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Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních,
plných štěstí a spokojenosti a do roku 2014 hodně
zdraví, osobních a pracovních úspěchů
a rodinné pohody!
Zastupitelé a zaměstnanci obce Prakšice.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem letošního
roku bych vás chtěl seznámit s tím, co
se obecnímu zastupitelstvu podařilo
zrealizovat za poslední čtvrtletí letošního roku.
V říjnu jsme dokončili opravu
chodníku v části obce Grefty.
Od září se zateplovala budova obecního úřadu a kabin na hřišti. Přes poměrně velké problémy s dodavatelem
stavby, se přesto podařilo i s přispěním
dobrého počasí, obě akce ukončit začátkem prosince.
Jak vypadají budovy nyní, najdete
uvnitř novin.
Bylo vyřízeno stavební povolení na
výstavbu autobusové zastávky směrem
na Uherský Brod.
Podařila se nám realizace dopravního značení komunikace v zatáčce u
čp. 23 a uprostřed obce, kterou financovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jde o první krok, který by měl vést
k vyšší bezpečnosti chodců i řidičů v
tomto úseku. Další krok, zdrsnění vozovky či jiné úpravy, budeme požadovat provést v příštím roce.
Zrealizovali jsme i změnu značení
místní komunikace v části obce Malá
Strana k silnici do Drslavic. Mělo dojít
k omezení pohybu vozidel, i když někteří řidiči se snaží projíždět zákazem

vjezdu za každou cenu i nadále.
Byla ukončena výstavba vodní nádrže N3 na Prakšickém potoce. Po kolaudaci, která proběhla, by ji obec měla
převzít od Pozemkového úřadu Uherské Hradiště v příštím roce.
Podařilo se nám vykoupit pozemky od všech majitelů v ulici Za Humny
na výstavbu chodníku. Jednalo se o 17
kupních smluv, které byly podepsány a
zaplaceny během jednoho týdne a následně byly vloženy do katastru nemovitostí. Znovu bych chtěl poděkovat
všem vlastníkům za velkou vstřícnost
a rychlé jednání. Je zadáno zpracování
projektu výstavby chodníku, který bychom chtěli realizovat v příštím roce.
Byly podány žádosti na dotaci na
výstavbu sběrného dvora, zateplení
„Domu služeb“ a revitalizaci zeleně v
celé obci.
V příštím roce bychom chtěli vybudovat autobusovou zastávku směrem na Uherský Brod včetně chodníku
kolem domů ke konci obce, vybudovat
chodník Za Humny, vybudovat sběrný
dvůr včetně pořízení techniky, provést
zateplení „Domu služeb“, dokončit zastřešení posezení na hřišti, provést částečnou rekonstrukci a regulaci veřejného osvětlení, provést výměnu oken v
kotelně a přepážek ve škole a ve školce.
Měla by se provést oprava elektroinstalace a podlah v kabinách na hřišti včetně vytápění.
Bude třeba zakoupit ještě jeden

stroj na údržbu zeleně a místních komunikací v zimě.
Bude zpracována projektová dokumentace na dobudování kanalizace
v části obce Horní Konec. Měla by být
zpracována projektová dokumentace
na výstavbu chodníku do Vinohradů a
na Horních Rybnících.
Myslím si, že průběhu příštího
roku se opět vyskytne řada problémů,
které budeme muset vyřešit.
Začátkem prosince proběhla již
podruhé zabíjačka, setkání se seniory a rozsvěcování vánočního stromu.
Všech těchto vydařených akcí se zúčastnilo mnoho našich občanů.
Další akce proběhnou ještě o Vánocích a v novém roce. O které akce se
jedná se dočtete uvnitř našich novin.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem obyvatelům Prakšic, kteří v tomto roce jakýmkoliv způsobem přispěli
k rozvoji naší obce, pomáhali zejména
při kulturních a společenských akcích.
Chtěl bych zároveň poděkovat
členům jednotlivých organizací a
spolků v obci za práci, kterou vykonávali po celý rok.
Děkuji členům zastupitelstva
obce a zaměstnancům obce, kteří se
podíleli a podílejí na práci pro obec
a její občany.
Vážení občané, všem vám přeji
příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce
2014.
Ing. Josef Hefka, starosta

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 19. veřejného zasedání konaného v pondělí 25.11.2013. Na základě zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení
obecního úřadu Prakšice“.
zvlášť.
8. Schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 38/2, par2. Schvaluje navržený program jednání.
c.č.38/3,parc.č. 2331/2, parc.č.37/3, parc.č.37/4,
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Vladimíra Vlka a Jaroslava Hladiše.
parc.č.36/2, parc.č.35/2,parc.č.34/2,parc.č.33/2, par4. Schvaluje složení návrhové komise: Pavla Kováře a
c.č.32/2, parc.č.29/4, parc.č.29/5, parc.č.28/5, parc.č.27/7, parc.č.26/2, parc.č.25/11,parc.č.25/12, paring. Libora Mikla
c.č.25/13 v k.ú. a obci Prakšice dle geometrického
5. Schvaluje smlouvu číslo EKO-JMP/Prakšice/
plánu číslo 684-326/2013 ze dne 7.10.2013 zpracovaP1431,P1433/10- 1, P386/11/13/N o zřízení věcného
břemene s firmou JMP net. S.r.o., Plynárenská 499/1,
ného Geodetickou kanceláří Ing.Petr Čech a Ladislav
Beníček Uherský Brod a úhradu správního poplatku
Brno
za ověření podpisu prodávajících obcí.
6. Schvaluje Smlouvu č. 13152213 ze dne 25.10.2013 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zázemí pro 9. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sportovce v Prakšicích – zateplení a výměna výplní
Spolku rybářů rybníkářství Holomňa v částce 5 000 Kč.
10. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činotvorů“.
nosti Mysliveckému sdružení JELEŇA Prakšice v
7. Schvaluje Smlouvu č.13150873 ze dne 30.10.2013 o
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11.
12.

13.
14.

částce 20 000 Kč na vyvrtání studeny u chaty mysliveckého sdružení.
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FS Holomňa Prakšice v částce 5 000 Kč.
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Letecko modelářskému kroužku Prakšice-Pašovice v částce 5 000 Kč.
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH
Prakšice na pořízení praporu v částce 20 000 Kč.
Pověřuje starostu obce zjištěním skutečného stavu
uložení inženýrských sítí před domy č.p. 128, 127,
126, 87 v ulici Za Humny a možností vybudování vo-

15.
16.

