Schvaluje složení návrhové komise: ing. Petr Buráň a ing.
Libor Mikel.
5. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/1427/2012/
STR na realizaci projektu „Zpracování územního plánu“,
reg. č. PF02-12DT2/113 od Zlínského kraje. Výše Poskytnuté finanční podpory je Kč 110 000,-.
6. Schvaluje Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě s Rumpold
UHB, s.r.o.
7. Schvaluje na základě § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
nabytí Vodní nádrže N5 na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy, k.ú. Prakšice, vybudované MZČR na pozemcích p.č. 3522, 3584 a 3585 v k.ú. Prakšice a p.č. 2209
a 2225 v k.ú. Pašovice na Moravě do majetku Obce Prakšice. Účetní investiční hodnota díla ke dni předání činí
Kč 7 626 858,-.
8. Schvaluje záměr realizace venkovního posezení na sportovním areálu v Prakšicích a vypracování další studie
a cenové nabídky.
9. Schvaluje rekonstrukce veřejného ozvučení v obce. Dle
cenových nabídek schvaluje firmu Ter… Hluk, která akci
provede za Kč 228 000,-.
10. Schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
Prakšice-Pašovice ve výši Kč 50 000,-.
11. Schvaluje výši nájmu v pohostinství Prakšice čp. 299 od
1.10.2012 v částce 8 500/měsíc.
12. Bere na vědomí Program obnovy venkova obce Prakšice
dle přílohy 1/2012. Tento program bude průběžně připomínkován.

13. Schvaluje Dodatek č.4 ke Zřizovací listině MŠ a ZŠ Prakšice.
14. Schvaluje navýšení rozpočtu pro MŠ a ZŠ Prakšice ve
výši Kč 69 000,-. Finanční prostředky budou použity na
zakoupení škrabky a digitální váhy do školní kuchyně
a na skříňky na pomůcky do mateřské školy.
15. Schvaluje rozpočtový výhled Obce Prakšice v letech 2013
– 2017.
16. Schvaluje finanční příspěvek pro Sokol PrakšicePašovice, který obce Prakšice poukazuje Specializovaný finanční úřad Praha jako výtěžek z loterie
a z výherních hracích přístrojů za I. pololetí 2012 ve
výši Kč 18 800,-.
17. Schvaluje finanční příspěvek Obce Prakšice pro Myslivecké sdružení Jeleňa ve výši Kč 15 000,-. Příspěvek bude
použit na fasádu myslivecké chaty.
18. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3 dle přiloženého návrhu.
19. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru se závěrem,
že není v souladu zápis bod 17 s usnesením ZO bod
19 zde dne 20.6.2012.
20. Odvolává z funkce starostky obce paní Irenu Bandriovou.
21. Volí starostou obce pana ing. Josefa Hefku.
22. Odvolává z funkce místostarosty pana ing. Karla Vlka.
23. Volí místostarostou obce pana ing. Petra Buráně.
24. Odvolává z funkce předsedy kontrolního výboru pana
ing. Petra Buráně.
25. Volí předsedou kontrolního výboru pana ing. Libora
Mikla.
26. Stanovuje, že odměna za výkon funkce místostarosty
bude vyplácena ode dne přijetí tohoto usnesení.
27. Schvaluje záměr přesunu pomníku padlých z I. světové
války a kříže na důstojné místo včetně jejich opravy.

Evidence obyvatel ke dni 30.6.2012
Narození

Přihlášení

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Andrea Rakšányiová
David Kuba
Amálie Kučerová

Odhlášení
•

František Jelínek
Jarmila Jelínková
Michal Jelínek
Marek Jelínek
Lucie Kovářová
Jaroslav Vyoral

Stanislav Vlk

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 10.10.2012 - 1010,
včetně cizinců 1021.

Říjen 2012

Úmrtí
•

Bohumila Drábková
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Vedení obce by rádo vytvořilo redakční radu, která by připravovala „Prakšické noviny“.
Oslovujeme tímto ty z vás, kteří by o tuto práci měli zájem, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Společenská kronika
V srpnu oslavila své 80. narozeniny paní Ludmila Starobová a v září oslavil krásné životní jubileum 85 let pan Karel
Boráň. Přejeme oběma jubilantům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pravomoc zastupitelstva obce
Je pochopitelné, že všichni občané obce neznají a nemusí znát pravomoci zastupitelstva obce vyplývající ze zákona číslo 128 / 2000 Sb.,
o obcích.
Mezi pravomoci zastupitelstva
patří volba a odvolání starosty
a místostarosty.
Pravomoci a povinnosti zastupitele obce by měl znát, kdo se jím
na základě zvolení stane. To platí
samozřejmě hlavně pro starostu
obce .
Občané, kteří se chtějí k uvedenému zákonu o obcích vyjadřovat,
nebo se ho jen okrajově dotknout,
by se s ním mohli alespoň seznámit. A to je případ jedné naši spoluobčanky, která ačkoliv se nikdy
nezúčastňuje veřejných jednání
zastupitelstva obce, je náhle, jako
blesk z čistého nebe, ohromena zprávou o odvolání starostky.
A neví proč se to stalo, když paní
starostka tak dobře pracovala
a starala se o údržbu, úpravu, kulturu, školu, podporovala sportovce, hasiče atd. Škoda, že si uvedené
péče paní Goldmannová všimla
až se starostkou stala její příbuzná
a při chvále, kterou pěje na odvolanou starostku zmiňuje neschopnost
a nedostatky členů zastupitelstva,
protože přece rozhodují každý sám
za sebe svým hlasem se stoprocentní platností a odpovědností, cituji
paní Goldmannovou. Ale členové
zastupitelstva přeci rozhodli !
Ale budiž, když byla paní starostka tak schopná, proč nezveřejňovala v místních novinách zápisy
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z veřejných jednání zastupitelstva,
kde by se i občané, kteří nechodí
na veřejná jednání dozvěděli, jak
a o čem, jednotliví členové zastupitelstva hlasují a k čemu mají připomínky. Občané by se zde dozvěděli,
že členové zastupitelstva poukazovali na nedostatky a požadovali jejich
odstranění či nápravu.
Nic se nedělo ani po několika připomenutích. Starostka byla
opravdu usměvavá, ale kritiku od
zastupitelů neslyšela, slyšela pouze
chválu od některých občanů. Pokud
by paní Goldmannová byla přítomna na veřejných jednáních zastupitelstva, tak by pro ni odvolání starostky nebylo„ bleskem z čistého
nebe“. A pokud mě paměť neklame,
tak na veřejném jednání zastupitelstva byla před čtrnácti lety, když přišla neúspěšně komandovat vedoucí
zastupitele obce.
Ano, pokud je kritika oprávněná a má své opodstatnění, proč
by nemohla být. Bohužel, někteří
občané kritizují kohokoliv a cokoliv a následně se podepisují pod
petice, aniž by se s jejím textem
seznámili. Jsou to noví demokraté
? Můj vlčnovský děda takový stav
komentoval slovy „V každém h...
vařala“.
A na listě papíru, který se objevil v mojí poštovní schránce „Jako
blesk z čistého nebe“ se vyzdvihují zásluhy starostky obce, která je
ve funkci necelé dva roky. Proto
připomínám, že v minulosti bylo
vytvořeno v této obci velmi mnoho
pozitivního. Nebylo v žádném pří-

