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Přejeme vám všem krásné
prožití svátků vánočních
plných štěstí a spokojenosti
a do roku 2013 hodně zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
a rodinné pohody!
Zastupitelé a zaměstnanci
obce Prakšice.
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V

ážení spoluobčané,
dovolte mně, abych provedl
s ohledem na blížící se konec letošního roku ohlédnutí za rokem 2012.
V průběhu letošního roku probíhaly a probíhají práce na návrhu územního plánu obce, který by
měl být hotov do konce příští roku.
V současné době se čeká na prováděcí
předpisy nového stavebního zákona,
které se do nového územního plánu
promítnou. Zastupitelstvo bude projednávat v měsíci lednu, za přítomnosti zpracovatele návrh, do kterého
by se měly promítnout požadavky
občanů, které nebyly dosud do územního plánu zapracovány,
přestože některé byly včas předány na obecní úřad.
V jarních měsících letošního roku
byla vybudována kanalizační vpusť ve
Greftech.
V průběhu roku byla zrealizována rekonstrukce veřejného osvětlení
v části Horní Újezdy, byla provedena
rekonstrukce bytů čp.220 a čp. 69,
výměna dveří v sále, byla vybudována parkovací plocha za obecním úřadem, zakoupena elektrocentrála pro
SDH, byla provedena rekonstrukce
zábradlí na hřišti, byly zakoupeny
mobilní lavičky a stoly. Dále byly poskytnuty příspěvky místním organizacím a to SDH, TJ Sokol, Mysliveckému sdružení Jeleňa, FS Holomňa.
LMK a Farnosti Prakšice v celkové
částce 225 000 Kč. Postupně byly připraveny další akce, jejichž realizace
proběhla až v posledním čtvrtletí letošního roku.
Jednalo se o výměnu dveří do
bytovky čp. 299 . V měsíci listopadu proběhla rekonstrukce místního
rozhlasu, byl zakoupen nový traktor
Zetor a mulčovač na údržbu okolí
poldrů.
Přes relativně krátký čas na realizaci se podařilo vyřídit souhlas
s umístěním a instalací dvou autobusových přístřešků u školy a jednoho
na začátku obce směrem od Uherského Brodu, i když se u některých
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občanů tato realizace nesetkala s příznivým ohlasem a opět kontaktovali
regionální tisk se stížností na probíhající práce. Mám za to, že je lepší být
bez autobusové zastávky 3 týdny, než
4 zimní měsíce. Ale všem se nedá vyhovět.
Celková částka investic a výdajů
na rekonstrukce bude v letošním roce
činit 2 621 tis. Kč.
V měsíci říjnu byla ještě provedena oprava a nátěr zábradlí u potoka,
provedeno dodláždění chodníků na
hřbitově, byla provedena instalace
příčného prahu u křižovatky Dolní
Újezdy a cesty do Vinohradů.
V průběhu posledního čtvrtletí
byla připravena projektová dokumentace na zastřešení venkovního
posezení na hřišti a v zahradě MŠ,
byla připravena projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora
a na rekonstrukci oplocení školní zahrady.
V zastupitelstvu obce byla schválena a podepsána darovací smlouva
s obcí Pašovice na darování poloviny vodovodního řádu do majetku
obce Prakšice v pořizovací hodnotě
díla cca 8 760 tis. Kč. Na základě této
skutečnosti bude obec jednat se SVK
Uherské Hradiště o vložení vodovodu do této akciové společnosti spolu
s vodovody, které má obec v majetku
(Za humny, Horní Rybníky).
Zastupitelstvo obce schválilo
předložení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení
herních prvků do školní zahrady pro
nejmenší děti.
S ohledem na vysoké náklady na
opravy veřejného osvětlení v současné době probíhá jeho pasportizace
a bude připravena projektová dokumentace rekonstrukce veřejného
osvětlení s cílem snížení nákladů na
spotřebu elektrické energie a nákladů
na opravy a údržbu.
Je schválen rozpočet na rok 2013
na základě kterého bychom chtěli realizovat zastřešení posezení na
hřišti a v MŠ, provést opravy chodníků uprostřed obce a ve Greftech,

provést rekonstrukci oplocení kolem
základní školy, zrekonstruovat osvětlení víceúčelového hřiště. Chtěli bychom realizovat výstavbu odbočovacího pruhu s autobusovou zastávkou
na konci obce směrem na Uherský
Brod, projektově připravit výstavbu chodníku Za humny (po dohodě
s vlastníky pozemků), začít budovat
sběrný dvůr, aby odpovídal zákonům
a předpisům. Pokud bude vyhlášena
výzva k předložení projektů mohla
by být realizována úprava křižovatky
u pohostinství. Celkové výdaje na
tyto akce by se měly pohybovat kolem
3 500 tis. Kč.
V současné době probíhá vyřizování stavebního povolení na akce
zastřešení venkovního posezení
na hřišti, rozšíření sběrného dvora
a úpravy křižovatky u pohostinství
a to zejména z důvodů skokového
zdražení správních poplatků za vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Jen u těchto správních řízení ušetří obec cca 60-70 tis. Kč, proti poplatkům, které by musela platit
v roce 2013.
Jak jste již zjistili a byli upozorněni, na jaře příštího roku se začne
budovat poslední protipovodňová
nádrž N3 na Prakšickém potoce na
Drahách a Odraží. Investorem celé
akce je Pozemkový fond ČR Uherské Hradiště. Dá se předpokládat, že
tato výstavba bude částečně negativně ovlivňovat naši obec zvýšenou nákladní dopravou zejména v části Horní Konec, proto vás žádám o toleranci
po dobu výstavby.
Na začátku prosince se nám podařilo zorganizovat zdařilé akce a to
zabíjačkové hody, setkání seniorů a
rozsvěcování vánočního stromu s velkým zájmem vás, občanů. V organizování různých akcí jak pro děti, tak
pro dospělé, budeme pokračovat
i v příštím roce.
O akcích budete průběžně informováni jak na internetových stránkách obce, tak v novinách.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům jednotlivých organizací
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v obci, ale i jednotlivým občanům,
kteří se nějakým způsobem podíleli na realizaci jak investičních, tak
společenských akcí, při zvelebování
a rozvoji naší obce.

