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SLOVO STAROSTKY
V

ážení spoluobčané,
máme tu další vydání Prakšických
novin, tentokrát předvánoční číslo, které bude i předvánočně laděno.
Dovolím si ohlédnout se za uplynulým
rokem a v kostce připomenout některé
akce, ačkoli jste s nimi byli průběžně
seznamováni v každém čtvrtletním
vydání našich novin. Mezi ukončené
akce patří vydláždění chodníků mezi
hroby na místním hřbitově a instalace zábradlí u širokého chodníku pod
kostelem. Proběhly opravy místních
komunikací a také oprava povrchu
cyklostezky směr Maršov (v rámci
uznané reklamace). Byly nainstalovány nové herní prvky a lavičky do areálu
zahrady u mateřské školy, další herní
prvky přibyly i do prostoru na návsi.
Na budování tréninkového hřiště pro
fotbalisty se stále pracuje, věřím, že po
dalších úpravách v brzké době začne
sloužit svému účelu. Byla provedena
za finanční pomoci obce rekonstrukce sociálního zázemí v budově kabin
TJ Sokol. Kolaudace proběhla již na
záchytném poldru za kostelem a jak
jste si určitě všichni všimli, na pašovském katastru se od září buduje další
záchytný poldr v rámci protipovodňových opatření. Práce na něm by měly
být hotovy do konce letošního roku.
Podrobnější informace včetně fotoreportáže přineseme v příštím vydání.
Co se zatím nepodařilo dotáhnout do
konce je řešení dopravní situace včetně
přechodu u výjezdu z komunikace Za
Humny. V době uzávěrky tohoto vydání probíhá i čištění prakšického potoka v lokalitě střed obce. Lesy ČR jako
vlastníci a správci vodního toku naplánovali čištění na zimní měsíce z důvodu, že bude zamrzlá půda a že budou
práce probíhat bez větších komplika-
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cí. Bohužel, příroda tomu chce jinak:
teploty se pohybují nad nulou, terén je
měkký a bahnitý, a tak se stalo, že byly
zasažené místní komunikace při probíhající práci znečištěné. Dbalo se na
to, aby se vždy vše uklidilo a věřím, že
v době, kdy čtete tyto řádky, je vše už v
naprostém pořádku a potok je zase (na
chvíli) bez nánosu. Zpracovává se první pracovní skica nového územního
plánu ,kterou budou zastupitelé připomínkovat. I vy můžete dávat své podněty k zapracování. Ve druhé fázi bude
návrh územního plánu k nahlédnutí a
k dalšímu připomínkování. Co se týká
kulturních a jiných společenských akcí
byl tento rok zastoupen tradičními
akcemi naší obce – fašank, plesy všech
složek, pohádkový les, hasičská soutěž,
hody, vánoční koncert, zpívání u stromečku, koledování na Štědrý den…
Jsou ale novější akce, které snad budou
i nadále pokračovat, jako například
slet čarodějnic nebo uspávání broučků. Poslední jmenovanou akci pořádala naše mateřská školka v listopadu
a o jejím průběhu jsem se dozvěděla
až v okamžiku, kdy jsem večer míjela
dlouhý průvod dětí a rodičů s rozsvícenými lampiony. Je to škoda! Věřím,
že příště o této zajímavé akci budeme
vědět všichni s předstihem, abychom
se jí mohli třeba i účastnit. Konec roku
je pro zastupitele ve znamení příprav
rozpočtu na další rok. V době uzávěrky čísla není ještě rozpočet schválen,
ale na podobě tohoto návrhu se shodla většina členů obecního zastupitelstva, takže vás můžu seznámit alespoň
s některými připravovanými investičními akcemi. Plánujeme: vybudování
horské vpusti v části obce Grefty, snad
se dostaneme k realizaci již zmiňovaného dopravního řešení a přechodu na
křižovatce Za Humny (před pohostin-

stvím), je nutná rekonstrukce vedení
veřejného osvětlení v části Horní Újezdy. Dále máme naplánovanou úpravu
sportovního areálu ve smyslu nového
zábradlí kolem hrací plochy, stálého
posezení a nákupu mobilních lavic na
letní akce nebo jsme se např.rozhodli
instalovat (a to snad ještě před plesovou sezónou) druhé vchodové dveře
do sálu,abychom zabránili dost velkému úniku tepla při akcích v sále.
Čeká nás nejen čas vánoční, ale
prozaicky vzato i čas zimní, což s sebou
nese udržovat obec při sněhové nadílce co nejvíce sjízdnou. Opět chceme
při úklidu sněhu postupovat dle loni
zavedeného harmonogramu. Tzn., že
první úklid proběhne v brzkých ranních hodinách, abyste mohli odjet auty
nebo přešli po uklizeném chodníku
k autobusové zastávce. Samozřejmě
jsou lokality, které musí být uklizeny
jako první a pak se postupně uklízí
všechny ostatní komunikace a chodníky. Věřím jen, že nás nezklame naše
technika! K tomu bych připojila ještě
i svou žádost – dbejte na to, abyste v
tomto období neparkovali svá vozidla
na komunikacích ani na chodnících,
aby byl úklid sněhu bez komplikací.
Na závěr bych vás všechny chtěla
pozvat na všechny akce, které avízujeme uvnitř tohoto vydání. Chci vám
na sklonku roku 2011 poděkovat za
spolupráci, podněty a aktivitu, kterou
jste věnovali naší obci. Přeju vám krásné a klidné prožití Vánoc, rodinnou
pohodu a šťastné chvíle v kruhu svých
blízkých. Do nadcházejícího roku vám
všem přeju pevné zdraví, optimismus
a sílu zdolávat úskalí, která nás beze
sporu všechny čekají. Hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2012!
Irena Bandriová, starostka obce
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Usnesení
zastupitelstva Obce Prakšice z 6.veřejného zasedání konaného ve středu 19.10. 2011.
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: Pavel Kovář a ing. Petr
Buráň
4. Schvaluje složení návrhové komise: ing. Zdeněk Sedlá-

ček a Augustin Vlk
5. Schvaluje projektovou kancelář Visualcad,s.r.o, Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 25568329
jako zhotovitele územního plánu Obce Prakšice
a pověřuje starostku obce sepsáním smlouvy. Cena zhotovení územního plánu Obce Prakšice – Kč 321.600,-.