17.
18.
19.

dovodního řádu.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Sadové
úpravy v obci“ na SFŽP ČR dle zpracovaného projektu.
Schvaluje komisi k provedení inventarizace majetku
obce k 31.12.2013 ve složení Ing. Libor Mikel – předseda, členové Pavel Kovář, Jaroslav Hladiš, Augustin Vlk.
Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 5.
Schvaluje zřizovací listinu SDH obce Prakšice.
Schvaluje jmenovací dekret velitele jednotky SDH
pana Františka Juráka, Prakšice 148.

Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

zastupitelstva obce Prakšice z 20. veřejného zasedání konaného v pondělí 16.12.2013. Na základě zákona č.
128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
a to nad výši stanovenou krajským normativem.
8. Schvaluje tvorbu sociální fondu obce pro rok 2014 ve
zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
výši 50 tis. Kč.
Schvaluje ověřovatele zápisu: ing. Andreu Jenerálo- 9. Schvaluje záměr odprodeje části pozemků parc.č.
1578/14, parc. č. 2215/2, parc. č. 3102 a nájmu povou a Pavla Kováře
zemku parc. č. 3184 v obci Prakšice, katastrálním
Schvaluje složení návrhové komise: ing. Libora Mikla
území Prakšice.
a Augustina Vlka
Schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v celkové výši 10. Schvaluje záměr dobudování vodovodního řádu v
ulici Za Humny od čp. 128 směrem k pohostinství.
příjmů 12 573 520 Kč a v celkové výši výdajů 12 573
520 Kč jako vyrovnaný.
11. Schvaluje záměr pronájmu pozemků ZOD Poolšaví
dle Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 10.12.2013.
Schvaluje změnu rozpočtu obce č. 6.
Schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Prakšice stanove- 12. Pověřuje starostu obce jednáním o právním narovnání využívání části pozemku 2162/79 obcí, který je ve
ného vyhláškou 48/2005 Sb. a zároveň se zavazuje k
vlastnictví manželů Kostelníkových Prakšice čp.314.
úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy,

Přehled realizovaných investičních akcí v roce 2013
- osvětlení víceúčelového hřiště
215 500 Kč
- odvodňovací žlab ve Vinohradech
51 000 Kč
- hrobové rámy, chodník na hřbitově
50 000 Kč
- oprava chodníku Dědina
422 600 Kč
- odvodňovací žlaby u nádrže N1 a Topoly
50 000 Kč
- chodník a přechod u pohostinství
451 600 Kč
- prava chodníku Grefty
471 800 Kč
- pořízení herních prvků do MŠ a na Horní Konec
458 500 Kč
- výměna oken a přepážky v ZŠ
125 900 Kč
- výměna žaluzií v ZŠ
70 400 Kč
- zastřešení posezení na hřišti
537 200 Kč
- zateplení obecního úřadu
1 194 500 Kč
před zateplením
- zateplení kabin
906 900 Kč
- zakoupení pozemku u bytovky čp.220
112 000 Kč
- zakoupení pozemků Za Humny
39 000 Kč
- zakoupení mulčovacího zařízení
50 000 Kč
- změna značení místních komunikací
32 000 Kč
Vše zaokrouhleno.
po zateplení
Celkem investováno cca
5 239 000 Kč.
Kromě toho se nám podařilo bezúplatně získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek pod místní
komunikací ve Greftech o výměře cca 4 100 m2 a pozemek pod místní komunikací pod kostelem o výměře cca 830 m2.

Svoz plastů v I. pololetí 2014: 6.1., 3.2., 3.3., 14.4., 12.5., 9.6.2014
Prosinec 2013
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Evidence obyvatel ke dni 10.12.2013
Úmrtí

Přihlášení

•
•
•

•

Ludmila Gajdůšková
Josef Šťastný
Jarmila Blahová

Miroslav Gajdošík

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 10.12.2013 - 1017, včetně cizinců 1025.

Společenská kronika
V říjnu se dožil 90 let pan Josef Šťastný, který bohužel zemřel začátkem listopadu zemřel.

V říjnu se dožili 80 let paní Anežka Vráblíková a pan František Kovář.
V listopadu se dožil také 80 let pan Josef Mahdal.
Všem přejeme ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti!

Vítání občánků
V listopadu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků. Oficiálně jsme přivítali nejmladší
občany obce Prakšice Anetu Běhůnkovou, Pavla Buráně, Patrika Němečka, Patrika Mlýnka a Gabrielu Vyoralovou
s jejich rodiči a prarodiči.
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Aktuálně ze školy
Děti nedočkavě počítají dny, kdy
už konečně přijdou jimi toužebně
očekávané svátky. Třídy o přestávkách žijí ruchem jejich vzájemně
se překřikujících hlasů, kdo už Ježíškovi psal a co si vlastně přál. Věří,
že alespoň část jejich přání se splní.
Probírají, jak stráví letošní dlouhé
vánoční prázdniny. Všichni se ale
těší na to, že budou spolu s rodiči
i širší rodinou – vánoční atmosféra
je totiž v každé rodině neopakovatelná.
I my dospělí se v tomto čase snažíme ztišit a bilancovat, co všechno
rok přinesl. Život je už takový - přináší jak dobré, tak i méně radostné
okamžiky. Smutně pro nás začal
školní rok, jelikož náhle zemřel zastupující školník pan Jan Kusák,
který k nám dojížděl z Újezdce.
Jeho dílem jsou nové omítky v několika třídách. V současné době je
zastupujícím školníkem pan Josef
Blaha z Pašovic. Jemu a panu Jiřímu
Chmelovi z Pašovic patří velký dík
za instalaci kobercových nástěnek
do zrekonstruované 1. a 4. třídy. Lepení koberců na zeď i na pojízdné
nástěnky nebylo rozhodně jednoduché. Děkuji i paní učitelce Mgr. Janě
Kovaříkové, podle jejíchž návrhů a
připomínek jsou třídy realizovány a
které také sama s dětmi dotváří.
Pokračujeme ve výměně již nevyhovujících tabulí Dubno, které
postupně nahrazujeme magnetický-

