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Slovo starosty
Vážení občané.
Je konec roku a také konec prvního
roku z nového volebního období. Jak
už je na konci roku zvykem, vracíme
se v myšlenkách na počátek, sledujeme a hodnotíme průběh uplynulého
období, děláme závěry a přemýšlíme
nad tím, co bylo dobře a co ne. Také
se zamýšlíme a děláme plány na rok
budoucí, stanovujeme pořadí priorit
akcí, které chceme realizovat v roce
nastávajícím.
Nejdříve je však nutno provést hodnocení roku uplynulého, je třeba veřejně přiznat, co se podařilo a co se nepodařilo. Úspěšné dotažení plánovaných
akcí je obrazem dobré spolupráce zastupitelstva obce, dobré práce starosty
obce, zaměstnanců a také státních orgánů, které mohou započetí, průběh
a realizaci ovlivnit při vydávání potřebných stavebních povolení.
Před rokem byly na veřejném jednání zastupitelstva schváleny akce, které byly určeny jako prioritní činnosti
pro zvelebování a rozšiřování obce
v roce 2007.
Bylo odsouhlaseno vybudování
místní komunikace včetně inženýrských sítí v místní části Horní Rybníky a dokončení výstavby komunikace
Za Humny za celkovou předpokládanou finanční sumu 8,5 mil Kč. Uvedené akce včetně předpokládaných
finančních nákladů byly zastupitelstvem obce, dne 29.11.2006, schváleny plným počtem hlasů tj. 9.
Zdálo se, že je vše v naprostém pořádku a že všichni zastupitelé jsou si
vědomi, že na schválené priority, které
budou uvedeny v obecním rozpočtu
na rok 2007, je nutno schválit uvolnění
finančních prostředků. Při schvalování
však došlo u některých zastupitelů (tzv.
opozice) ke zkratu a začaly nechutné
tahanice, kde zaznívaly argumenty, že
se jedná o investice neúčelově využité, investice, které budou ležet v zemi
a podobně. Byla to ukázka spolupráce,
jaká by v zastupitelstvu obce neměla
vůbec existovat, a už vůbec ne v zastupitelstvu, kde je většina nestraníků
a mají téměř shodný volební program.
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Proto je velmi smutné, že někteří
zastupitelé, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce coby nestraníci, se začali
chovat jako členové politických stran
a vzali si za vzor náš parlament, kde je
hašteření na programu jednání.
Rozpočet byl nakonec schválen
počtem pěti hlasů a díky tomu se
mohlo započít s realizací schválených
akcí. Pokud by rozpočet nebyl schválen, stalo by se to v této obci poprvé
od roku 1990.
Nakonec se stejně podařilo dokončit pouze akce, na které stihl stavební
úřad vydat povolení, a to dokončit
komunikaci v části Za Humny a započít budování komunikace na Horních
Rybnících s celkovým finanční nákladem cca 5,8 mil.
Při zmínce o stavebním zákonu je
nutno podotknout, že v dnešní době
to s nějakým rychlým započetím výstavby, díky zdlouhavému stavebnímu
řízení, není jednoduché. Nový stavební zákon, který platí od počátku tohoto roku, je prostě paskvil. Je to vizitka
práce našeho zákonodárného sboru,
hašteřivého parlamentu.
Důkazem špatného zákona je také
to, že v roce 2007 bylo vydáno daleko
míň stavebních povolení než v roce
2006. A to se nový stavební zákon
připravoval pět let (údajně) a měl prý
občanům ulehčit vyřizování stavebního povolení.
Samozřejmě tytéž peripetie se zákonem mají i zaměstnanci obecních
úřadů, ne-li horší, protože se zpravidla vyřizují stavební povolení na stavby, které jsou obsáhlejší. Některé žádosti na vydání stavebních povolení,
které byly podány na počátku tohoto
roku, nejsou ještě stále vyřízeny. Proto se hodně plánovaných akcí, které
měly být realizovány v tomto roce,
posouvá do roku 2008.
V roce 2008 musíme započít a dokončit výstavbu nové trasy kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného
osvětlení, rozvodu NN a místní komunikace v lokalitě Horní Rybníky, prodloužení vodovodu k domu č.p. 180,
výstavbu osvětlení chodníku před ZŠ.

Jedná se o akce, které již byly zastupitelstvem obce schváleny, ale kvůli
doposud nevydaným stavebním povolením nemohly být realizovány. Dále je
plánována oprava místních komunikací, výměna oken v budově obecního
úřadu a pohostinství, oprava tribun na
sportovním areálu a oplocení školní
zahrady. Pokud bude včas vydáno stavební povolení a budou zajištěny dotace, započnou práce na výstavbě cyklistické trasy Prakšice – Uherský Brod,
jejíž vybudování předpokládá finanční
náklady ve výši cca 10,0mil. Stát se má
podílet částkou cca 6,0 mil a zbytek
dodá obec. Celkové předpokládané
finanční náklady na investice pro rok
2008 jsou cca 17,5 mil. Předpokládané
dotace jsou cca 7,5 mil.
Uvedené akce mohou být realizovány při dobré spolupráci zastupitelstva,
která je v každé obci zárukou pro zdárné splnění naplánovaných akcí, a hlavně rozvoje a dobré reprezentace obce.
Velká většina občanů naší obce majetkoprávní a společenský vývoj naší
obce posuzuje velmi pozitivně. Ale
i v naší obci se najde pár kverulantů,
kteří nebyli,nejsou a nebudou spokojeni nikdy s ničím a s nikým. Tato vlastnost je asi dědičná.
Tito vítečníci, tak jako jejich předkové, udržují rodinnou tradici nesmyslným anonymním oznamováním,
a tím pokračují v zachování anomálie
dědičné pro určité místní rody.
Jejich anonymní nezahálení a nesmyslné chování státních úředníků při
řešení anonymů, způsobuje ztrátu času
zaměstnancům obecního úřadu při
vyhledávání dávno schválených dokumentů, které byly předmětem jednání
na veřejných jednáních zastupitelstva
obce někdy v minulosti, jak se nakonec ukáže.
V tomto roce bylo podáno několik anonymních oznámení na činnost
obecního úřadu tj. nepřímo na starostu obce. V anonymním oznamování vedou tzv. ochránci přírody, kteří
sami přírodu často poškozují, a práva
spoluobčanů nerespektují. Oznámení
byla řešena příslušnými státní orgány
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a vyšším státním kontrolním úřadem.
Škoda ztraceného času a nervů. Myslíte si, že je to dobrá vizitka pro naši
obec?
Domnívají se místní kverulanti, že
v dnešní době není možné zjistit, kdo,
kdy a kam telefonoval nebo poslal do-

pis? Omyl.
Děkuji všem, kteří reprezentují naší
obec, a dělají nám dobrou pověst při
různých společenských událost a soutěžích.
Děkuji zaměstnancům obecního
úřadu, členům zastupitelstva, členům

výborů a komisí, kteří odvedli v průběhu roku dobrou práci pro naše občany a ve prospěch obce.
Vážení občané, přeji Vám příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí a životní pohody v roce 2008.
Vladimír Vlk, starosta obce