Děkuji zastupitelům obce, zaměstnancům obecního úřadu, kteří se
podíleli a podílejí na práci pro obec
a jejích občany.
Vážení občané, závěrem bych vám

chtěl popřát příjemné a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí, pohody, osobních i pracovních
úspěchů v roce 2013.
Ing. Josef Hefka, starosta obce

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 12. Veřejného zasedání konaného v úterý 30.10.2012.
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: Vladimíra Vlka a Jaroslava Hladiše.
4. Schvaluje složení návrhové komise: ing. Libora Mikla
a Pavla Kováře
5. Schvaluje předložený jednací řád.
6. Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 3421/2 o výměře 39
m2 na vybudování autobusového přístřešku za cenu dle
vypracovaného znaleckého posudku 2.150,- Kč. Souhlasí s úhradou daně z převodu nemovitostí a poplatku
za vklad do katastru nemovitostí ze strany obce. Pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
7. Schvaluje vybudování 3 ks autobusových přístřešků v
ceně 282.729 Kč od dodavatele MMCité Bílovice. Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo.
8. Schvaluje zakoupení traktoru Zetor Proxima 90 včetně zadního mulčovače v ceně 1.099.080 Kč dle nabídky
od firmy Zálesí a.s. Luhačovice. Pověřuje starostu obce
uzavřením kupní smlouvy.
9. Zmocňuje starostu obce k zastupování Obce Prakšice
v MAS Dolní Poolšaví, v Mikroregionu za Moravú, k
jednáním na valných hromadách obchodních společností, v nichž má Obec Prakšice majetkový podíl a při
jednáních o územním plánu Obce Prakšice.
10. Schvaluje záměr nákupu požární techniky (přenosné motorové stříkačky) pro SDH Prakšice, která bude
max. ze 70% hrazena z investiční dotace ZK a min. podíl na spolufinancování ze strany obce bude činit 30% z
ceny pořízení. Cena stříkačky cca 250.000 Kč.
11. Schvaluje složení inventarizační komise: předseda Ing.
Libor Mikel, členové Pavel Kovář, Jaroslav Hladiš, Augustin Vlk.
12. Schvaluje pronájem vodní nádrže N5 Dobřínský potok
Rybářskému sdružení Prakšice-Pašovice za roční nájem 100 Kč. Pověřuje starostu obce podpisem nájemní
smlouvy.
13. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Uherský
Brod na úhradu nákladů spojených s přestupkovým řízením občanů obce. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
14. Schvaluje vypracování projektové dokumentace na
vybudování zastávkového pruhu na konci obce směr
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Uherský Brod za cenu 48.000 Kč (cenová nabídka ing.
Kunčíka). Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
15. Neschvaluje nabídku firmy KODEXIS na dodávku
právního informačního systému.
16. Schvaluje žádost ZŠ a MŠ Prakšice na navýšení rozpočtu školy o částku 82.000 Kč.
17. Na základě žádosti Jaroslava Gajdůška, Prakšice 177
schvaluje možnost odprodeje části pozemku p.č.
1578/14. Pozemek bude nabídnut k odprodeji způsobem, který odpovídá zákonu o obcích.
18. Schvaluje umístění ukazatele provozovny Michala Gajdůška na pozemku p.č.2235/8 po odsouhlasení grafického návrhu.
19. Schvaluje zpracování geometrického zaměření chodníku Za humny.
20. Schvaluje záměr vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, schvaluje vypracování pasportizace VO v obci. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
21. Schvaluje odměnu předsedovi kontrolního výboru ing.
Liboru Miklovi v částce 1.577 Kč, odměna bude vyplácena od 1.11.2012. Schvaluje odměnu členům zastupitelstva Ing. A. Jenerálové v částce 513 Kč a Jaroslavu
Hladišovi v částce 1.349 Kč, Ing. Zdeňku Sedláčkovi v částce 1 007 Kč. Odměna jim bude vyplácena od
1.11.2012.
22. Schvaluje záměr zpracování studie řešení ploch v Obci
Prakšice Zahradnickou fakultou Mendlovy University
Lednice.
23. Schvaluje studii zastřešení venkovního posezení na hřišti zpracovaný Ing. Jaroslavem Fojtáchem, Břeclav. Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektu zastřešení s touto firmou za cenu 31 680
Kč.
24. Bere na vědomí informaci o návrhu územního plánu
obce.
25. Bere na vědomí informaci o připravované výstavbě poldru Na drahách.
26. Schvaluje vypracování studie využití plochy p.č.2505
jako zeleně při bytové výstavbě.
27. Schvaluje vybudování osvětlení víceúčelového hřiště.
28. Bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.
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29. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.st. 496/2
o výměře 35m2 v Katastrálním území Prakšice od Pozemkového fondu ČR.
30. Schvaluje úplatný převod pozemku p.č.20/3 o výměře
743m2 v Katastrálním území Prakšice, obec Prakšice od
Pozemkového fondu ČR.
31. Schvaluje udělení mimořádné dotace 5.000 Kč ZŠ a MŠ
Prakšice na pokrytí nákladů na zájezd Adventní Praha
se Stonožkou dne 7.12.2012 pro žáky školy.
32. Schvaluje žádost V. Gajdůška o pronájem části pozemku
p.č. 3346 za cenu 1 000 Kč za rok na dobu 5 let. Obec
určí podmínky nájmu.
33. Schvaluje zřízení Profi spořícího účtu Bonus k BÚ číslo
5020721/0100 v Komerční bance a převod 15 mil. Kč na
tento spořicí účet.

34. Bere na vědomí odstoupení Marie Kučerové z funkce
členky školské rady. Schvaluje za člena školské rady ing.
Libora Mikla.
35. Schvaluje smlouvu s firmou Galileo Corporation s.r.o.,
Chomutov na zhotovení prezentace webových stránek
v částce 31 200 Kč, přiobjednaného modulu 4 800 Kč,
roční provoz webových stránek 10 788 Kč a virtuální
prohlídky v ceně 17 988 Kč.
36. Schvaluje změnu rozpočtu č. 4 dle přílohy
37. Bere na vědomí petici občanů ve věci vyjádření nesouhlasu s odvoláním p. Ireny Bandriové z funkce
starostky a požadavku jejího návratu zpět do funkce.
Zastupitelstvo obce nemění své rozhodnutí ze dne
20.9.2012.

Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 13. Veřejného zasedání konaného ve čtvrtek 13.12.2012.
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: Augustina Vlka a Ing. Andreu Jenerálovou.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Vladimíra Vlka
a Pavla Kováře
5. Bere na vědomí kontrolu usnesení ze zastupitelstva
obce.
6. Schvaluje rozpočet obce na rok 2013 v celkové výši příjmů 10 125 300 Kč, a v celkové výši výdajů 10 125 300
Kč jako vyrovnaný.
7. Stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 50
000 Kč. Starosta obce je povinen informovat o provedených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo obce na
nejbližším zasedání ZO.
8. Schvaluje vypracování projektové dokumentace na
výstavbu sběrného dvora v částce 30 000 Kč vč. DPH
a jeho vybudování v roce 2013 z dotačního programu.
9. Schvaluje doplnění finančního výboru o p. Augustina
Vlka. Zároveň mu stanovuje měsíční odměnu ve výši
1 349 Kč , která mu bude vyplácena od 1.1.2013.
10. Schvaluje komisi pro výběr dodavatelů ve složení: Ing.
Petr Buráň, ing. Libor Mikel, Pavel Kovář, Vladimír Vlk.
11. Pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ Prakšice a kontrolu použití finančního
příspěvku obce MS Jeleňa a Farnosti Prakšice.
12. Schvaluje změnu katastrální hranice mezi obcemi Prakšice a Uherský Brod podle DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ KATASTRÁLNÍ HRANICE PRAKŠICE – TĚŠOV
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z listopadu 2012, dodané geodetickou firmou GEODIS
Brno, spol. s r. o., číslo zak. 2010 0102, jako zakázka
Komplexní pozemkové úpravy, zadaná Mze – Pozemkovým úřadem Uherské Hradiště.
13. Schvaluje finanční příspěvek 10 000 Kč FS Holomňa
na krojové vybavení. Zároveň ukládá starostovi obce
zpracovat a podepsat s předsedkyní FS Holomňa o.s.
Prakšice smlouvu o zápůjčce krojového vybavení, které
má ve své evidenci obec Prakšice.
14. Schvaluje žádost o finanční příspěvek Rybářskému
spolku Holomňa v částce 5 000 Kč.
15. Neschvaluje žádost Města Uherské Hradiště o finanční
příspěvek Slováckému divadlu.
16. Schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Pašovice a Obcí
Prakšice, kterou Obec Pašovice daruje ideální polovinu stavby vodovodu „Pašovice-Prakšice“ do majetku
Obce Prakšice z pořizovací hodnoty díla 17 521 607,50
Kč. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Zároveň přijímá dar do majetku obce.
17. Neschvaluje darovací smlouvu mezi TJ Prakšice-Pašovice a Obcí Prakšice, kterou TJ Prakšice-Pašovice daruje Obci Prakšice stavbu občanského vybavení čp. 311
(budova kabin).
Zároveň neschvaluje smlouvu o výpůjčce výše uvedené
nemovitosti mezi Obcí Prakšice a TJ Sokol Prakšice-Pašovice.
Pověřuje starostu obce dopracováním smlouvy s doplněním ustanovení o možnost využití kabin při pořádání
nevýdělečných akcí obcí a složkami obce jen za úhradu elektrické energie a doplněním možnosti výpovědi
dané smlouvy.
18. Schvaluje poskytnutí daru Svazu neslyšících Uh.Hradiště v částce 1 000 Kč a Centru pro zdravotně postižené
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Zlínského kraje – Uherské Hradiště v částce 1 000 Kč.
majetek obce a pojištění dalších rizik z činnosti obce
formou nabídkového řízení ze strany pojišťoven. Po19. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2012.
20. Bere na vědomí informaci o stavbě vodní nádrže Drahy.
věřuje starostu obce vypovězením pojistné smlouvy
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a zajištěním na21. Bere na vědomí informaci o provedeném dílčím auditu
hospodaření obce.
bídek na novou pojistnou smlouvu obecního majetku
22. Bere na vědomí informace z jednání Regionu Za Moraa krytí odpovědnosti a jiných rizik.
vú, z jednání v Hradčovicích o naučné stezce a z jedná- 28. Pověřuje starostu obce projednáním možnosti zvýšení
ní s firmou RUMPOLD.
bezpečnosti chodců v zatáčce u domu č.p. 23 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.
23. Schvaluje prodej traktoru ZETOR a zemního stroje
BELORUS z majetku obce dle zákona o obcích formou 29. Bere na vědomí informaci o objednání malovaných map
pro obec Prakšice.
prodeje výběrovým řízením nejvyšší nabídce zájemce.
24. Neschvaluje vybudování místní komunikace Na pod- 30. Schvaluje zpracování a podání žádosti na dotaci
hájí ve Vinohradech.
z MMR ČR z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul č. 2 „Podpora zapojení dětí a mláde25. Schvaluje vypracování „Pasportu místních komunikací“ za cenu 26 400 Kč vč. DPH.
že do komunitního života v obci“ na rok 2013 s tím, že
maximální podíl financovaný ze strany obce nepřesáhne
26. Schvaluje změnu rozpočtu č. 5 dle přílohy.
27. Schvaluje záměr přepracování pojistné smlouvy na
částku 120 tis. Kč.

Stanovisko ministerstva vnitra k dodatečnému
zařazení bodu na program jednání zastupitelstva obce
Odbor dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra obdržel Vaši
žádost o posouzení postupu zastupitelstva obce, konkrétně namítáte netransparentnost zařazení dvou zásadních
bodů na pořad jednání zastupitelstva
obce (odvolání starosty a projednání
petice proti tomuto odvolání), aniž by
byly tyto body uvedeny ve „zveřejněném programu zastupitelstva“.
Předesíláme, že ustanovení § 93
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, hovoří
o navrženém programu jednání připravovaného zasedání. Podle § 94
zákona o obcích mají tam uvedené
subjekty (člen zastupitelstva, rada a
výbory) oprávnění podávat návrhy na
zařazení na program zasedání, a to i v
jeho průběhu (o jejich zařazení na pořad jednání rozhodne zastupitelstvo).
To znamená, že navržený program může doznat na zasedání změn
v podobě vypuštění bodů jednání či
doplnění nových bodů jednání. Potřeba projednat určitou záležitost může
ostatně vyjít najevo teprve na probíhajícím zasedání (např. na základě
podnětů zúčastněných občanů) a v takovém případě je zastupitelstvo nepochybně oprávněno k projednání těchto
záležitostí přistoupit, a to i nad rámec
zveřejněné informace o programu za-
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sedání. K tomu srov. např. rozhodnutí
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 331/02,
ve kterém Ústavní soud akceptoval
možnost zařazení určité záležitosti na
pořad jednání zastupitelstva v průběhu zasedání, přičemž v posuzovaném
případě byla sporným bodem právě
otázka odvolání místostarostky obce.
Z něho lze citovat: „ (…) v případě závažných bodů programu, jakým
nesporně odvolání dosavadního místostarosty a volba místostarosty nového je, by nepochybně mělo být ust.
§ 94 zákona o obcích v praxi, a to
z důvodu transparentnosti jednání
řádně zvolených zástupců občanů
obce a možnosti omezené účasti občanů při projednávání takto ad hoc
vznesených návrhů, využíváno zdrženlivým a uváženým způsobem, nevzbuzujícím podezření o jejich účelovém předkládání „na poslední chvíli“.
Zákonná dikce citovaného ustanovení ovšem - jak již bylo řečeno - takové jednání umožňuje (…)“. Zákon
přitom nerozlišuje mezi „méně a více
závažnými“ body jednání zastupitelstva, jak i konstatoval Ústavní soud
ve výše uvedeném nálezu.
V případě dodatečného zařazování bodů na program zasedání
zastupitelstva se tak jedná o otázku
vhodnosti, nikoli zákonnosti postupu