mi na pylonech. Pod ně umísťujeme
prezentační bílé tabule na projekci
z dataprojektorů. Práce s počítačem, dataprojektorem či internetem
se tak stává běžnou součástí výuky
na naší škole. Prostředky na nákup
jsme získali od obecního úřadu a
také od sponzorů. Děkujeme.
Máme za sebou první čtvrtletí
školního roku. Většinu poměřování
v olympiádách a soutěžích máme
tedy ještě před sebou. Už se ale
můžeme pochlubit prvními výraznými úspěchy. I když nejsme škola
zaměřená na náboženskou výchovu
(nabízíme však nepovinný předmět
náboženství), souvisí první úspěchy
právě s ní. V okresním kole soutěže
Bible a my se Alice Mikesková (5.
třída) umístila ve své kategorii na 2.
místě. Postoupila tak do ústředního
kola, které se bude konat v únoru v
Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Muzeum J.A. Komenského v
Uherském Brodě vyhlásilo výtvarnou soutěž Podoby víry očima dětí.
Prakšická škola zde získala hned 6
hlavních ocenění v různých kategoriích: cena poroty - Lucie Fojtáchová, Dominik Hanáček (4.tř.),
cena návštěvníků - Alice Mikesková
(5.tř.), Dominika Patlevičová (8.tř.),
cena internetu - Sabrina Slavíčková
(4.tř.), Karolína Rajnohová (9.tř.)
Všem blahopřejeme a děkujeme za výraznou reprezentaci školy.
Věříme, že v podobných úspěších

budeme v letošním školním roce
pokračovat i v jiných oblastech a
navazovat tak na výborné výsledky
žáků naší školy z minulých let.
Pravidelně se účastníme různých projektů. Nejnovějším z nich
je společný projekt s SOU Uherský
Brod, který je zaměřen na rozvoj a
zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na základních a středních školách. Cílem je
také zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů,
zvýšení manuální zručnosti žáků.
Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. V rámci partnerství je na naší škole realizován formou volnočasové aktivity
pro žáky, kdy žáci mohou navštěvovat technický kroužek zaměřený
na práci se dřevem, kovy, automobil
a jeho využití. Tento kroužek vede
paní učitelka Mgr. Pavlína Gajdůšková. Další činnost bude probíhat v
prostorách SOU – odborných učebnách, dílnách, laboratořích. Součástí jsou také exkurze.
A co právě připravujeme? Samozřejmě ples SRPŠ, který se koná v
sobotu 18. ledna 2014. Všechny srdečně zveme.
Jménem pracovníků školy přeji
všem poklidný adventní čas, krásné
Vánoce a v novém roce zdraví, štěstí
a osobní i rodinnou pohodu.
Marcela Chmelová

Vepřové hody
V sobotu 7.12.2013 se již podruhé uskutečnily v sále vepřové hody.
Na vepřové speciality bylo zpracováno cca 350 kg vepřového masa, takže
se v konečném výsledku dostalo na
všechny příchozí občany, kteří si přišli speciality koupit. Proti loňskému
roku sice něco z výrobků zůstalo, ale
v neděli již nic nezbylo.
Velké poděkování patří řezníkovi K. Kovářovi, našemu kuchaři G.
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Vlkovi, jeho pomocnicím, zastupitelům a občanům, kteří s akcí pomáhali a bez jejichž pomoci by se akce v
takovém měřítku nedala zvládnout.
Součástí hodů byl i vánoční jarmark, na které si návštěvníci mohli
nakoupit vánoční ozdoby, dekorace,
adventní věnce, svícny apod. Děti ze
základní školy zde prodávali výrobky, které vytvořili ve školní družině.
jh
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Jarmark

Koncert pro seniory
V neděli 8.12.2013 se uskutečnil
tradiční vánoční koncert pro seniory. V programu vystoupily folklorní
kroužky dětí 2. a 5. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Marie Vlkové a
děvčata z 1. až 4. třídy pod vedením
paní učitelky Marie Vlkové ml..
Poté následoval koncert cimbálové muziky KUNOVJAN pod vedením primáše Jaroslava Zatloukala,
která v první části koncertu zahrála
známé cimbálové písničky, ve druhé
části koncertu vánoční písně a koledy.
Věřím, že všichni přítomní prožili
příjemné nedělní odpoledne. Při této
příležitosti je nutno opět poděkovat
G. Vlkovi, který se svými spolupracovnicemi připravil pro přítomné
pohoštění.
jh
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Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 9.12.2013 před nově opraveným obecním úřadem za hojné účasti dětí i dospělých. Také
vánoční strom byl ozdoben dalšími novými řetězy.
Vystoupily zde děti z mateřské školy se svým „čertovským vystoupením“ a děti ze základní školy s pásmem koled.
Nepříznivé počasí zpříjemnila dětem sladká odměna, teplý čaj a pro dospělé svařák.
jh
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Žáci Základní školy v Prakšicích opět ministrovali
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
V pátek 6. prosince 2013 přivítal
J. Em. Dominik kardinál Duka O. P.
stonožkové děti v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na slavnostní „Stonožkové mši“. Naši žáci měli i letos tu
čest ministrovat a číst přímluvy. Mezi
vzácné hosty patřili náčelník Generálního štábu AČR genpor. Petr Pavel,
1. zástupce NGŠ genmjr. Miroslav
Žižka a také zástupci pedagogických
sborů stonožkových škol.
Vzhledem k tomu, že museli ministranti stihnout zkoušku, vyrazili
jsme brzy ráno na cestu. Ta proběhla hladce a v 9 hodin už jsme byli na
místě. Naši ministranti se šli připravit
a my ostatní jsme se prošli po krásné
Zlaté uličce, kde jsme si prohlédli dobově upravené pražské domky. Potom
už jsme spěchali na mši.
Obřad zahájily fanfáry hudby
Hradní stráže a stonožková hymna
Never Be Alone, kterou se sborem zazpíval Pepa Vágner. Paní Běla ve svém
úvodní projevu poděkovala všem dětem, pedagogům a vojákům AČR, kteří pomáhají hnutí Na vlastních nohou.
da velmi váží toho, že může spolu
Náčelník Generálního štábu AČR
s dětmi a jejich pedagogy pomáhat
gen. Petr Pavel zdůraznil, že si armáv postižených oblastech světa. Prof.
Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském,
ve své promluvě připomněl význam
adventních svátků.
Poté už mohla začít mše, kterou
celebroval J. Em. Dominik kardinál
Duka. Její součástí byly i přímluvy za
blízké, za vojáky AČR, za nemocné
spolužáky a za děti, kterým je určena
stonožková pomoc. Tyto přímluvy zazněly z úst stonožkových dětí, za naši
školu ji pronesla Karolína Rajnohová
z 9. třídy. Následovalo předání obětních darů dětmi v doprovodu vojáků
AČR. Dary symbolizovaly to, jakým
způsobem jsou získávány finanční
prostředky na stonožkovou pomoc.
Obětní dar za naši školu - vazbu na
štědrovečerní stůl ozdobenou výrobky dětí - nesla Dominika Patlevičová
z 8. třídy. Na závěr předala paní Běla
spolu s Otcem kardinálem devíti pe-
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dagogům za jejich dlouholetou obětavou práci pro hnutí ocenění - Zlatou
stonožku 1. stupně.
Důstojnou atmosféru celé mše ještě umocnil téměř 250členný pěvecký
sbor plzeňského souboru Mariella.
Mši v přímém přenosu uváděla Česká
televize, na záznam se můžete podívat
na stránkách: www.stonozka.org.
Zúčastnit se osobně takové události byl pro děti i dospělé jistě velký
zážitek. Děkujeme všem našim ministrantům (Jakubu Kučerovi, Petru Kučerovi, Michalu Kratochvílovi, Michalu
Velčovskému, Dušanu Kratochvílovi,
Adamu Rajnohovi a Lence Lukašíkové) za skvěle odvedenou práci, Karolíně Rajnohové za přednes přímluvy
a Dominice Patlevičové za odevzdání
obětního daru. Poděkování patří také
zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice
za finanční příspěvek na dopravu žáků
a všem ostatním, kteří nám pomáhají.
Monika Mahdalová
Jana Kovaříková
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Poděkování
Naše škola přispívá potřebným
svou nezištnou prací v rámci hnutí
Na vlastních nohou Stonožka už 23
let. I když původní myšlenkou byla
a je pomoc dětí potřebným dětem,
v posledních letech se stále více do
práce pro hnutí zapojují i další, kterým není lhostejný život lidí v nouzi.
V uplynulém roce se nám naskytla možnost prezentovat činnost hnutí
Na vlastních nohou Stonožka při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Žáci ZŠ a MŠ Prakšice za pomoci rodičů a učitelů připravili ,,Velehradské setkání se Stonožkou“. Ve spolupráci s městem Uherský
Brod, Římskokatolickou farností Velehrad a za podpory obcí Prakšice a
Pašovice se 4. července 2013 uskutečnila na Velehradě prezentace hnutí a
vernisáž prací z výtvarné soutěže „Po
stopách Konstantina a Metoděje“. Zároveň byl otevřen prodejní stánek s
výrobky žáků ze ZŠ a MŠ Prakšice a ze
ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě, ve
kterém si po celou dobu konání výstavy mohli zájemci zakoupit některou z
prací dětí z obou škol. Grafické práce
našich žáků na téma slovanských věrozvěstců jsou doposud vystavené v
informačních centrech na Velehradě
a v Uh. Brodě.

