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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je tu čas bilancování. Ve stručnosti uvedu, jaké
investiční akce jsme v letošním roce
udělali. Realizovali jsme největší investici za posledních několik let a to
rekonstrukci pohostinství a přístavbu salonku na oslavy. Na hřišti byla
postavena udírna s grilem a prostor
byl zastřešen. Z dotací jsme opravili
sochy sv. Vendelína a sv. Antonína,
byl opraven kříž v uličce u cesty do
Drslavic. Také byl přeložen chodník a vybudováno zábradlí v zatáčce
u domu čp.23 a v posledním čtvrtletí
byly vybudovány garáže za obecním
úřadem.
V říjnu se v naší obci uskutečnily tradiční krojové hody s právem,

opět za velké účasti hodové chasy, ale
i dětí a „ženáčů“.
V říjnu jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která by částečně pokryla náklady na opravu křížů ve Vinohradech
a ve Greftech.
Obecní zastupitelstvo schválilo
rozpočet obce na rok 2017. Chtěli
bychom realizovat výstavbu kanalizace na Horním Konci, na níž máme
schválenu dotaci ze Zlínského kraje ve výši 25 %. Dále bychom chtěli
rozšířit hřiště s umělým povrchem
a provést předláždění chodníku
před školou, od zastávky až na konec obce směrem do Pašovic. Bude
zpracována projektová dokumentace
na výstavbu „Domu s pečovatelskou
službou“ v pasivním
standardu, protože je
předpoklad získání
dotace na jeho výstavbu.
Bude se realizovat
rekonstrukce pomníku I. světové války, na
který jsme pro příští rok získali dotaci
z Ministerstva obrany
ve výši 176 000 Kč. Rev
Nové garáže
konstrukcí bychom

Kříž v uličce před restaurováním
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se chtěli maximálně přiblížit jeho
podobě z roku 1920.
Doufám, že se nám podařilo vyřešit problém s nehodovostí v zatáčkách v naší obci, kdy jsme ve
spolupráci s Policií ČR, dopravním
inspektorátem Uherské Hradiště dosáhli toho, že se bude příští rok zdrsňovat povrch vozovky. Podrobněji
o tom píši v samostatném článku.
Začátkem prosince proběhla již
popáté zabíjačka, setkání se seniory
a rozsvěcování vánočního stromu.
Všech těchto vydařených akcí se zúčastnilo mnoho z vás, našich občanů.
Další akce proběhnou ještě o Vánocích a v novém roce. O které akce se
jedná, se dočtete uvnitř našich novin.
Závěrem roku bych také chtěl poděkovat členům jednotlivých organizací a spolků v obci za práci, kterou
vykonávali po celý rok.
Děkuji členům zastupitelstva
obce a zaměstnancům obce, kteří se
podíleli a podílejí na práci pro obec
a její občany.
Na závěr bych vám všem, vážení občané, popřál příjemné prožití
svátků vánočních, plných lásky, přátelství a porozumění, hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2017.
Josef Hefka, starosta

Kříž v uličce po restaurování
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Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 11. veřejného zasedání konaného v pondělí 28.11.2016.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
2. Schvaluje navržený program jednání.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Josefa Kadlčka a Rostislava
Němečka.
4. Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
a Renatu Buráňovou.
5. Schvaluje dodavatele projektové dokumentace DPS firmu Dobrý dům s.r.o., Minská 60, 616 00 Brno za cenu
1 716 000 Kč bez DPH.
6. Schvaluje rozpočet obce na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 737 400 Kč a v celkové výši výdajů 17 737 400 Kč
jako vyrovnaný, tvorbu sociálního fondu ve výši
50 000 Kč.
7. Schvaluje pro rok 2017 ZŠ a MŠ rozpis závazných výdajových položek (plyn 280 tis. Kč, elektřina 200 tis. Kč,
vodné a stočné 125 tis. Kč).
8. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda ing.
Libor Mikel, členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Jaroslav Vajdík , Renata Buráňová, k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2016.

9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a 6.
10. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření ZŠ za
rok 2016 se zaměřením na použití dotace obce v částce
1mil Kč a dodržení rozepsaných závazných prostředků v
oblasti výdajů.
11. Schvaluje obecný vzor veřejnoprávní smlouvy vč. příloh.
12. Schvaluje dotace spolkům pro rok 2017 dle částek zahrnutých v rozpočtu obce na rok 2017.
13. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov pro umístění optické
přípojky na pozemcích parc.č. 3021 a3022 v k.ú.Prakšice,
které jsou ve vlastnictví obce Prakšice.
14. Schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici k tvorbě a použití sociálního fondu.
15. Pověřuje starostu obce projednáním rizikového parkování majitelů osobních automobilů na obecních pozemcích
v části obce Vinohrady.
16. Schvaluje proplacení zůstatku nevyčerpané dovolené
k 31.12.2016 z roku 2015 starostovi obce.