padě opomenuto školství, vybudováním infrastruktury byly vytvořeny předpoklady pro růst obce, byly
podporovány spolky a organizace,
byla podporována kultura aj. Byly
vytvořeny podmínky pro dalšího
úspěšný rozvoj obce.
Bohužel, za poslední dva roky se
nic podstatného v obci nevytvořilo.
Co nelze starostce upřít je pořádání
kulturních akcí, které paní starostka
uměla organizovat v dřívější funkci
místostarostky, ale již tehdy se o nic
jiného, jako členka zastupitelstva,
nestarala, kromě hlasování, které
neohrožovalo její zájmy a pozici.
Funkce starosty nejsou jenom
kulturní akce a rozdávání peněz
spolkům, či dárky důchodcům. Starosta je od slova starat se a v dnešní době to znamená, že starosta je
manažerem se širokým rozhledem
obsahujícím velkou šíři společenských činností. Prvořadým zájmem
a povinností starosty při nástupu
do funkce je dokonale se seznámit
s nemovitým a movitým majetkem
obce a se stavem financí na účtech
a jinými komoditami a nikoliv jen
s kulturními akcemi. Starosta by
měl vidět za obzor, předpokládat
směr vývoje společnosti a na základě získaných poznatků a zkušeností vytvářet dobré předpoklady pro
rozvoj obce do budoucnosti. Pokud
starosta nezná ani katastrální území obce, nemůže ve funkci uspět.
Starosta má ze zákona o obcích
určité pravomoci a za výkon své
funkce odpovídá zastupitelstvu.
O většině otázek v samostatné
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působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo nebo rada, kde není rada
může starosta podepisovat různé
smlouvy a dodatky k nim, pouze
po předchozím schválení zastupitelstva, ale i takové pověření musí
být odsouhlaseno hlasováním na
veřejném jednání. Pokud starosta podepisuje smlouvy bez vědomí
a souhlasu zastupitelstva, porušuje zákon o obcích, pokud starosta
mění platné usnesení zastupitelstva
obce porušuje zákon o obcích, a to
jsou důvody k jeho včasnému odvolání, nebo jinak se schyluje k velkým
průšvihům.
Starosta je starostou všech občanů a musí být opatrný ve věcech
týkajících se prosazování příbu-

zenských vztahů za účelem získávání prospěchu na úkor obce, byť
by se mělo jednat o kulturu nebo
o záležitosti financí, movitých či
nemovitých věcí.
Starosta je hromosvodem, který musí odolávat kritice oprávněné a často i neoprávněné, ale téměř
nikdy se nedočká pochválení. Dobrý starosta nemá a nemůže vyhovět
všem požadavkům občanů, proto je
pro některé občany dobrý a pro jiné
špatný.
Starosta si musí být vědom, že
nehledě na to, kolik získal při volbách hlasů, může být vůlí zastupitelstva zvolen nebo odvolán.
Odvolání starosty je čin neobvyklý
a předchází mu pochybení starosty

v závažných věcech. Jedná se hlavně
o porušení zákona o obecním zřízení, ale i jiných zákonů.
Zákon o obcích umožňuje odvolání starosty i bez udání důvodů,
což se stává zpravidla při třenicích
politických stran. V zastupitelstvu
naší obce nejsou příslušníci politických stran a nebylo zde žádné politikaření. Zastupitelstvo obce mělo
důvody, výše uvedené, pro odvolání starostky, proto ji odvolalo.
Příznivci paní starostky, kteří podepisují petici proti jejímu
odvolání se staví proti platnému
rozhodnutí zastupitelstva obce
a jsou vtaženi do zájmů příbuzenstva bývalé starostky.
Vladimír Vlk, člen zastupitelstva

Mozaika z MŠ
Střípky ze školky
Po letních prázdninách jsme 3. září zahájili nový
školní rok 2012/2013 s počtem 45 přihlášených dětí.
Chudší o 14 kamarádů, kteří se stali „velkými školáky
s aktovkami“, ale naopak bohatší o 12 nových, mladších
kamarádů. Se začátkem školního roku jsme nepřivítali jenom nové děti, ale také novou paní učitelku Jitku
Jurčíkovou z Uherského Brodu, které přejeme, aby se
jí u nás líbilo.
I když byly začátky ve školce pro některé kamarády plačtivé a plné stesku po maminkách, můžeme
děti pochválit, protože ranní slzička se zaleskne už
jen málokdy. Zejména u mladších dětí nám s adaptací
a vykouzlením úsměvu pomohl třídní kamarád – krteček.
Když se ohlédneme za uplynulým prvním měsícem,
musím se zmínit o dýňování s rodiči, které proběhlo
na školní zahradě a mělo velkou účast. Důkazem jsou

dýňoví strašáci, kteří zdobili prostranství před obecním
úřadem. Další akcí a vydařeným výletem byla návštěva
zábavného centra Galaxie ve Zlíně, kterou pravidelně
dvakrát ročně s dětmi navštěvujeme. Opět nás nezklamala. Únava byla značná, ale nadšení a zážitky dětí byli
silnější. Otázka, jestli se do Galaxie na jaře znovu vrátíme, byla zbytečná.
Od října jsme s paní učitelkami pro děti připravily pravidelné zájmové kroužky, jako je seznamování
s angličtinou, Metoda dobrého startu (tématická příprava dětí na školu) a aerobik.
Při pohledu dopředu nás v rámci podzimních akcí
ještě čeká tradiční opékání brambor, soutěž podzimních skřítků, drakiáda a uspávání broučků s lampionovým průvodem, na který Vás předem srdečně zveme.
Bc. Ivana Michalčíková, vedoucí učitelka MŠ