zastupitelstva, a související transparentnost rozhodování zastupitelstva
obce. Lze nicméně doporučit, aby se
u důležitých bodů jednání volilo jejich dodatečné zařazení na pořad jednání spíše výjimečně.
Občanu obce výše uvedené právo
podávat návrhy na zařazení na program jednání ze zákona nesvědčí (§
94 zákona o obcích), nicméně zákon
o obcích přiznává občanům obce,
která je územním samosprávným
společenstvím občanů, celou řadu
oprávnění umožňujících jim podílet
se na správě záležitostí obce (na tzv.
samostatné působnosti obce), zejména oprávnění dle § 16 odst. 2 zákona
o obcích. Dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. m) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno volit z řad
členů zastupitelstva obce starostu,
místostarosty a další členy rady obce
(radní) a odvolávat je z funkce.
Volba a odvolání starosty obce
náleží do výlučné pravomoci zastupitelstva a podnět občanů obce (ať
ve formě petice či návrhu na projednání věci v zastupitelstvu, které mají
občané obce právo podat - § 16 odst.
2 písm. f) zákona o obcích; v případě
návrhu podaného 0,5 % občanů obce
je zastupitelstvo povinno jej projednat v zákonem uvedené lhůtě) je
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v tomto směru pro samostatné zastupitelstvo vždy pouhým nezávazným
návrhem, který by nicméně mělo
vždy projednat a občanům odpovědět, třebaže nemá povinnost mu vyhovět. K projednání petice došlo dle
Vašeho vyjádření na zasedání zastupitelstva dne 30. října 2012.
Skutečnost, že člen zastupitelstva
byl v okamžiku, kdy byl zvolen starostou, předsedou kontrolního výbo-

ru, nebrání aktu volby a zvolení této
osoby starostou a neznamená neplatnost volby. Samozřejmě v případě
zvolení takové osoby je třeba následně řešit nastalý rozpor s § 119 odst.
1 zákona o obcích, týkající se složení
finančního výboru; k tomu přitom
došlo v návaznosti na volbu starosty odvoláním dosavadního předsedy
výbory a volbou nového předsedy.
Chronologicky „opačný“ postup ani

logicky možný není: v okamžiku, kdy
se k volbě přistupuje, není zřejmé, že
ke zvolení skutečně dojde.
Závěrem upozorňujeme, že výše
uvedený výklad není právně závazný, neboť k podání takových výkladů
jsou v konkrétních případech příslušné pouze soudy.
Ing. Marie Kostruhová,
ředitelka odboru dozoru a kontroly
veřejné správy

Odvoz plastů I. pololetí 2013
14.1.2013,11.2.2013,11.3.2013,8.4.2013, 6.5.2013, 3.6.2013

Evidence obyvatel ke dni 30.6.2012
Jubilanti

Vítání občánků

V měsících září a říjnu se dožili naši spoluobčané pan
Karel Boráň a pan František Vlk významného životního
jubilea 85 let. Srdečně jim ještě jednou blahopřejeme.
Koncem roku oslaví krásných 90 let paní Jiřina Běťáková. Také jí přejeme hodně zdraví a životní pohody.

Ve středu 21. listopadu proběhlo na obecním úřadě
slavnostní vítání nových občánků obce.
Na fotografii (zleva) jsou tři nejmladší občané a to David Kuba, Amálie Kučerová a Andrea Rakšányiová.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví a rodinné
pohody.

Evidence obyvatel ke dni 15.12.2012
1. Úmrtí
• Josef Vlk
• Erika Galbavá

2. Přihlášení
• Sylva Hladišová
• Adam Hladiš
• Natálie Hladišová
• Zbyněk Mlýnek
• Izabela Malušková
• Martin Malušek

3. Odhlášení
• Marie Vodárková
• Pavel Vodárek

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 15.12.2012 - 1013, včetně cizinců 1020.
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Plesová sezóna v roce 2013
Sobota 19.ledna
ples výboru SRPŠ ZŠ Prakšice
Sobota 26.ledna
ples SDH
Sobota 2.února
farní ples
Sobota 16 února
ples TJ Sokol
Programy plesů budou plakátovány a vyhlášeny v místním rozhlase.

Vepřové hody
V sobotu 1.12.2012 se uskutečnily v sále vepřové hody.
I když příprava akce zaměstnala zastupitele obce i další
občany několik dní, tak si myslím, že výsledek stál za to.
Byly připraveny zabijačkové speciality pro konzumaci na
místě i odnesení s sebou. Poněvadž taková akce byla pořádána v Prakšicích poprvé, nedalo se odhadnout množství jídla. Proto se omlouváme těm, kteří přišli později
a na něž se nedostalo.
S ohledem na zájem občanů, budeme tuto akci určitě
příští rok opakovat, chceme, aby se tato akce stala v Prakšicích tradicí. Doufáme, že se příště dostanou speciality
na všechny příchozí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se téměř tři dny podíleli na zajištění akce.
jh