Společenská kronika
V listopadu se dožila významného životní jubilea 80 let paní Ludmila Vlková a Zdenka Valeriánová. 85 let se
dožila paní Marie Manová a Františka Gajdůšková.
V prosinci se dožije 80 let pan Rudolf Vrabec.
K jubileu všem srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel ke dni 30. 9. 2016
Narození

Přihlášení

Odhlášení

•
•
•
•

• Eva Zehnalová
• Luděk Jahoda

• Daniel Polášek
• Vlasta Pluháčková

Natálie Zajíčková
Adriana Bernátkováá
Nela Běhůnková
Kristýna Kovářová

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 12.12.2016 - 1017.

POZVÁNKA
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Plesy v roce 2017

1. 1. 2017 se uskuteční
v 18.00 hodin na hřišti

14.1.2017

ples SRPŠ

Novoroční
ohňostroj.

4.2.2017

ples TJ Sokol

25.2.2017

farní ples
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Zatáčky v obci
Již čtyři roky řešíme problematiku bezpečnosti dvou zatáček v obci
a to u domu čp.23 a na konci obce
směrem na Uherský Brod. Každý rok
jsme žádali o realizaci opatření, která by vedla ke zlepšení bezpečnosti
a dokládali fotografiemi nehod, které
se v těchto místech staly. Vůle ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje
byla velmi malá, šlo o výmluvy, že povrch odpovídá předpisům a problém
je v rychlosti projíždějících automobilů. V loňském roce jsme se konečně po několika jednáních dohodli, že
na vlastní náklady přeložíme chod-

ník a vybudujeme zábradlí v zatáčce
u domu čp.23, což se nám nakonec
letos podařilo.
Na začátku října došlo k několika
nehodám u výjezdu z obce a proto
jsme se obrátili o pomoc i na Polici
ČR.
Na základě naší stížnosti zaslané na ŘSZK, která byla podpořena
i žádostí Policie ČR Uherské Hradiště
bylo zadáno měření drsnosti vozovky v místech častých nehod. Při něm
bylo zjištěno, že ve směrových obloucích komunikace je hodnocení klasifikováno stupněm 4 – nevyhovující.

I když tento stupeň není dle stanoviska ŘSZK havarijním, bude pro
zlepšení bezpečnosti silničního provozu v klimaticky vhodném období roku 2017 provedeno celoplošné
zdrsnění vozovky silnice III/49714
pro zlepšení jejich protismykových
vlastností. Zdrsnění zajistí ŘSZK. (citace z dopisu ředitele ŘSZK)
Čtyři roky „boje“ o bezpečnost
průjezdu obcí se snad příští rok završí
tím, co již mohlo být dávno realizováno ze strany vlastníka komunikace
a to zdrsňujícím nástřikem pryskyřicí
a křemičitým pískem.

Vepřové hody
V sobotu 10.12.2016 se již počtvrté uskutečnily v sále
vepřové hody. Práce započaly již v pátek 9.12. kolem poledne. Na vepřové speciality bylo zpracováno cca 350 kg
vepřového masa, bylo uvařeno 47 kg krup, takže se v konečném výsledku dostalo na všechny příchozí občany, kteří si přišli speciality koupit. Tak jako loni i letos byly téměř
všechny výrobky prodány již málo po dvanácté hodině.
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K poslechu přítomným hráli harmonikáři z Komně,
je jen škoda, že hráli jen několika občanům, kteří zůstali
v sále.
Velké poděkování patří řezníkovi K. Kovářovi, našemu kuchaři G. Vlkovi, jeho pomocnicím, zastupitelům
a občanům, kteří s akcí pomáhali a bez jejichž pomoci
by se akce v takovém měřítku nedala zvládnout.
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Koncert pro seniory
V neděli 11.12.2016 se uskutečnil
tradiční koncert pro seniory. V programu vystoupily děti z folklorního
souboru Holomňa, které předvedly,
co se během letošního roku naučily.
Hlavním účinkujícím byla dechová

hudba Ořechovjané, která u nás vystupovala před čtyřmi lety. Ta zahrála
známé lidové písničky, které si zazpívala i většina přítomných. O spokojenosti svědčil dlouhotrvající potlesk
seniorů po ukončení koncertu.

Věřím, že všichni přítomní prožili
příjemné nedělní odpoledne. Při této
příležitosti je nutno opět poděkovat
G. Vlkovi, který se svými spolupracovnicemi připravil pro přítomné pohoštění.

Rozsvícení vánočního stromu
Se uskutečnilo v pondělí 12.12.2016 před obecním úřadem za hojné účasti dětí i dospělých. Vystoupily zde děti
z mateřské školy s programem „Vánoční pohádka“. Po programu děti dostaly sladkou odměnu, teplý čaj a dospělí svařák.

Prosinec 2016
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Co děje ve škole?
Informace o tom, jakých akcí
a soutěží se žáci naší školy účastní,
jsou vždy umístěny na webových
stránkách školy. Pro ty, kteří si raději
u kávy rozloží noviny, jsme vybrali
přehled toho nejzajímavějšího, co se
ve škole v prvním čtvrtletí roku 2016
stalo.
Návštěva knihovny a hasičské
zbrojnice v Uherském Brodě
V pátek 23. září využili sedmáci
pěkného počasí a vydali se na exkurzi do Uherského Brodu. Nejprve navštívili v Knihovnu Františka Kožíka,
kde jim paní knihovnice představila
nové knížky, potom se přesunuli na
hasičskou zbrojnici. Tu navštívili
v rámci preventivního programu
Hasík. Mohli si důkladně prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení,
vyzkoušet si uniformy a speciální
požární obleky, prohlédli si také celou stanici a milí profesionální hasiči
je seznámili s tím, jak to na takovém
pracovišti funguje. Ve čtvrtek 29. září
se stejného programu zúčastnili také
žáci třetí třídy. K hasičské zbrojnici
neplánovaně zavítala Policie ČR, takže měli možnost zhlédnout i policejní auto a seznámit se s jejich činností
a vybavením.