Zábavní centrum Galaxie Zlín
Dne 27.9.2012 jsme společně
s našimi dětmi mateřské školy navštívili zábavní centrum Galaxie ve Zlíně.
Od okamžiku, kdy se děti dověděly
o tomto malém jednodenním výletě, se už nemohly dočkat. Vyjeli jsme
toho dne ve čtvrt na devět ráno.
A přesně v devět hodin se děti rozutekly po hale, která je plná průlezek,
skluzavek, koloběžek, odrážedel,
tříkolek, trampolín, nafukovacích
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a jiných atrakcí. Moc se jim tam líbilo a kdyby záleželo na
nich, jsme v zábavním centru dodnes. Líbilo se tam nejen
dětem, ale i doprovázejícím maminkám a samozřejmě
i nám, paní učitelkám.

Dýňování
Jako první z akcí letošního školního roku bylo dýňování, které proběhlo 24.9.2012. Pomůckami byl nůž,
dýně a fantazie. Zúčastnilo se mnoho rodičů s dětmi
a společnými silami jsme vyřezali mnoho krásných strašáků z dýní, které byly vystaveny před obecním úřadem.
Jaroslava Vlková, učitelka MŠ

Střípky ze ZŠ
Nový školní rok
V pondělí 3. září 2012 se opět
otevřely dveře školy pro všechny
žáky. Slavnostním zahájením v sále
školy začal nový školní rok. V tom
letošním usedlo do lavic naší školy
158 žáků - 97 z Prakšic , 57 z Pašo-

strana 6

vic, 2 žáci k nám dojíždějí z Částkova, 1 žákyně ze Záhorovic. Školu
navštěvuje 81 děvčat a 77 chlapců.
V nově zrekonstruované první třídě
jsme přivítali 25 prváčků.
Na začátku nového školního

roku však vždy hodnotíme i ten
uplynulý. Pro učitele byl velmi
náročný, jelikož tvorba tzv. DUM
(digitálních učebních materiálů)
v rámci projektu EU – peníze školám zabrala hodně z jejich volného
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času. Navíc dlouhodobá pracovní
neschopnost ředitele školy, trvající
takřka celé druhé pololetí, znamenala aktuální změny v organizaci
školy. Velmi děkuji všem pracovníkům školy za zvýšené úsilí a mimořádné nasazení v této nelehké situaci, kterou jsme se ctí zvládli. Hovoří
za nás fakta. Výsledky našich žáků
v soutěžích a olympiádách hodnotíme opět jako nadstandardní. Je
opravdu málo škol, které se mohou
pochlubit takovými výsledky v různých oblastech a ráda zdůrazňuji,
že opakovaně. Přitom pracujeme
s žáky běžné populace. Potvrzuje se,
že naše systematická práce s důrazem na náročnost a znalosti přináší
ovoce. Vybírám nejvýraznější úspěchy tohoto školního roku:
Můj projekt – výtvarná soutěž
Zlínského a Olomouckého kraje
– Jana Buráňová (8.tř.) – 1. místo
Matematický klokan - mezinárodní soutěž - celostátní měřítko
- Alice Mikesková (3.tř.) - 1. místo
- kategorie Cvrček
Cestou dvou bratří - celostátní
výtvarná soutěž - 2. kategorie - Klára Velecká (4.tř.) - 1. místo
Pohár vědy 2012 - Koumes KMD „Dařbujáni“ - 3. kategorie
– 4. Místo v republikovém kole
Udržitelná energie pro všechny - celostátní výtvarná soutěž 1. kategorie - Stanislav Patlevič
(4.tř.) - 3. místo (cena převzata na
ministerstvu zahraničních věcí)

Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo ve Valašském
Meziříčí - Michaela Kučerová (5.tř.)
- 1. místo, družstvo mladších žáků
4. místo
Mládí kraje - krajská soutěž literární část - 1. kategorie - Ivana
Hefková (7.tř.) - 3. místo
Dopravní soutěž školních
družin - okrskové kolo - 3. místo
Dopravní soutěž mladých
cyklistů - okresní kolo - družstvo
mladších žáků - 1. místo - postup
do krajského kola
Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo - Jakub Kučera
(7.tř.) - 1. místo
Atletický čtyřboj - okresní kolo
- družstvo mladších žákyň - 3. místo
Zelená stezka - Zlatý list - krajské kolo Valašské Meziříčí - družstvo Kudlanky - mladší katagorie
- 4.-5. místo
Zelená stezka - Zlatý list - krajské kolo Valašské Meziříčí - družstvo
Kuřátka - starší kategorie - 7. místo
Olympiáda v českém jazyce krajské kolo - Lukáš Tomek (9.tř.)
- 7.-9. místo
Fyzikální olympiáda - krajské
kolo - Jan Rajnoha, 9.tř. - skvělé
4.-5. místo v silné konkurenci žáků
převážně z gymnázií, nejlepší výsledek ze žáků základních škol