Společenská kronika
V měsících listopad a prosinec jsme navštívili k jejich významnému životnímu jubileu naše spoluobčany. 8O let
oslavila paní Marie Manová, paní Františka Gajdůšková a pan Josef Uherek. 85 let oslavuje v těchto dnech pan Vojtěch
Doležálek. Srdečně všem ještě jednou blahopřejeme!
V letošním roce oslavilo svá životní jubilea nad 80 let celkem 15 našich spoluobčanů. Nejstaršími občankami naší
obce jsou paní Marie Vlková a paní Anna Čumíčková (90 let) a nejstarším občanem pan Josef Šťastný (88 let). Na dalších stránkách tohoto vydání jsme zpracovali malou statistiku kromě jiného i věkového složení občanů v naší obci.

Evidence obyvatel ke dni 15.12.2011
Narození

Úmrtí

•

•
•
•

Dušan Řezníček

Marie Uhercová
Jarmila Zálešáková
František Fojtách

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Valéria Hanková
Martin Kolcún
Matej Kolcún
Pavel Rakšányi
Světlana Rakšányiová
Miroslav Šebek
Jana Šebková
Michal Šebek
Marcela Bakalářová
Marek Bakalář
Jiří Matušík
Jana Matušíková
Matyáš Matušík
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Darina Kostelníková
Martin Kusák
Ludmila Ulčíková
Milan Krejčiřík

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 15.12.2011 - 999.
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Vánoční koncert pro naše seniory
Již pátým rokem se uskutečnil
vánoční koncert pro naše seniory.
Akce proběhla 4. prosince v kulturním sále opravdu za hojné účasti
posluchačů, především těch dřív narozených, což nás velice potěšilo. Po
cimbálové muzice Vinár z Veletin,
dechové hudbě Zdounečance, hudeb-

ním seskupením ze Strání se zpěvačkou Vlastou Grycovou a dechovou
hudbou Rozmarýnka z Vlčnova jsme
letos do Prakšic pozvali dechovou
hudbu Komňané. Zdařilý program
dětí z mateřské i základní školy
vystřídal blok vánočních písní, balad
a koled v podání dechové hudby, při

němž si mohli návštěvníci koncertu
pochutnat na kávě a sladké dobrůtce. Věřím, že všichni prožili příjemné
odpoledne a že si odnesli trochu té
předvánoční nálady s sebou do svých
domovů.
(iba)

Plesová sezóna 2012:
14.1. TJ Sokol Prakšice - Pašovice, hraje Hradčovjanka
21.1. výbor SRPŠ při ZŠ Prakšice, hraje cimbálová muzika Réva
28.1. SDH Prakšice, hrají Záhorovjané
Bližší podrobnosti se dozvíte na plakátech a z hlášení místního rozhlasu
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Podzim ve školce
Stalo se již tradicí, že každoročně na
podzim uspáváme broučky. A co tomu
předchází? Ani letos jsme neváhali
a s koncem podzimu vyhlásili soutěž
„O nej podzimníčka“. Do soutěže se
mohly zapojit všechny děti naší školky
a spolu s rodiči, prarodiči, sourozenci
nebo kamarády vyrobit podzimního
skřítka. Mohu říci, že nás letos překvapilo množství skřítků, kterých se ve
školce sešlo tolik, že nám nestačil prostor obvykle pro tyto skřítky určený
a poslední dny před ukončením soutěže
jsme se prali s otázkou: „Kam s ním?“
Nakonec jsme zdárně našli pro každého
podzimníčka své místečko a stála před
námi další otázka: „Jak vybrat z tolika
krásných skřítků toho nej?“ Nešlo to.
Vyhrát museli všichni. Každý skřítek
byl něčím zvláštní a originální. Ocenění podzimních skřítků proběhlo v
rámci naší poslední podzimní akce a to
lampionového průvodu s uzamykáním
zahrady a uspáváním broučků.
Jeden listopadový podvečer jsme se
při stmívání sešli u školky a jako světlušky se při světle lampionů a lucerni-

ček vydali průvodem vesnicí. Při něm
se děti stačily pochlubit svým kamarádům se svými výrobky broučků a berušek, které si doma připravily na dnešní
uspávání. Že se nám světlušky vracejí
jsme dřív než podle světýlek lampionů poznali podle dětského smíchu
a výskotu. A to už byl nejvyšší čas se
s broučky naší školní zahrady rozloučit. Děti svým broučkům připravily
postýlky, uložily je do listí pod pařezovou chaloupku a s ukolébavkou podzimních básniček jim popřály dobrou

noc. A aby zimní spánek broučků byl
opravdu ničím a nikým nerušený, kouzelným zlatým klíčem jsme uzamkli
také zahradu a broučkům můžeme
slíbit, že je na jaře s budíčkem a písničkou nezapomeneme vzbudit. Ale to až
zase příště…
Nakonec bych chtěla všem popřát
krásné, ničím nerušené a v klidu prožité svátky vánoční, dětem bohatou
nadílku a do nového roku 2012 štěstí,
zdraví a Boží požehnání.
Bc. Ivana Michalčíková,