Výukový program „ Rybník“ –
ekocentrum CHRPA Uherský Brod
Žáci 5. třídy se 7. října zúčastnili
přírodovědného programu na ekocentru CHRPA v Uh. Brodě. I přes
nepřízeň počasí se dozvěděli hodně
zajímavých informací o ekosystému „Rybník“. Pod lupou sledovali
drobné živočichy, sestavili si potravní řetězec, poznávali vodní rostliny
a živočichy. Hravou formou si vysvětlili vývojové stádium obojživelníků a zároveň vyčistili pomyslný
rybník od odpadků. V závěru programu navštívili opravdový rybník,
kde si ověřili své znalosti.
Exkurze – REC GROUP – Staré
Město, MESIT – Uh. Hradiště
V rámci environmentální výchovy a volby povolání vyrazili
11. října žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do společnosti REC GROUPve
Starém Městě, která se zabývá zpracováním odpadů. Nejdříve zhlédli
prezentaci o činnosti a historii firmy,
poté následoval výukový program
Do světa elektroodpadu. Zajímavou
částí exkurze byla projížďka vláčkem
STELINKA po areálu firmy, návštěva
lodě a majáku. Tento program ukončila prohlídka dopravního letou-

Nívštěva hasičů
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nu české výroby očima cestujících
i z pohledu pilotů.Po obědě žáci navštívili MESIT holding a. s. v Uh.
Hradišti. Seznámili se s výrobním
programem firmy, prohlédli si výrobní halu slévárny a montážní oddělení elektronických součástek. Nakonec byli informování, jaké studijní
možnosti nabízí Střední škola Mesit.
Výuka dopravní výchovy
Každoročně se žáci 4. třídy
účastní výuky dopravní výchovy
na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní
v Uherském Brodě. Ani letos tomu
nebylo jinak a čtvrťáci ověřili své
znalosti 12. října. Nejprve si zopakovali základy dopravní výchovy,
naučili se novým pravidlům chování
v dopravě, seznámili s dalšími dopravními značkami i povely policisty
při řízení dopravy. Pak si vše vyzkoušeli v praxi přímo na hřišti.
Krajská debrujárská soutěž ve
stavění kuličkodráhy
Dne 25. října obsadili fyzikální
laboratoř na Gymnáziu v Uh. Hradišti malí stavitelé. Také my jsme se zapojili do Krajské debrujárské soutěže
ve stavění kuličkodráhy ze stavebnice
Space Rail. Za Prakšice soutěžily dva
tříčlenné týmy osmáků. Statečně budovali Adam Rajnoha, Martin Mahdal a Roman Zemánek, umístili se na
2. místě. Holkám Kateřině Jurákové
(Prakšice), Janě Jurákové a Tereze
Jahodové se podařilo vytvořit úplně
nejdelší kuličkodráhu, a získat tedy
výborné 1. místo. Kromě vítězství
a stavebnice pro školu, které obdržely i ostatní, nevítězné týmy, si zúčastnění odnesli něco ještě daleko cennějšího, a to bezvadný zážitek.
Podzimní dílny
Již tradiční Podzimní dílny letos
připadly na 25. října. Žáci 4. – 9. třídy
v rámci školního projektového dne
vyráběli různé dekorativní předměty ke zkrášlení obydlí v období adventu. Tyto výrobky byly nabídnuty
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Evelínko, nemlaskej!
Děti mateřské školky a žáci 1. až
3. třídy se 10. listopadu už od rána
těšili na divadlo o Evelínce. V tělocvičně naší školy jsme přivítali dvě
slepičky, Květušku a Evelínku, které
děti vtipně učily základy stolování
a chování u jídla. Představení „Evelínko, nemlaskej!“ se dětem velmi líbilo.

v pátekk 25. listopadu
l
d návštěvníkům
šě k
Kateřinského jarmarku v Uherském
Brodě a následně o adventních nedělích v prodeji u kostelů.
Týden volby povolání
Volba budoucího povolání je velmi zodpovědná činnost a rozhodně
ji nechceme podcenit. Pokud si totiž
člověk vybere špatně, může být celý
život nešťastný. O možnostech dalšího studia žáci sice získají řadu in-

fformací ve škole,
šk l ale
l nejlépe
l
je přímo
ř
vidět a slyšet. Proto jsme absolvovali
mimo výuku např. řadu exkurzí, během nichž mohli poznat pracovní
podmínky v různých prostředích.
8. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili akce „Týden volby povolání“
na Úřadu práce v Uh. Hradišti, kde
se setkali se zástupci středních škol
z nejbližšího okolí. Mohli si zjistit další
potřebné informace, při výběru školy
totiž mohou napovědět i drobnosti.