Dalšími činnostmi, kterými pravidelně přispíváme ve prospěch potřebných, je tradiční malování vánočních přání a adventní prodeje na
jarmarcích a u kostelů.
V závěru tohoto kalendářního
roku bych ráda poděkovala všem,
kteří se v uplynulém roce podíleli
na práci pro humanitární hnutí Na
vlastních nohou Stonožka.
Děkuji místnímu obecnímu úřadu a také Obecnímu úřadu v Pašovicích za poskytování pravidelného
příspěvku na stonožkové akce.
Chtěla bych poděkovat místnímu
farnímu úřadu za pomoc při organizaci zájezdu na Bohoslužbu pro Stonožku a při prodejích u kostela.
Děkuji také
- všem dětem, které vyrobily v
rámci podzimního projektového dne
drobné dekorativní předměty k prodeji a všem učitelům, kteří je vedli,
aby jejich výrobky byly zdařilé.
- žákyním Dominice Patlevičové a Karolíně Rajnohové za aktivní
účast na akci Velehrad se Stonožkou
a další práci pro hnutí
-žákům a rodičům, kteří pomohli
svým dětem při prodeji na Kateřinském jarmarku a u kostelů ( Filip Slezák, rodina Terezy Kučerové a Jany
Jurákové)

- panu Josefu Kadlčkovi za nezištnou pomoc při prezentaci hnutí
na Velehradě v rámci propagačních
předmětů
- rodině Jenerálové a Hefkové za
upečení perníků k akci na Velehradě
a k adventním prodejům a za další
sponzorské dary pro hnutí
- paní Olze Maráškové a Martině
Galasové za odborně vedené kurzy
zdobení perníků
- paní Evě Vlkové a Martině Galasové za zhotovení překrásných dekorativních perníků
- mým kolegyním Janě Horonyové za přichystání velké části výrobků
k prodeji, Monice Mahdalové a Marii
Vlkové z Pašovic za doprovod žáků
na Bohoslužbu pro Stonožku do Prahy a dalším, které pomáhaly při prodeji na Kateřinském jarmarku.
Poděkování patří i Vám ostatním, kteří zakoupením drobného
dárku vyrobeného našimi dětmi
napomáháte dobré věci ve prospěch
potřebných. Bez vaší ochotné a nezištné pomoci a spolupráce bychom
nemohli takové krásné a smysluplné
akce uskutečňovat.
Přeji Vám krásné prožití Vánoc a
úspěšné vykročení do nového roku.
Jana Kovaříková

Střípky ze života dětí v mateřské škole
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Letošní školní rok jsme zahájili 2. září s počtem 41 dětí. Přivítali
jsme devět nových žáčků, z nichž
3 nastoupili už během prázdnin.
I když pro některé děti bylo první
odloučení od maminky ze začátku
těžké (zvláště pro nejmenší dvouleté děti), dnes už do školky přicházejí s úsměvem.
V tomto školním roce jsme si na
pomoc pozvali postavičky kouzelných skřítků, kteří děti seznamují s
životem ve své pohádkové zemi –
přírodě. Každý skřítek má na starosti jiný kout kouzelné země, něco
jiného zná a dovede a tak se také
děti leccos od skřítků přiučí. Na
oplátku také děti provázejí skřítky
světem lidí, všechno musí skřítkům dobře vysvětlit a něco je také
naučit. Například v tomto období
ukazujeme skřítkům, proč a jak se
u nás slaví vánoce. Mezi šikovnými
skřítky však také najdeme nepořádníčky, šmudlíky a naschválníčky, kteří občas potřebují od dětí
poučení a radu, jak se polepšit a být
ve světě užiteční (nejvíce věcí si zapamatujeme, když se snažíme učit
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někoho jiného). A dobře poradit
umí naše děti na jedničku.
Už o prázdninách děti zvědavě
okukovali nové herní prvky, které
se pro ně chystaly na školní zahradě. V září je všechny konečně
s nadšením vyzkoušely. Troufám si
říct, že se můžeme pyšnit nejlépe
vybavenou školní zahradou v okolí, která se stala oblíbeným místem
k trávení volného času dětí a jejich rodičů nejen z Prakšic. O tom
svědčí také stále se ozývající smích
a dovádění dětí pod okny mateřské
školy. Za pěkného počasí nenajdete
zahradu prázdnou. Za to patří dík
vedení obecního úřadu v Prakšicích a všem ostatním, kteří se na
projektu a jeho realizaci ve spolu-

