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Příjemné prožití velikonočních svátků přejí zastupitelé a zaměstnanci obce

Prakšické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se velikonoční svátky, přichází jaro a s ním i první číslo našich
novin.
Letošní rok jsme zahájili již podruhé 1. ledna ohňostrojem na hřišti, další týden v lednu se konal dětský karneval, kterého se zúčastnilo
poměrně málo dětí.
V obci proběhla tříkrálová sbírka
a fašankový průvod, který tradičně
pořádali naši hasiči.
Podařilo se nám vyřídit stavební
povolení na přístavbu našeho pohostinství, bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele a od února se
v pohostinství pracuje.
Začátek roku je obdobím, kdy se
podávají žádosti o dotace. I v letošním roce jsme podali žádost o dotaci
na Zlínský kraj na rekonstrukci pohostinství a na vybudování kanalizace v části obce Horní Konec.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádost o dotaci na
opravu tří křížů v obci.
Předpokládám, že v měsíci dubnu
budeme vědět, jestli dotace dostaneme.
V současné době běží stavební
řízení na výstavbu garáží ve dvoře
obecního úřadu. Zde hrozí reálné

nebezpečí, že řízení se s ohledem na
vyjádření jednoho z účastníků řízení
protáhne z důvodů jeho podání námitky proti stavebnímu povolení.
Připravujeme projekt na výstavbu vodovodu a chodníku od bytovky
směrem ke kostelu v ulici Za Humny.
S ohledem na neochotu majitelů rodinných domů odprodat pozemek
k položení vodovodu povede tento
vodovod i chodník jen k domu čp. 87.
Zpracovává se projektová dokumentace přeložení chodníku v zatáčce u čp.23 s tím, že chodník bude
přeložen směrem k potoku a na volné ploše od hranice silnice III. třídy
bude osazeno zábradlí, které by mělo
bránit vjetí auta při nehodě na chodník. Tuto akci bychom chtěli realizovat ještě do konce roku.
Zpracovává se studie výstavby
Domova pro seniory, který by měl
být umístěn ve školní zahradě. Předpokládám, že nejpozději v měsíci
dubnu proběhne na obecním úřadě
veřejná prezentace této studie.
Do konce roku bychom chtěli mít
připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace ve Vinohradech včetně stavebního
povolení.
Jsou vyměněna okna na chatě Jeleňa,na hřišti se již buduje zděný gril
a udírna.

Nechtěl bych zapomenout na
pozvání vás všech na tradiční turnaj ulic v kopané, který se uskuteční
v sobotu 25. Června.
Problém, který musíme v současné době řešit jsou neshody ve vedení
školy, které vyústilo v odolání zástupkyně ředitele školy. Informace,
které se dozvídám jsou protichůdné,
někdy jim nerozumím a jen těžce
chápu. Zdá se mně nepochopitelné, že dva lidé, kteří spolu školu řídí
15 let najednou nejsou schopni spolu
komunikovat a spolupracovat. Vyvolaná změna bude mít dopad hlavně
na žáky školy (změna vyučujících
uprostřed II. pololetí, zastupování
vyučujích), kvalitu výuky a celkovou
atmosféru ve škole.
Při této příležitosti bych chtěl vyzvat rodiče žáků mateřské i základní
školy, aby sdělili obecnímu zastupitelstvu svůj názor na změnu, na fungování školy, organizaci školního roku
a výuky, ale i na stravování a vše ostatní, co byste chtěli změnit. Své názory
můžete poslat SMS zprávou, mailem
nebo písemný názor vhodit do poštovní schránky obecního úřadu.
Doufám, že blížící se velikonoční svátky přispějí k většímu klidu,
k dělné atmosféře a že je prožijeme
radostně a příjemně.
Josef Hefka

Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

zastupitelstva obce Prakšice ze 7. veřejného zasedání konaného v pondělí 25.1.2016.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu 8. Schvaluje tvorbu sociálního fondu v roce 2016 v částzvlášť.
ce 50 000 Kč.
Schvaluje navržený program jednání.
9. Pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových
Schvaluje ověřovatele zápisu: Renatu Buráňovou
opatření obce dle ustanovení § 102 odst.2 písm.a),
a Rostislava Němečka.
věta druhá zákona o obcích a stanovuje rozsah
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
oprávnění na provádění rozpočtových opatření vya Jaroslava Vajdíka.
volaných zapojením účelově přijatých dotací, potřeSchvaluje dodavatele akce „Přístavba kulturního
bou úhrady finanční částky na základě rozhodnutí
domu č.p.299 v Prakšicích“, firmu Lisoněk, s.r.o. Stofinančního úřadu, krajského úřadu nebo soudu,
lařská 491, Uherský Brod a pověřuje starostu obce
kdy neuhrazení částky v rozhodnutí má za následek
podpisem smlouvy o dílo.
finanční plnění nebo škodu a k provádění rozpočSchvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancovátových opatření v souvislosti se zapojením vratek
ní projektu „Rekonstrukce kulturního domu č.p.299“
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypov částce 680 474 Kč.
řádání se státním rozpočtem nebo rozpočtem krajSchvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování
ského úřadu.
projektu „Kanalizace I.část Horní Konec“ v částce
2 652 035 Kč.
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Společenská kronika
V lednu se dožila významného životního jubilea 80 let paní Marie Podškubková a 85 let se dožil pan Emil Man.
V únoru se dožila 90 let paní Ludmila Manová.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 25.3.2015
Narození

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Anna Pírková
Filip Šmida
Sára Mlýnková
Lukáš Novák

Pavel Zajíček
Martina Zajíčková
Dezider Illeš

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 15.3.2016 - 1016.

Martin Malušek
Izabela Malušková
Vanda Marko
Jiří Řezníček
Markéta Řezníčková
Jiří Řezníček
Josef Řezníček

Rekonstrukce a přístavba pohostinství
Jak jsem již uvedl, probíhá rekonstrukce a přístavba pohostinství
v naší obci. Protože se objevují různé
názory na tuto akci, na to co se mělo
dělat, jak se to mělo dělat a kdy se
mělo dělat, chtěl bych vás seznámit
s reálným stavem této akce.
Několik desítek let se v naší obci
potýkáme s tím, že zde nejsou přiměřené prostory, které by měly sloužit zejména pro oslavy.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo
na začátku loňského roku rozhodlo,
že bude provedena rekonstrukce stávajících prostor pohostinství a bude
realizována přístavba salonku pro
oslavy.
Byla připravena projektová dokumentace a na začátku letošního
roku bylo vydáno stavební povolení.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele a od 1.2.letošního roku
firma LISONĚK s.r.o. Uherský Brod
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realizuje stavbu.
Ve stávajícím pohostinství bude
ponechán prostor výčepu, kuchyň,
WC, skladů a zázemí pro provozovatele. Muselo se vyměnit staré
elektrické vedení, vybourat všechny
dlažby, obklady, demontovat vzduchotechniku, vodovodní rozvody
a odpady. Byla odstraněna veškerá
malba.To vše je již hotovo.
V rámci přístavby salonku bude
ve stávající části budovy vybudována výdejna jídla (se sporákem,
elektrickou troubou, dřezy na mytí,
myčkou a kuchyňskou linkou), technická místnost a samostatné sociální
zařízení. Tato část bude sloužit jako
zázemí pro nově vybudovanou místnost pro oslavy. V současné době
jsou již postaveny všechny příčky
a místnosti jsou již omítnuty, je provedena elektro instalace a instalace
vody.