Přírodovědné výukové programy
Ve dnech 8. a 9. listopadu se žáci
druhé a čtvrté třídy zúčastnili přírodovědných výukových programů
Čtvero ročních období a Les. Zábavnou formou a na příkladu jabloně žáci druhé třídy poznali, jakými
změnami prochází příroda během
ročních období. Během výukového
programu Les se pak žáci seznámili
se zástupci živočichů a rostlin žijících u nás, nejdůležitější částí však
bylo získání vědomostí o funkci
mraveniště v lese.Dne 10. listopadu
se žáci šesté třídy zúčastnili přírodovědného programu v Ekocentru
Chrpa v Uherském Brodě. Tématem
byli ptáci, a tak žáci mohli poznat nejen naše časté zástupce, ale také způsoby hnízdění, lovu a odlišné chování různých ptáků.
učitelé ZŠ

Kateřinský jarmark
V pátek 25.11.2016 naši ,,stonožkoví žáci“ prodávali výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny
na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos byl
podpořen projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy
nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička.
Upoutávkou byla vernisáž oceněných výtvarných grafik
žáků výtvarného a literárního projektu českých a slovenských škol pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou v Plzni.
Tato vernisáž byla uspořádána ve spolupráci s Městským
úřadem Uherský Brod a celou zaštítil pan starosta města
a senátor Ing. Patrik Kunčar. Potěšilo nás, že naše pozvání
přijal zástupce stonožkového hnutí pan Vítězslav Březina.
V prostorách městského informačního centra tak mohla
vedoucí odboru školství, kultury a sportu, paní Markéta
Gajdůšková, v zastoupení pana starosty Uherského Brodu
přivítat také pana starostu obce Prakšice Ing. Josefa Hefku,
paní Mgr. Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ
Prakšice, paní PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ Na
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Výsluní, P. RNDr. ThLic. Jana Rajlicha OP, představeného
kláštera dominikánů, P. Mgr. Jaroslava Kapuše, a především
žáky, jejich rodiče a další podporovatele a příznivce hnutí.
Výstava byla zahájena stonožkovou hymnou. Žáci prakšické základní školy se zapojili do programu ukázkami svých
hudebních dovedností a recitací. Zvláště zajímavá byl jejich
vlastní úvaha o tom, co je motivuje k humanitární práci
a také jakým způsobem zpracovali téma výtvarného projektu Věda, která léčí. Vytvořili soubor grafik na téma „Inkubátory.“ Zaujalo je, že v roce 1992 Stonožka zakoupila dvě sanitky. Součástí jedné, která šla do Plzně, byl také inkubátor.
V následujícím roce tento vůz zachránil 300 novorozeňat.
A protože také pomoc Stonožky nyní směřuje právě do Plzně, rozhodli se zpracovat toto téma. Výstava byla slavnostně
zahájena přestřihnutím pásky s logem Stonožky a pozváním hostů na další část programu.
Na náměstí v Uherském Brodě měli žáci možnost na
podiu prezentovat hnutí Na vlastních nohou před občany
města a návštěvníky Kateřinského jarmarku. Opět zazněla
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hymna Stonožky, tentokrát z úst prakšických žáků pěveckého sboru Zpívánky pod vedením paní učitelky Assmannové, která spolu s žáky 1., 2. a 3. třídy nacvičila toto hudební
představení. Na náměstí přítomné opět přivítal pan starosta
města, který zdůraznil podporu a účel humanitárních aktivit našeho hnutí. Dále byl požádán o slovo zástupce Stonožky pan Vítězslav Březina, který tlumočil pozdrav od
paní Běly Gran Jensen, představil projekt Věda, která léčí
a ocenil spolupráci města, obcí i ostatních institucí či jednotlivců, kteří se podílejí na práci pro humanitární účely. Zvláště vyzvedl práci těch nejmenších, kteří se podílejí
největší měrou na práci, a ostatní, kteří jim pomáhají. Na
otázku, co je to Stonožka, z úst dětí zaznělo mezi jiným:,,
Stonožka - to jsme my. Její nožky jsou propojené nohy dětí,
které pomáhají ostatním dětem u nás i v zahraničí, a my
máme to štěstí, že máme zdravé ruce a můžeme pomáhat
také“. Starší žákyně vhodně prezentovaly činnost hnutí
a pozvaly diváky ke stánku, kde si mohli zájemci zakoupit
drobné výrobky žáků prakšické základní školy a přispět tak
k léčbě Crohnovy choroby. Ještě než se rozloučili, promluvila paní ředitelka Dagmar Bistrá, aby informovala přítomné
o sobotním prodeji výrobků žáků Na Výsluní, kteří se také
připojili k tomuto humanitárnímu projektu.
Symbolickou Stonožku z perníku jako výraz poděkování pak z rukou dětí převzali starosta města Uherský Brod
Ing. Patrik Kunčar, starosta obce Prakšice Ing. Josef Hefka
a paní Markéta Gajdůšková, vedoucí odboru odboru škol-

ství, kultury a sportu v Uherském Brodě, která celou akci
spoluorganizovala.
Stejnou Stonožku pro paní Bělu převzal pan Vítězslav
Březina, zástupce hnutí. Slíbil vyřídit paní Běle pozdravy
od dětí, které se již těšily na společné setkání při mši svaté
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Také panu
Březinovi byla věnována Stonožka s poděkováním za jeho
podporu a účast na našich projektech pro hnutí na Moravě.
Poděkování patří také všem dalším, hlavně dětem, jejich
rodičům, učitelům, kteří se na akci spolupodíleli, instruktorům stonožkových dílen z řad veřejnosti a dalším podporovatelům a sponzorům Stonožky.
Máme radost, že můžeme na konto Stonožky zaslat částku 7 135 Kč na podporu výzkumu a léčby Crohnovy choroby.