Prosinec 2012
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Koncert pro seniory
V neděli 2.12 2012 se uskutečnil tradiční, již šestý vánoční koncert pro seniory. Akce proběhla za hodné účasti občanů. V programu vystoupili děti z mateřské školy se
svým „Čertovským tancem“, který si nacvičili s paní učitelkou Michalčíkovou a Vlkovou a děti z folklorního kroužku
základní školy pod vedením paní učitelky M.Vlkové.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení dechové
hudby „Ořechovjané“, která zahrála všem přítomným jak
známé písničky, tak v druhé části vystoupení vánoční koledy. Všichni přítomní je odměnili dlouhotrvajícím potleskem, který vyústil i v přídavek dechovky.
Věřím, že přítomní prožili příjemné odpoledne.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat G.Vlkovi a kolektivu spolupracovnic, který připravil pohoštění.
jh

První Vánoční jarmark
Dne 1.12.2012 se v Prakšicích na Obecním úřadě uskutečnil první ročník Vánočního jarmarku. Návštěvníci zde
mohli zakoupit vánoční ozdoby, dekorace, adventní věnce, svícny, dárkové předměty, výrobky z pedigu, bižuterii,
výrobky z patchworku a výrobky z ovčí vlny. Své práce
zde měly i děti ze Základní školy Prakšice, které prodávaly pro školní družinu a Stonožku. Jejich výrobky byly
velmi povedené. Mnoho lidí se také zastavilo u stánku
s kosmetikou.
Mimo nákupů zde bylo k vidění i skládání dámských
krojových rukávců. Kdo měl zájem, mohl si skládání rukávců sám vyzkoušet.
Jarmark byl z pohledu návštěvnosti úspěšný. Myslím si,
že každý z návštěvníků si z nabízeného sortimentu vybral nějakou tu maličkost pro sebe, nebo své blízké.
Doufám, že se první Vánoční jarmark líbil a stane se
každoroční tradicí.
Věra Blahová
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Rozsvícení
vánočního stromu
Se uskutečnilo 4.12.2012 u obecního úřadu za hojné
účasti dětí i dospělých. Děti z MŠ a ZŠ zde předvedli svá
vystoupení i přes velkou nepřízeň počasí. Snad všem zpříjemnila účast sladká odměna, teplý čaj (pro některé i se
slivovicí) a dobrý svařák.
Určitě se takto setkáme i příští rok.
jh

Poděkování
,,Všichni máme rádi pohádky, které začínají Byl jednou jeden…, a všechny končí nádherně.“
Těmito slovy přivítala přítomné paní Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou, na slavnostní
Bohoslužbě pro Stonožku v chrámu sv. Víta.
A skutečně, když jsme před 22 lety po oslovení paní
Bělou z Norska namalovali první přáníčka pro Stonožku,
nikoho z nás nenapadlo, že ten krásný pohádkový příběh
právě začíná. Během těchto let Stonožka udělala hodně
práce, postupně se k ní připojilo hodně škol a dalších,
kteří jí pomáhají konat dobro a svou prací tak přispívají
těm, kteří to nejvíce potřebují.
Tak jako paní Běla poděkovala všem přítomným
u příležitosti našeho stonožkového setkání v chrámu
sv. Víta, dovoluji si poděkovat teď i já za vše, co pro Sto-
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nožku děláte zde v Prakšicích.
Děkuji místnímu obecnímu úřadu za umožnění prodeje na 1. vánočním jarmarku a za příspěvek pro žáky, kteří reprezentovali naši obec na bohoslužbě v Praze. Děkuji
Obecnímu úřadu v Pašovicích za poskytování pravidelného
příspěvku na stonožkové akce. Chtěla bych také poděkovat
místnímu farnímu úřadu za pomoc při prodejích u kostelů.
Děkuji také
- všem dětem, které vyrobily drobné dekorativní předměty k prodeji a všem učitelům, kteří je vedli, aby jejich
výrobky byly zdařilé.
- žákyním Dominice Patlevičové a Karolíně Rajnohové,
které jsou vždycky ochotné pomoci
- rodičům žáků 4. a 5. třídy, kteří pomohli svým dětem
při prodeji o jarmarcích a u kostelů (Jana Vlková, Renata Buráňová, Martina Zemánková, Martina Velecká,
Martina Kadlčková, Eva Slavíčková, Ivana Juráková
a Veronika Rajnohová)
- paní Evě Vlkové a Martině Galasové za upečení krásných dekorativních perníčků
- rodině Hefkové a Jenerálové za upečení velkého množství perníků k prodeji a sponzorský dar pro hnutí
- paní Olze Maráškové z Pašovic za odborně vedený kurz
zdobení perníků
- mým kolegyním Janě Horonyové za přichystání velké
části výrobků k prodeji a spolupráci při organizaci podzimních dílen, Vieře Valíčkové za zhotovení krásných
vánočních dekorací a pomoc při prodeji, Pavlíně Gajdůškové za zhotovení výrobků ze dřeva a dalších materiálů a Monice Mahdalové za doprovod žáků na Bohoslužbu pro Stonožku do Prahy.
Děkuji také Mgr. Marcele Chmelové za odborně, přehledně a aktuálně vedené webové stránky naší školy, které
nejen prezentují činnost Stonožky na naší škole, ale také

informují o dalších úspěších našich žáků v soutěžích,
olympiádách a dalších aktivitách.
V neposlední řadě také děkuji vám všem, kteří zakoupením drobného dárku vyrobeného našimi dětmi napomáháte dobré věci.
Bez vaší ochoty a nezištné pomoci, bychom nemohli
takové krásné a smysluplné akce uskutečňovat.
Jana Kovaříková

Večerní kouzlení Debrujárů
Každému se určitě zatají dech, když kouzelník například rozřezává motorovou pilou svého pomocníka. Tajemství tohoto, ale i jiných kouzel odhalovali 12. 12. 2012
večer Debrujáři. Pilou sice nikoho neřezali, ale podařilo
se jim zapálit svíčku ve vodě, či papír, aniž by byl opravdu
ohořelý. Kouzla totiž spočívají ve vytvoření skutečného
obrazu svíčky po průchodu skleněnou deskou. Protože
divák tuto desku nevidí, iluze je dokonalá.
Zajímavým optickým jevem je také odraz světla. Na
tomto principu žáci vytvořili například světlovod nebo
zkoušeli pomocí zrcátek dostat světelný paprsek do cíle.
Není to jednoduché, pro správné nasměrování paprsků je
třeba mít „pevné“ ruce.
Aby nebylo kouzel málo, mají za úkol sestrojit kouzelnou krabičku, která se jeví pozorovateli prázdná, přesto
z ní kouzelník vytáhne spoustu hraček. Naši Debrujáři
jsou moc šikovní, určitě se jim vydaří nejen toto, ale také
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Střípky ze ZŠ
Úspěchy žáků
Naši žáci sklízejí každoročně
spoustu úspěchů v různých soutěžích. První takovou byl letos Pohár
vědy - Koumes 2012 , kde i přes velkou konkurenci získali v celostátním
kole žáci 8. a 9. třídy - Karolína Rajnohová, Barbora Zálešáková, Radovan Hefka a Eliška Juráková - krásné
4. místo. V okresním kole soutěže Bible a my skončila Karolína Rajnohová
na 5. místě. Každým rokem se účastníme mezinárodní literární soutěže
Zelená planeta a vždy se umístíme na
předních příčkách. Letos si za práci