Jsou hotovy základy pro novou
přístavbu včetně základové desky,
stavba je založena a realizuje se stavba obvodových zdí.
V salonku pro oslavy bude umístěno odvětrání a klimatizace. V zadní části přístavby směrem k Záhumenicím bude vybudována terasa
pro letní posezení. Nová přístavba
bude od stávajících prostor pohostinství oddělena protipožárními
dveřmi, ale bude možno v případě
zájmu salonek obsluhovat i z pohostinství.
Vše by mělo být stavebně dokončeno do 31.7.2016. Zastupitelstvo
obce má za to, že tak získáme odpovídající prostor pro oslavy, setkávání
občanů a členů spolků, který v obci
doposud chyběly.
Tato přístavba zůstane ve správě
obce a nebude předmětem nájmu
pohostinství.
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Nový rok
První den nového roku počaly dětem zářit oči a dospělým se rýsoval
úsměv na rtech. Byla nadílka. V novoročním dnu poletovaly první sněhové
vločky, aby ozdobily krajinu. Dědina
byla rázem nějaká jiná, jakoby čistá
a uhlazená. V ptačích krmítkách bylo
jakéhosi požduchování a lidé na vycházce se z přilehlých strání dívali na
vesnici, která byla jako na Ladových
obrázcích. Již odpoledne vyšli lidé ze
svých obydlí a trousili se po vesnici.
Jedni šli poděkovat za uplynulý rok
na bohoslužbu do kostelíka. Jiní vycházeli, aby zhlédli ohňostroj. Tmavý

večer byl pojednou prosvícen a stará
škola, kdysi chlouba okolí, byla osvícena snad všemi barvami. Prskání rachejtlí a barevné vodopády na tmavé
obloze nám připomněly, že jsme opět
o rok starší. Na místním hřišti zazněly v podání dvou trubačů slavnostní
fanfáry, jakoby měl přijet sám vladař
král. Král nepřijel, ale v jeho zastoupení přišel pan starosta a spousta občanů. Lidé si přáli vše dobré a přání
dobrého zdraví převládalo. Upřímné
stisky rukou, srdečný smích, ale také
polibky přátelům a známým. Jaká
krásná, až dojemná atmosféra, která

stmelila velkou část vesnice. Za velkým hrncem jsem spatřil oblíbeného
Gustu Vlka, jak se svojí příslovečnou
obětavostí a úsměvem na tváři nalévá punč (snad za to přijde do nebe).
Záhy se rozneslo, že punč je zadarmo, a tak frekvence účastníků se brzy
rozrostla. Je na místě za tuto krásnou
akci pochválit místní zastupitelstvo.
Poděkování od všech občanů si jistě
plným právem zaslouží. Hned na prahu nového roku udělat tak společenskou a záslužnou věc, to je přece moc
pěkné, milí přátelé.
Vladimír Procházka, Prakšice,Vinohrady

Školní ples
Ples naší základní školy, o jehož
organizaci se opět skvěle postarali rodiče ze SRPŠ, se konal 13. února 2016.
Program byl zahájen vystoupením
folklorního souboru Olšavěnka, následovalo taneční vystoupení žáků 8.

a 9. třídy. Letos si pod vedením paní
učitelky Lenky Jurákové připravili
choreografii na písně Eda Sheerana
a Elvise Presleyho. K dobré náladě
přispěla hudební skupina Georgo,
která celý večer provázela. Samozřej-

mě nechyběla ani bohatá tombola.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, ale také těm, kteří
podpořili školu svou přítomností.
Monika Mahdalová