Slavnostní otevření nové komunikace v místní části Za Humny
Kdo přišel v neděli 21. října k místnímu pohostinství v Prakšicích, určitě nelitoval. Původně malá slavnost
k otevření nově vybudované místní
komunikace v části obce Za Humny
se změnila na velice zdařilou a pěknou
akci hodové neděle. Určitě k tomu přispělo i hezké počasí, které celou akci
prosvítilo podzimním sluníčkem.
Celá akce započala příchodem krojované chasy za doprovodu dechové
hudby Hradčovjanky. Poté jsme si
poslechli krátký projev a rekapitulaci o dohotoveném díle starosty pana
Vladimíra Vlka a přítomní zastupitelé
obce si připili šampaňským na zdar tohoto i dalšího díla. Nemohl chybět ani
pomyslný křest silnice šampaňským
a samozřejmě to nejdůležitější – přestřižení pásky starostou obce. Tento
slavnostní akt uzavřel oficiální část
celé akce a pak už přišel čas na veselí.
Krojovaní si zatancovali se členy
zastupitelstva, krojované děvčice pomohly roznést mezi obecenstvem vdolečky a nakonec bylo tanečníků plné
parkoviště. Účastníci této slavnosti si
mohli poslechnout i krátké vystoupení
hodové chasy, která za to sklidila velký
potlesk. Celá akce byla zakončena průvodem krojovaných po nově otevřené
komunikaci.
Jsem moc ráda, že se přišlo podívat

na naši malou slavnost tolik občanů.
Využili vlastně kromě jiného i možnosti vidět pohromadě krojovanou
chasu v Prakšicích, poslechnout si jejich vystoupení, protože poté se všich-

Rekapitulace o díle
kanalizace
plynofikace
vodovod
veřejné osvětlení
komunikace
celkem
státní dotace

ni přesunuli do vedlejší obce Pašovice,
kde probíhalo samotné hodové vyvolání stárky a stárka.
Více na obecních webových stránkách.

800.000 Kč
260.000 Kč
500.000 Kč
403.000 Kč
2.750.000 Kč
4.713.000 Kč
400.000 Kč

rok 2000
rok 2000
rok 2004
rok 2004
rok 2007
rok 2000
text a foto: Irena Bandriová

Podprogram rozvoje venkova
Tento program je dalším programem, který slouží k podpoře rozvoje
venkova. Ve Zlínském kraji je vyhlašován již od roku 2004, bylo v něm
podpořeno celkem 425 malých obcí
s finanční dotací celkem 281 mil. Kč.
Začátkem příštího roku bude vyhlášena další výzva k předkládání projektů k čerpání prostředků z tohoto
podprogramu na rok 2008.
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Je podporována:
1. obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
2. úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně
3. rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce a výstavba veřejného
osvětlení, čekárny na zastávkách.
Pro obce od 501 do 1 500 obyvatel
hradí z celkové částky projektu Zlín-

ský kraj 50% jako nenávratnou dotaci, 30 % hradí jako návratnou finanční
výpomoc s nulových úrokem a dobou
splatnosti 2 roky a 20% hradí obec ze
svého rozpočtu.
Výše maximální podpory je 1 mil.
Kč na jednoho žadatele.
Pro rok 2008 je na tento program
vyčleněno Zlínským krajem 51 mil. Kč.
Ing. J.Hefka
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Evidence obyvatel
Evidence obyvatel druhé poloviny letošního roku - ke dni 10.12.2007
Narození

Úmrtí

Přihlášení

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ondřej Jahoda
Aneta Mikuláštíková
Marie Anežka Rebrošová
Petr Müller
Nikol Zavadilová
Vítězslav Sedláček
Markéta Šrámková

František Běťák

Lenka Kovářová
Monika Mahdalová
Jitka Kuchynková
Lenka Kuchynková
Ladislav Kročil
Jana Němečková

Odhlášení
•

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni

Natalija Čertiščevová

10.12.2007 - 975.

Společenská kronika
V pátek 23. listopadu jsme přivítali ve slavnostně vyzdobené zasedací
místnosti OÚ naše nejmladší občánky Prakšic, kteří se narodili ve druhé
polovině roku 2007. Hezké kulturní
vystoupení předvedly děti z mateřské
a základní školy za vedení paní Marty Minaříkové. Rodiče i miminka obdrželi věcné dárky, kytičku a finanční
obnos schválený zastupitelstvem ve
výši 2.000 Kč. Po slavnostním zápisu
do kulturní kroniky se rodiče se svými
dětmi vyfotili již tradičně u naší kolébky. Fotografie posléze obdrželi ještě
všichni jako památku na tuto slavnostní událost.
Našimi nejmladšími občánky jsou:
Ondřej Jahoda, Aneta Mikuláštíková, Marie Anežka Rebrošová, Nikol
Zavadilová, Vítězslav Sedláček, Markéta Šrámková, Petr Müller
Ještě jednou blahopřejeme k narození miminek a přejeme hodně zdraví
a rodinné pohody!
Všechny fotografie z této akce opět
naleznete na www.praksice.cz
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Stejné blahopřání posíláme taky našim vzácným jubilantům, které jsme byli
osobně navštívit s věcným darem nebo se k návštěvě teprve chystáme. Vzácné
životní jubileum 80 let oslavil v měsíci říjnu pan František Vlk a poslední den
roku 2007 oslaví své krásné narozeniny – 85 let - paní Jiřina Běťáková.
Takže milí jubilanti: na vaše zdraví!
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Vyhodnocení letní fotosoutěže
V červnu letošního roku vyhlásila
kulturní komise při OÚ v Prakšicích
fotografickou soutěž s názvem „Léto
v Prakšicích“. Cílem bylo nafotit snímky z okolí naší obce a případně taky
nejrůznější letní momentky.
Do soutěže se zapojilo celkem 23
amatérských fotografů, z toho 11 bylo
mladších 18 let. Do konce měsíce října
nám bylo zasláno celkem 69 snímků.
Ty jsme následně rozdělili do dvou kategorií – do 18 let a do kategorie dospělých. Porota, složená z odborníků
v oblasti fotografie a výtvarného oboru,
anonymně těmto snímkům přiřadila
pořadí. Jako porotci snímky posuzovali: Mgr. Hana Mahdalová – ředitelka
ZUŠ Uh. Brod (výtvarný obor), Jana
Kovaříková - učitelka ZŠ Prakšice (výtvarná výchova) a Ivan Láska – profesionální fotograf z Uh. Brodu. Porota