Stonožkový týden
Ve dnech 21. - 24. 12. proběhl
v Základní škole a Mateřské škole v Prakšicích Stonožkový týden.
Úkolem tohoto týdne bylo doplnit
výrobky určené k prodeji na Kateřinský jarmark v Uherském Brodě.
Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu, ve školní družině i v mateřské škole. Potěšilo nás,
že se k naší práci připojili i ti nej-
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menší v mateřské škole a vytvořili
za pomoci paní učitelek moc pěkné
ozdoby a přáníčka.
Žáci ze školní družiny pod vedením paní učitelky Dagmar Vašíčkové vytvořili překrásné keramické
ozdoby. Další keramické ozdoby
spolu spolu s dekorativními výrobky
z rozličných materiálů, jako je textil,
dřívka, sklo, přírodniny, vytvořily
děti v kroužcích
školního klubu za
pomoci paní učitelky Jany Horonyové.
V rámci výtvarného kroužku
žáci vytvářeli pod
vedením odborných instruktorů po celý týden
různé dekorativní
ozdoby. Pod vedením paní Ireny

Kadlčkové žáci zhotovovali adventní věnce, paní Olga Marášková zase
vedla kurz zdobení perníků. Žáci za
pomoci některých rodičů za jedno
odpoledne nazdobili 850 kusů perníčků, které upekla rodina Jenerálova. Ve středu stonožkový týden
pokračoval výrobou ručně malovaných skleněných ozdob a dekorativních předmětů z hedvábí. Děvčata
z 8. třídy si také sama vyrobila ceník
výrobků a v rámci výtvarné výchovy
jsme se 6. třídou dokončili označení
stánku a přichystali výrobky k prodeji.
Krásné dekorativní perníky zhotovené doma s pomocí maminek
nám přinesly žákyně Natálie Galasová a Natálie Palková.
Všem, kteří se na této práci
ve prospěch potřebných podíleli,
jménem hnutí Na vlastních nohou
Stonožka moc děkujeme.
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Mše svatá pro Stonožku 2016
V pátek 2. prosince 2016 jsme se
zúčastnili slavnostního setkání při
mši svaté v chrámě sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou pro hnutí Na
vlastních nohou Stonožka celebroval
pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka
O.P.
Tohoto setkání se zúčastnili děti,
spolupracovníci,
podporovatelé
a přátelé hnutí z celé republiky i ze
zahraničí.
Mezi vzácnými hosty, kteří přijali
pozvání, nechyběl náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef
Bečvář, ředitel Fakultní nemocnice
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,
přednosta Dětské kliniky Fakultní
nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef
Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské
univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr.
Miroslav Holeček, děkan Fakulty
aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav
Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se
kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala, a mnoho dalších. Potěšilo nás, že letos pozvání přijal také
starosta obce Prakšice, Ing. Josef Hefka, starosta obce Pašovice, pan Vlastimil Řezníček, Ing. Patrik Kunčar,
senátor a starosta města Uherského
Brodu, a také Mgr. David Surý, místostarosta města Uherského Brodu,
který zastupoval pana senátora při
tomto slavnostním setkání.
V 11. hodin zahájil mši vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. Během
mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod
vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Spolu s ním zazpíval stonožkovou hymnu Never Be Alone Joseff
Vágner. Paní Běla ve svém krátkém
projevu připomněla, kterým dětem
letos Stonožka pomohla. Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem
i paní Běle za dlouholetou spolupráci
Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček,
učebnic, školních pomůcek a dalších
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potřeb, které vojáci darují dětem ve
válkou a pohromami postižených
oblastech, otvírá srdce místních lidí,
což je pro vojáky nesmírně důležité.
I letos naši žáci četli přímluvy, nesli obětní dary a mše svaté
se zúčastnili také naši ministranti.
Přímluvy četla Kateřina Juráková
z Prakšic, obětní dar - krásnou vazbu
s dekorativními ručně malovanými
ozdobami ze skla, dílo paní Ireny
Kadlčkové, nesla za naši školu Tereza
Vlková. Žákyně Kristýna Jenerálová
a Lenka Ježová předaly vojenskému
kaplanovi kpt. Petru Šabakovi jako
poděkování za jeho práci Stonožku z perníku, kterou zhotovila paní
Ivana Kaňová. Našim ministrantům,
Viktoru Velartovi a Jiřímu Lukašíkovi, ochotně vypomáhali starší ministranti z Uherského Brodu, kteří do
Prahy přijeli vlakem.
Po ukončení mše se v arcibiskupském paláci sešli vítězové výtvarné
a literární soutěže „Věda, která léčí“,
aby převzali ocenění za svá soutěžní
díla. V každé ze 4 kategorií udíleli
„své“ ceny J. Em. Dominik kardinál Duka, ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, přednosta Dětské
kliniky FN Plzeň prof. Josef Sýkora,
rektor ZČU Plzeň doc. Miroslav Ho-