Lyžařský a snowboardový kurz 2016
Ve dnech 22. – 26. února 2016 proběhl každoroční lyžařský kurz. Pro sedmáky byl kurz povinný, mohli se ale
zúčastnit i žáci jiných ročníků. Sněhové podmínky sice nebyly ideální, přesto se týden vydařil.
Náš lyžařský kurz začal v pondělí 22. února 2016. Ráno
jsme si naskládali věci do autobusu a vyjeli. Po příjezdu jsme
vybalili, poobědvali a hned šli na svah. Pro mnoho z nás začaly první zážitky na lyžích a na snowboardu. Nejvíce práce
nám dalo naučit se nasedat na vlek. V úterý po obědě jsme
dostali zaslouženou přestávku, protože odpolední lyžování
nevyšlo kvůli špatným sněhovým podmínkám. Středa probíhala podobně. Ale už ve čtvrtek se lyžovat dalo, tak jsme
na svahu strávili celý den a večer nás čekal karneval. V pátek, poslední den kurzu, jsme lyžování nevzdali a skupina
snowboardistů se konečně dostala na modrou. Odpoledne
jsme se sbalili, proběhlo vyhlašování nejlepších účastníků,
v 16 hodin přijel autobus a odvezl nás domů.
Veronika Buráňová, VII. třída
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Lyžák se mi velmi líbil. Zprvu jsme byli zklamaní, že
v penzionu, kde jsme bydleli, byla ještě jedna škola, ale nakonec jsme se spřátelili. Ani podmínky nebyly skvělé - mokrý sníh, místy dokonce tráva, plné svahy... Ale o zábavu
jsme se postarali sami. Myslím, že jsme se všichni zlepšili
a doufám, že bude další možnost prožít takto skvělý týden.
Alice Mikesková, VII. třída
Nejlepší byl poslední den. Když jsme ráno přišli na sjezdovku, vypadala nádherně. Překrásně se leskla na všechny
strany. Po posledním lyžování jsme vyrazili domů. Rodiče
už na nás čekali s úsměvem na tvářích, že jsme se vrátili
zdraví a nepolámaní.
Tereza Jahodová, VII. třída
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Byl to super výlet, sice nám počasí moc nepřálo, ale ve
čtvrtek a v pátek se už umoudřilo a dalo se dobře lyžovat.
V pátek jsem se naučil carvingový oblouk a dostal jsem
velkou pochvalu od paní učitelky Hendrychové. Hodně se
mi líbil čtvrteční večer, kdy jsme uspořádali karneval. Lyžák byl skvělý, příště bych chtěl jet znovu.
Jan Knechtl, VII.

Pro mě byl lyžák dobrou zkušeností. V lyžování jsem
udělala velký pokrok a v penzionu, kde jsme bydleli, jsme
si užili spoustu legrace.
Kateřina Juráková, VII.