nehodnotila ani tak přísně technickou
úroveň fotografie, ale spíše výtvarný
nápad, náladu, pocit a celkový dojem z
fotografie. Toto kritérium je velmi těžké posoudit, protože jde o individuální
pohled. Hodnotí se vlastní pocit a dojem z fotografie, což je věc subjektivní

V pátek 16. listopadu v podvečer se
všichni účastníci sešli v zasedací místnosti OÚ v Prakšicích na slavnostním
vyhodnocení soutěže. Místostarostka
obce Irena Bandriová všechny přítomné seznámila s průběhem celé soutěže,
předvedla vítězné snímky, vyhlásila vítěze a předala i věcné odměny. Nikdo
neodešel s prázdnou, každý účastník

si odnesl pamětní list, kalendář a malé
fotoalbum. Vítězové si pak odnesli
další věcné dárky, které věnovala Obec
Prakšice a hlavní cenu pro kategorii do
18 let (přehrávač MP 3) věnoval pan
Ivan Láska, kterému tímto ještě jednou
děkuji.
Velmi mě potěšil zájem účastníků
této soutěže, doufám, že to byl 1. roč-
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a každý pozorovatel se dívá na jeden
snímek odlišně. Proto se i vám může
stát, že si řeknete: tento snímek je hezký, tento se mi nelíbí, tato fotografie mi
nic neříká a tato se mi líbí, ačkoli ani
nevím proč. Porota měla rozhodování
určitě těžké a rozhodla následovně.

V kategorii do 18 let získali :

V kategorii dospělých :

1. místo
Jakub Kadlček (12 let)

1. místo
Michaela Blahová

2. místo
Romana Bandriová (14 let)

1. místo
Karek Vlk ml.

2. místo
Lukáš Durďák (14 let)

1. místo
Zdeněk Vlk st.

zvláštní cena
Leona Nevařilová (13 let)

1. místo a zvláštní cena
Josef Kaňa

ník a že společně vymyslíme téma ročníku dalšího. Téměř všechny snímky
zachycují okolí obce Prakšice, některé
se určitě využijí na propagační materiály, ostatní zůstanou v archivu obce.
Všechny soutěžní snímky i fotoreportáž z předávání cen si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
foto a text: Irena Bandriová
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Uherskohradišťská Diakonie otevírá novou relaxační místnost
Rok se sešel s rokem a hradišťskou
Diakonii ČCE – středisko Cesta, čeká
další krůček na cestě rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb, určených
mentálně postiženým klientům. Připomeňme, že 13. října loňského roku
byla do provozu oficiálně uvedena
vysokozdvižná plošina, která posílila bezbariérovost denního stacionáře, střediska Cesta. Rok na to, v pátek
12. října, se uskutečnilo slavností otevření nové relaxační místnosti zvané
Snoezelen. Pomůže klientům střediska
Cesta a může pomoci i vašim blízkým.
Blíže nám problematiku osvětlila
ředitelka střediska Cesta Zuzana Hoffmannová.
Co si má člověk neznalý představit pod slovem „Snoezelen“?
Jedná se o speciálně vybavenou místnost, určenou pro relaxaci a navození
klidu. Název Snoezelen je odvozen od
slov Snuffelen, tj. čichat, Doezelen, tj. podřimovat. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla,
zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je
potřeba prostředí, ve kterém je možné se
koncentrovat, vnímat své okolí. A právě
takové prostředí jsme v našem středisku
vytvořili chystáme se je uvést do života.
Na jakém principu Snoezelen
funguje?
Metoda Snoezelen v sobě spojuje
myšlenku dynamiky s relaxací. V klientovi probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť. Klienti jsou tak vedeni k chápání reality,
k chápání, co znamená slyšet, vidět,

cítit, ochutnat, dotknout se... Je jim
umožněno prožívat nejrůznější pocity
jako je štěstí, podrážděnost, uspokojení... Metoda vychází z předpokladu,
že naše smysly jsou snadno oslovitelné
v ovzduší pohody.
Podobně to funguje asi také u lidí
zdravých...
Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám místa, kde
se cítí příjemně. Postiženým lidem je
nutné takováto místa vytvořit. Zesílením některých podnětů s vyloučením
podnětů rušivých je klient motivován
k vnímání. Stimulace auditivních, vizuálních a hmatových smyslů, ke které dochází během terapie, tak
může významně ovlivnit jeho
další vývoj.
Co všechno Snoezelen obsahuje? Čím na klienty působíte?
Metoda Snoezelen využívá
kombinaci účinků světla a vodní postele k navození pocitu
uvnitř dělohy, a tím i psychické pohody, podporující rozvoj
pohybových schopností tělesně
postižených klientů. Využívají
se vonící předměty, zvukové
nástroje, polštáře, deky, bloky
z pěnové hmoty, tlumené světlo, svíticí řetězce, vodní válce
s bublinkovým efektem, aromatické svíčky, zrcadlové koule, meditační hudba...
Komu může Snoezelen pomoci?