s názvem Ptáček zasloužil 2. místo
Jan Knechtl ze 4. třídy.
Že jsou naši žáci šikovní i po výtvarné stránce dokazují úspěchy ve
výtvarných soutěžích. Například
v soutěži Zlínského a Olomouckého
kraje - Můj projekt získala Jana Buráňová z 8. třídy 1. místo, mezinárodní výtvarnou soutěž - Týká se to také
tebe - vyhrála ve své kategorii Eliška
Kadlčková (5. třída), na 3. příčce se
opět umístila Jana Buráňová. Známe
také výsledky celostátní výtvarné soutěže Po stopách Konstantina a Meto-

děje, kde hlavní cenu prof. PhDr. Víta
Vlnase, PhD., ředitele sbírky Starého
umění Národní galerie, získala ve IV.
kategorii Kateřina Hlavínová z Pašovic za linoryt Velehrad, který zhotovila pro potřeby hnutí Na vlastních nohou Stonožka na naší základní škole.
Celkem jsme v této soutěži získali 28
diplomů.
Podrobné informace a výsledkové
listiny naleznete na webových stránkách školy www.zspraksice.cz.

Podzimní dílny a Kateřinský jarmark
Již řadu let podporujeme různými způsoby činnost hnutí Na vlastních nohou. Jedním z nich je prodej
vánočních výrobků na Kateřinském
jarmarku v Uherském Brodě. Cílem
je získat co nejvíce finančních prostředků, které jsou určené všem potřebným dětem u nás i ve světě.
Abychom měli co prodávat, museli jsme se připravit, proto jsme uspořádali

24. října. 2012 již tradiční celoškolní Podzimní dílny, které přinesly
takřka vánoční atmosféru. Pekly se
totiž perníčky, které provoněly celou
školu, a tvořily se drobné vánoční ozdoby ze skla, keramiky, hedvábí a dalších materiálů.
V pátek 23. listopadu, kdy se Kateřinský jarmark konal, bylo chladno,
přesto se našly žákyně, které se dobrovolně zúčastnily a celý den se střídaly

u prodeje výrobků zhotovených při
Podzimních dílnách. Stánek naší školy
přilákal mnoho návštěvníků a děti vydělaly tady a na jarmarku v Prakšicích
celkem 6700,- Kč, které zasíláme na
konto hnutí Na vlastních nohou.
Děkujeme městu Uherský Brod
a obci Prakšice za spolupráci, rodičům za pomoc při organizaci akce a
také všem, kteří svým nákupem přispěli na humanitární účely.

Vánoce na dědině
Rok se s rokem sešel a žáci naší školy
se opět rozhodli v předvánočním období navštívit program „Vánoce na dědině“
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Ve středu 12. 12. 2012 se autobus
s žáky ŠD a ŠK spolu s některými rodiči
i prarodiči vydali na cestu do skanzenu,
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který nás uvítal zahalen do sněhové přikrývky. V sedmi chaloupkách se děti seznámily s životem a zvyky našich předků, s významem adventu a Vánoc. Měly
možnost zhlédnout pečení perníků
a vánočních oplatek, výrobu svíček, práci řezbáře a kováře, přástky žen či výrobu
rukavic. Ve staré škole si zazpívaly kole-

dy a od Mikuláše dostaly sladké křížaly.
Všichni jsme odjížděli příjemně
naladěni s přáním prožití vánočních
svátků v rodinné pohodě a poklidné atmosféře zimních dnů tak, jako
tomu bylo za našich prababiček.
Všem přejeme, aby je tak prožili také.
Jana Horonyová
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Informace ze školy
Ředitel školy vyhlašuje ve dnech
3. - 4. ledna 2013 z technicko - ekonomických důvodů ředitelské volno.
Provoz všech součástí školy bude zahájen v pondělí 7. 1. 2013.
Blíží se Vánoce a po nich nastává
plesová sezona. Již nyní Vás srdečně

zveme na školní ples, který proběhne
19. ledna 2013 v sále školy.
Rodiče předškoláků jistě zajímá
termín zápisu do první třídy, který
byl stanoven na 7. února 2013.
V únoru se žáci 7. třídy zúčastní

lyžařského výcviku, který proběhne
týden před jarními prázdninami –
tedy od 18. února.
Za všechny pracovníky základní
školy přejeme vánoční svátky plné pohody a také hodně štěstí a zdraví v novém roce 2013.

Mikulášská nadílka v obchodě
Ve středu 5. prosince byli
žáčci 1. a 2. třídy pozvaní do
obchodu Jednoty v Pašovicích. Paní prodavačky dostaly zprávu, že tam přijde
Mikuláš se svou družinou.
Toho dne nám počasí přálo,
na vycházku jsme se proto
moc těšili. Do Pašovic jsme
vyrazili po velké přestávce.
Děti hořely zvědavostí, protože nevěděly, co je čeká. Po
příchodu nás přivítal Mikuláš s čertem a andělem.
Zazpívali jsme jim písničky,

zarecitovali básničky a za odměnu jsme dostali krásné dárečky. Netradiční nadílka se
nám moc líbila, paní prodavačky byly skvělé a touto cestou jim moc děkujeme.

