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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a první měsíc ve
škole utekl jako voda, je tu říjen
a s ním spojené přípravy na tradiční krojové hody s právem. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci
již proběhlého.
Začátkem srpna připravili naši
hasiči už tradiční výlet na hřišti
a koncem srpna proběhlo oblíbené
„Rozloučení s prázdninami“.
V září byla, v novém kulturním
zařízení, první oslava. Společenská
místnost je kompletně vybavena,
bylo dokoupeno i venkovní posezení na terasu. Fotografie interiéru je uvnitř novin. Ze Zlínského
kraje nám byla na tuto akci zaslána
dotace v částce 680 tisíc korun.
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V srpnu začala přestavba chodníku u zatáčky u čp.23. V současné
době schází osadit zábradlí a dokončit terénní úpravy. Doufám,
že realizace této stavby přispěje
k bezpečnosti chodců v ohroženém úseku chodníku. Vyřízení
souhlasů a vlastní realizace trvala
více než rok.
S ohledem na skutečnost, že začátkem října došlo znovu v zatáčce k dopravní nehodě, budeme se
snažit dohodnout s Ředitelstvím
silnic ZK úpravu této zatáčky
zdrsňujícím nástřikem, který by
financovala obec. Musíme i vyvolat jednání o bezpečnosti zatáčky
na začátku obce od Uherského
Brodu, protože se tam staly 2., 3.
a 5. října dopravní nehody.
Požádal jsem o spolupráci při
řešení tohoto problému i dopravní
inspektorát v Uherském Hradišti,
jehož vedoucí přislíbil podporu ve

snaze řešit tento problém s Ředitelstvím silnic ZK.
V září jsme konečně začali budovat garáže za obecním úřadem.
Celá akce by měla být hotova nejpozději v listopadu letošního roku,
takže na zimní období bychom
měli mít všechny stroje zabezpečeny před nepřízní počasí. Tato akce
bude poslední investicí v letošním
roce.
Koncem září byly na své místo
nainstalovány sochy sv. Vendelína
a sv. Antonína, na které jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství. Do konce října bude na
původní místo u silnice do Drslavic znovu postaven nově zrestaurovaný kříž.
V září jsme obdrželi rozhodnutí o získání dotace na opravu
pomníku I. světové války z Ministerstva obrany ČR, jehož opravu
provedeme v příštím roce.

Říjen 2016

Prakšické noviny
Získali jsme i dotaci na vybudování kanalizace v části obce
Horní Konec ze Zlínského kraje.
Pokoušíme se na tuto akci
ještě získat i dotaci z Ministerstva zemědělství.
V současné době připravujeme projekt rozšíření hřiště
s umělým povrchem, vybudování nového tenisového hřiště,
rekonstrukci chodníku ke škole
a rekonstrukci polní cesty od
poldru za kostelem k Pašovicím. Na akce bychom mohli
v příštím roce žádat dotace, je
však potřeba je mít projekčně
připraveny.
Tak, jak jsem vám slíbil v minulém vydání Prakšických novin, najdete v dnešním vydání
novin závěry kontroly České
školní inspekce, která proběhla

v základní škole v červnu letošního roku.
Rád bych ještě zmínil negativní zkušenosti zejména
z prázdninových měsíců. Několik let jsme dávali lavičky pod
Grefský kopec, které využívali
starší občané Greftů k odpočinku. V letošním roce je zejména
ve večerních hodinách začala
využívat naše mládež a dopadlo to tak, že obě lavičky byly
za necelé dva měsíce polámané
a nepořádek, který byl kolem laviček, museli zaměstnanci obce
uklízet několikrát za týden.
Když byly odvezeny, přesunula
se mládež na lavičku k mostu
u pálenice a ta dopadla tak, že
jí byla zlomena litinová noha
a i tuto lavičku jsme museli odvézt.