Všem, kdo mají v domácí péči člověka s hlubším mentálním či kombinovaným postižením. Těm všem jsou
dveře našeho střediska, a tím i Snoezelen, kdykoliv otevřeny. Kdykoliv znamená v provozní době denního stacionáře, tedy ve všední dny od 7.30 do
15.00. Doporučuji navštívit uherskohradišťské středisko Cesta na adrese
Na Stavidle 1266, případně se telefonicky domluvit na číslech 572 557 273,
737 507 915. Budeme se na vás těšit!
Za středisko Cesta – Diakonie CCE
Mgr. ADÉLA KOTKOVÁ

Plesová sezóna v Prakšicích
Sobota 12.ledna 2008 sportovní ples. Hraje Kasanova + disko BARANEK.
Začátek v 19.30 hodin v kulturním sále v Prakšicích.
Sobota 19.ledna 2008 ples SRPŠ při ZŠ Prakšice.
Hraje skupina TRINOM. Na programu polonéza žáků 9.třídy, začátek v 19.30 hodin.
Sobota 26. ledna 2008 farní ples, podrobnosti na plakátech.
Sobota 2. února 2008 hasičský okrskový ples. Hraje skupina Tempo, začátek v 19.30 hodin.
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Střípky ze školy
Týká se to také tebe
Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě vyhlašuje každoročně literární a výtvarnou soutěž pod názvem Týká se to také
tebe. Naše škola se již mnohokrát zúčastnila se svými výtvarnými pracemi, letos jsme se zapojili i v literatuře. A dopadli
jsme velmi dobře, přesněji řečeno výborně.
Ve výtvarné části s podtitulem „Svět očima skutečnosti a fantazie“ získala 2. místo Leona Nevařilová, 3. místo Tereza Gajdůšková a za kolektivní práci získaly 2. místo žákyně 5. třídy Iveta Gajdůšková a Veronika
Sedláčková. V části literární vybojovala 1. místo Lenka Kučerová s básní
nazvanou Dub. Všem gratulujeme!

Mikulášský rej
Počátek prosince je spojen se svátkem svatého Mikuláše, který se svou
družinou navštívil i naši školu. Školní klub pod vedením paní učitelky
Horonyové uspořádal v pondělí 3. 12. 2007 „rej masek“. V sále školy se
sešlo spoustu malých andílků, čertíků a jeden Mikuláš (viz titulní strana).
Pro děti byly připraveny hry, soutěže, zatančily si a nakonec byly oceněny
všechny masky nějakou drobností. Zasloužili si to všichni, neboť masky
byly opravdu krásné. Deváťáci převlečení do kostýmů při tom všem pomáhali. Své úlohy se zhostili výborně a z některých čertů šel až strach.
Naopak andělé vypadali opravdu andělsky. Máme radost i z účasti rodičů, kteří doprovodili své ratolesti. Doufáme, že se dětem odpoledne líbilo
a příští rok se zase sejdeme.
Mgr. Monika Mahdalová

Vánoční koncert Stonožky
Jednou z odměn, které se mohou dostat dětem zapojených do hnutí Na vlastních nohou Stonožka, je účast na natáčení vánočního koncertu v pražské Lucerně. Mezi 1500
dětmi z celé republiky bylo i 40 žáků ze Základní školy Prakšice. V pátek 7. prosince 2007
si museli všichni přivstat, protože cesta do Prahy trvá několik hodin, ale určitě stála zato.
Před koncertem si děti mohly prohlédnout předvánoční Prahu. Prošly se Václavským
náměstím, mohly koupit dárky jak v Domě knihy, tak v krámcích na Staroměstském náměstí. Čas rychle plynul a blížila se 15. hodina, kdy začínal stonožkový koncert.
Nejprve před děti předstoupil režisér pořadu pan Antonín Vomáčka, který udělil poslední pokyny před zahájením koncertu a natáčením pořadu. Poté na pódium
vběhl Vojta Kotek, který přivítal všechny přítomné a popřál dobrou náladu. Velkým
potleskem děti přijaly paní Bělu Gran Jensen, prezidentku hnutí Na vlastních nohou
Stonožka, která všem poděkovala za jejich celoroční práci a popřála dobrou zábavu.
A pak to začalo. Na pódiu se střídali různí hosté. Nejprve se představil dětský pěvecký sbor Mariella z Plzně, jejichž vánoční písničky a koledy zazněly vícekrát. Se svými
hity rozezpíval posluchače Jiří Macháček se skupinou MIG 21. Dalším hudebním
hostem byl mladý zpěvák Josef Vágner. Poté Vojta Kotek pozval na pódium gen. Josefa Prokeše, který vyprávěl, jak důležitá je pomoc dětí jiným dětem i o tom, jakým
způsobem pomáhají vojáci dopravovat zakoupené potřeby pro děti do zemí, které
jsou postižené válkami. Následovalo další hudební vystoupení. Tentokrát sál rozvlnil
Michal Hrůza se skupinou Hrůzy např. se svou písní Bílá velryba. V příjemné společnosti čas rychle ubíhá. Koncert se chýlil k závěru. Ten byl vyhrazen opět dětskému
pěveckému sboru Mariella, se kterým si koledy s chutí zazpívalo i obecenstvo.
Nás čekala cesta zpět do Prakšic. Krásné dojmy z příjemně prožitého dne si mohou všichni připomenout ze záznamu České televize. Celý koncert bude vysílán tradičně na Štědrý den v pravé poledne na ČT1.
Mgr. Marcela Chmelová, ZŠ a MŠ Prakšice
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Dub
Jdu si po vyšlapané cestičce,
uvidím slavíka.
Sedí si na větvičce
a silně naříká.
Tak jdu cestou dál,
v lese se mi líbí.
Tady je pravý ráj,
v tom zahlédnu lidi.
Kráčí si to k velkému dubu,
bude mu přes 100 let.
Náhle poráží ho dolů,
už nic nejde vrátit zpět.
Kolik let mu to trvalo,
než vyrostl do výše.
Teď ho něco srazilo
a odchází do říše.
Jdu si po vyšlapané cestičce,
uvidím slavíka.
Kde seděl na větvičce,
už nemůže naříkat.
Lenka Kučerová, VI. třída
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Škola a evropské fondy
Zlínský kraj připravuje pro příští rok vyhlášení tzv. globálních grantů v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Jde o granty na rozvoj počátečního vzdělávání ve Zlínském kraji (základní školství) v těchto oblastech:
1. Zvyšování kvality ve vzdělání – např. rozšíření výuky cizích jazyků, využívání výpočetní techniky ve všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětech, rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností, schopnost týmové spolupráce, podpora technického vzdělání, partnerství škol, zkvalitnění matematických základů apod.
2. Rovné příležitosti dětí a žáků – zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj poradenství a služeb
pro tyto žáky.
3. Další vzdělávání pracovníků škol – metodická podpora výuky cizích jazyků, realizace odborných praxí v zahraničí,
zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků, zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti řízení.
Na léta 2008 – 2013 může Zlínský kraj čerpat na tyto aktivity asi 750 mil. Kč. Příjemcem podpory mohou být obce,
školy a školská zařízení. Dotace na realizaci projektu bude 100 %. První výzvy k předkládání projektů se předpokládají
v dubnu a květnu příštího roku.
Ing. Josef Hefka