Literární soutěž
Utíkej! Rychle utíkej! je název soutěže, kterou vyhlašuje SOŠ Luhačovice. V porotě usedají známé osobnosti, jako
jsou spisovatelé Jan Cimický či Jiří Žáček. Každým rokem jsou v této soutěži naši žáci úspěšní. Letos získaly zvláštní
cenu poroty Kateřina Gajdůšková a Michaela Kučerová z IX. třídy.
Utíkat se někdy nevyplácí
Lukáš přiběhl ze školy. Než si ho maminka pořádně
všimla, už na ni volal: „Mami půjdu ven, ano?“ „Jen jestli
máš hotové úkoly!“ Samozřejmě je hotové neměl, ale ven
jít chtěl. „Mám.“ A už na nic nečekal a rozběhl se. Domů se
vrátil pozdě, šel tedy hned spát. Mamka mu sotva zvládla
připomenout, ať nakrmí kočku a přijde zítra do školy včas.
Ráno kočku pochopitelně nakrmit zapomněl a ve škole dostal od paní učitelky, že si zase nesplnil povinnosti.
Jenže doma už maminka všechno věděla a i ona Lukášovi
vyhubovala. Zvýšeným hlasem mu vysvětlovala, jak je nesprávné utíkat od povinností. „Doufám, že aspoň kočku
jsi nakrmil! A nenecháš ji umřít hladem.“ Teď si nemohl
dovolit říct pravdu. Toto mu maminka věřila. Ale Jůlince
ležící venku v trávě kručelo v břiše. Docela dost. Maminka rozhodla, že Lukáš dnes nikam nepůjde a bude si plnit
úkoly. Odešel sice do svého pokoje, ale už se s kamarády
domluvil a úkoly dělat nechtěl. Počkal na vhodný okamžik
a potichu opustil dům. S kluky se bavil venku skvěle, na
ostatní věci zapomněl. Šel domů opět pozdě.
V domě se nesvítilo. To mu přišlo zvláštní. Odemknul
dveře a chystal se rozsvítit, v tom mu na ruku něco skočilo.
A škrábalo to a kousalo a zase škrábalo. Ještě než se žárovka rozsvítila, mu bylo jasné, co to něco je. A taky na co zapomněl. Jůlinka se chtěla pomstít. Podařilo se mu ji setřást
a rychle utíkal do pokoje. Ovšem až tam se mu dostat nepodařilo. Schody začaly strašlivě vrzat a houpat se, z pokoje vyšla rozzlobená mamka. Nebo spíš příšera. Mamka se
pomalu změnila. Místo úst měla velkou černou díru. Zčer-
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venala. Na rukou jí narostly drápy a asi je chtěla použít.
Ujistit se Lukáš nepotřeboval. Vzal nohy na ramena. To
mu ale nepomohlo. U dveří stál obří sešit s nevyplněnými
úkoly. Ten se vrhnul na Lukáše. A Jůlinka ho následovala.
Jenže když chtěl otevřít dveře do kuchyně, objevil se ve třídě. Bez kalhot. Všichni spolužáci se mu začali smát. Zůstal
strnule stát. Co se to děje? V tom okamžiku se na něj vrhla Jůlinka a domácí úkol s ní. Chodící domácí úkol? Ptal
se Lukáš sám sebe. Opovědět si ale nestačil. S trhnutím se
probudil. Není ve třídě ani s chodícím domácím úkolem.
Je doma v posteli. A úkol sice splněný nemá, ale Jůlinka si
v klidu vyspává. Lukáš stále ještě v šoku, ji šel okamžitě
nakrmit a sedl si k domácímu úkolu. Před odchodem si
ještě zkontroloval, že má kalhoty a vyrazil.
Před povinnostmi se utíkat nevyplácí. Stejně vás jednou dohoní.
Kateřina Gajdůšková, IX. třída
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Velikonoční hrkání v Prakšicích a zvyky
Při velikonočním „hrkání“ se
praktikuje mnoho zvyků, tradic a rituálů. Na původ mnoha z nich se už
zapomnělo.
Hrkání-klepání nahrazuje hlas
kostelních zvonů, které o Velikonocích umlknou. Říká se, že zvony
odletěly do Říma. To souvisí s křesťanskou tradicí, která stanovila, že na
památku Kristova utrpení by se ve
dny, kdy trpěl, neměly používat žádné melodické nástroje.
Naši předkové používali kostelní
zvony k odměřování času a zároveň
k připomenutí tří denních modliteb.
Zvonilo a modlilo se za úsvitu, v poledne a za soumraku. Každý přitom pokleknul a pomodlil se modlitbu Anděl Páně. Modlil se tam, kde v té době
právě byl. Třeba na poli nebo na ulici.
Lidé na venkově podle tohoto zvonění - „klekání“ někdy zároveň vstávali,
chodili spát a usedali k obědu. Císař
Josef II. vydal nařízení, že v každé vsi
musí být zvon pro případ ohně nebo
jiného ohrožení. Díky tomu se zvonění klekání rozšířilo i tam, kde nebyl
kostel. Dnes zvony zvoní v Prakšicích
ráno v 6 hod., v poledne ve 12 hod.
a večer v 18 hod. V době Velikonoc
mladí chlapci - hrkáči projdou celou
vesnicí a hrkají, aby všichni ve vesnici věděli, že je čas klekání. Pokud by
ve vesnici v době Velikonoc někdo
zemřel, hrkání chlapců by rovněž nahradilo hlas zvonu „umíráčku“.
S klekáním rovněž souvisí i výskyt strašidla „Klekánice“, kterým i v

Prakšicích strašili rodiče své neposlušné potomky. Toto strašidlo kontrolovalo, zda nejsou děti pozdě večer
venku. Když Klekánice nějaké dítě
večer chytla, sebrala je a zavřela do
kostela či márnice. Tam ho nechala
do rána a až za svítání ho pustila. Dítěti však Klekánice nikdy neublížila,
jen ho vystrašila.
Ale pojďme zpátky k velikonočnímu hrkání. Je zvláštností, že celou
akci velikonočního hrkání organizovali a dodnes organizují i řídí sami
mladí chlapci ve věku do 15 let, zvaní
„páni“. Dospělí občané se této akce
aktivně neúčastní.
Průběh hrkání se v Prakšicích
časem mírně měnil, ale základ zůstal stejný. Stejně jako za časů našich
dědů, tak i dnes je naše vesnice rozdělena na tři části, ve kterých fungují
samostatné „hrkačské party“. A to na
Dědinu, Vinohrady a Grefty. Hranice těchto teritorií vždy souvisela
s aktuálním obydlením vesnice. Před
2. světovou válkou byly Dolní a Horní Újezdy málo obydlené. Nejbližší
hrkačská parta z Dědiny tam vůbec
nechodila. Hranice uvedených tří
teritorií tak od sebe byla oddělena
přirozeným nárazníkovým pásmem
a mezi hrkáči nedocházelo k žádným
větším střetům. Teprve po souvislém
osídlení obou Újezdů v padesátých
letech dvacátého stolení, se teritorium „Dědina“ rozšířilo a vytvořila se
žhavá hranice mezi Dědinou a Grefty, na mostě do Greftů. Vinohrady si