Fyzikální olympiáda - okresní
kolo
Pavla Mikesková (8.tř.) - 4. místo
Jan Rajnoha (9.tř.) - 5.-6. místo
- postup do krajského kola
Matematická olympiáda okresní kolo:
Pavla Mikesková (8.tř.) - 9. místo
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Karolína Rajnohová (7.tř.) - 12.15. místo
Matematický klokan - výsledky
za okres Uherské Hradiště
Alice Mikesková (3.tř.) - kategorie Cvrček - 1.-14. místo (všichni
shodný počet bodů)
Jan Rajnoha (9.tř.) - kategorie
Kadet - 1. místo
Biologická olympiáda - okresní
kolo
Iveta Gajdůšková (9.tř.) - 6. místo
Pavla Mikesková (8.tř.) - 15.-16.
místo
Pod modrou oblohou (mezinárodní výtvarná soutěž - na PC)
- Aneta Luksová (7. tř.) - skvělé 2.
místo
Pythagoriáda 5. tříd - okresní
kolo Kateřina Gajdůšková (5.tř.) 9.-12. místo
Olympiáda v českém jazyce okresní kolo
Lukáš Tomek (9.tř.) - 3. místo postup do krajského kola
Veronika Sedláčková (9.tř.) - 6.9. místo
Zazpívej, slavíčku 2012 - okrskové kolo - Lucie Němečková (1.tř.)
- postup do okresního kola
Recitační soutěž - okrskové kolo
Alice Mikesková (3.tř.) - 3. místo
Talentová soutěž ve výpočetní
technice - okresní kolo
Jan Rajnoha (9.tř.) - 1. místo
Tomáš Vráždil (9.tř.) - 3. místo

Talentová soutěž psaní na PC okresní kolo - Veronika Sedláčková
(9.tř.) - 1. místo
Matematická olympiáda 5. tř. okresní kolo - Kateřina Gajdůšková
- 1.-2. místo
Paletka 2012- výtvarná soutěž
ŠD - okrskové kolo - Darina Důbravová (3.tř.) - 2. místo
Logická olympiáda - celostátní
finále - Lukáš Tomek, 9.tř. - skvělé
10. místo
Bible a my - okresní kolo - Jan
Rajnoha, 9.tř., 3. místo, postup do
ústředního kola
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MUDRC 2011 - republiková soutěž AMD ČR - Dařbujáni
- 3. místo
BRLOH - celostátní internetová
soutěž pořádaná Přírodovědeckou
fa-kultou Masarykovy univerzity
Brno - tým Kompláci se umístil na
27. místě (celkem 151 týmů)
Týká se to také tebe - mezinárodní výtvarná soutěž - Natálie
Galasová (4. tř.) - 3. místo
Ostatní umístění spolu s diplomy najdete na webových stránkách
školy.
Ještě
jednou
blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy zúčastněným žákům
a také jejich učitelům za skvělou
přípravu.
Velkou snahou vedení školy je
vytvářet co nejlepší podmínky pro
práci, příjemnou pracovní atmosféru a dobré zázemí pro výuku.
O letošních prázdninách byly podle
plánu obnoveny omítky v 1. třídě,
sborovně a kanceláři zástupkyně
ředitele. Díky pochopení obecního
zastupitelstva byly zakoupeny nové
lavice a židle v 9. třídě. Vyměněna
byla z hlediska bezpečnosti nevyhovující tabule ve 2. třídě - děti
teď mohou pracovat na magnetické
tabuli umístěné na pylonech.
Jsme rádi, že dokážeme motivovat naše žáky k tomu, aby si vážili
útulného, a přitom moderního prostředí a neničili ho vlastní hloupostí.
Opravdu velmi přísně postupujeme
v případě ničení či poškozování
školního majetku. Jsme rádi svědky toho, že žáci jsou hrdi na pěkné
prostředí naší školy a své třídy si
sami opečovávají.
Děkuji obecnímu zastupitelstvu
a také SRPŠ za finanční prostředky,
díky kterým se škola může vyvíjet
dál.
Je stále hodně věcí, které lze
zlepšovat. Jednou z oblastí, na kterou se chceme dále zaměřovat, je
práce s nadanými dětmi. Je pravdou, že děti dnešní doby zhýčkané
konzumním způsobem života, se
stále více nerady aktivně účast-
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ní jakékoliv práce navíc. Všímáme
si i klesajícího zájmu žáků o práci
v kroužcích. O to víc si vážíme práce
těch, kteří dokážou překonat přirozenou lenost a zapojí se do činnosti
nad rámec svých povinností. Mohla bych jmenovat řadu z nich, kteří
se pravidelně zapojují do příprav
mimoškolních akcí, výstav, akademií, soutěží - na úkor svého volného času, třeba o sobotách, nedělích
či státních svátcích.
Je však bohužel řada těch, kteří tráví převážnou část dne, a to
jak pracovního, tak i o víkendech,
převážně hraním her u počítače.
Někteří z nich, a to už dokonce na
1. stupni, propadají hráčské vášni
natolik, že pokračují do pozdních
nočních a brzkých ranních hodin.
Každý si pak dokáže představit, jaký
výkon je pak takové dítě schopno ve
škole podat. Zvláště nebezpečnou se
pak stává situace, kdy dítě prozradí
své osobní údaje - v lepším případě přichází o peníze, které do hry
vsadí. Všichni naši žáci jsou stále
poučováni o tom, jak se mají chovat
na internetu. Přesto prosím znovu všechny rodiče, aby pravidelně
dohlíželi na denní režim svých dětí
a kontrolovali také jejich přístupy
na různé servery. Zajistíte tak nejen
bezpečnost svých dětí, ale i své
domácnosti. Věnujte se svým dětem
co nejvíce, mluvte s nimi o jejich
starostech, ať vám připadají sebevíc
malicherné. Pro ně mohou představovat velké trauma, se kterým se
potřebují někomu svěřit. Jsme rádi,
že se nám děti dokážou otevřít, ale
sebelepší učitel nemůže nahradit
nejbližší rodinu dítěte – maminku
a tatínka. Výchovu svého dítěte
máte ve svých rukou především vy,
rodiče.
Každým rokem si stále více uvědomuji, jak děti touží si povídat.
O čemkoliv. Jak důležité je pro ně
sdělovat své zážitky druhému. Už
ale neumějí naslouchat. Učme děti
vzájemnému dialogu, ne monologu. Nedovolte svému dítěti, aby
vám skákalo do řeči, když mluvíte právě vy, učte jej trpělivosti