Ve školce se jenom nehrajeme
Nový školní rok přinesl do našeho školství nové změny. Bylo uzákoněno předškolní vzdělávání podle
Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Pro náš
pedagogický kolektiv však nic nového, protože podle něho plánujeme
předškolní vzdělávání již od r. 2003.
Nový školní rok přivedl do mateřské školy ty nejmladší. Třídy ožily
dětským smíchem,pláčem a halasem. Starší děti se po prázdninách
těšily na své loňské kamarády, nově
příchozí děti čekalo první odloučení od maminky. Najednou se ocitly
v neznámém prostředí a zakusily pocit nejistoty a obav z toho, co je čeká.
Nebylo zvláštností, když dítě odcházelo do třídy s úsměvem a maminka
domů se slzičkami. Naší snahou je,
aby děti prožívaly pobyt v mateřské
škole v pohodě, s pocitem radosti
a uspokojení, proto si musíme společně uvědomit, že vše nejde najednou,
a jak čas postupovat obešlo se loučení
bez slziček. Vzhledem k tomu, že část
dětí tráví v mateřské škole podstatnou
část dne, je tato pro ně vedle rodiny
druhým sociálním a též stabilním prostředím, v němž se děti pohybují, a to
její důležitost ještě podtrhuje. I když
se snažíme, aby se život v mateřské
škole přiblížil tomu rodinnému, platí stále, že vychovávat dítě znamená
věnovat mu svou lásku, energii a čas
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a to jak ve škole, tak i v rodině.
V mateřské škole došlo k uvolnění režimu dne, podpoře volné hry,
jako významné činnosti dítěte i formy vzdělávání. Vstřícná komunikace
vede k tomu, že se děti mají možnost
cítit dobře a vstřícná a empatická
učitelka si snáze dítě získá. Děti pak
dokáží otevřeně hovořit o všem, co je
trápí a co prožívají, co chtějí. Komunikativní kruh je jednou z novinek,
která dává dětem svobodně hovořit
a vyjadřovat se o všem, co je zajímá,
ale taky mlčet, když zrovna nemají povídavou náladu a chtějí jenom
poslouchat, o čem si ostatní povídají
a co zažily.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd

podle věku a obě třídy jsou věkově
smíšené. Jsou jim nabízeny různé
činnosti /kreslení, modelování, vyrábění, zpívání, dramatika, aj./ učí
se sebeobsluze, stolování, společenskému vystupování a chování. Třída
,,sluníček,, je pro ty mladší a třídu
,,srdíček,, navštěvují předškoláci.
Starší děti mají možnost po krátkém
odpočinku věnovat se svým zájmům
v odpoledních kroužcích – výtvarném, hudebním, ve flétničce, dramatické výchově. Školáci navštěvují
kroužek grafomotoriky. Oblíbené
jsou pohádky v hrané mateřské škole, na ty se rády přijdou podívat i děti
z první a druhé třídy ZŠ a děti z MŠ
Pašovice. Činnosti a akce, které dě-

Pečení brambor
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tem učitelky připravují a nabízí jsou
zajímavé a různé.
S dětmi pracujeme ve skupinkách
a je toho hodně, co musí učitelka
sledovat a zvládnout /stále mít oči
jako ostříž, mít ruce připravené na
pohlazení, utírání slziček, úsměv pro
povzbuzení, pevné nervy, být připraveny věnovat se nadaným dětem,
pomoci potřebným, suplovat rodi-

čovkou výchovu v oblastech, které
schází,a tak bych mohla pokračovat
dál a dále/.Představa o tom, že si učitelka „jen hraje“ je hodně mylná.
Těší nás, že naše děti jsou úspěšné
v základní škole a obstojí v šikovnosti
i ve srovnání s ostatními školkami.
Vánoce jsou přede dveřmi a děti
se na ně těší. Vymýšlejí, čím by překvapily své blízké a čím by je poda-

rovaly, těší se na dárečky, které naleznou pod stromečkem, těší se na
společné vyrábění vánoční výzdoby
s maminkami, besedu s panem kaplanem Bohumilem, koledování a zpívání u vánočního stromečku. A my jim
přejeme, ať se jim jejich přání naplní
a všem hezké a spokojené svátky.
Marta Minaříková

MŠ
Prosinec 2007
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Víte že...
Autorem československého znaku
na Základní škole v Prakšicích je kamenosochař Martin Stehlíček z Bojkovic, který žil v letech 1906-1959. Je
autorem mnoha sakrálních soch na
Bojkovsku a Uherskobrodsku.
Znak sám navrhl a v letech 1940
– 1950 vyrobil. Nejprve byl vytvořen
sádrový model, z něj byla vyrobena

sádrová forma ,do které byla nalita tzv.
cementodrť. Zadní část znaku je vyztužena železnou armaturou.
Definitivní podoba detailů byla dokončena po ztvrdnutí směsi a odstranění formy ručním sekáním.
Jde o státní znak z první republiky
(Masarykův), kde je na hlavě lva koruna, uprostřed znaku je dvojitý kříž se

třemi pahorky.
Celkem byly vyrobeny tři identické kusy, z čehož jeden je v Prakšicích,
jeden (poškozený) je uložený v domě
autorova syna v Bojkovicích. Kam byl
dodán poslední znak není známo.
Ing.J.Hefka

Oznámení

V měsíci říjnu Obec Prakšice vyhlásila výzvu pro občany o možnosti přihlásit se k odběru obědů ze
školní jídelny v Prakšicích. Dohoda s vedením školy a školní jídelny zněla, že pro rozjezd této služby a její
rentabilnost je potřebných minimálně 40 zájemců. K odběru obědů se přihlásilo pouze 7 osob.
Oznamujeme tímto občanům, že pro nezájem a nesplnění daných podmínek nebude v současné době
jídelna ZŠ Prakšice službu vaření obědů pro veřejnost provozovat.

Pozvánka
Zveme vás všechny na

tradiční koncert
pěveckého sboru Dvořák,
který se koná
v sobotu 5. ledna 2008 v kostele Krista Krále.
Začátek v 17.30 hodin.