hrkání v Dědině v roce 1941-foceno pod kostelem
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ještě dlouho dál žily odděleně a izolovaně v klidu. To se změnilo teprve
až v roce 2011, kdy se vybudovala
silnice a chodník v nově obydlené
čtvrti Rybníky. Ty se spojily s Vinohrady v jedno teritorium a vznikla
tak nová žhavá hranice mezi Grefty
a Vinohrady – Rybníky, uprostřed
čtvrti Rybníky. Hranici mezi Dědinou a Vinohrady tvoří most u pálenice. Soupeření a rivalita mezi těmito čtvrtěmi byla vždy. Za časů našich
dědů probíhalo spíše verbální formou
- výkřiky a nadávkami. Občas lítaly
vzduchem i „záprdky“ (zkažená vejce). V 70. a 80. letech minulého století
bylo soupeření ostřejší. Autor tohoto
článku si pamatuje, že kluci po sobě
stříleli přes hranici - most u Greftů i z praku. Dokonce došlo i k bojům
mezi vesnicemi Prakšice a Pašovice
na Greftském kopci. Naštěstí se tehdy nikomu nic nestalo a dnes se tato
rivalita projevuje jen provokačními
nápisy „odklepáno“. Dříve proto páni
spávali společně u jednoho z nich
(dříve na seně nebo v maštali) a zejména v noci z pátku na sobotu, o tzv.
„panské noci“, pečlivě hlídali všechny
možné přístupové cesty do své čtvrti,
aby kluci ze sousední čtvrti či vesnice jim „neodklepali“. To by byla velká
ostuda. Dříve se páni také ráno společně umývali v potoce.
Jak již bylo řečeno, hrkání organizují páni. Za časů našich dědů to
byli tři nejstarší kluci z osmé třídy.
V současnosti jsou páni už všichni

hrkání v Dědině v roce 1983-foceno na Malé Straně u Němečkového, v popředí „páni“ Pavel Nepraš a Josef Kadlček
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kluci z 9. třídy. Hrkat chodí všichni
chlapci ze základní školy (dříve do
14 let). Poprvé se hrká večer na Zelený čtvrtek, pak na Velký pátek ráno,
v poledne, v 15 hod. a večer. Na Bílou sobotu se hrká ráno a v poledne.
Správně by se mělo hrkat v čase zvonění klekání - tedy v 6, 12 a 18 hod.
Výjimku tvoří hrkání na Velký pátek
v 15 hod., které je na počest úmrtí
Krista. Čas hrkání se ale často upravuje dle dohody. Ráno se začíná většinou už dříve, ve 4 nebo v 5 hod.,
večerní hrkání zase bývá později, až
po večerní mši. Kluci z každé čtvrti
se po desetiletí scházejí na stejném
místě a odtud vychází hrkat. V Dědině u kostela, ve Vinohradech na točně
a ve Greftech u Zemánkového. Páni
je tam seřadí podle velikosti a věku,
dají jim instrukce a dohlíží, aby kluci
poctivě hrkali. Odznakem hodnosti
pánů je hůlka nebo prut. Páni jdou
během hrkání po straně, na začátku
a na konci průvodu. Odtud usměrňují průvod: „Zařaď sa a nelez do silnice!
Hrkaj, jestli ťa ještě jednůc nachytám,
máš vajco dolu !“ Nutno říct, že nikdy
nikomu nic nesrazili. Po každém hrkání proběhla prezence, aby později
každý mohl dostat odměnu podle
toho, kolikrát hrkal. Nejvíce to mohlo
být za sedmero hrkání. Při vlastním
hrkání se průvod hrkáčů u každého
kříže ve vesnici zastaví a vybraný pán
tam zavelí k pozdravení - k trojitému
přerušovanému zahrkání. Rovněž na
vybraném místě – v Dědině u kříže
nad uličkou, ve Vinohradech u kříže
u Kelíškového a ve Greftech u kříže
u Kostelníkového, se hrkáči pomodlí