Spolek rybářů z Prakšic a Pašovic,
rybníkářství Holomňa
S otázkou založit organizaci rybářů jsme se zabývali od doby, kdy
v Pašovicích vznikl rybník. Pro rybářské vyžití a sportovní rybolov je
tato voda malá výměrou a tím pádem i rybí obsádka je hodně omezená. V Prakšicích mezitím vnikly
vodní plochy v části Dobřína
a v plánu je zbudování dalších dvou
vodních ploch. To už je hodně zajímavá situace pro vytvoření společné organizace rybářů z Pašovic
a Prakšic. Začalo bezmála roční
společné jednání o záměru založení
společné organizace. Po náročných
přípravách proběhla dne 26.2.2012
ustavující schůze organizace s názvem Sdružení rybářů z Prakšic
a Pašovic, rybníkářství Holomňa.
Po této ustavující schůzi jsme požádali o registraci na Ministerstvu
vnitra ČR a 3.5.2012 jsme byli zare-
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gistrováni. Dále 17.8.2012 následovalo podepsání smlouvy mezi obcí
Pašovice a naší organizací rybářů
o pronájmu Pašovského rybníka.
Na ustavující schůzi přišlo padesát
zájemců z obou obcí o členství v
naší organizaci, což nás mile překvapilo. Z tohoto zájmu je vidět,
že tato organizace má perspektivu.
Poděkování patří všem, kdo se o založení rybářského spolku zasloužili. Dále následovalo jednání s obcí
Prakšice o pronájmu vodní nádrže
N5 na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy. Po podání žádosti o pronájem této nádrže zastupitelstvo obce
Prakšice rozhodlo na svém zasedání nám tuto nádrž pronajmout. Dne
1.11.2012 byla podepsána smlouva
mezi obcí Prakšice a spolkem rybářů Holomňa. Za pronájmy vodních
ploch v Pašovicích a Prakšicích se

rybáři zavázali o tyto vodní plochy
starat, kosit trávu, udržovat okolí
v čistotě a pořádku, starat se o životní prostředí a rybí obsádku.
Chci touto cestou poděkovat oběma zastupitelstvům, že nás podpořili v naší činnosti. V současné
době má naše organizace bezmála
60 aktivních členů. Věřím, že spolupráce mezi obcí Prakšice a Pašovice
a spolkem rybářů Holomňa bude
co nejlepší. Doufáme, že nám rybářům a naší nově vzniklé organizaci
se bude dařit. Při této příležitosti
upozorňujeme občany, že na rybníku v Pašovicích a vodních nádržích
v Prakšicích je zakazáno lovit ryby.
Veškerou činnost a starost o tyto
vodní plochy má na starosti rybářský spolek Holomňa.
Gajdůšek Josef,
předseda organizace
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Ohlédnutí za otevřením
myslivecké chaty
Členové MS Jeleňa Prakšice předvedli zbrusu novou
chatu u rybníka veřejnosti.
Den otevřených dveří uspořádali o srpnovém víkendu, kdy si návštěvníci mohli chatu prohlédnout a posedět
u zvěřinových specialit.
Stará chata sloužila jako administrativní budova starých drůbežáren, v 80.letech ji myslivci odkoupili a využívali pro své potřeby. V letech 2010-12 chatu zbourali
a postavili novou.
Z přátelského posezení u zvěřinových specialit by
myslivci rádi udělali tradici. Mohlo by se sem přesunout
konání už známého Pohádkového lesa pro děti, při jehož
pořádání pomáhají a počítá se i s jinými akcemi za účasti
veřejnosti, včetně stávajících ryze mysliveckých a kynologických akcí. Myslivosti zdar!
Antonín Janovský,
předseda MS

LKM informuje
Tento rok byl pro leteckomodelářský kroužek Prakšice-Pašovice
bohatý v propagaci rádiem řízených
modelů letadel. Začalo to velkou akcí
10. června na Brodské hvězdárně na 7.
ročníku modelářské výstavy s letovými ukázkami a pod vedením instruktora si každý mohl vyzkoušet řídit
model letadla. Další propagační létání
jsme uskutečnili 24.června na Farním
dnu v Prakšicích a v Uherském Brodě.
Tradiční propagační akcí 4. srpna byla
účast na hasičské soutěži „O pohár starosty obce Prakšice“.
A nakonec to bylo zábavné odpo-
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ledne pro děti“Tečka za prázdninami“
29. srpna na Brodské hvězdárně,odkud byla reportáž v regionální televizi. TV Slovácko: Brod 31.8.2012.
Leteckomodelářský kroužek na
ZŠ v Prakšicích pokračoval od ledna
výcvikem na simulátorech,zkušenější
pracovali na stavbě házedel. Praktic-

ké létání s modelem letadla začalo od
dubna a pokračovalo do konce října.
I v příštím roce začíná další ročník
nových zájemců o RC létání.
Každý se na nás může obrátit
o radu, jak při koupi nového modelu, seřízení a létání. Hodně šťastných
přistání v příštím roce.
F.V.

strana 13

Prakšické noviny

Prakšický fotbal díl II. – největší úspěchy
Tažení Českým pohárem
Ve fotbalové sezóně 1964/65 hrálo družstvo můžů TJ
Sokol Prakšice-Pašovice ještě základní třídu. V této sezóně
bylo se mu však velmi dařilo v turnaji o Český pohár. V
prvním kole hrálo venku se silným Vlčnovem B. Porazilo
ho na penalty. Dobře zachytal golman Stanislav Běhůnek
a penalty spolehlivě proměňoval Antonín Blaha (1946)-čerstvá posila z dorostu. V dalších kolech Prakšice postupně
porazily mužstva už z vyšších soutěží - z okresní soutěže
a z okresního přeboru. Velkým úspěchem byl postup přes
divizní Hulín, který porazili doma. Prakšice vyřadil až Vlčnov A, rovněž divizní mužstvo a to výsledkem 4:0.