Děkuji všem autorům článků,
kteří v letošním roce přispěli do všech vydání Prakšických novin
a těším se na další spolupráci při tvorbě našich obecních novin.
Za členy obecního zastupitelstva a zaměstnance obecního úřadu
vám, vážení spoluobčané, přeji krásné prožití Vánoc, sváteční pohodu, klid a lásku.
Do celého roku 2008 hlavně pevné zdraví, hodně pracovních i osobních úspěchů a rodinného štěstí.
Irena Bandriová, místostarosta obce
strana 10
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Dětský čin roku
Záchrana lidského života, Pomoc
v rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě,
Dobrý nápad – to jsou názvy kategorií projektu Dětský čin roku, jehož
hlavní myšlenkou je podporovat děti
v konání dobra. Tento projekt mapuje,
kolik statečných a užitečných skutků
děti vykonaly a zároveň je nabádá, aby
o nich mluvily a staly se příkladem pro
ostatní. Do projektu se mohou zapojit
děti, které třeba i maličkostí pomohly,
vykonaly něco dobrého.
Základní škola Prakšice již 17 let
spolupracuje s hnutím Na vlastních
nohou Stonožka. Výrobou vánočních
přáníček, prodejem drobných dětských
výtvorů a pořádáním akcí se snaží získat co nejvíce finančních prostředků,
které následně pomáhají jiným dětem
– třeba na druhém konci světa. Z těchto prostředků jsou zakoupeny školní
pomůcky, sanitky, vybavení do škol –
prostě vše, co potřebují děti jak u nás,
tak i ve válkami sužovaných zemích.
Ve škole pracuje žákovský parlament, který se práce navíc opravdu
nebojí. Na jaře loňského roku zorganizoval v pořadí již druhý dětský bál.
Ale nebyl obyčejný. Veškerou organizaci převzali žáci sdružení v parlamentu, kteří přizvali i své spolužáky. A byl
to bál se vším všudy, včetně ruličkové
tomboly, občerstvení, výzdoby, ozvučení a moderování programu. Všichni
věděli, že výtěžek letošní akce poputuje na výstavbu vodovodu v jedné
afghánské škole v distriktu Kohestán.
Pro malé organizátory bylo velkým zadostiučiněním jak spokojenost malých

spolužáků, výtěžek, a určitě i pocit, že a ostatních hostů. Děvčata převzala i
akci zvládli zcela sami, pouze s dohle- spoustu dárků, které jim budou dloudem dospělých.
ho připomínat mimořádný zážitek. Vše
Mysleli jsme, že náš nápad by mohl zaznamenávala Česká televize i píšící
zajímat i ostatní. Proto jsme svůj pří- novináři s fotografy. Slavnostním vyspěvek zaslali do projektu Dětský čin hlášením provázel Aleš Háma, dětem
roku 2007. Jaké bylo naše překvapení, zazpívala finalistka soutěže Superskdyž v příloze Učitelských novin v září tar Soňa Pavelková. Také školy, které
tohoto roku jsme mohli číst i náš pří- mají tak šikovné děti, byly odměněspěvek, který odborná porota vybrala ny. Zástupkyně ředitele Mgr. Marcela
spolu s dalšími čtyřmi do finále soutěže. Chmelová převzala symbolický šek na
O vítězi měla rozhodnout dětská porota 10 000,- Kč. Peníze jsou určeny na zazasíláním svých hlasů v listopadu.
koupení školních pomůcek. Na závěr
Náš „dobrý nápad“ se asi líbil. Bylo bylo pro všechny připraveno pohoštění.
velmi příjemné slyšet z telefonního
Chovat se slušně, nebýt lhostejní
sluchátka gratulaci k vítězství a pozvá- k osudu jiných lidí, pomáhat druhým
ní k slavnostnímu převzetí ocenění na – to všechno by mělo být samozřejpražské staroměstské radnici. Všech mostí. Jsme rádi, že to všechno není
12 členů parlamentu se nemohlo zú- v prakšické škole pouhou frází.
častnit, ale velmi dobře se této úlohy
Mgr. Marcela Chmelová
zhostily zástupkyně žákovského parZŠ a MŠ Prakšice
lamentu Monika Andrýsková
a Kateřina Hlavínová.
6. prosinec 2007 se pro ně
stane jistě nezapomenutelným
dnem. Dlouhá cesta do Prahy
byla vyvážena krásnými zážitky. Slavnostní oběd ve stylovém botelu Admirál na Vltavě byl příjemným úvodem k
hlavnímu bodu programu. Ve
14 hodin v Brožíkově síni na
Staroměstské radnici v Praze
převzaly naše žákyně ocenění
Dětský čin roku. Následovala
mnohá blahopřání od zástupců
ministerstva školství, zdravotnictví, pražského magistrátu
a samozřejmě firmy Whirl- Ceny převzaly Monika Andrýsková a Katka
pool, která celou akci zaštiťuje, Hlavínová

Odstoupení výboru TJ Sokol Prakšice-Pašovice
V pátek 30.11.2007 se konala členská schůze TJ Sokol Prakšice-Pašovice.
Schůze se zúčastnilo zbylých pět
členů výboru TJ, jeden člen výboru
byl omluven.
Přestože informace o konání
schůze byla několikrát zveřejněna
v místním rozhlase obce Prakšice a Pa-
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šovice, dostavilo se na ni pouhých 6
členů TJ Sokol. Tato skutečnost svědčí
o naprostém nezájmu členů TJ obou
obcí o činnost a výsledky TJ a o získání možných informací o problémech,
které TJ Sokol má a je jich mnoho.
Tento nezájem trvá již několik let
a to i přes snahu stávajícího výboru o
získání dalších dobrovolných funkci-

onářů, kteří by pomohli chod TJ zajišťovat.
Na základě těchto skutečností došli členové výboru TJ k rozhodnutí, že
ke dni 30.11.2007 odstupují ze svých
funkcí. Znamená to, že v současné
době TJ Sokol nemá vedení a nikdo
jej navenek nezastupuje. Tyto skutečnosti byly oznámeny vedení obce
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Prakšice i Pašovice.
Z těchto důvodů je téměř nemožné, aby fotbalová mužstva TJ pokračovala v rozehraných soutěžích na
jaře příštího roku a to i přesto, že
všechna družstva si po skončení podzimní části ve svých soutěžích vedou
velmi dobře.
Další pokračování v soutěžích
není ekonomicky zajištěno a bylo by
hazardem pokračovat v soutěžích
v jarní části.
Z tohoto důvodu se obracíme zno-

vu na členy TJ Sokol obou obcí a vyzýváme je k účasti na členské schůzi,
která bude ještě znovu svolána do
konce letošního roku, v pátek 28.prosince v 18.00 hodin na OÚ Prakšice
a měla by definitivně rozhodnout o
dalším fungování TJ Sokol.
Při této příležitosti bychom chtěli
poděkovat panu Františku Koníčkovi, hospodáři TJ za práci, kterou za
několik desetiletí vykonal ve funkci
hospodáře TJ, poněvadž po ukončení
podzimní části soutěží oznámil ukon-