a základním pravidlům slušného
chování. K výchově přistupujte se
vší důsledností, chcete-li přísností.
Trvejte na splnění povinnosti svého dítěte, kterou jste mu zadali. Ať
dítě ví, že je normální držet slovo,
které se slíbí, že je také normální
dodržovat pravidla slušnosti a to
včetně pozdravu dospělých. A jděte mu příkladem.
Na závěr se pokusím odpovědět
na časté dotazy rodičů týkajících se
mobilů. Dle našeho školního řádu
nesmí mít žák mobil u sebe ve třídě. Pokládáme za zcela zbytečné,
aby dítě do školy mobil vůbec nosilo. Pokud musí nutně komunikovat
s rodinou, může kdykoliv prostřednictvím tří pevných linek a dvou
mobilů, které má škola k dispozici.
Stejnou možnost má v případě nutnosti dovolat se dítěti i rodič. Mobil
představuje cennou věc, za kterou
škola nepřebírá odpovědnost. Ze
zkušenosti z jiných škol víme, že
mobil svádí žáky k rozptylování při
vyučování, ale také k nemilosrdnému poměřování finančních možností rodičů. Pokud si žák mobil do
školy přinese, je povinen si jej uložit
do své šatní skříňky, která je uzamykatelná. Zjistí-li učitel, že žák porušil
zákaz nošení telefonu do hodiny, je
mu mobil odebrán a uložen v ředitelně, kde si jej převezme zákonný
zástupce. Porušení školního řádu se
navíc trestá výchovným opatřením
žáka.
Děkuji všem rodičům za spolupráci se školou. Bez vzájemné
komunikace a pochopení bychom
nemohli dosáhnout společného cíle
– připravit co nejlépe a všestranně
děti pro život.
Mgr. Marcela Chmelová,
zástupkyně ředitele
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TJ Sokol Informuje
Vážení přátelé fotbalu,
chtěl bych vás touto cestou krátce informovat o tom,
co se děje v našem klubu a fotbale vůbec.
Předně musím zmínit stále obtížnější financování
amatérského fotbalu.Před několika málo lety – před
stavbou Sazka arény, jsme dostávali ročně ze svazu
(ČSTV) kolem 60.000,- Kč. Současný stav je takový,
že nedostáváme téměř nic, naopak nově vzniklá Fotbalová asociace ČR (FAČR) zavedla nutnost registrace
tzv. členů oddílu, tj. všech hráčů od těch nejmenších,
funkcionářů a pořadatelů. Bez tohoto členství (a přiděleného identifikačního čísla) nemůže nikdo nastoupit
k zápasu nebo být uveden v zápise o utkání. To by nebylo samo o sobě nic proti ničemu, kdyby se za každého člena nemuselo svazu platit! Letos to bylo pouze
50,- Kč/osobu, ale od další sezony to bude 200,- Kč/
osobu, což při počtu cca 80 aktivních členů dělá částku 16.000,- Kč, kterou musíme svazu zaplatit, abychom
vůbec mohli hrát fotbal… Nehledě na neustálé zvyšování poplatků za cokoli.
FAČR sice slibuje, že bude peníze postupně klubům vracet, ale kdoví. Momentálně je to tedy propad
ve financování bezmála 80.000,- Kč/sezonu, což je
pro malý vesnický klub neúnosné. Proto vás všechny
prosím o vstřícnost, když budeme chtít tento poplatek
uhradit za vaše děti v mládežnických mužstvech. 200,Kč/rok je i tak ve srovnání s jinými zájmovými kroužky
pro děti neveliká částka.
Rád bych se zmínil i o situaci v dorostu, který se
snažíme stále „udržet při životě“, i když už to v některých okolních obcích zabalili, nebo o tom přemýšlejí
z důvodu nezájmu mladých dospívajících mužů. Prosíme o podporu ze strany rodičů i v tomto nejkritičtějším období pro mladé, aby u sportu zůstali. Bylo by
strašně obtížné to znovu nastartovat, pokud by se nám
to nepodařilo udržet.
Z větších investičních akcí na letošní rok se nám
podařila opravit a natřít střecha budovy, kompletní výměna sociálního zařízení a oken v pohostinství
a především rekonstrukce umývárny v přízemí kabin.
Celou rekonstrukci umývárny nám financovala obec
Prakšice. Zároveň chci touto cestou poděkovat za podporu a vstřícnost obecním úřadům Prakšic a Pašovic
a všem sponzorům.
Velké poděkování patří i všem trenérům a vedoucím mužstev, kteří aktivně věnují svůj volný čas pro
rozvoj sportu v obci.
Pavel Němeček, sekretář
Dále několik vět od všech trenérů:
Fotbalová přípravka zahájila podzimní část sezony
i přes obavy po odchodu šesti hráčů do „žáků“ překva-
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pivě dobře. Na tréninky, které jsou dvakrát týdně, chodí
někdy i dvacet dětí a to je dobrý základ pro budoucnost fotbalu v Prakšicích, takže nezbývá naše mládí jen
pochválit.
Martin Sukup – trenér
Naši žáci vstoupili do nové sezony jako vítězové
loňského ročníku Okresního přeboru žáků. Z družstva
odešlo do dorostu pět chlapců, naopak z přípravky
doplnilo kolektiv šest hráčů. Dále se k nám vrátil Jakub
Dedík z Doubrav a Martin Gregor z Velkého Ořechova.
Oba chlapci u nás hráli již za přípravku. Soutěž opustilo
družstvo Buchlovic a do přeboru postoupil oddíl Topolné a Podolí. Žáci trénují dvakrát týdně. Zápasy se hrají
většinou v neděli, na domácí půdě vždy od 10:15 hod.
V současné době jsou žáci na třetím místě, pět bodů
za prvním družstvem Šumic. Do konce podzimní části sezony zbývá odehrát tři zápasy. Doufám, že se nám
bude dařit a že se udržíme v horní polovině tabulky. Chtěl bych kolektiv žáků pochválit za příkladnou
docházku na tréninky a zápasy, a taky za slušné chování
při hře.
Trochu mě mrzí, že někteří rodiče neprojevují zájem
vidět vlastní děti při hře. Určitě by se žákům v přítomnosti rodičů coby fanoušků hrálo lépe. Fotbal je hra
o pohybu a vzhledem k tomu, že v dnešní době stále
více mládeže tráví volný čas u počítače, je podpora ke
sportu a pohybu o to víc důležitější.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!, trenér žáků Josef Kadlček
Dorost po krátké letní přípravě do nové sezony
vstoupil s omlazeným kádrem. Na prvních zápasech
se tato skutečnost negativně projevila jak ve hře, tak
v množství zraněných hráčů včetně brankáře. V zápasech nám museli vypomoct žáci, kterým musím poděkovat. Musím vyzvednout přístup k tréninkům a zápasům několika jedinců, škoda že ne tak celého mužstva.
Máme mladé mužstvo 14 – 15 letých kluků, se kterými se dá při jejich zájmu pracovat. Rodiče, přijďte nás
povzbudit, určitě si to zasloužíme.
Ďurica Michal – trenér
Situace družstva mužů po sestupu do I. B. třídy není
moc růžová. Soutěž je to náročná, a o tom jsme se přesvědčili již v odehraných zápasech. Prakšická základna
je dlouhodobě nedostačující (dorost), a tak jsme odkázáni na doplňování mužstva z okolních oddílů, aby jsme
vůbec mohli nastupovat k zápasům.
Hlavním cílem tohoto soutěžního ročníku je zastavit
propad, aby jsme nedopadli tak, jako některá mužstva
v nedávné minulosti před námi, např. Hradčovice,
Šumice, Břestek, Uherský Ostroh atd.
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Bohužel, tréninková docházka, a tím vlastně i připravenost na zápasy prozatím není na odpovídající úrovni, což by měl být hlavní předpoklad dobrých výsledků. Nutno zachránit na podzim, jak se říká, „co se dá“
a v zimní přípravě se dát dohromady. V posledních