Střípky ze školy
České školství aneb Změna je život?
K sepsání této úvahy mne vedl
nadpis článku nejmenovaného deníku
„Učitelé stávkují a přitom budou mít
přidáno“. Nedivím se lidem neznající
situaci ve školství, že jejich reakce je
ihned po přečtení titulku bouřlivě jednoznačná. V době krize, kdy si nikdo
není jistý prací a pravidelným příjmem,
přicházejí učitelé s dalšími mzdovými
požadavky a dovolí si dokonce stávkovat! Ano, učitelé stávkují, a pokud
se situace ve školství nezmění, jsem
přesvědčena, že ještě budou. Jistě ne
všichni – školství dávno není jednotný
moloch se stejným typem škol a stejnými možnostmi jak finančními, tak
materiálními. Záleží také na vedení
školy, roli hraje i přítomnost odborů na
pracovišti. Roztříštěnost, která je ideální nejen pro senzacechtivá média.

strana 6

Stávka je jediný možný prostředek
vyjádření celkové nespokojenosti, kterým se někdo opravdu vážně zabývá.
Dopisy, petice, výzvy se dávno míjejí
účinkem. Nevím, jak uvažuje kolega
v Praze, který této možnosti nevyužil.
Třeba je spokojen se svým příjmem
a zejména odhadem budoucího vývoje ve školství.
Pokusím se nejprve vysvětlit,
proč tolik učitelé lpí na tzv. věkovém
automatu. Odměňování za práci je
ve školství nastaveno úplně jinak, než
v jiných oblastech. Plat pedagoga se
skládá s tarifních a nadtarifních složek.
Zjednodušeně řečeno – tarif musí být
vždy vyplacen – výše je dána právě
těmi tabulkami, které zohledňují délku
praxe pedagoga. Nadtarifní složky jsou
nenárokové a je jen na řediteli školy, jak

je rozdělí – pokud ovšem má co rozdělovat. Je běžnou praxí, že pracovník
bývá ohodnocen jen „holým“ tarifem.
Pan ministr předkládá vládě návrh na
zrušení odstupňovaných tarifů – ředitel bude mít pouze povinnost zařadit
pracovníka do 1. stupně, vše ostatní
jako nenároková složka je na jeho libovůli. Slovy pana ministra – ředitel bude
mít konečně šanci významně odlišit
schopné a neschopné pracovníky. A v
tom spatřují školští pracovníci největší problém – dokáže být každý ředitel
skutečně natolik objektivní? Bude se
umět oprostit od osobních sympatií či
antipatií, které nesouvisejí s výukou a
vzdělávacím procesem? Neotevře se
cesta pro všechny ty „Hujery“ s jejich
švestičkami? Nestane se toto odměňování ideálním pro zbavení se „nepoho-
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dlných“? Dalších otázek je příliš mnoho. Objektivní způsob hodnocení práce
pedagoga se nachází velmi těžko. Vždy
říkám, že nepracujeme s kusem železa,
ze kterého zkušený pracovník vytvoří
výjimečný výrobek, a na druhé straně
packal vyrobí zmetek, ovšem výsledek
je vidět okamžitě a podle něj může být
i objektivně hodnocen. Učitelská práce je běh na dlouhou trať, kterou navíc
nevytyčuje jen učitel, ale kterou mu
pomáhá trasovat žák se svými danostmi
a chutí pracovat, rodič, společnost…
Troufám si však tvrdit, že více než
platy trápí učitelskou veřejnost nesystémovost kroků ve vzdělávání. S velkými obavami pohlížíme na chystané
změny, které působí velmi laicky a chaoticky, jakoby bez diskuze s odbornou
veřejností. Neexistuje národní strategie vzdělávání, přitom připravované
změny mohou ohrozit školský systém.
Nebude pak jednoduché chybné kroky napravit. Je třeba si uvědomit, že cíl
strategie je politická věc. To znamená, že politici hlasují, jak bude vypadat české školství, nikoliv odborníci.
Proto s příchodem každého nového
ministra se většinou vymění klíčoví úředníci na ministerstvu a mění
se koncepce. Záleží pak jen na panu
ministrovi, jakými lidmi se obklopí a
jakým poradcům bude naslouchat. A
tak jeden ministr přijde s nápadem
zrušit jednotné školní osnovy, které byly závazné pro všechny školy v
republice. Následně přinutí učitelskou
veřejnost v jejich volném čase a zadarmo zpracovat vlastní školní vzdělávací
program, který vychází z rámcového
programu. Nedbá na námitky učitelské veřejnosti, že je to cesta špatným
směrem, že žáci, kteří budou měnit
školu, mohou mít velký problém s učivem. Protože např. jedna škola si stanoví, že odučí v zeměpisu učivo Česká republika v 8. třídě, druhá se mu
bude věnovat v 9. třídě. Přitom obě
dvě školy postupují správně – rámec
znalostí splní. V současné době prosakují zprávy, že by se školy měly opět
vrátit k jednotným osnovám. Aktuální novinkou letošního roku je on-line
testování žáků 5. a 9. tříd. Přicházejí
návrhy, že ti, kteří nebudou úspěšní,
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se nebudou moci přihlásit na žádané
maturitní obory. Ozývají se hlasy, jestli je opravdu správné, že jeden den,
který nemusí vyjít (zvláště u citlivých
dětí), předurčí další jeho osud – už na
základní škole. Na to se pak nabaluje
celá řada otázek – proč tedy klasifikujeme, co bude s přijímacími zkouškami apod. Naše společnost má tendenci
se řídit nějakými vzory. Obávám se, že
vzorem pro některé je systém testování znalostí, jak jej známe z USA. Na
základě tohoto testování se zde vyhazují učitelé ze školy či ruší celé školy.
Proto zde existuje systém doučování k
úspěšnému zvládnutí testů, který klade
důraz na informace, ne na vědomosti.
Trénuje se to, co se bude zkoušet, nejde se do hloubky. Bohužel se tak děje
na základě ekonomických propočtů.
Děti trénují na počítačích – v 50-60%
bez učitele. Zkušenosti? Vývoj dítěte
se zbrzdil, mají problémy v sociální
oblasti, nerozvíjí se motorika, protože
děti nejsou zvyklé psát a apod. Počítačové firmy pak pobraly peníze, které se
ušetřily na počítačích. A když jsme u
financí - dosud není jasné, jak systém
testování bude u nás financován, přitom údajně už dnes stojí stovky milionů. A zahraniční zkušenosti? Tam, kde
se podle testování financovaly či hodnotily školy, šla úroveň školství dolů.
Co přinese Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015,
kterou chce vláda snížit počet praktických škol (dříve zvláštních)? Jejich
žáci budou zařazeni do běžných tříd
základních škol, které nejsou na takovou změnu v žádném případě připravené jak materiálně, tak personálně. Tyto
děti budou pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Koluje petice
obracející se k rodičům, ve které se píše,
že „v praxi by situace vypadala tak, že
např. žák z praktické školy, který bude
zařazen do 5. ročníku v naší škole, bude
mít upravený individuální vzdělávací
plán a paní učitelka ho bude učit podle učiva druhé třídy, protože s ostatními žáky není schopen pracovat. Může
nastat situace, že takovýchto dětí přijde
do třídy k vašemu dítěti třeba pět. Velice se obáváme, že takovýto krok sníží
úroveň vzdělávání všech dětí.“