první tři verše motlitby Anděl Páně:
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria ...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria ...
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria ...
Namísto Zdrávas Maria hrkáči
na povel vybraného pána jednotně
dlouze zahrkají.
Kluci ve Vinohradech, které byly
vždycky muzikálnější než zbytek vesnice, se ještě navíc při hrkání několikrát zastavili, poklekli a zazpívali:
„My klekání hrkáme,
tím památku činíme.
Že Kristus Pán pro nás umřel
a na kříži za nás pněl.
A Ty milý křesťane,
modli se Anděl Páně.
Aby Pán Bůh nás zachoval,
na přímluvu Marie.“
V sobotu dopoledne po ranním
hrkání chodí kluci vyhrkávat. Nejdříve začnou páni a ve své čtvrti vyhrkávají dům od domu. U dveří zahrkají a dříve i zazpívali:
„Tetičko a strýčku,
přišli k Vám páni,
aby jste nám dali
něco za hrkání.“
Vyhrkané peníze a vajíčka pak
později páni rozdělí. Část mezi hrkáče za hrkání a zbytek mezi sebou.
Teprve až skončilo sobotní „panské“
vyhrkávání, mohli začít vyhrkávat
samostatně ostatní mladší hrkáči po rodině, po sousedech a známých.

Běda, jak to někdo porušil a nepočkal, až páni skončí a vlezl jim do vyhrkávání . V každé čtvrti byla místa,
kam páni rádi chodívali vyhrkávat.
Dříve páni z Vinohradů rádi chodili
do mlýna, kde dostali od paní mlynářky Ruprechtové „ošivku“ vajec
(až 100 ks). Dnes páni z Vinohradů
chodí rádi do drůbežárny. Dříve páni
z Dědiny zase rádi chodili vyhrkávat
na statek k paní hraběnce Kaunicové.
Samozřejmě to současně znamenalo, že i na tato odlehlá místa museli
starší kluci zaběhnout pravidelně zahrkat.
Počet hrkáčů se dnes bohužel
zmenšuje. Někde ubylo dětí. Třeba
ve Vinohradech, kde za času našich
dědů hrkávalo 15 až 20 kluků, žije
dnes pouze 6 kluků a hrkat chodí
jen 3. Ještě, že se Vinohrady spojily
s Rybníky, které jsou mladé a kluků
tam přibývá. Jinde, třeba v Dědině,
je kluků sice dost, ale hrkat chodí jenom část.
Hrkání není jen o vyhrkaných penězích a vajíčkách. Zúčastnit se hrkání bylo a naštěstí stále je čestnou
povinností každého správného kluka. Však se na to také těší. A ať jim
to ještě dlouho vydrží.
Zapsal: František Buráň