leček, děkan FAV ZČU doc. Miroslav
Lávička, advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský a paní Běla. Děti pak měly
možnost prohlédnout si nádherné
reprezentační prostory paláce. Mezi
pozvanými hosty nechyběli ani starostové našich obcí a místostarosta
města Uherského Brodu. Žáci naší
školy také dosáhli významných ocenění.
Jednu z hlavních cen, Cenu
přednosty Dětské kliniky FN Plzeň,
prof. MUDr. Josefa Sýkory, získala Radka Gajdůšková ze 2. třídy.
Z 1. stupně byli dále oceněni Darina
Mrázková, Michaela Kubová, Klára
Špoková a Aleš Baránek. Cenu za
soubor grafik v kategorii 12 - 15
let získali Dominik Hanáček, Nela
Vlková, Eliška Rachůnková, Tereza
Vlková, Alice Mikesková, Kateřina
Juráková( Prakšice), Kateřina Juráková, (Pašovice), Tereza Kučerová
a Jana Juráková. Všem oceněným
blahopřejeme.
Jana Kovaříková
Pozn. V tomto článku byl použit
zdroj http://www.stonozka.org/home.html.
Fotografie zhotovil pan
Josef Kaňa.
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Poděkování
Jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka děkuji všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré věci.
I letos za účelem pomoci potřebným pracovalo spoustu
dětí, rodičů, učitelů a ostatních, kteří v rámci svého volného
času neváhali přiložit ruku k dílu.
Děkuji paní Ireně Kadlčkové za zhotovení krásných
dekorativních vazeb a za odborné vedení adventních dílen
pro Stonožku. Další poděkování patří paní Olze Maráškové za profesionální vedení kurzu zdobení perníčků. Letos
jsme nazdobili opravdu rekordní množství perníků, které
upekla rodina Jenerálova a této rodině patří obrovské poděkování. Dále děkuji rodinám Natálie Galasové a Natálie
Palkové za zhotovení dalších dekorativních perníčků, paní
Ivaně Blahové za upečení několika kusů dárkových Stonožek z perníku. Rodině Jenerálové, Velartové, Kučerové,
Baránkové a Maráškové z Pašovic děkujeme za sponzorské
dary pro Stonožku. Panu Josefu Kaňovi patří poděkování
za krásnou fotografickou dokumentaci jako sponzorský
dar pro hnutí. Dále děkujeme za ochotnou a nezištnou
práci při přípravě akcí panu Josefu Kadlčkovi a Augustinu
Vlkovi.
Je hodně dětí a jejich rodičů, kteří ve svém volném čase
pracovali v adventních dílnách při výtvarném kroužku.
Za všechny bych chtěla poděkovat zejména rodině Blahové,
Langerové, Ježové a Zálešákové za aktivní opakovanou práci pro hnutí. Paní Janě Němečkové, Marii Zálešákové a Marii Jahodové a dalším rodičům patří poděkování za pomoc
při organizaci vystoupení na Kateřinském jarmarku v Uh.
Brodě. Děkuji také kolegyni Jitce Assmannové za hudební
vystoupení se žáky 1., 2. a 3. třídy na Kateřinském jarmarku.
Na přípravě a organizaci školního projektu Podzimní
dílny se podílela paní učitelka Jana Horonyová. Se svými
výrobky z keramiky se také připojil školní klub a školní
družina. Děti z mateřské školy přispěly svými výrobky také.
Poděkování patří proto všem dětem, které se práce zúčast-

nily, a hlavně jejich vedoucím, paní učitelce Janě Horonyové, paní vychovatelce Dagmar Vašíčkové a paní Pavlíně Michálkové, vedoucí učitelce MŠ .
Za pomoc při prodejích bych chtěla poděkovat zejména kolegyním, které pomáhaly ve stáncích, a to zejména
paní učitelce Janě Horonyové, Monice Mahdalové, Marcele
Chmelové a zástupkyni ředitele Lence Jurákové. Za aktivní opakovanou pomoc při prodejích patří poděkování také
rodinám Kučerové, Rajnohové, Němečkové, Blahové, Jahodové a rodinám Šárky Zálešákové a Lukáše Zálešáka ze
2. třídy.
Mezi nejaktivnější stonožkové žáky letos patřila děvčata
ze 6. třídy Kristýna Jenerálová a Lenka Ježová, ze 7. třídy
Tereza Kučerová a žákyně z 8. třídy Alice Mikesková, Jana
Juráková a Kateřina Juráková z Prakšic. Jim patří velké poděkování za přípravu a pomoc při organizaci téměř všech
stonožkových akcí v letošním roce. Také oceňujeme přístup
ministrantů Jiřího Lukašíka a Viktora Velarta, kteří důstojně odvedli svoji práci na mši svaté pro Stonožku v chrámu
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Děkujeme také zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice, kteří nám pravidelným příspěvkem na činnost hnutí
umožňují pracovat pro pomoc ve prospěch potřebných.
A poděkování patří také MěÚ v Uherském Brodě a Římskokatolickým farnostem v Uherském Brodě a Prakšicích
za umožnění prodeje našich výrobků a pomoc při organizaci dalších akcí.
Stonožka je výchovné a humanitární hnutí a díky Vaší
pomoci může své poslání u nás úspěšně realizovat. V letošním roce jsme pomoc směřovali do Plzně na podporu léčby
Crohnovy choroby. Děkujeme Vám všem, kteří jakkoliv
přispíváte ke zkvalitnění či záchraně života potřebným. Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré v roce 2017.
Za hnutí Stonožka,
Jana Kovaříková