20 letech hráli Prakšice velmi důstojnou fotbalovou
roli v okresním i krajském měřítku, tak by bylo škoda,
aby se propadly někde do suterénu.
Věřím tomu, že ale tato situace nenastane.
Gajdůšek Vojtěch - trenér

FOTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR PRAKŠIC
Už je to nějaká doba, co jsme
si jen tak u piva nebo jinde mezi
sebou pohrávali s myšlenkou, jak
více obohatit sportovní nebo kulturní vyžití u nás v Prakšicích.
Nejčastěji padalo slovo na nějaký
ten turnájek ve fotbalu, jak už je
to zažitým pravidlem i v jiných
obcích. Pustili jsme se tedy s nadšením do toho taky.
Po několikerém obcházení dědiny jsme nakonec dali dohromady ideální počet osmi týmů, které se měly spolu utkat 25. 8. 2012
v 15 hodin na hřišti v Prakšicích.
Všichni co slíbili, nakonec taky
dorazili a tak jsme mohli utvořit dvě
skupiny, ve kterých spolu obě čtveřice hrály vzájemné zápasy v délce
dvakrát deset minut na házenkářské
branky na rozloze čtvrtiny hřiště.
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Ve skupině „A“ proti sobě bojovaly ulice Vinohrady + Rybníky,
Grefty, Horní Konec a ulice K Pálenici. Skupiny „B“ zahrnovala ulice
Horní Újezdy, Malá Strana+Dědina,
Záhumní a Dolní Újezdy.
Po velkých bitvách plných srandy a jásání fanoušků všech věkových kategorií, se podařilo postoupit do boje o stupně vítězů čtveřici
týmů, kde se nakonec o třetí místo
utkaly Malá Strana+Dědina proti
ulici K Pálenici. Po remíze 3:3 došlo
na penalty, ve kterých byli šťastnější
nakonec první jmenovaní.
Ve finále na sebe narazily dva
favorizované celky Greftů a Dolních Újezdů, které měly v zádech
taky dva nejsilnější fanouškovské
tábory vyzbrojené transparenty,
mávátky, hrkači a jinými hnací-

mi motory svých celků, když sil už
k večeru ubývalo. Po nervy drásajícím finále a vítězství 2:1 zvedly
nad hlavu putovní pohár Grefty
a staly se tak vítězem prvního klání
o putovní pohár Prakšic.
Myslím, že tato akce nás všechny
pobavila a po kladných ohlasech,
kdy jsme po turnaji seděli u piva
a klobásky dlouho do noci, jsme už
vymýšleli, čím zlepšit další ročník.
Doufám, že i ti, co pak chodili
pár dnů pozpátku ze schodů nebo
se potkávali na rentgenu, nezanevřou na příští ročníky a přijdou
i se svými fanoušky na příští klání,
které by se mělo uskutečnit někdy
začátkem léta a třeba ve zkráceném
hracím čase dvakrát osm minut, ať
to tak nebolí … ☺
Rosťa Němeček

Říjen 2012
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Hasičská soutěž
V sobotu 4.8.2012 se na hřišti v Prakšicích konala soutěž SDH v požárním útoku „O pohár starostky obce“. Soutěže
se zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen.
V soutěži mužů se vítězem stalo družstvo SDH Hradčovice.
V ženách zvítězilo družstvo SDH Havřice.
Výsledky zveřejňujeme níže:
MUŽI:
DRUŽSTVO

1. ÚTOK

2. ÚTOK

POŘADÍ

1. SDH PRAKŠICE

44.44

40.01

4.

2. SDH PAŠOVICE

48.43

58.51

6.

3. SDH ŠUMICE

43.59

43.08

5.

4. SDH DOLNÍ NĚMČÍ

41.47

34.68

2.

5. SDH VELKÝ OŘECHOV

34.9

NEDOKONČENO

3.

6. SDH HRADČOVICE

31.76

30.98

1.

ŽENY:
DRUŽSTVO

1. ÚTOK

2. ÚTOK

pořadí

1. SDH PRAKŠICE

NEDOKONČENO

41.82

2.