hrkání v Dědině, Greftech a Vinohradech v nedávné době
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Uherský Brod: Lidé bez domova se už mrazu bát nemusí
Pro lidi bez střechy nad hlavou z Uherského Brodu a okolí už nemusí být nepřízeň počasí strašákem
ani ohrožením na zdraví či dokonce životě. Díky efektivní spolupráci mezi Městem Uherský Brod a Oblastní charitou Uherský Brod vznikla na Vazové ulici
v Uherském Brodě nová noclehárna pro osoby bez
přístřeší. Prostory nové sociální služby, která doplňuje
stávající Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence se
službami pro lidi bez domova, si v rámci slavnostního zprovoznění noclehárny přišla ve čtvrtek 18. února
prohlédnout řada návštěvníků. Nechyběli mezi nimi
zástupci Města Uherský Brod v čele se starostou města
Patrikem Kunčarem, místostarostou Petrem Vránou,
zástupci Oblastních Charit Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště, Policie ČR, zástupci samospráv, podnikatelé, zástupci médií a další hosté. Nové prostory požehnal uherskobrodský farář P. Josef Pelc, který jako
děkan činnost Charity dlouhodobě podporuje. Také
on se velmi pochvalně vyjádřil ke vzniku a významu
nové noclehárny.
Vznik noclehárny ocenil, kromě jiných, i ředitel
Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, Ferdinand Kubáník. „Zařízení i jeho vnitřní vybavení se mi
líbí. Je rozhodně dobře, že v Uherském Brodě, který je
spádovou obcí, taková noclehárna vznikla. Musím říct,
že je to jakýsi bonus i pro nás, zaměstnance brodské nemocnice, protože jsme se v minulosti v praxi setkávali
s lidmi, kteří pro propuštění z našeho zařízení neměli
kam jít. A poslat někoho zpět na ulici, to není úplně příjemný pocit. Nyní máme možnost nasměrovat lidi bez
domova do nové noclehárny, což je pro nás poměrně
značná úleva,“ poznamenal Ferdinand Kubáník.
O užitečnosti nové služby je přesvědčen i senátor
a brodský starosta Patrik Kunčar. „Prohlídka noclehárny mě příjemně překvapila, je příjemná a útulná, nabízí uživatelům skvělé zázemí. O tom, že je její existence
přínosem, je neoddiskutovatelné. Dnes už nikdo z lidí
bez domova v Uherském Brodě nemůže říct, že nemá
kde složit hlavu. A to považuji za nesmírně přínosné,“
konstatoval po prohlídce noclehárny Patrik Kunčar.
„Nová noclehárna vznikla v prostorách Lidové tvorby, která se významným způsobem podílela na stavebních úpravách. S vedením družstva Lidové tvorby je
dlouhodobě vynikající spolupráce,“ říká vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a noclehárny
Bohumila Smutná. Stavba zařízení, které dnes disponuje 16 lůžky a moderním vybavením pro uživatele i personál, začala v prosinci 2015, a byla dokončena koncem
ledna 2016. „Zájem o využití noclehárny je poměrně
velký. Z kapacity šestnácti lůžek je dvanáct z nich určeno pro muže a čtyři pro ženy. Kromě možnosti přespání
nabízíme uživatelům zejména možnost hygieny a poradenskou činnost,“ dodala Bohumila Smutná.
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Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť
vnímá vznik noclehárny za velmi důležité a prospěšné. „Jsem velmi rád, že dlouhodobá úspěšná spolupráce s Městem Uherský Brod se projevila i při vzniku
této nové sociální služby Noclehárny. Poděkování patří
i sponzorům a všem, kteří vznik této nové služby podpořili,“ podotkl Petr Houšť.
Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Odpady
za rok 2015
Kolik jsme vyprodukovali odpadů
za rok 2015
Stavební odpad

27,75 t

Papír a lepenka

15,90 t

Sklo

8,90 t

Barvy, rozpouštědla

0,20 t

Plasty
Biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Celkem

17,71 t
9,74 t
192,34 t
7,55 t
280,09 t
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Rozlosování fotbalových soutěží
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Březen měsíc požární ochrany

Karneval

„Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I takto
se dá nazvat tento článek. Boj proti požárům nemůže být
pouze záležitostí hasičů. Je na každém z nás jak budeme
dodržovat zásady požární prevence a to jak v soukromí
tak i na veřejnosti.
Jak už nadpis napovídá, začíná nám jaro a sním spojené pálení biologického odpadu a klestí. V první řadě si
musíme uvědomit, že plošné vypalování je zákonem zakázáno. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které
provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Všichni
občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak,
aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství
materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení
včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči
pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- Ohraničte důkladně ohniště
- Mějte po ruce dostatek hasební látky
- Oheň po celou dobu hlídejte
- Vyberte na pálení bezpečné místo
- Pálení neprovádějte při stmívání a večer
- Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat
Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení
klestí a odpadu po internetu na adrese: paleni.hzszlk.eu
Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhejte a ihned volejte tísňovou linku 150 nebo 112.
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Koledování

Tříkrálová sbírka
2016
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Novoroční ohňostroj
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