práci se ZŠ a MŠ Prakšice podíleli.
Hezkým přivítáním v letošním
školním roce bylo také divadelní
představení loutkového divadla
„Barborka“ s pásmem „Raneček
pohádek“.
Také ukázka exotických zvířat
v sále školy byla pro děti nevšedním zážitkem. Vždyť kdo z nás se
může pochlubit tím, že si pohladil
chameleona, varana, nebo roztomilého tarbíka.
Příjemné pro nás bylo také posezení u ohýnku a opékání špekáčků
na školní zahradě. Koncem září jsme
prožili zábavné odpoledne spolu s
rodiči na společné akci „Dýňování“.
Vydlabané dýňáky jste pak mohli
obdivovat před obecním úřadem.
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Obrovskou vlnu nadšení vyvolala zpráva o plánované návštěvě
zábavního centra Galaxie ve Zlíně.
Toto centrum je se svým atraktivním vybavením pro děti rájem, kde
se mohou bezpečně vydovádět. Jejich jiskřičky radosti v očích, nadšený výskot s jakým se na atrakce
vrhly a spokojenost se kterou jsme
odjížděli nás přesvědčili o tom, že
má cenu se sem vracet.
Od října jsme dětem nabídli možnost navštěvovat zájmové
kroužky. Letos je to kroužek s názvem „Veselé pískání“, kde se děti
učí základům hry na zobcovou
flétnu, kroužek „ Metoda dobrého startu“, který je určen pro děti
před nástupem na základní školu a
kroužek „Hravá angličtina“.
Velký zájem letos projevili rodiče dětí o návštěvy solné jeskyně,
které jsme dětem v rámci zdravotní
prevence zajistili. Zájemců bylo tolik, že jsme museli děti rozdělit do
tří skupin, které postupně do solné
jeskyně ve studiu Miriline v Uherském Brodě pravidelně dojížděly.
Na říjen rádi vzpomínáme také
díky vydařené „Drakiádě“, na kterou jsme letos pozvali také rodiče.
Počasí nám přálo, draci brázdily
oblohu křížem krážem a tak se málokomu chtělo odcházet. Také díky
rodičům jsme společně strávili příjemné dopoledne.
Začátkem října jsme vyhlásili
pro nás už tradiční soutěž pro děti
a rodiče „O nejkrásnějšího Pod-

zimníčka“. Každoročně nás překvapí, kolik nádherných, nápaditých
Podzimníčků se nám ve školce sejde. Nejinak tomu bylo letos. Rodiče, kteří si najdou ve svém nabitém
programu čas na tvoření se svými
dětmi mají náš obdiv. Vyhlášení
výsledků proběhlo při opět už tradičním „Zamykání zahrady“. Naštěstí nám s rozhodováním o vítězi
pomohl náš zahradní skřítek, který
spravedlivě všem šikulům udělil zasloužené první místo. Podzimníčky
si měli možnost prohlédnout také
naši senioři v sále školy, při nedávném setkání, které pro ně připravil
obecní úřad.
Při letošním „Zamykání zahrady“ jsme k zimnímu spánku vyprovodili také broučky a zvířátka, kterým jsme na jejich cestu posvítili
lampiony. Své vyrobené broučky si
pak děti uložily do hromady listí a
společně jsme jim na rozloučenou
zazpívali hezkou ukolébavku.
V listopadu jsme se vydali do
divadla v Domě kultury v Uherském Brodě, kde nás do světa skřítků doslova vtáhla pohádka „O víle
Jeřabince“ v podání herců Divadla
Brod.
V prosinci si pro nás připravili
překvapení děti 3.třídy ZŠ s paní
učitelkou. Přišli dětem zahrát krásnou pohádku „Myška Hryžka a
myška Ryška“.
Že se opět kvapem blíží vánoce
nám připoměla očekávaná návštěva Mikuláše s anděly a čerty. Děti

překvapilo, co všechno Mikuláš o
nich ví! Letos Mikuláš děti hodně
chválil, ale nezapomněl také zmínit drobné hříchy, které děti slíbili
napravit. Odměnou jim byla štědrá
nadílka.
Že máme ve školce šikovné děti
jste se mohli přesvědčit i vy při některém z jejich krátkých vystoupení, třeba na Vítání občánků, nebo
při slavnostním rozsvěcování vánočního stromečku.
Proč slavíme Vánoce nám přišel
povyprávět pan farář Kapuš, který
své příjemné vyprávění zpestřil divadélkem s kulisami a s dětmi si s
chutí zazpíval vánoční koledy.
Teď už se těšíme na pondělní
„Vánoční dílničku“ s rodiči, kde si
společně vyrobíme něco hezkého
pro vytvoření té správné vánoční
pohody. Proběhne výstavka prací
dětí ve vestibulu školky a přivítáme
rodiče a prarodiče na „Vánoční besídce“, kterou jsme si pro ně s dětmi
připravili. A kdo ví, možná, že i do
školky přijde Ježíšek s nadílkou...?
Pak už nás čekají vánoční prázdniny. Přejeme ze srdce všem našim
dětem, aby pro ně letošní vánoce
byly plné kouzelných okamžiků a
splněných přání, aby je prožily v
pohodě a radosti se svými blízkými a abychom se v novém roce ve
zdraví s novými zážitky opět ve
školce sešli.
Totéž přejeme také vám všem.
Pavlína Michálková, DiS.,
vedoucí učitelka MŠ