Nepořádek, který se každý týden musí uklízet z krytého posezení na hřišti je také zarážející
a zase jej mají na svědomí naši
mládežníci.
Mrzí mě takové chování, nevím, co si tímto jednáním mladí
(mnohdy ještě školou povinní)
dokazují. Na základě těchto zkušeností omezíme umísťování laviček
v obci pro příští rok.
Co nás čeká v nejbližší době?
Nejprve to budou tradiční krojové hody s právem, jejichž program
najdete v novinách.
Začátkem prosince se budou
konat tradiční „Vepřové hody“,
posezení se seniory a rozsvícení
vánočního stromu.
Závěrem bych vám chtěl popřát
příjemné prožití podzimních dní.
Josef Hefka, starosta obce

Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 10. veřejného zasedání konaného v pondělí 26.9.2016.
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. Petra Buráně a Rostislava Němečka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
a Josefa Kadlčka.
5. Schvaluje dodavatele akce „Obecní garáže a sklad technických zařízení v Prakšicích“ firmu LISONĚK s.r.o.
Uherský Brod za cenu 2 201 434,07 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

6. Schvaluje nájemce nebytových prostor v budově čp.66
………., za měsíční nájem 100 Kč.
7. Schvaluje odkoupení pozemku parc.č.778/2.
8. Jmenuje zástupce do školské rady ZŠ a MŠ Prakšice
Ing. Libora Mikla.
9. Neschvaluje žádost ZŠ a MŠ o příspěvek obce na plat
účetní.
10. Schvaluje rozpočtové opatření 3 a 4/2016.
11. Schvaluje provozní řád a ceník nájmu kulturního zařízení v budově čp.299.

Společenská kronika
V srpnu se dožil významného životního jubilea 80 let pan Jaroslav Běhůnek a v měsíci září se dožila 85 let
paní Anděla Marášková. Oběma jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 30. 9. 2016
Narození

Přihlášení

Odhlášení

• Diana Lekešová
• Matěj Štěpánek

• Richard Večeřa
• Vanda Buchtová

•
•
•
•

Martin Boráň
Josef Zálešák
Adriana Polášková
Karolína Vrbová

Úmrtí
• Jarmila Horenská
• Marie Kostelníková

Říjen 2016

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 30.9.2016 - 1013.
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Hasičský výlet
Začátkem srpna uspořádal SDH
Prakšice již tradiční výlet na hřišti.
Zejména děti se mohli zúčastnit svezení na laně z hasičského auta,
mohli si zaskákat na skákacím hradu,

svézt se kočárem a zasoutěžit si na hři- k pěknému prožití jednoho nedělního
šti.
odpoledne nescházelo nic.
Těm starším hrála k poslechu deZa organizaci výletu patří hasičům
chová hudba z Nivnice. O pití a jíd- vřelé díky.
lo bylo také řádně postaráno. Takže
JH

Rozloučení s prázdninami
V pátek 26. srpna se na hřišti uskutečnilo pro
děti již tradiční rozloučení s prázdninami. Byly to
tři hodiny soutěží, tance, které pro děti připravila
obec ve spolupráci s bratry Chabičovskými. Děti si
zaskákaly na nafukovacím hradu, některé si necha-
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ly na obličej namalovat obrázek, nebo udělat tetování.
Počasí všem opět přálo a mnoha dětem a některým rodičům se ani nechtělo jít domů.
JH
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Slavnosti vína
Letošní Slavnosti vína, konané 10. září v Uherském Hradišti byly organizovány pod heslem „Poďme všici do Hradišťa“.
A do Hradišťa v tento krásný
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sluneční den šlo nejvíc krojovaných z Prakšic za několik
posledních let. Byli to členové
hodové chasy, rodiny s dětmi,
ženáči a členové FS Holomňa.