čení práce pro TJ.
Bývalý výbor mu za dlouholetou
práci poděkoval a předal mu malý dárek.
Tímto vyzýváme zájemce o práci
hospodáře, aby se v případě zájmu
o tuto práci informovali u pana V.Pluháčka nebo pana J.Kadlčka, ale jen
v případě, že do konce roku dojde
k rozhodnutí o pokračování družstev
TJ v jarní části soutěží.
Bývalý výbor TJ SOKOL

V posledním vydání obecních novin jste si mohli přečíst článek o PTP. Předkládáme vám
další názor na toto téma, které nám poslal pan František Hefka.

PTP – vojenské tábory nucených prací
Znovu jsem si přečetl v Prakšických
novinách č. 3 článek o útvarech PTP
(pomocné technické prapory). Tento
článek si dovolím doplnit a vysvětlit co
byly PTP a kdo byli PÉTÉPÁCI.
PTP byly zřízeny v roce 1950. Úkolem těchto útvarů byla převýchova politicky nespolehlivých osob v padesátých letech. Převýchova se děla třemi
způsoby: manuální prací, politickým
školením a izolací od ostatních občanů.
PTP se dělily na lehké (práce v lesích,
kamenolomech, při stavbách silnic
a tunelů, letištních ploch, ale i práce na
stavbách vojenského i civilního sektoru) a těžké (práce v hlubinných uhelných dolech). PTP byly zřizovány na
území celé Československé republiky
na základě § 39 branného zákona. Do
konce roku 1953 bylo vybudováno 23
útvarů. PTP byly zrušeny k 1.5.1954.
Kdo byli PÉTÉPÁCI? Do útvarů
PTP byli zařazeni občané od 17 do 60
let věku, u nichž se předpokládalo (tj.
bez důkazů), že by mohli škodit budování státu, rozvoji socialismu a komunismu nebo i velmocenským zájmům
Sovětského svazu. Byli označení klasifikací „E“.
Již 5. září 1950 byli do tzv. lehkých
PTP povoláni duchovní, řeholníci, seminaristé, kteří údajně neměli kladný
postoj k lidově demokratickému zříze-
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ní. Následovali drobní živnostníci, rolníci, vysokoškoláci, profesoři, učitelé,
bývalí západní vojáci z 2. světové války, členové buržoazních rodin atd. Do
PTP je navrhovali funkcionáři Akčních
výborů národní fronty a různé politické komise. Služba u PTP byla hrubým
porušením branného zákona a byla
využita pro politickou perzekuci. Po
pěti letech služby měli být příslušníci
PTP deportováni mimo území našeho státu. K tomu nedošlo v důsledku
úmrtí Stalina a Gottwalda a na nátlak
mezinárodní veřejnosti.
U PTP se vystřídalo na 60 tisíc PÉTÉPÁKU. Dnes je nás kolem 6 tisíc.
Z Prakšic jsme byli 4. Klasifikace „E“
byla rovněž zrušena k 1.5.1954. Přesto toto označení nás nadále provázelo
v kádrových posudcích podniků.
Můj zpětný pohled na tzv. vojenskou službu
U 53. PTP města Libava jsem pobyl
3 roky, 3 měsíce a 25 dní. Odborné pracovní zařazení: dělník v kamenolomu,
dřevorubec, stavební dělník, koňař na
stahování klád v lese, manipulační dělník na vojenské pile, dělník na vykládku kamení ze železničních vagónů.
Naše tajné vojenské zbraně: krompáč, lopata, kladivo, pila, pantok apod.
Kultura: k dispozici Gottwaldova knihovnička, denní tisk žádný, rádio za-