Naučné stezky v okolí Prakšic
Naučná stezka je druhem venkovní značené turistické trasy seznamující návštěvníky s přírodovědnými či
kulturními zajímavostmi okolí. Od
běžné turistické trasy se odlišuje sérií informačních tabulí rozmístěných
na jednotlivých zastaveních po délce
její trasy. Pokud se stezky zaměřují
jen na jeden určitý jev (astronomie
či např. rybníkářství), lze je označit
jako tematické naučné stezky. Tolik
informace z Wikipedie.
V poslední době se po naší republice objevilo nepřeberné množ-
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ství naučných stezek a cyklostezek.
Těch druhých snad ještě víc. To vše
by bylo chvályhodné, kdyby často
nešlo jen o způsob, jak rychle utratit
již přidělené peníze z fondů Evropské unie. Někdy se vytvořené naučné
stezky povedly, často však vznikla
díla zcela zbytečná a nudná.
Také v okolí Prakšic je naučných
stezek hned několik. Následující řádky Vám je přiblíží. Absolvujte jejich
trasu a sami si udělejte obrázek, jak
se jejich tvůrcům povedly.
Ta nejstarší naučná stezka, která

se nachází na západ od naší vesnice
v chráněné krajinné oblasti Prakšická vrchovina, byla zřízena již v roce
v 1999. Byla nazvána Naučná stezka
Hradčovice - Drslavice. O této naučné stezce jsme vás informovali již
před 5 lety v samostatném článku
Prakšických novin.
A ruku na srdce, kolik z vás si ji
od té doby prošlo? Právě tato nejstarší naučná stezka si to zcela jistě
zaslouží. Svému tvůrci (Ing. Barčík
z Městského úřadu Uh.Brod) se náramně povedla. Vede krásnou, místy
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až panenskou přírodou, je zajímavá,
přehledně tematicky uspořádaná
a pěkně graficky zpracovaná. Jsou
na ní naučné panely, které seznamují návštěvníky s faunou a flórou,
která se v dané oblasti vyskytuje.
Panelů je celkem devět. První a poslední panel seznamuje návštěvníky
se stezkou samotnou, další panely jsou již věnované jednotlivým
rostlinným a živočišným druhům
žijícím v chráněné krajinné oblasti
Prakšická vrchovina - keřům, stromům, motýlům, pěvcům, dravcům
a sovám, rostlinám a obojživelníkům (viz Foto č.1).
Druhá naučná stezka, rovněž
na západ od naší vesnice, se nazývá
Naučná stezka po hranici devíti katastrů. Byla zřízena v roce 2015 ve
spolupráci obcí Mistřice, Bílovice,
Hradčovice, Nedachlebice, Drslavice, Prakšice, Pašovice a Částkov
a dále s pomocí Lesů České republiky
a Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a za odborné pomoci
pamětníka a lesního hospodáře pana
Aloise Martince z Hradčovic, který
dříve dlouho bydlel i v Prakšicích.
Stezka popisuje historické a památné
místa na trase z obce Mistřice až do
lokality Hrabiny nad obcí Pašovice.
Vede po cestě, která je od pradávna
v mapách nazývána jako Vrchová
cesta. Návštěvník naučné stezky tak
může již na jejím počátku nad obcí
Mistřice navštívit Bilavčíkův kříž
a Hrubý bor - místa, kde podle historických pramenů měla probíhat bitva mezi vojsky českého krále Jiříka
z Poděbrad a uherského krále Matyáše Korvína. Poté je možné putovat kolem mohylových hrobů, které
vypovídají o osídlení této oblasti již
v dávné minulosti, snad ještě v době
Sámovy říše. Dále stezka vede kolem
nejvyššího bodu Prakšické vrchoviny
- Rovné hory (351 m. n. m.), místy je
lemována starými hraničními kameny z 18.století z doby panství Kauniců a dokonce i hraničními kameny
z 16.století z doby pánů Prakšických
ze Zástřizl, ale také památnými stromy (hrušní nad Sv. Jánem u Lhotky
a Žižkovým dubem nad Částkovem)
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Foto č.1