Protože jsme si občerstvení vezli s sebou na vozíku, cesta nám
uběhla, aniž bychom si všimli,
že jsme na cestě více jak dvě hodiny.
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Odpoledne ve Smetanových
sadech vystoupil FS Holomňa
se svým programem.
Takže cesta do Hradišťa se
letos vydařila. Chtěl bych při
této příležitosti poděkovat všem
účastníkům, že byli ochotni
v kroji reprezentovat naši obec.
Těším se na setkání se všemi
účastníky opět za rok.
JH
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Literární soutěž Nasloucháme naší Zemi
V rámci celosvětového Dne
Země jsme každoročně úspěšně přispívali do soutěže Zelená
planeta. Letos ji nahradil první
ročník soutěže Nasloucháme naší
Zemi. Účastnili se jí žáci od 3. do
9. třídy. Na druhém místě se ve
své kategorii umístila všestranně nadaná žákyně 7. třídy, Alice
Mikesková. K úspěchu blahopřejeme a připojujeme ukázku práce
s názvem Les - stromy, kořeny
a tradice v mém životě.
Les, to je krásné místo. Je to
domov mocných velikánů stromů.
Nebráním se pocitu označit je za
pány času. Jsou tady s námi od
počátku věků a vidí naše chyby.
Neopraví nás, protože nemohou
a se „slzami v očích“ nás jen litují. Litují našich chyb, které navždy
změní jejich i naše osudy.
Ráda tam chodím ukrýt se před
těžkostmi dnešního světa. Vydržím zde celé hodiny poslouchat
to „ticho“ plné kouzelných zvuků.
Když si do mechu zabořím své

nohy, jako bych chodila po obláčku. Obláček, ten je tak daleko na
nebi a přece ho cítím pod svými
chodidly.
Když se zaposlouchám do „řeči“
zvířat, která zde žijí, mám pocit,
jako bych byla některým z nich.
Třeba takovou srnkou, která se
v noční hodině přišla napít
křišťálové vody ze studánky.
V jednu chvíli ke mně zavane vůně, překrásná vůně.
To mě konvalinky a sasanky zvou do svého království.
Nebráním se. Omámená
tímto líbezným pocitem za
zvuků lesní kapely a na mechovém obláčku začínám
pomalu a zlehka tančit. Tak
jako jedna z lesních víl při
měsíčním svitu.
Ale les není jen to, co
vidíme. Jeho velká část je
našim očím skryta tak, aby
alespoň ta se v dnešním světě zachránila. Jsou to kořeny. Ty má každý strom, keř
i kvítek. Bez nich by žít ne-

mohly. Zaručují jim vláhu a pevnou oporu mezi svými druhy.
Úcta k přírodě je v naší rodině
zakořeněna opravdu pevně. Všichni jsme si vědomi, že je s ní velmi úzce spjatý. Bez ní by nemohl
existovat, neměl by smysl a byl by
prázdný.