Zásadním a velmi palčivým problémem je financování regionálního
školství, které bude likvidační pro
malé školy. Ano, může se to týkat i
naší školy. Jedná se o přesun systému financování z financování „na
žáka“ na financování na „optimálně
naplněnou třídu“, která představuje
26 žáků. To znamená, že pokud třída
nedosáhne počtu 26 žáků, mzdy pedagogů doplácí zřizovatel. (V současné
době je průměr pro školu na třídu 17
žáků). V praxi to bude znamenat, že se
na venkově budou rušit druhé stupně
škol, obce budou provozovat dál jen
1. stupeň, ovšem prakticky za stejných
nákladů (teplo, elektřina, údržba…)
a navíc budou platit část neinvestičních nákladů obcím, kde jejich děti
budou navštěvovat školu. Dojíždění bude samozřejmě znamenat také
finanční nároky na rodiče žáků. Více
se můžete dočíst ve Velhartické výzvě,
kterou najdete také na našich webových stránkách.
Máte-li nadané dítě, jehož největším přáním je po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, budete
s ním řešit další problém a to zejména
finanční. K stávající finanční zátěži na
rodinu, kterou vysokoškolák představuje, přibude další. Spekulace o přímém či odloženém školném neberou
konce. S mírnou nadsázkou dodávám,
že bude třeba pečlivě vybírat i obor.
Pokud si váš syn či dcera totiž vybere studium na pedagogické fakultě
a bude realizováno odložené školné,
kdy půjčka se má začít splácet v okamžiku dosažení průměrného platu, je
možné, že školné začne splácet po 32
letech praxe, tehdy totiž učitel na průměr dosahuje…
Problémů, které hýbou českým
školstvím, je hodně, ale také tolik
je i názorů na jejich řešení. Učitelská
veřejnost právem poukazuje na nekoncepčnost řízení resortu a věří, že i vy,
rodičovská veřejnost, pochopíte, proč
protestuje. Zužování problematiky na
platy je zavádějící a pouze rozeštvávající. Přitom nám všem jde samozřejmě
o totéž. Ve hře je totiž to nejcennější,
co naše společnost má – dítě.
Marcela Chmelová, zástupce ředitele
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SOLNÁ JESKYNĚ
MIKULÁŠ V MŠ
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MIKULÁŠ V ZŠ
NÁVŠTĚVA V ROŽNOVĚ
KATEŘINSKÝ JARMARK
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Podzimní dílny pro Stonožku a Kateřinský jarmark
Každoročně žáci naší školy různými způsoby podporují charitativní
činnost hnutí Na vlastních nohou.
Jedním z nich je prodej vánočních
výrobků na tradičním Kateřinském
jarmarku v Uherském Brodě. S cílem
získat co nejvíce finančních prostředků, které jsou určené všem potřebným
dětem u nás i ve světě, uspořádali naši
žáci s pomocí učitelů 16. listopadu

podzimní dílny.
Na již tradiční prodej svých
výrobků na Kateřinském jarmarku v
Uherském Brodě se tak děti letos opět
pečlivě připravily. Proto u stánku,
který svými výrobky ze skla, keramiky, hedvábí a dalších materiálů přilákal mnoho návštěvníků, bylo hlavně
odpoledne pořád plno. Pozornost
kupujících nejdříve upoutala plyšová

Stonožka a vzápětí mohli obdivovat
mimo jiné i pěkně nazdobené perníčky včetně perníkové chaloupky. I přes
studené zimní počasí se žáci u prodejního pultu střídali do večerních
hodin a podařilo se jim získat 3685
Kč, které zasíláme na konto hnutí Na
vlastních nohou.
(viz. foto strana 9)
Mgr. Jana Kovaříková