2. SDH HAVŘICE

30.64

NEDOKONČENO

1.

Říjen 2012
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Počátky prakšického fotbalu
Vznik fotbalu jak ho známe dnes má kořeny v Anglii 16tého století. Tamní soukromé střední školy vedly své žáky
ke sportu a praktikovali také míčové hry. Každá ze škol však
používala vlastní pravidla a ta se navíc měnila. Postupně
vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (používané např. ve školách v Rugby, Marlborough či
Cheltenhamu) hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé
verzi (např. na Etonu, Harrow, Westminsteru či Charterhouse) se upřednostňovalo kopání do míče. Meziškolní zápasy ve
fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí hry prakticky
nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv.
Cambridgeská pravidla. Nejstarší fotbalové sdružení na světě
- Football Association (FA) vzniklo v roce 1863. První fotbalová soutěž - Anglický pohár - byla zahájena v roce 1871.
Z Anglie se pak fotbal rozšířil do celého světa a postupně se
stal nejpopulárnějším kolektivním sportem. Naše nejznámější kluby Sparta Praha a Slavia Praha byly založeny v 90.
letech 19. století a v roce 1901 vznikl Český fotbalový svaz.
Tímto stručným úvodem jsme se tak pomalu dostali
i k té naší - prakšické fotbalové historii. Fotbal se v Prakšicích
prosazoval pomalu. Hlavní zájmovou činností v období mezi
světovými válkami byla kulturní činnost, zejména divadlo
a kino. Již v této době byly sice založeny v naší obci sportovní spolky - lidovecký katolický Orel a „pokrokářský“ Sokol.
Jejich činnost byla však hlavně společenská, politická a sportovalo se formou prostného cvičení. Pro schůze obou spolků
stačily dvě místní hospody a nikdy se nedostaly ke stavbě
Sokolovny či Orlovny. Pravděpodobně první fotbal do naší
vesnice přinesli až v 30. letech 20. století studenti brodského gymnázia a absolventi zlínských Baťových škol. Počátky
neorganizované kopané v naší obci se tak uskutečňovaly na
různých „pláckách“, kde byla dostatečná rovina, dost místa
a hlavně odkud je jejich majitel hned nevyhnal. Prvním takovým pláckem, o kterém se dochovaly informace, byla plocha na Dílnicích, vedle Prakšického potoka (za Jurákovým
humnem č.18). Jedni z prvních, kdo v Prakšicích proháněl
fotbalový míč – tehdy ještě provizorní „pucku“ (hadrový míč
omotaný motouzem), byli Antonín Blaha (z č.211) a František Vlk „frantíkůj“ (z č.192), Jan Záhorovský, z vinohradů
bratři Chmelinovi, Josef Němeček a Josef Jahoda, dále Miloš
Šuranský, Josef Janča (z č.32) a další. Dalším takovým pláckem byla rovina na Horních Újezdech ( dnešní Vlkovo č.264
a Janovských č.265). Sem vodili v tělocviku své žáky učitelé
z tehdejší „staré školy na Dědině.“ Děti se zde věnovaly cvičení a také již fotbalu. Třetím takovým pláckem byla rovinka
z kraje dnešních Greftů (dnešní Vlkovo č.280 a Buráňovo
č.281). První kožený míč s nafukovací duší se objevil v Prakšicích až kolem roku 1938.
Počátky vzniku organizovaného fotbalu v našich vesnicích se dají zařadit do období během druhé světové války. Organizovaný fotbal se začal dříve hrávat v Pašovicích.
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V roce 1938 zde byl založen T.J. Sokol Pašovice. U počátku
byli Stanislav Peňáz (ten dělal fotbalistům i kapitána), Josef
Úšela, Vincent Šuranský, Karel Velčovský, Zdeněk Čáp, Josef
Klhůfek, Antonín Zálešák, Josef Valenta, Stanislav a František Vlčnovští a další. Tito hráči začali hrávat fotbal na tehdejším pašovském školním hřišti za dnešním OÚ (naproti
bývalého Šťepaníkového stolářství) a během války zde odehráli již řadu přátelských utkání. Ty doprovázela vždy široká
účast pašovských i prakšických obyvatel, kteří vždy obsadili
přilehlý kopec mezi dřevěnými seníky (viz Foto č.1) a odtud
fandili. Ve válečném období to byla jedna z mála povolených
společenských akcí. Zápasy se však nehrály pod hlavičkou
Sokola, neboť ten Němci za války rozpustili. V pašovské
družstvu již tehdy hráli kluci z Prakšic-např. Antonín Buráň
(č.185) a Antonín Blaha (č.211) přezdívaný „tank“.