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
v nich on má zalíbení“
Milí obyvatelé Prakšic!
Jsou tu opět Vánoce. A s nimi přicházejí neodmyslitelně a jejich dávné symboly – kometa, Betlém, jesličky,
mudrci…. Lidem se v mysli vynoří známá věta, kterou
zvěstují Boží poslové – andělé pastýřům nad Betlémem
„Sláva Bohu a pokoj lidem“.
Co chtěli andělé sdělit lidem celého světa a to nejen té
doby, ale i všem budoucím pokolením? To, co každý člověk touží mít nejvíc – pokoj. Svět bez válek, svárů, stresů,
partnerských hádek nebo sousedských rozepří…
Jak vzácný je pokoj v našem porušeném světě. Jak ho
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však dosáhnout? Buďme proto lidmi dobré vůle – lidmi,
v nichž on Bůh má zalíbení. Vyjděme sami vstříc v tyto
svátky druhým a urovnejme narušené vztahy. V takové
chvíli už nezáleží na tom, kdo se víc provinil. Udělejme
my ten první krok. A výsledek bude stát za to. Bůh pokoje a lásky bude s námi. Pak prožijeme opravdu radostné
Vánoce!
To ze srdce všem obyvatelům Prakšic a také všem farníkům přeje duchovní otec
P.Jaroslav Kapuš, Mgr.
Prakšický farář
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Prakšické dechovky-díl IV.-kapelník František Kovář
Další díl o prakšických kapelnících je věnovaný kapelníkovi Františku Kovářovi a to staršímu i mladšímu.
František Kovář st. se narodil v roce 1933. Na křídlovku se začal učit hrát u kapelníka Karla Vlka (1912)
z Horního Konce, ke kterému chodil na hodiny. Žádné
jiné hudební vzdělání neabsolvoval. Dokonce i základní vojenskou službu si odsloužil u bojového útvaru bez
toho, aby hrával ve vojenské kapele. Tím se lišil od předchozích kapelníků Jana Chmeliny, Karla Vlka a Františka
Čumíčka, kteří ve vojenských kapelách hráli a mohli si
tak rozšířit své hudební znalosti a dovednosti. František
Kovář st. byl tedy ryzí samouk. Po návratu z vojenské
služby pracoval nejdříve doma s rodiči jako soukromý
zemědělec, potom pracoval jako dělník u Státních lesů
ČR a nakonec pracoval jako ošetřovatel dobytka na Státním veterinárním zařízení v Uherském Brodě.
Láska k hudbě ho postupně přivedla do místní dechové hudby v Prakšicích, kde ještě za „kapelničení“
Karla Vlka a později Františka Čumíčka se zdokonalil ve
hře na křídlovku.
V 60. letech se pak začal s Františkem Čumíčkem střídat ve vedení místní dechovky, až postupně přešlo kapelničení zcela na něho a dělal pak kapelníka přibližně 25 let.
Na Fotu č.1 je vyfocena prakšická dechovka- tehdy
nazývaná „Dechová hudba OB v Prakšicích“ (osvětové
besedy) na svatbě Josefa Kadlčka (1941) a Marie Fuglíkové z Dobrkovic. Foto je u kostela na Velkém Ořechově,
v roce 1964.
Zleva Josef Gajdůšek, Josef Man, Stanislav Hasík, Karel Doležálek z Uh. Brodu, Josef Hodický z Havřic, František Čumíček, Josef Géba, František Mikulášek, Josef
Jankůj z Pašovic, František Němeček, František Josefík z
Pašovic a František Kovář -kapelník.
Na Fotu č.2 z roku 1975 je prakšická dechovka na
svatbě Miroslava Zálešáka (1953) a Ludmily Gajdůškové (ženich přihlíží ve dveřích „Záhorovské hospody“).
Zleva stojí František Kovář ml., Josef Gajdůšek, Bohumil Hauerland z Bánova, František Čumíček, Ladislav
Hauerland z Bánova, František Kovář st.-kapelník, František Němeček, Jan a Vladislav Chmelinovi. Dole zleva
Stanislav a Pavel Velčovští z Pašovic.
Kromě svateb, hrála prakšická dechovka pravidelně
při masopustním průvodu vesnicí. Průvod se dodnes v
obci pořádá na masopustní sobotu a od roku 1904 jej má
na starosti Sbor dobrovolných hasičů. Na Fotu č.3 sedí
prakšická dechovka na tradičním fašankovém žebřiňáku
Josefa Minaříka (1933). Za žebřiňákem je vidět připojené nezbytné „páté kolo u vozu“, na kterém tancoval
krojový pár po vesnici svůj nekonečný tanec...
Foto je z velmi úspěšného Fašanku v roce 1979. Tento Fašank byl i nafilmován ČST Brno. Bohužel se tento
výjimečný filmový dokument z historie naší obce někde
ztratil... Foto č.3 je opět před „Záhorovskou hospodou“.
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Ta je vyzdobena československou a sovětskou vlajkou
-zřejmě se právě slavil „Vítězný unor“. Na voze zleva sedí
Pavel Němeček, „kočí“- Josef Minařík, František Němeček, František Josefík z Pašovic, Petr Rachůnek z Vel.
Ořechova, Alois Kostelník z Uh. Brodu, František Mikulášek, František Čumíček a Jaroslav Rachůnek z Vel.
Ořechova.

1

2

3
Pro velký úspěch prakšického Fašanku v únoru roku
1979, byl tento fašank spolu s hodovými zvyky předveden i na MFF ve Strážnici dne 22.6. 1979. Tam prakšická
chasa v našich krásných krojích předvedla hodové zvyky
a prakšičtí hasiči předvedli tradiční fašankový průvod.
Vše organizoval a obětavě zařizoval nezapomenutelný
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Josef Hladiš „holič“. Rovněž je nutné připomenout i zásluhu tehdejšího předsedy MNV v Prakšicích-pana Václava Kostelníka. Ten podporoval kulturní činnost v obci
a v roce 1977 zakoupil nové hudební nástroje pro celou
dechovou hudbu. Ta se pak mohla této akce zúčastnit v
krojích a s novými nástroji.
Na Fotu č.4 z MFF ve Strážnici roku 1979 jsou zlevaPetr Rachůnek z Velkého Ořechova, František Mikulášek, Pavel Hefka, Jaroslav Rachůnek z Velkého Ořechova,
František Kovář ml.-kapelník, Petr Sedláček v Velkého
Ořechova, Zdeněk Fantura z Uh. Brodu, Augustýn Šidlík z Velkého Ořechova, František Kovář st., Zdeněk
Hefka, František Josefík z Pašovic, Vladislav Chmelina
a Pavel Němeček.
Pozorný čtenář si všiml, že přívlastek kapelník byl
u popisu Fota ze Strážnice přiřazen Františku Kovářovi
mladšímu. Ten se narodil v roce 1957. Hudební základy
dostal od otce a jinak je také samouk. Vojenskou základní služby absolvoval ve Slaném u Posádkové hudby
jako hudebník - pozounista. Tam se zdokonalil a po vojně začal hrávat s otcem pravidelně v prakšické dechovce. Postupně mu začal pomáhat i s vedením souboru.
Právě na uvedené akci na MFF ve Strážnici prakšickou
dechovku již sám vedl. V roce 1985 byla činnost Dechové hudby OB v Prakšicích pro nedostatek místních hudebníků ukončena. Dechové nástroje zakoupené předsedou MNV Václavem Kostelníkem byly převedeny do
obce Pašovice ( ta tehdy spadala pod MNV v Prakšicích)
a byly dány k dispozici nově vytvořenému dětskému
hudebnímu souboru. Ten se stal historicky posledním
organizovaným dechovým souborem v našich obou ob-

cích. František Kovář ml. se dnes věnuje vedení prakšického kostelního sboru a pravidelně s ním každý rok
připravuje vánoční vystoupení.
Muzicírovat však Prakšičané samozřejmě úplně nepřestali. Od rozpadu prakšické dechovky hrávali a dodnes ještě mnozí hrají v dechových souborech v okolních vesnicích. Například v Hradčovjance, Zálesance v
Luhačovicích, Záhorovjance, Nivničance, Ořechovjance
a pod. Rovněž mnoho z nich dodnes hraje v Prakšicích
i po okolí při svatbách, pohřbech, hodech a fašancích
v narychlo vytvořených „šramlech“. Muzikantů je v
Prakšicích určitě dost. Od 80. let však většina mladých
prakšických hudebníků změnila hudební žánr a přešla
od dechovky k vážné hudbě, popu, rocku či cimbálové
hudbě. Proto se dá říci, že „comeback“ klasické prakšické dechovky se hned tak brzy asi nepodaří...