Den stromů
Mezinárodní Den stromů se v České republice slaví 20. října. V loňském školním roce jsme svátek oslavili poprvé
a vysázeli v okolí školy nové stromky. Ohlas dětí byl kladný, a proto jsme obdobný program připravili na pátek
21. října 2011. Celý den se nesl v duchu tohoto svátku. Ráno přijeli studenti Střední průmyslové školy v Uherském
Brodě, aby spolu s deváťáky zasadili v areálu školy další stromky.
Ani vyučování v ostatních třídách nebylo tradiční. Děti ve skupinách připravovaly pro své spolužáky učební materiály - pracovní listy, úkoly, křížovky nebo doplňovačky, které se nějakým způsobem týkaly stromů a přírody. V závěru
vyučování vytvářely nejrůznější výrobky z přírodnin.
Třídy mezi sebou soutěžily v počtu oblečení v barvě, kterou si zvolily. Po chodbách se tak celý den proháněli hnědožlutí páťáci, červení šesťáci, modří sedmáci nebo zelení osmáci. Den se opravdu vydařil a už teď přemýšlíme, jak jej
oslavíme příští rok.
Jana Horonyová

V chrámu sv. Víta ministrovali žáci z Prakšic
V minulém školním roce se žáci
Základní školy a Mateřské školy Prakšice zúčastnili výtvarného
projektu Svatá Anežka Česká, který
zaštítil Mons. Dominik Duka, arcibiskup a primas český. Do soutěže
jsme zaslali 16 výtvarných prací
a byli jsme úspěšní. Jsme rádi, že i přes
velké množství zaslaných prací jsme
obstáli (do soutěže jich bylo zasláno
přes dva tisíce) a někteří z nás tak
mohli být přítomni slavnostní mše
svaté u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České 12. listopadu
i slavnostnímu aktu na Strahovském
klášteře při otvírání výstavy výtvarných prací. Další zajímavé setkání
s organizátory projektu proběhlo při
předávání ocenění nejúspěšnějším
dětem a jejich pedagogům v Arcibiskupském paláci v Praze 2. prosince.
V pátek 2. prosince 2011 jsme se
v časných ranních hodinách vydali
do Prahy. Většina dětí a jejich rodičů
jela autobusem, ale našli se i takoví,
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kteří se rozhodli navštívit při této
příležitosti Prahu vlastní dopravou.
Nejdůležitější pro nás byla účast na
mši svaté v katedrále svatého Víta,
Václava a Vojtěcha, která se krátce
po desáté hodině postupně zcela
zaplnila stonožkovými dětmi, jejich
rodiči, učiteli a vojáky, kteří se Stonožkou spolupracují. Vzácným patronem Stonožky J. E. Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem
pražským, jsme byli spolu s ostatními přáteli tohoto hnutí pozváni na
slavnostní mši uspořádanou u příležitosti ukončení výtvarné a literární soutěže ,,Svatá Anežka Česká“.
Slavnostní mši zahájila přesně v 11 hodin stonožková hymna
v podání Josefa Vágnera. Během
jejích tónů vešel do katedrály slavnostní průvod církevních hodnostářů v čele s J. E. Mons. Dominikem
Dukou OP, arcibiskupem pražským.
Všechny přítomné přivítala paní
Běla Gran Jensen, zakladatelka a
prezidentka hnutí Na vlastních

nohou Stonožka, spolu s lektorem
mše Markem Ebenem. Poděkování
všem stonožkovým dětem, pedagogům a také vojákům, kteří během
svého působení v zahraničních
misích realizovali společné projekty
pomoci zaznělo z úst paní Běly ,, ...
Dnes zde slavíme také 800. výročí
narození svaté Anežky České a bez
nadsázky, vy, učitelé, kteří vychováváte tuto novou generaci, opravdu
kráčíte v jejích stopách…“ Mons.
Dominik Duka, který byl velmi
mile překvapen vysokou úrovní
výtvarných a literárních prací, které do soutěže k 800. výročí narození
sv. Anežky České přišly, poděkoval
také stonožkovým dětem a vojákům
za jejich pomoc dětem v oblastech
postižených válkou. Během mše přečetly děti přímluvy a v doprovodu
vojáků předaly dary, které prezentovaly způsob získávání finančních
prostředků na humanitární pomoc.
Mši zakončil slavnostní průvod církevních hodnostářů za tónů písně
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Ave Maria ve vynikajícím podání
Pepy Vágnera.
Bylo mimořádnou ctí pro naše
žáky, že mohli ministrovat při tak
slavnostní události v nejvýznamnějším chrámu naší země – devět
našich žáků a jedna žákyně velmi
důstojným způsobem pomáhali při
celebrování mše. Jako obětní dar
přinesly naše děti nádherný prakšický farní kostel z perníku.
Po skončení mše svaté byly nejúspěšnější děti výtvarné soutěže
pozvány do Arcibiskupského paláce
ke slavnostnímu ocenění. Žákyně
4. třídy Eliška Kadlčková, Tereza
Vlková a Jana Buráňová ze 7. třídy
zde obdržely ocenění za výtvarnou
práci a pamětní minci vydanou k
800. výročí narození sv. Anežky
České. Čestné uznání v této soutěži
obdržela Nikola Mošťková ze 4. třídy, z 8. třídy Radovan Hefka a Eliška
Juráková. Dalších 10 žáků obdrželo