Závěry České školní inspekce z kontroly
konané 13. – 15.6.2016 v ZŠ
Zásadní klady
- Podpora charitativního cítění a rozvoj občanských kompetencí žáků v souvislosti se zapojením se do humanitárního hnutí Stonožka
- Rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků
- Účast a výsledky žáků v olympiádách a soutěžích
- Zapojení žáků do pestré nabídky zájmové činnosti
Slabé stránky
- Nízká četnost využívání pomůcek ve vyučování
- Malá podpora komunikativních dovedností žáků
v anglickém jazyce
- Nerespektování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků některými vyučujícími
Návrhy na zlepšení stavu
- Častěji využívat skupinovou výuku, práci ve
dvojicích a problémové učení
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- Zařazovat relaxační aktivity s ohledem na psychohygienické a fyziologické potřeby žáků
- Využívat diferenciaci vzhledem k žákům se SVP
- Zkvalitnit závěrečné zhodnocení výuky včetně
vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků
- Nastavit systém zadávání domácích úkolů, aby
nedocházelo k nadměrnému přetěžování žáků
- Respektovat jednotný systém hodnocení žáků
uvedený v Pravidlech pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků a ve ŠVP ZV
Hodnocení vývoje
Od poslední inspekční činnosti v roce 2014
došlo ke změně ve vedení školy, oslabil kontrolní
systém, využitím finančních prostředků z projektů
škola nově vybavila školní dílny a zabezpečila vstup
do komplexu budov. Účinnost průběhu vzdělávání
vzhledem k podpoře žáků se snížila.
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Průběh oslavy 80. výročí organizovaného fotbalu
v Prakšicích a Pašovicích
V sobotu 16. 7. 2016 oslavila
tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice 80. let od svého vzniku. Pořadatelé pojali oslavu jako
sportovní odpoledne, během kterého, jak jinak, probíhaly přátelské
fotbalové zápasy. Začalo se od mládežnických kategorií družstev přípravky, žáků a dorostu s družstvy
slovenské vesnice Dubodiel, poté
sehrálo družstvo mužů Sokola přátelský zápas se „starými pány“ Slovácké Slávie Uherské Hradiště a na
závěr proběhl zápas „starých pánů“
Prakšic a „starých pánů“ Pašovic.
Přestože počasí vůbec nepřálo
a pršelo po celou dobu oslavy, měly
zápasy bouřlivou kulisu a nálada
byla skvělá. Na závěr oslavy předal
přítomný předseda Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště,
pan František Miko, čestné uznání
zasloužilým členům Sokola Prakšice–Pašovice. Oceněni byli Antonín
Zalešák (1921), Stanislav Běhůnek
(1930), Michal Ďurica (1940), Antonín Blaha (1946), Ing. Zdeněk
Šašek (1947) a Vojtěch Gajdůšek
(1957). Poté následovala taneční
zábava s diskotékou „v kapkách
deště“ až do ranních hodin…
K oslavě výročí 80 let organizovaného fotbalu vydali pořadatelé
brožuru, která mapuje historii fotbalu v obou vesnicích, vzpomíná
největší úspěchy Sokola Prakšice
–Pašovice a popisuje současnost.
Z této brožury jsme vybrali malou
ukázku právě z historie počátků
fotbalu.
…Pravděpodobně první fotbal přinesli do Prakšic a Pašovic
v 30. letech 20. století studenti
brodských a zlínských Baťových
škol. Počátky neorganizované kopané v obcích se tak uskutečňovaly na různých „pláckách“, kde
byla dostatečná rovina, dost místa
a hlavně odkud hráče jejich majitel
hned nevyhnal. První organizovaný fotbal se začal hrávat v Pašovi-
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cích před 80 lety. Velkým impulsem k tomu byly poslechy přímých
rozhlasových fotbalových přenosů
legendárního sportovního komentátora Josefa Laufera. Zejména poslech přenosu z finále mistrovství
světa ve fotbale mezi Itálií a Československem v roce 1934 a později
fotbalové přenosy z olympijských
her v Berlíně v roce 1936, kde ve
finále „válel“ fenomenální fotbalista Pepa Bican, tehdy ještě reprezentant Rakouska, natolik uchvátily a inspirovaly čtyři pašovské
kluky, že se také rozhodli začít hrát
fotbal organizovaně. Byli to Stanislav Peňáz (ročník 1921), jeho bratr Alois Peňáz (1917), jejich švagr
Antonín Buráň (1921) a kamarád
Vincenc Šuranský (1917). Ten byl
zaměstnán v brodské pojišťovně,
měl nejlepší finanční možnosti,
a tak zakoupil první fotbalový míč
a přinesl ho do Pašovic. Brzy se jim
podařilo získat pro fotbal i další
kluky, a tak v létě 1937 se již v Pašovicích objevila první fotbalová
jedenáctka s mladým kapitánem
Stanislavem Peňázem. Byl to tehdy
jeden z prvních SK (sportovních
klubů) v okolí. Později přibyli do
klubu další hráči i z vedlejší vesnice Prakšice a od té doby hrají obě
vesnice fotbal společně v jedné jednotě. Od roku 1938 pod hlavičkou
Sokol Pašovice ještě na hřišti v Pašovicích a od roku 1950 již na nově
vybudovaném hřišti v Prakšicích,
kde hrají pod hlavičkou TJ Sokol
Prakšice-Pašovice dodnes. Začátky
byly těžké. 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.
Na zápasy „ven“ jezdili zpočátku
na kolech (po dvou na jednom)
nebo koňskými povozy…
Na závěr tohoto článku jsme si
nechali jedno velké překvapení. Je