4
Zapsal: František Buráň

TJ Sokol hodnotí
V srpnu jsme rozehráli nový
soutěžní fotbalový ročník 201314. Už je nepsanou tradicí, že nám
kopanou hrají 3 mládežnické mužstva a 1 mužstvo dospělých, čímž
se nemůžou pochlubit mnohé jiné
vesnice s vyšším počtem obyvatel
než mají naše obce. S tím jsou spojené nemalé starosti, a to jak zabezpečit chod mužstev finančně,
technicky, tak i obsazením trenérů
a vedoucích mužstev. Jsem rád, že
máme lidi, kteří obětují svůj volný
čas ve prospěch mladých. K tomu
je zapotřebí mít slušné zázemí, které nám pomáhají vytvářet obecní
zastupitelstva mimo jiné i tím, že
v prosinci 2012 výkonný výbor TJ
Sokol Prakšice-Pašovice schválil
bezúplatný převod budovy kabin
do majetku obce Prakšic e, násled-
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nou smlouvou o Výpůjčce si zajistil
provozování této budovy do roku
2027. Z těchto postupných kroků a dále především už zásluhou
obecního zastupitelstva Prakšic se
nedávno dokončila oprava budovy kabin. Máme se čím chlubit. A
tak nezbývá než kvalitními výkony
přilákat na fotbalové zápasy rodiče
fotbalistů, fanoušky a příznivce fotbalu.
Závěrem chci poděkovat všem,
kteří svým aktivním přístupem pomáhají vytvářet podmínky pro rozvoj prakšicko-pašovského fotbalu.
Jménem TJ Sokol, přeji všem spoluobčanům příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně
zdraví , štěstí, vzájemné úcty a tolerance.
Stanislav Velecký – předseda.

Vyhodnocení fotbalového podzimu nechám nyní na samotných
trenérech:
Přípravka
V mužstvu máme 14 dětí od 6 do
10 let, které trénují 2x týdně. Po podzimní části sezony jsme na 8. místě
s jedním vítězstvím. U této věkové
kategorie jde spíše o přilákání dětí ke
sportu a naučení fotbalových základů než o samotné výsledky. Branky
za přípravku stříleli: Helísek-4, Slavíčková-4, Hanáček-1, Dlapa-1
Žáci
V této půlce sezony nastoupilo k
10 zápasům Okresního přeboru žáků
13 chlapců a 2 dívky. Po posledním
zápasu jsme byli na 6. místě, jenže po
administrativním pochybení nám
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OFS kontumoval všechny zápasy a
tím odsunul na poslední 11. místo.
I když v tabulce máme 0 vstřelených
branek, tak před kontumací se nejvíc
trefovali kapitán Roman Hlavín a
Jožka Hořínek.
P.Slavíček, J.Helísek - trenéři
Dorost
Dorost vstoupil do nové sezony
po nepříliš vydařené předcházející sezoně, kdy skončil v tabulce na
posledním místě. Z družstva odešel
do mužů Ondřej Rubeš, kde se prosadil a nastoupil do některých zápasů v základní sestavě. Myslím, že je
dobrým příkladem pro mladší hráče, které čeká přechod do mužů. Do
dorostu přišlo osm hráčů z žáků. Ti
se okamžitě zapojili a byli přínosem,
hlavně proto, že jsou naučeni chodit
poctivě jak na tréninky tak na zápasy. Jinak v družstvu zůstali všichni,
jen Tomáš Vráždil odešel na vlastní
přání do Uherského Brodu, což mu
bylo umožněno.
Myslím, že se vydařila i letní příprava, kdy kluci dobře potrénovali.
Tady musím pochválit docházku
na tréninky. Kluci se snažili, a to
se pak odrazilo i na výsledcích. Před
začátkem soutěže jsem řekl hráčům,
že mým přáním je umístění v horní
polovině tabulky. Někteří tomu nevěřili, hlavně starší hráči.
Vstup do soutěže nám vyšel parádně, kdy jsme v domácím zápase
rozstříleli Havřice 10 : 2. Pak
následovala výhra v Korytné 2 :
6. V dalším kole jsme měli volno. Do
Hradčovic jsme odjeli pouze v deseti hráčích a remizovali 2 : 2. Tady
jsme měli jednoznačně vyhrát. Dů-

vod proč jsme hráli v deseti? Zranění hráčů, ale co bylo horší, někteří
hráči prostě nepřišli, a to bylo pro
mě velké zklamání. V dalším zápase jsme doma porazili Podolí 5
: 3. Po tomto zápase přišli soupeři,
kteří byli v tabulce před námi. Zápas v Bánově jsme dobře rozehráli.
Vedli jsme, jenže pak přišlo další
zranění a neobjektivní rozhodování
od rozhodčího, zápas jsme nakonec prohráli 5 : 3. Další zápas jsme
hráli doma se Šumicemi a prohráli
jsme 1 : 6. Pak přišla nejvyšší porážka ve Vlčnově 9 : 0. V posledním domácím zápase jsme vyhráli
nad Újezdcem 5 : 1. V konečné tabulce po podzimu jsme tedy se 13
body na krásném 4. místě, kdy jsme
4 krát vyhráli 1 krát remizovali a 3
krát prohráli. Skóre 32 vstřelených
a 30 obdržených gólů. Jsem rád, že
cíl, který jsem před sezonou stanovil, byl splněn. Mrzet nás může jen
remíza v Hradčovicích a prohra v
Bánově. Naopak prohra se Šumicemi a ve Vlčnově nás mrzet nemusí.
Tyto družstva jsou prostě lepší.
Čeká nás dlouhá zimní přestávka.
Byl bych rád, abychom řádně potrénovali a připravili se na jarní odvety. Také bych si přál, aby se zranění
hráči uzdravili a zapojili do přípravy.
Pokud to tak bude, myslím, že i třetí
místo v tabulce po konci soutěže je
reálné.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
trenér dorostu Josef Kadlček
Muži
Soutěžní
fotbalový
ročník
2013/2014, část podzim, se nám
vydařil. Po minulém ročníku, kdy