pamětní listy.
Návštěvu Prahy si děti užily ještě jinak. Byly svědky nácviku slavnostní přehlídky Hradní stráže,
prošly Zlatou uličkou, seznámily
se s příběhem Pražského hradu,
v Prašné věži si prohlédly výstavu vývoje uniforem Hradní stráže.
Navštívili jsme také starý královský
palác. Zajímavá byla také procházka Malou Stranou přes Karlův most,
Staroměstské náměstí.
Spatřili jsme také řadu známých
osobností, které známe pouze z
médií. Viděli jsme pana prezidenta, který právě odjížděl z Hradu,
během mše svaté Felixe Slováčka a
jeho ženu Dádu Patrasovou, a také
Karla Vágnera, který pozorně sledoval synovo vystoupení.
Vzhledem k tomu, že jsme v minulém školním roce byli velmi úspěšní
v celostátních výtvarných soutěžích,
kde mezi cenami byl vstup zdarma

do Národního muzea a budovy Českého rozhlasu, využili jsme této příležitosti k jejich návštěvě.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali. Panu děkanovi P. Mgr. Josefu
Pelcovi, který také koncelebroval
mši svatou v chrámu svatého Víta,
paní PaedDr. Dagmar Bistré, ředitelce školy Na Výsluní v Uh. Brodě,
za pomoc a spolupráci při organizaci zájezdu, paní Olze Maráškové z
Pašovic za zhotovení obětního daru
z perníku, zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice za finanční příspěvek na dopravu žáků, všem rodičům
a ostatním, kteří nám pomáhali a
pomáhají, abychom se mohli účastnit podobně krásných akcí.
Mgr. Jana Kovaříková,
koordinátorka hnutí
Na vlastních nohou Stonožka
pro oblast Moravy

Vánoce na dědině
Vánoční atmosféru načerpaly děti ze školní družiny a školního klubu při ZŠ a MŠ Prakšice v areálu skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. V dřevěných valašských chaloupkách zhlédly výrobu perníčků, vánočního cukroví, tradičních
výrobků z vlny a vánočních ozdob. Dozvěděly se, jak prožívali Vánoce naši předkové, měly také možnost vyzkoušet
si řadu zvyků týkajících se vánočního období samy. V Rožnově na nás čekalo ještě jedno překvapení – sníh. Tečkou
za celým výletem byl výšlap na Radhošt k soše boha Radegasta, doprovázený první zimní koulovačkou.
(viz. foto str. 9)
Ing. Jana Horonyová

Práce dětí
Vzpomínka na vánoční čas
Když jsem byla malá, vzpomínám si, že jsem se těšila na dárky, šťastnou rodinu a na stromeček. Proseděla jsem
u svítící větve celé hodiny. Dívala jsem se, jak se na mě usmívají figurky z čokolády, zabalené do alobalu. Vždy jsem
si lehla pod stromeček a mlsala.
Vzpomínám si na vánoční večeři. Jako obvykle jsem dostala talíř plný bramborové kaše a velkou filetu smaženého kapra, pokapanou šťávou z citronu. Po večeři tatínek vždy vstal a odešel si „popovídat“ s Ježíškem. Po chvíli nás
přivolal typickým cinkáním zvonečku. Vběhly jsme se setrou do obýváku a usedly ke stromečku. Začaly jsme trhat
barevný papír, jímž byly zabaleny dárky. Přetrhávaly jsme mašle a radovaly se z dárků.
Po celém našem domě panoval klid, pohoda a hlavně radost. Když jsme rozbalily všechny dárky, šly jsme se
s nimi pochlubit babičce a dědečkovi. Oběma prarodičům se rozzářily oči. Byli šťastni, že jsme přišly. I od nich jsme
něco dostaly. Já i má sestra jsme většinou dostaly hračky, ale byly jsme z nich nadšené. Po chvíli jsme se všichni
odebrali zpátky ke stromečku. Sedli jsme si na pohovku a přitulili se k sobě. Dívali jsme se na tradiční pohádku
Tři oříšky pro Popelku. Když skončila, maminka i tatínek mě šli uložit ke spánku. Na dobrou noc mi zazpívali a já
spokojeně usnula.
Monika Buráňová
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Prosinec
Prosinec je nádherné období. Když se podívám
z okna, vidím zasněžené stromy, stopy ve sněhu a hrající
si děti. V prosinci je čas Vánoc a podle mě jeden z nejkrásnějších svátků. Ne kvůli dárkům, ale je to hlavně čas
rodiny. Po celém domě voní cukroví, skořice a vánoční
stromeček, který děti s rodiči zdobí. Prosinec je prostě
překrásný.
Jana Buráňová, 7. třída

Vánoce
Nedávno jsem se ptala babičky, jak jako malé děti trávily Vánoce. Říkala, že když přišel Mikuláš a oni byli hodní,
donesl jim vždy nějaký drobný dáreček. Nebyl ale takový,
jaký dostávají dnešní děti, dostávaly se oříšky nebo sušené
ovoce. Přesto byly děti velmi šťastné.
Na sv. Barboru si děvčata trhala větvičky třešně
a tradovalo se, že když do Štědrého dne vykvete alespoň jeden kvítek, dotyčná se prý do roka vdá a odejde
z domu.
Když napadl sníh, popadli všichni pytle naplněné slámou a šli „sáňkovat“ na kopec. Tam dokázali strávit celé
odpoledne a domů je dostalo až odbíjení „klekánic“ na
kostelní věži.
Na Štědrý den se všichni sešli u stromečku, pomodlili se za uplynulý rok, že se nikomu nic nestalo, a rozbalili skromné dárky. Vánoce v minulosti měly své kouzlo
a doufám, že přetrvá dál.