známo, že v archivu bývalého pašovského kronikáře Jakuba Zajíce
se nachází několik fotografií z počátků pašovské kopané. Sám Jakub
Zajíc se o nich zmiňuje v kronice
obce Pašovice. Na těchto fotografiích jsou právě první pašovští fotbalisté s kapitánem Slávkem Peňázem a spol. Pochopitelně jsme
proto požádali vnučku Jakuba
Zajíce, která archiv nyní vlastní,
aby nám kopie těchto fotografií
poskytla do připravované brožury k 80. výročí fotbalu. Ta to však
odmítla a archiv kronikáře obce
Pašovice nadále nepochopitelně
uzurpuje jen pro sebe. Štěstí se na
nás nakonec usmálo. Když jsme
dodatečně po zmíněné oslavě předávali tuto „neúplnou“ brožuru
a Čestné uznání za dlouholetou
činnost v Sokolu panu Antonínovi Zalešákovi (1921), nyní bytem
v Uherském Brodě (pan Zálešák se pro nemoc nemohl oslavy
účastnit), čekalo nás v jeho albech
velké překvapení. Ano, již tušíte,
že jsme tam nalezli právě vzpomínané fotografie z počátků pašovské kopané. Jsme proto rádi,
že Vám je nyní můžeme konečně
ukázat.
Na fotografii č. 1 je fotbalové
mužstvo SK Pašovice z doby kolem roku 1938 (dresy mají kluci
opravdu ze zabarvených košil).
Zleva kapitán Slávek Peňáz, Jožka

Foto č.1
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Foto č.2

Foto č.3

Klhůfek, Tonda Zálešák,
? , ? a úplně vpravo stojí
Jožka Úšela. Dole zlevva ?, uprostřed brankář
Lojza Kostelník a vedle
vvpravo je Tonda Blaha
(Prakšice).
Na následující fotografii č. 2 je fotbalové
mužstvo Pašovic ročníku 1940-41. Zleva stojící Jožka Klhůfek, Tonda
Chrástek ( Uh.Brod),
Slávek Peňáz, Tonda
Zálešák, Jožka Kostelník (Prakšice), Jožka
Úšela, Jožka Valenta, ?,
zleva klečí Franta Zálešák, brankář Jaroš Zajíc
(Maršov) a Tonda Blaha
(Prakšice).
Na fotografii č. 3 je
stejné mužstvo Sokola
Pašovice jako na fotografii č. 2, nastoupené

před zápasem na pašovském
hřišti společně se soupeřem
a rozhodčím Vincencem Šuranským (1917).
Fotbalisty na fotografiích
označených jako ? se nám nepodařilo identifikovat. Pravděpodobně to bude někdo
z dalších hráčů první pašovské
jedenáctky ve které ještě byli
Alois Peňáz, Antonín Buráň,
Jan a Alois Vlčnovští a Alois
Sedláček.
Uskutečněná oslava 80. výročí organizovaného fotbalu
v obcích Prakšice a Pašovice vzdala tím nejlepším způsobem hold všem těm, kteří
vždy a za každých okolností,
na úkor svého volného času
a pohodlí, pomáhali, pomáhají
a budou pomáhat i nadále svému Sokolu Prakšice - Pašovice
v jeho činnosti.
Zpracoval: František Buráň
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Prakšické noviny
Ceník nájmu
Salonek vč. kuchyně
Zvýhodněný nájem
Trachta, křtiny

Je zakázáno vynášet nádobí a zařízení z budovy.
Poškozený inventář bude pronajímateli uhrazen
v plné výši.

1 500 Kč
1 000 Kč
500 Kč

Zvýhodněné skupiny:
- občané obce s trvalým bydlištěm v obci Prakšice.
- místní soubory a spolky nájem za prostory neplatí.
V prostorách zařízení je zakázáno kouření, používání zábavné pyrotechniky a polepování zdí.
Povinností všech nájemců je udržovat zařízení v čistotě a po skončení akce předat zařízení v pořádku a nepoškozené, použité nádobí předat umyté. Všechny věci, které
si nájemci přinesou, si po skončení akce odnesou domů.

Při pronájmu je 1 pracovní den předem rezervován
na přípravu akce ze strany nájemce. Nájem akce končí
následující den po akci v 7.00 hodin. Předání prostor
proběhne první pracovní den po akci, nebo dle dohody
i v den pracovního klidu.
Rezervace nájmu:
kancelář OÚ tel. 572672221, 572672222, 773018032
E-mail:
obec@praksice.cz, starosta@praksice.cz

Připravujeme
V sobotu 10.prosince tradiční „Vepřové hody“.
V neděli 11.prosince od 14.00 hodin každoroční setkání se seniory
s koncertem dechové hudby Ořechovjané
V pondělí 12. prosince rozsvícení vánočního stromu před obecním
úřadem.
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