jsme se zachraňovali na poslední
chvilku, jsme se zlepšili a obdobný
scénář by se již nikdy neměl opakovat.
Po podzimní části jsme skončili
na šestém místě v tabulce se ziskem
21 bodů a ještě jeden neodehraný
domácí zápas máme k dobru.
Dařilo se nám obzvlášť před
domácím publikem, kde jsme 6
zápasů vyhráli a jen jeden prohráli s vedoucím mužstvem tabulky
- Stráním . Ale zlepšení jsme prokázali i venku, kde jsme dokázali
dvakrát vyhrát, a to ve Zlechově a
ve Vlčnově. Soutěž I. B. třída není
lehká a hráči si to již plně uvědomují. Ale ne všechno je dobré a
uspokojivé. Docházka na tréninky
byla nedostačující. Pár tréninků v
týdnu bylo dokonce pro malý počet
přítomných hráčů zrušeno. Příčin
bylo více: pracovní zaneprázdnění, úzký kádr a někdy i pohodlnost
hráčů. V zápasech ale vše nahrazuje bojovnost hráčů.
Příprava na jarní část soutěže začne v půlce ledna v domácích
podmínkách na „umělce“ v Prakšicích a v terénu. V únoru pak absolvujeme tradiční zimní turnaj na Lapači v Uherském Brodě. První zápas
pak na domácím hřišti 23. března, a
to v dohrávce z podzimu se Sehradicemi.
Mužstvo mužů tímto děkuje všem
sponzorům a příznivcům za podporu v roce 2013 a těší se na jejich přízeň v novém roce 2014.
Gajdůšek Vojtěch - trenér.

Malý zázrak na velkém turnaji
V sobotu 16.11.2013 se žáci
a přípravka TJ SOKOL PRAKŠICE-PAŠOVICE zúčastnili Mezinárodního
turnaje
Samaria
Cup (SK), kde se sjelo ze 4 zemí
SK,ČR,HUN,AUT, celkem 15
družstev např. ŠK Slovan BA, FC
Nitra, FC Budapest (Hun), Union
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Mauer (Aut), FC ŠTK 1914 Šamorín, ŠK Vrakuňa BA, Bohemians
1905-Klokani z Prahy, TJ Oravský
Podzámok
Z obrovské konkurence jsme se
umístnili na krásném 5. místě, ale
hezky od začátku.
Myšlenka, jak se poděkovat dě-

tem, které chodí na tréninky a za
každého počasí hrají fotbalové zápasy, byla odměna zahrát si „velký“
turnaj. A ten se objevil, Samaria
Cup na Slovensku pro ročník 2001
a mladší.
Otázkou první byly peníze, protože jsme věděli, že náš oddíl nám
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po této stránce nikterak nepomůže,
oslovili jsme několik sponzorů a
díky jim jsme mohli začít sepisovat
soupisku a objednat autobus.
Za obrovského povzbuzování rodičů, prarodičů i sourozenců, kteří si našli v sobotu čas jsme
první zápas vyhráli 3:0. Nakonec
jsme ze své skupiny „C“ postoupili z druhého místa do závěrečných
bojů o medaile.
Naše mužstvo ve druhé finálové
skupině dostalo velmi těžké soupeře a to tým FC Nitra a FC Budapest.
I přestože naši mladí fotbalisti oba
zápasy prohráli, nemuseli se za svůj
výkon stydět. V pozdních odpoledních hodinách se na travnaté plo-
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še hrálo poslední důležité utkání o
5. místo. V dramatickém sedmém
zápase, který skončil bezbrankovou remízou, museli rozhodnout
penalty. Tento rozstřel nakonec
zvládli lépe naši fotbalisti, a tak
jsme se mohli radovat i z poháru,
který jsme si přivezli domů.
Velké poděkování patří trenerům P.Slavíčkovi, J. Helískovi,M.
Zemánkové, rodičům, kteří obětují svůj volný čas a sponzorům, bez
kterých by se cesta neuskutečnila:
obec Prakšice, obec Pašovice, staří
pání Pašovice,Ing.Konečný, Tomáš
Matůš,Vlastik Ulčík, Pavel Mikuláštík.
SESTAVA:

J.Buráň, J.Zemánek,N.Valášková,M.Řezníček,J.Slavíček,S.Patlevič,O.Kovář,R.Zemánek,R.Dalajka,S.Slavíčková,M.Helísek,M.Buráň
Pořadí: 1.SK Slovan BA; 2.FC
Nitra; 3.Or.Podzámok, 4. FC Budapest, 5. TJ Sokol Prakšice-Pašovice,
6. ŠKP Dúbravka, 7. Klokani z Prahy, 8. PŠC Pezinok, 9. Union M.,10.
Šamorín A, 11. ŠK Vrakuňa, 12. FK
Rača, 13. Bánovce n. B., 14. LP Domino, 15 Šamorín B
Tímto článkem jsme se chtěli s
Vámi podělit o zážitky, které nám
fotbal poskytuje a vyjadřuje jakou
máme bezva partu dětí a dospělých.
M.Zemánková
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Plesy
v roce 2014

Pozvánka
24.12.2013 se uskuteční od 14.00 hodin koledování u
Betléma v kostele Krista Krále v Prakšicích, které pořádá FS Holomňa.

26.12.2013 se uskuteční od 14.00 hodin v kostele Krista
Krále Vánoční koncert, kde vystoupí folklorní kroužky
MŠ a ZŠ v Prakšicích a mužský pěvecký sbor z Hradčovic.

11.1.2014

ples SDH Prakšice

18.1.2014

ples SRPŠ

1.2.2014
15.2.2014

ples TJ Sokol
farní ples

5.1.2014 se v kostele Krista Krále od 15.30 hodin uskuteční Vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák a Collegia Classic.

12.1.2014 se uskuteční od 14.00 hodin v sále Dětský
karneval.

Optimalizace úvěrů
Naví
c
500 dárek
náku Kč na
p
či Ka v Tescu
uﬂan
du*

stlačí všechny vaše
splátky a ušetříte
Krásné vánoční svátky
Vám přeje UniCredit Bank Expres

Masarykovo náměstí 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666, mob.: 777 754 949
www.splatkomat.cz

* Poukázku ve výši 500 Kč na nákup v Tescu či Kauﬂ andu získáte po uzavření smlouvy. Nabídka platí pro
prvních 50 adatelů a je časově omezena.

Prosinec 2013

strana 17

Prakšické noviny

Ohlédnutí za krojovanými hody s právem
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