Vánoční atmosféra
Miluji tu atmosféru,
když sejdeme se jednou v roce.
Naše přání, láska, štěstí,
ukáže se na Vánoce.
Venku bílo, sněží stále,
na cestě jsem spadla málem.
To by ještě scházelo,
mít ruku zlomenou,
nebylo by mi veselo,
jen si na to vzpomenout.
Mám ráda ty svátky,
když jsme všichni spolu.
Vezmeme si sáňky
a jedeme z kopce dolů.
Aneta Luksová, 7. třída

Pavla Mikesková, 8. třída

LMK INFORMUJE
Zakončili jsme první rok letecko modelářského kroužku
na ZŠ v Prakšicích se zaměřením rádiem řízených modelů
letadel. Začínali jsme pouze s jedním simulátorem v počítačové učebně pro 13 žáků kroužku, pak přibyl druhý. Pro
příští rok připravujeme létání na pěti simulátorech. Žáci
museli mít hodně trpělivosti při létání na simulátorech, pak
teorie o způsobu létání, a to byl teprve začátek. Tady to tři
žáci vzdali. Další etapa byla praktické létání na modelářském letišti už v měsíci dubnu , jak to počasí dovolilo. Při
nácviku létání používáme dva vysílače vzájemně propojené
kabelem ve funkci trenér-žák. A znovu učení a trpělivost
a ještě zodpovědnost při létání s modelem letadla. Postup-
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ně to polovina vzdala a dnes již pět žáků samostatně ovládá
základy létání. Dříve bylo slyšet „ať jde létat on“ a dnes „já jdu
létat“!. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost a zodpovědnost při zvládání náročné zájmové činnosti. Od ledna začíná druhý ročník kroužku, jak k zdokonalení létání, stavbou
házedel a také výcvikem nových zájemců. Mládež a dospělí
si mohou vyzkoušet létání s cvičným modelem pod vedením
instruktora. Naši činnost najdete na webstránkách
LMK Prakšice-Pašovice. Poděkování patří všem sponzorům bez nichž by tento kroužek nemohl pracovat,
vedení školy a rodičům za podporu.
František Vlčnovský, Pašovice
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Řídící učitel Ignác Novák – stavitel současné školy v Prakšicích
( díl II. -odvolání)

V minulém čísle bylo popsáno
postavení současné školy. Z uvedených informací je patrné, že hlavní
zásluhu na jejím postavení měl především tehdejší řídící učitel obecní školy v Prakšicích Ignác Novák.
Ten ač nebyl prakšickým rodákem,
vybudoval pro naši obec dílo (často-jak už to bývá- na úkor vlastní
rodiny), které nám slouží dodnes.
Nově postavená škola byla na svou
dobu moderní, skvěle funkcionalisticky vyřešená a dostatečně rozlehlá. Měla i nezbytné technické zázemí-moderní tělocvičnu, kinosál,
sportovní hřiště, byty pro učitele,
rozlehlou zahradu a později i jídelnu. Takových škol bylo ve své době
velmi málo a na vesnicích už vůbec
ne. Důkazem toho, jak předvídavě
byla postavena je i fakt, že dodnes
slouží občanům Prakšic a Pašovic
v původní podobě.
Nová škola získala č.p. 100. Byla
zcela nově organizovaná. Byla v ní
zřízena nově tzv.střední škola-dříve
„měšťanka“, nyní vyšší stupeň, kterou musely prakšické a pašovské děti
do té doby navštěvovat v Uherském
Brodě. Její ředitelkou byla pověřena Ludmila Rajchlová, kterou ještě
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v průběhu školního roku nahradil
Ladislav Beránek. Byla zde národní
škola –dříve“obecní“, nyní nižší stupeň , jejímž ředitelem zůstal řídící
učitel Ignác Novák. V budově nové
školy byl také zřízen Dětský domov
( až do 31.8.1963) a Mateřská škola.
Součástí nové školy byly i učitelské
bytovky. Zpočátku byla práce učitelů na nové škole velmi ztížena nedostatkem učebních pomůcek.
Střední škola měla nejdříve 4 třídy
a v roce 1953/54 byla nově přeorganizována v osmiletou střední školu,
jejímž ředitelem byl jmenován nově
příchozí učitel Dr. Matěj Švehlík.
Do nové školy chodilo 269 žáků
z obcí Prakšice, Pašovice a Maršov, přičemž v Pašovicích zůstaly
v národní škole jen dvě třídy pro
nejmenší děti. 15.ledna 1954 byla
v nové škole otevřena školní jídelna.
Vraťme se však zpět do školního
roku 1950/51.
Předchozí řídící učitel na staré
škole a stavitel školy nové- Ignác
Novák- byl tři roky ředitelem obecní školy-nižšího stupně- a současně
měl na starost řízení lidové zemědělské školy. V roce 1953/54. byla
nová škola přeorganizována a Ignác
Novák se stal na pět let řadovým
učitelem- vždy první třídy.