kázáno, kino neexistovalo a brožury
sloužící k přeškolení (například kráva Nitka 60 litrů mléka denně dává
apod.).
Ubytování bylo v ústraní mimo
civilní občany. Pracovní doba: úkol
musí být splněn bez ohledu na čas.
Poslední rok osmihodinová. Odměňování: prvních 28 měsíců žold a cigarety. Potom jsme byli odměňováni za
vykonanou práci dle norem úkolové
nebo časové mzdy a to podniky, pro
které jsme pracovali. Příslušná vojenská správa nám z této mzdy strhávala částku na stravu, ubytování, otop,
ošacení a část pro odměny velitelů.
Teprve zbývající částka se vyplatila
pracovníkovi v hotovosti, ale jen polovina. Druhá polovina byla uložena
na spořitelní knížku uloženou u velitele bez možnosti výběru. Při měnové
reformě v roce 1953 došlo ke znehodnocení úložky v poměru 1:50.
Dnes jsme PÉTÉPÁCI celorepublikově organizováni, vydáváme informační Zpravodaj, různé, hlavně vzpomínkové knížky, zúčastňujeme se na
různých akcích atd. Nehlásíme se pod
zprofanovaný název „černí baroni“.
My jsme byli a jsme PÉTÉPÁCI.
Tímto stručným článkem bych
chtěl odpovědět na časté dotazy občanů, jako to bylo u PTP.
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Zrcadlo času
( díl sedmý)
Sedmý díl seriálu Zrcadlo času bude o Vinohradech. Až do dnešních časů si tato část obce zachovává svou osobitost,
která je způsobená nejen větší odloučeností od centra obce, ale zejména svou historií. A historie Vinohradů souvisí samozřejmě s vinařením. Vždyť i nejstarší prakšická obecní pečeť z roku 1687 má znaku hrozen a dva vinařské nože.
Nejstarší zmíňky o existenci vinohradů v Prakšicích jsou již z 15. století. První byly ve Staré Hoře-nazývané Staré vinohrady ( lokalita poblíž současné skládky u UB ). Do tamních vinohradnických „bůd“ byly při morové epidemii v r. 1710
odvezeni občané nakažení morem. Jídlo jim tam vozili ale vrátit zpět do obce se mohli až po odeznění epidemie. Situace
s vystěhováním nakažených prakšičanů se později opakovala v roce 1866 po prusko-rakouské válce při nákaze cholerou.
Zemřelo tehdy 60-80 lidí. Souběžně s vinohrady na Staré Hoře byly postupně vysázený vinohrady nové-na Nové Hoře
–dnešní Vinohrady a na stráních v Greftech. Víno se zde pěstovalo až do roku cca 1880, kdy vinice zanikly z důvodu „vinného moru“ ( perenospory) a přeměnily se v ovocné sady. Prakšické víno bylo sice nevalné kvality ( tak se píše ve starých
kronikách ), ale rozloha vinohradů byla poměrně velká a tak se muselo postarat o odbyt. Víno sloužilo jednak k vlastní
potřebě a k „obveselení“ v tehdejších těžkých časech, současně se musel odvádět povinný vinný desátek šlechtě a pro přebytky si jezdili šenkýři a obchodníci ze Slezska a severních Uher, kde víno neměli žádné. Obec sama neměla společného
vinného šenku a proto hospodáři šenkovali sami, jeden po druhém, dle přesně stanoveného pořádku.
V roce 1751 se v Prakšicích vyšenkovalo poddanými lidmi mladého vína 63 věder a 26 másů. (vědro mělo 40 másů
a činilo asi 56 ½ litru)
Vinaření se i v Prakšicích řídilo „horenským právem“, které mělo velmi přísné „artikule“, například zde byly exemplární hrdelní tresty pro zloděje třeba jen několika hroznů...
Ale zpátky k naší popisované ulici – kVinohradům. V sousedství vinic se stavěly vinohradnické bůdy, které neměly
zděný komín a nemusely mít tedy číslo popisné. Patřily buď sedlákům a nebo tzv. hoferům-obyvatelům Prakšic, kteří neměli vlastní dům a vlastnili jen kousek vinohradu. Po zániku vinic se tyto bůdy postupně přebudovaly na rodinné domky.
Samozřejmě v nich bydleli od začátku ti nejméně majetní občané Prakšic. Skromnost a jednoduchost části Vinohrady je
patrná dodnes. Vinohrady jsou pro mnoho spoluobčanů Prakšic téměř neznámé ( někteří zde nebyly i desítky let ) a nutno
podotknout, že i sami současní obecní zastupitelé, mají k Vinohradům mírně řečeno, poněkud rozpačitý vztah.
Samotní obyvatelé Vinohradů jsou však na svoji část obce hrdi. Žijí uprostřed krásné přírody a není hezčí výhled na
celou vesnici, na Jeleně, Horňáky, Podubí, na vzdálené Vizovické vrchy a Velkou Javořinu, než právě odtud. Kde můžete
na jaře po ránu slyšet slavíka, kde v zimě z okna pozorujete srnky v zahradě a která část obce má svou vlastní hymnu?
Vinohrady ji mají. Vinohraďan -kapelník Jan Chmelina (1890) z č. 172 napsal pro kluky z Vinohradů píseň, která se stala
hymnou a zpívala se na tanečních zábavách v pozoru :
„ My jsme chlapci z Vinohradů, přišel měsíc listopad, co jste si kdo vydělali, zima se vás bude ptát.Jeden chodí bez
košule, druhý zase bez gatí, počkajte vy sakra lumpi, šak vás zima vyplatí.“

Domek Eliáše Holovatého (1862) č. 140 ve Vinohradech. Na zápraží stojí František Šuranský (1883)-původem z Nedachlebic a později znamenitý prakšický včelař a jeho milá Marie roz.Holovatá (1886). Pohled od lesa, z roku cca 1905. Dům později
vlastnil Jan Chmelina a pak Štěpán Šťastný ). Střecha je chráněna šindelem. Vyráběl se ručně štípáním z měkkého smrkového
nebo modřínového dřeva. Dřevo se kácelo v zimě, kdy jsou stromy bez mízy a jejich dřevo je pak velmi odolné a trvanlivé. Před
položením se nechal šindel cca tři měsíce vysušit a rozměrově stabilizovat.
Foto nyní. Domek č. 140 vlastní a rekonstruuje Pavel Müller (1975). Na dvoře má chovnou stanici čistokrevných psů různých
ras, včetně párku mývalů. Dřevěný plotek proto zůstal a zvýšil se. Květiny v zahrádce nahradil výběh pro psy. Vstup do domu je
nyní ze dvora. Vpravo je dům č.124 pana Vladimíra Tlacha (1950)- dříve Ulčíkovo.
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Dům Aloise Kostelníka (1920) č. 97- ten cihlový a napříč. Foto z 60.let. Byl postavený po zboření zadní části domu
Jana Gajdůška (1866)-později Němečkovo, který zde stával dříve. Přední část byla ponechána jako výměnek dědáčků.
Pijáčkových, kteří zde dožili a teprve potom byla zbořena.
Nyní v domě bydlí Marie Kostelníková (1921) s rodinou své vnučky paní Matouškové, která dům opravila a zmodernizovala. Smrky vlevo na fotografii za uplynulých 40 let dům již předrostly...

Došková chaloupka č. 165 s převislou střechou nad zápražím patřící Františku Varaďovi (1865). Fotografie z r.cca 1920.
Došková střecha se vyráběla ze slámy, kterou lidé získávali běžně na polích. Tradičně to u nás bývala sláma ze žita, ale pozor,
obilí nesmělo být ještě dozrálé Došky se nazývají dvojice slaměných snopků, které byly převázané krouceným slaměným
provazem (povříslem). Došky se přehazovaly přes latě na střeše a utahovaly. Tloušťka takových došků bývala alespoň 250-350
mm. Podle toho, jak se kladly, mohla vzniknout buď plocha hladká, nebo zubovitě vrstvená (odstupňovaná). Takové doškové
střechy musely mít sklon alespoň 45°, aby po nich mohla snadno stékat voda. Hřebeny střech a okolí komínů se pak zpevňovalo a zatěžovalo hliněnou mazaninou nebo drny a vykrývaly se pruhy šindele. Termoizolační vlastnosti doškové krytiny silné 350 mm odpovídají tepelnému odporu 14 cm pěnového polystyrenu a zachovávaly si přitom výbornou paropropustnost.
Obdobné chaloupky nahradily původní vinohradnické bůdy.
Připravil František Buráň,
Nyní v domě s č.p. 165 bydlí rodina Maráškova a Fojtáchova.
Pod Vinohrady 120
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