Na Fotu č. 2 z tehdejší doby jsou -zleva Josef Dynka
(předseda Sokola), Mirek Man (vedoucí mužstva), Jaroslav Kůra, Jaroslav Minařík, Ivo Dynka, Jiří Gregor, Stanislav Gajdůšek, Stanislav Buráň, Petr Buráň, Jaroslav
Fojtách, Josef Babušík, Zdeněk Šašek (pokladník), Michal
Gregor, Pavel Koňařík, Radovan Dalajka, Antonín Blaha
(asistent trenéra), Pavel Polášek, Zdeněk Marášek, Josef
Chaloupka, Pavel Štůral, Pavel Varaďa a Zdeněk Sedláček.
V následující sezóně 1983/84 dorostenci svou skupinu
v krajské soutěži dokonce vyhráli a mohli tak bojovat s vítězem
jiné skupiny krajské soutěže - Slávií Uherské Hradiště - o historický postup do II. dorostenecké ligy. Jednalo se o dvojzápas.
První zápas se hrál venku a tam naše družstvo domácí Slávii
překvapilo. Skončil sice prohrou 2:1, ale naši sahali po remize,
když v poslední minutě kopali penaltu za zákrok na pronikajícího útočníka Josefa Kadlčka (1968). Ten mužstvo dorostenců
doplnil ze žáků těsně před tímto utkáním. V uvedeném zápase
střídal a nastoupil až v závěru. Penaltu kopal kapitán Jaroslav
Kůra a brankář soupeře Jánoš-pozdější brankař prvoligové
Slávie Praha-mu ji chytil. Odveta se hrála v Prakšicích - viz
Foto č.3 - zleva nastoupení hráči TJ Sokola Josef Kadlček, Jiří
Gregor a Jaroslav Minařík z Velkého Ořechova, Zdeněk MaráNa Fotu č.1 je tehdejší jedenáctka hráčů tohoto úspěšné- šek (brankař) a Jaroslav Kůra (kapitán).
ho tažení pohárem: zleva Josef Duda, Jaroslav Jankůj, Bohuslav Kusák, Drahomír Štůral, Josef Babušík, Josef Běhůnek,
v předklonu Josef Rachůnek a Stanislav Buráň, dole Jaroslav
Boráň, Stanislav Běhůnek, Antonín Blaha a Antonín Man.
Boj o postup do 2. dorostenecké ligy
Počátkem 80. let trénoval dorost TJ Sokol Prakšice-Pašovice Vladimír Vlk (1947) s asistentem Miroslavem
Manem (1951). Tito trenéři dokázali s mužstvem „vykopat“ velmi slušnou 1.A třídu. Po nich převzal v sezóně
1982/83 družstvo dorostu Vojtěch Gajdůšek (1957) a ten
dokázal hned po roce postoupil s družstvem do krajské
soutěže. Vojtěch Gajdůšek při trénování dorostu Sokola
současně hrál i aktivně fotbal za muže Spartaku Uherský
Brod. Při souběžných zápasech ho často musel zastupovat jeho asistent Antonín Blaha (1946). Svým přístupem
a osobním vzorem dokázal trenér Gajdůšek mladé hráče
dorostu správně motivovat. Dosáhl vysoké docházky na
trénincích (téměř 100%) a výborného přístupu mladých
fotbalistů k tréninkům a k vlastním zápasům.
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Slávie Uherské Hradiště hrála v Prakšicích již opatrně.
Díky zkušenosti a kvalitě zvítězila 2:0. Náš dorost do II.
ligy tedy nepostoupil, ale již jeho účast ve finálovém klání
byla velkým úspěchem.
Dlouholetá účast družstva mužů v 1.A třídě
V sezóně 1983/84 hrozil družstvu mužů TJ Sokol
Prakšice-Pašovice sestup do základní třídy.
Nedařilo se mu. Sestup na poslední chvíli odvrátil
nově povolaný trenér z dorostu Vladimír Vlk (1947).
V klíčovém a dramatickém posledním zápase sezóny dokázal zvítězit venku na Strání 3:0. Tímto vítězstvím se
udržela v Prakšicích dál III. třída. Pomohlo k tomu i 6
dorostenců, které si trenér Vlk do mužů přivedl. V sezóně 1984/85 pak převzal družstvo mužů další bývalý trenér
dorostu Vojtěch Gajdůšek (1957). Do mužů přivedl opět
nové odchovance z dorostu a dva „veterány“ ze Spartaku
Uh. Brod. Hned po prvním roce působení u mužů dokázal s družstvem postoupit do vyšší třídy - okresní soutěže.
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úspěšně do 1.A třídy navrátilo.

Na Fotu č.4 z tehdejší doby jsou: zleva František Koníček, Ladislav Maršík a Josef Tesařík ( dvě posily ze Spartaku Uherský Brod), Josef Mahdal, Zdeněk Kadlček, Pavel
Ondra, Josef Běhůnek, Jaroslav Kůra, Pavel Štůral, Petr
Koníček a Petr Buráň.
V dalším roce-sezóně 1985/86 TJ Sokol P-P opět vyhrál svou uherskobrodskou skupinu okresní soutěže
a bojoval s vítězem uherskohradišťské skupiny s Ostrožskou Novou Vsí o přímý postup do krajské soutěže. Tento
postupový dvojzápas TJ Sokol P-P prohrál. V následující
sezóně však přišla reorganizace a TJ Sokol P-P byl společně s dalšími čelními mužstvy obou vzpomínaných skupin
zařazen do nově vytvořené soutěžní třídy - okresního přeboru. Tu dokázal v sezóně 1986/87 vyhrát a postoupit do
krajské soutěže. Ta byla po několika letech přejmenovaná
na 1.A třídu. Postup do této třídy a zejména setrvání v ní,
po dobu téměř 23 let, bylo a je pro TJ Sokol P-P velkým úspěchem. Výjimkou byla sezóna 2000/01, kdy naše
mužstvo spadnulo do 1.B třídy. Po roce se však znovu

Na Fotu č.5 je jedenáctka fotbalistů z této doby: zleva
Petr Žáček z Uh. Brodu, Josef Běhůnek ml., Zdeněk Sedláček, Martin Čechman, Vojtěch Jurák, Jiří Matušík, Josef Babušík, Karel Varaďa, Stanislav Velecký, Martin Sukup, Petr
Buráň, Josef Kadlček, Vojtěch Gajdůšek (hrající trenér), Pavel Minařík, Miroslav Němeček, Josef Běhůnek st., Jiří Sukup, Jaroslav Kociňák z Uh. Brodu, František Koníček, Petr
Man, Petr Buráň, Roman Hlavín a František Moštěk.
Zpracoval: František Buráň

Vánoční koncert
pěveckého sboru Dvořák
neděle 6.1.2013
kostel Krista Krále v Prakšicích
začátek 15.30 hodin

Chcete ušetřit
na měsíčních splátkách?
Spojte si své úvěry do
jednoho výhodnějšího.
Navíc jen my vám hned
navrch nadělíme 3 500 Kč.
Jsme tu pro vás od 26. 11.
UniCredit Bank Expres Uherský Brod
Masarykovo náměstí 101, tel.: 955 964 666
e-mail: expres.uherskybrod@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za předčasné
splacení úvěrů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč. Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chcete si půjčit 180 000 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • Výše měsíční splátky 3 541 Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč
• Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) • Celková splatná částka 298 269 Kč z toho celková výše
úvěru 181 000 Kč. Celková výše úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 30 408 Kč • UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 4 500 Kč • Roční procentní
sazba nákladů (RPSN) 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši
5 % ze zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou.
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Ohlédnutí za hody
s právem
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