V roce 1959 byl Ignác Novák z
ideologických důvodů ze školy odvolán…
Co bylo důvodem? Odpověďí je
změna režimu a politických poměrů.
Výstavba školy započala v poválečném demokratickém režimu
a dokončena byle v režimu komunistickém- poúnorovém. Totalitní
metody budování socialismu v duchu
dialektického materialismu se totiž
dostaly i do prakšické školy.
Postupně se v zápisech školní
kroniky začalo objevovat stále více
a více povinných frází uctívajících
Sovětský svaz a KSČ. Již při prvním
slavnostním projevu ředitele Śvehlíka
na začátku školního roku 1953/1954
bylo významně zdůrazněno: „Uvádíme v život osmiletou školu, v níž nám
bude vzorem škola sovětská.Uvědomme si, jaký obrovský krok učinila
sovětská škola, která dala v hrdinech
Zoji Kosmoděmjanské, Olega Koševoje, Meresjeva a dalších, tolik krásných příkladů opravdového vlastenectví, že my se ze sovětské školy učit
můžeme…“ ( viz foto č. 2- vyzdobená prakšická třída se socialistickými
hesly v školním roce 1951/52). Na
konci tohoto školního roku 1953/54
bylo již v pionýrké organizaci organizováno 55% žáků. V zápisech školní
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kroniky se také objevily zápisy, které
poněkud upravují fakta o nové škole: „…stavbou nové školy byl Ignác
Novák pověřen…Školu vybudovala
obci naše socialistická společnost...“

politickým úkolem všech následujících „komunistických“ ředitelelů
prakšické školy. Informace o tom,
kolik žáků chodí do náboženství a
o kolik klesl jejich počet, nechyběl

Na prakšické škole byla zřízena
stranická skupina, jejíž vedoucí byl
právě ředitel Dr.Matěj Švehlík. Zahájil provádění ideologických prověrek učitelů, zda svou práci odvádějí
v duchu dialektického materialismu.
Při prověrce dne 13.3.1958 neprošel
prověrkou učitel Stanislav Petrželka
a musel ze školy odejít. Ze stejných
důvodů musel o rok později ze školy
odejít i její stavitel Ignác Novák. Dle
vzpomínek jeho syna Hynka Nováka, bylo však bezprostředním důvodem odvolání - jeho demonstrativní
odmítnutí - podepsat vystoupení
z církve. Ignác Novák přitom nebyl
nijak ortodoxní katolík, jen se nechtěl
podvolit totalitě.
V zápise ve školní kronice roku
1958/59 se pak objevil zápis: „Od
1.4.1959 byl služebně přemístěn na
Vyškovec-Bošáčky soudruh učitel
Novák a na naši školu byla jmenována soudružka učitelka Máťová“, která
po něm převzala 1. třídu..
Foto č. 1 ze školního roku 1957/58
je proto poslední společná fotografie Ignáce Nováka s jeho 1.třídou na
prakšické škole. Na konci školního
roku 1958/59 je s 1.třídou vyfocena
již učitelka Anežka Máťová.
Ateistická výchova žáků se následně stala nejdůležitějším a hlavním

v žádném jejich školním zápise až
do roku 1989.
Pro úplnost se ještě nabízí
odpověď na to, co se stalo se starou školou ? V budově staré školy
na Dědině č.p. 29 byla zřízena sňatková kancelář. První civilní sňatek
zde měl Oldřich Vajxner a Františka
Hubáčková z č. 199 již 18.2.1950. V
dalších třídách mělo uloženo později místní zemědělské družstvo obilí.
Když se musel učitel Ignác Novák
s rodinou po vyhazovu ze školy
vystěhovat i z učitelských bytovek,
ještě tři roky ve staré prakšické škole znovu bydlel. Bydlel tam v jedné
místnosti se svou ženou Anežkou
a mladším synem Jaroslavem, (starší syn Hynek byl v té době na vojně
a po příchodu z ní už tam místo pro
něho nebylo ). Bydlení ve staré škole
navíc bylo velmi špatné-všude bylo
plno myší a hodně tam zatékalo….
Z Prakšic dojížděl učitel Novák
tři roky učit do kamenné školy „na
Bošáčkách“. Přes týden tam bydlel
a k rodině se vracel na víkendy. Pak
se mu podařilo najít lepší bydlení
a odstěhoval se na Řetechov. Později učil v Nedašově a brigádně i jako
důchodce.
Stará škola v 70. letech hrozila
sesutím a ohrožovala bezpečnost.
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Byla tedy odstřelena a zbourána.
Se starou školou souvisí i jedna
historka, která pro Ignáce Nováka
dopadla šťastně. Ignác Novák právě zde na staré škole v posledních
dnech II.svět. války unikl o vlásek
smrti. Když se blížil konec války
a postupovala fronta, rozhodl se připravit pro uvítání Rudé armády ruský prapor. K výrobě použil německý
červený prapor, ze kterého odstranil hákový kříž a chtěl ho nahradit
srpem a kladivem. Němečtí vojáci,
kteří 15. dubna připravovali místní
školu pro lazaret, tento rozpracovaný prapor našli na půdě. Řídící
Novák byl ihned zatčen, odvezen do
vězení při okresním soudu v Uherském Brodě a měl být zastřelen. Měl
však štěstí. Díky pomoci občanů
Uherského Brodu, kteří již demoralizované německé vojáky opili, se
mu podařilo těsně před popravou
utéct.
Naprostou ironií osudu pro
Ignáce Nováka bylo, že když své
dílo i přes všechny potíže ukončil,
tak ho s „jeho“ školy komunistický
režim vyhodil. V tom se jeho osud
podobá staviteli prakšického kostela- ¨rovněž „přistěhovalci“-faráři
Janu Dubském.
Na Prakšice a Pašovice však Ignác
Novák nikdy nezanevřel. V Pašovicích-na Podbůdí- si na stáří postavil
v roce 1965 rodinný domek. Bydlel
v něm až do své smrti v roce 1993
a v Pašovicích se chtěl původně
nechat i pohřbít…Je však pohřben
na novém hřbitově v Uherském
Brodě, i se svou ženou Anežkou.
Zapsal: František Buráň
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