Foto č. 1
Používané hřiště v Pašovicích nemělo ty správné rozměry a proto když se po válce naskytla příležitost pronajmout si
větší louku na konci dnešních Greftů (za dnešním Zemánkovým č.142) od sedláka Josefa „pavlíka“ Fojtácha (1906),
tak začal T.J. Sokol Pašovice hrávat své zápasy již zde. Sedlák Fojtách měl pro fotbal slabost. Na rozdíl od své ženy,
která podobně jako většina dnešních žen, již tehdy „fotbal
moc nemusela“ a za takový pronájem manželovi „brblala“.
Pod hlavičkou TJ Sokol Pašovice zde začali hrát mistrovský fotbal i další kluci z Prakšic. Na hřišti nebyly kabiny,
a tak kluci na zápasy přicházeli již v dresech, které si zpočátku
vyráběli zabarvováním bílých košil a umývali se po zápase v
potoce. Své první mistrovské zápasy v tehdejší základní třídě
zde svedli s mužstvy Bojkovic, Luhačovic a Kladná - Žilin.
Dochoval se i výsledek jednoho z prvních mistrovských
utkání s mužstvem Březolup. S tehdy již zkušenějším soupeřem naši prohráli vysoko 0:18. Na zápasy „ven“ je často vozil
nákladním autem autodopravce a fotbalový fanda Stanislav
Mareček.
Nejstarší dochovaná fotografie prakšických a pašovských fotbalistů, kteří hrávali ještě na „fojtáchově“ louce,
je až z doby kolem roku 1949-viz Foto č.2-fotbalisti zleva
Antonín Zalešák, Josef Drábek, Vojtěch Gajdůšek (tito tři
z Pašovic), Jaroslav Zábojník, František Běhůnek,Karel
Turzík, zleva dole- Zdeněk Ulčík, Karel Buráň, Stanislav
Běhůnek, Miloš Kovařík z Uh. Brodu a František Buráň
(ostatní z Prakšic).
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Foto č. 2
Po únoru 1948 byly všechny tělovýchovné a sportovní
organizace v ČSR povinně sjednoceny v obrozeném Sokole
pod řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
Protože pod hlavičkou TJ Sokol Pašovice hrálo již hodně
hráčů i z Prakšic a kousek od „fojtáchovi“ louky se stavěla
v Prakšicích nová moderní škola pro obě vesnice a hlavně
vedle školy se počítalo s vybudováním prostorného fotbalové hřiště, bylo dohodnuto, že se založí tělovýchovná jednota
společná pro obě vesnice. V roce 1949 tak vznikla T.J. Sokol
Prakšice-Pašovice.
Mistrovské zápasy se na „fojtáchově“ louce hrály až do
roku 1950, kdy bylo nové hřiště dokončeno. Na vybudování školy a tedy i hřiště měl největší zásluhu tehdejšího řídící
učitel Ignác Novák. Hřiště vyměřil tehdejší stavbyvedoucí
školy „mistr“ Šůstek a na jeho stavbě se podíleli jak členové
Sokola, tak i občané obou obcí, učitelé a žáci školy. Plocha
hřiště byla tvořená škvárou. V roce 1951 se na něm hrály
již mistrovské zápasy T.J.Sokol Prakšice-Pašovice a poprvé
i mládežnické fotbalové soutěže. Na Fotu č.3 je žákovská
jedenáctka z roku 1951 - zleva nahoře stojí syn řídícího Ignáce Nováka -Hynek Nováka a František Buráň , zleva dole
Stanislav Buráň a Josef Běhůnek - z ročníku 1936 a 1937.

Foto č. 4
Na novém hřišti nebyly zpočátku kabiny. Fotbalisti se převlékali pod jevištěm kinosálu, kam vcházeli stávajícími dveřmi v jeho rohu od hřiště. Teprve v roce 1962, kdy se provedla
regulace potoka na Dědině, si Sokol odkoupil staré „unibuňky“ od stavební firmy Lesostav, která regulaci prováděla
a fotbalisti získali první kabiny na převlékání. Později k těmto buňkám přistavěli zděný přístavek se záchody, sprchami
a klubovnou (cca kolem roku 1970). V roce 1984 staré buňky
odstranili a na jejich místě přistavili v druhé etapě současnou
pravou část kabin a patro. Peníze na tyto přístavby jim pomáhal zajišťovat prakšický rodák z Vinohradů Bohuslav Kusák,
který pracoval na „okrese“ - OV ČSTV. Pro poslední přístavbu „posloužily“ dotace určené k zajištění poslední Československé spartakiády v roce 1985. Vlastní práci si fotbalisti
provedli sami, brigádně.
Vedle škvárového hřiště stávalo v šedesátých letech i hřiště volejbalové (mezi potokem a hřištěm).Volejbal měl v šedesátých letech v Prakšicích vysokou úroveň. Jeho družstvo se
tehdy probojovalo až do finále České republiky. Fotbalové
hřiště bylo využíváno i k dalším sportovním a kulturním
akcím - např. viz Foto č.5 - oslava MDD v roce 1954.

Foto č. 5
Foto č. 3
V padesátých letech se začalo mužstvo mužů Sokola
Prakšice – Pašovice postupně propracovávat do vyšších soutěží a fotbal se i v Prakšicích stal sportem číslo jedna. Fotbal
tehdy hráli - viz Foto č.4 - zleva nahoře František Hložek,
Stanislav Buráň, Miroslav Němeček, Ladislav Drábek, Josef
Zálešák, Bohuslav Kusák, Josef Běhůnek, Josef Janča, Josef
Duda, Jan Janča a dole zprava Josef Blaha, Drahoslav Štůral,
Stanislav Běhůnek a Josef Rachůnek z Pašovic. Z funkcionářů můžeme připomenout Stanislava Brajzu, Josefa Šťastného
a Jaroslava Zábojníka.
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Nemalou zásluhu na rozvoji prakšického fotbalu měl
učitel Jan Mareček. Přišel do naší obce a školy v roce 1970
z Ostrožské Lhoty a ihned začal své žáky aktivně vést ke sportu. K atletice, gymnastice a ke kolektivním hrám. Jeho zásluhou získali prakšičtí a pašovští kluci dobrou fyzickou zdatnost
a sportovní dovednosti, které následně mohli rozvinout trenéři
mládežnických fotbalových mužstev-Vladimir Vlk, Miroslav
Man, Antonín Blaha a Vojtěch Gajdůšek. Odchovanci těchto
trenérů např. v kategorii dorostu bojovali o postup do II. ligy
se Slávií Uherské Hradiště a později v mužstvu mužů „vykopali“ velmi slušnou I.A třídu. Ale o tom až příště.
Zpracoval: František Buráň
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Memoriál Stanislava Běhůnka
Myslivecké sdružení JELEŇA Prakšice uspořádalo
v sobotu 29.9.2012 již 6- tý ročník o putovní pohár
memoriálu Stanislava Běhůnka. Závodu se zůčastnilo
25 střelců a vítězem se stal Bedřich Chaloupka z Vlčnova.
Druhý se umístnil Antonín Janovský z místního sdružení a třetí místo si vystřílel Miroslav Jančář
z Újezdce u Luhačovic.
Hladiš František

Radovan Běhůnek při střelbě

předání putovního poháru vítězi Bedřichu Chaloupkovi mysliveckým hospodářem ing. Štěpánem

tři nejlepší, z leva Antonín Janovský; Bedřich Chaloupka, Miroslav Jančář a myslivecký hospodář ing. Josef
Štěpán

nástup všech střelců
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