Foto č.2
a míjí také lokalitu nazvanou Vlčinec
(podle toho, že právě zde byl zastřelen poslední vlk na Uherskobrodsku). Na naši vesnici Prakšice na této
naučné stezce pamatuje tabule, která
se nachází nad ulicí Vinohrady a pomocí starých fotografií a map je na
ní přiblížena historie obce (viz Foto
č.2).
Stezka je dlouhá 9 km, vede nenáročným, téměř rovinatým lesním
terénem a proto je vhodná nejen pro
pěší, ale také pro cykloturistiku. Je z
ní krásný výhled na sousední pohoří
Chřibů s hradem Buchlovem a s památnou Barborkou, jakož i na vzdálenější pohoří Bílých Karpat s jeho
nejvyšší horou Velkou Javořinou
(970 m. n. m.).
Další naučné stezky se nachází
na východ od naší vesnice na Uher-

skobrodsku. V uplynulém roce byly
zřízeny rovnou čtyři naučné stezky
a jedna tematická naučná stezka,
v celkové úctyhodné délce 37 km.
Uvedené čtyři naučné stezky odvozují své názvy od vesnic, do kterých
z Uherského Brodu vedou. Jsou to:
Nivnická naučná stezka, Havřická naučná stezka, Újezdecká naučná stezka
a Maršovská naučná stezka. Tématická naučná stezka má název Planetární
naučná stezka. Na trasách uvedených
stezek bylo nainstalováno 33 infotabulí a infopanelů, 11 přístřešků, 3 dalekohledy, 4 panoramata, 12 laviček,
35 rozcestníků a 6 stojanů na kola.
Je vidět, že dotace z fondů EU byly
velkorysé. Na infopanelech se dozvíte zajímavosti o historii, původním
osídlení míst, lidových krojích, přírodě a životním prostředí, geografii
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a folkloru, místních pověstech a historických zajímavostech. Nivnická
naučná stezka se zaměřila na téma
mlynářství, Havřická naučná stezka
připomíná historii havřické cihelny
a zámečku Obora. Újezdecká naučná stezka zase přibližuje historii
obcí Těšov a Újezdec, včetně nalezení místního zlatého pokladu z doby
Karla IV. Planetární naučná stezka
vede od lávky nad brodským nádražím až ke hvězdárně nad městem.
Jednotlivé zastávky této stezky tvoří
působivé modely planet naší sluneční soustavy s popisem (viz Foto č.3)
a jako bonus je možné navštívit digitální planetárium v budově kulturního domu.
Do prakšického katastru však
bezprostředně zasahuje jen Maršovská naučná stezka. Můžeme se na ni
napojit u maršovské silnice přímo
z cyklostezky vedoucí z prakšického Horního konce od Kubového.
Maršovská naučná stezka nabízí ten
nejkrásnější panoramatický pohled
do okolí. Nad Maršovem u křížku
na hřebenu si můžete dalekohledem
prohlédnout Buchlovské kopce, Bílé
Karpaty, Vizovickou vrchovinu a své
postřehy si porovnat s údaji na panoramatické mapě (viz Foto č. 4).
Zapsal: František Buráň

Foto č.3

Foto č.4

Program na Vánoce ve farním kostele v Prakšicích
24.12.2016 – od 8:00 h. do 14:00 h. si bude možné
odnést z předsíně kostela “Světlo z Betléma”.
Bude to již po 25, kdy doputuje Betlémské Světlo,
které přinesou skauti a skatky do ČR.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní:
“Odvážně vytvářet mír”. Je inspirováno Horským kázaním, kde Ježíš učí: ‘Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť
oni budou nazváni syny Božími.’
(místo narození P. Ježíše v Betlémě)
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše
Krista – v Betlémě.
• 24.12.2016 ve 14:00 h. Vás zve soubor Holomňa na
Štědrovečerní koledování ve farním kostele.
• 24.12.2016 ve 14:45 h. mše sv. Vigilie slavnosti narození Pána Ježíše.
Na závěr mše svaté bude otevřen kostelní betlém s
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Jezulátkem z Betléma. Mše sv. je pro děti, tatínky,
nebo starší farníky.
• 24.12.2016 ve 22:00 - Noční vánoční bohoslužba
(Půlnoční). Při mši sv. bude zpívat chrámový sbor.
• 25.12.2016 v 8:30 - Slavnost narození Páně, slavnostní mše ve farním kostele.
Mimo Bohoslužeb bude kostel otevřen k návštěvě
betléma:
• 25.12.2016 14:00 – 17:00
• 26.12.2016 14:00 – 17:00
• 1.1.2017 15:00 – 17:00
Pozvánka na Vánoční koncert v podání dechové
hudby Šohajka z Dolních Bojanovic.
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 29.12.2016 v 18:00
ve farním kostele v Prakšicích.
Vstupné na koncert bude dobrovolné.

Prosinec 2016

Prakšické noviny
Dechová hudba Šohajka
Zakladatelem kapely byl v roce 1982 Vojtěch Ducháček, který je jejím kapelníkem, uměleckým vedoucím
a zpěvákem dodnes. Šohajka má dvě zpěvačky. Jožinu
Ducháčkovou a Renatu Jedličkovou, které doprovází
12 hudebníků. Za poměrně krátkou dobu své existence si hudba získala značnou popularitu na slavnostech
a festivalech dechové hudby v Ratíškovicích, Hluku,
ve Strážnici a jinde. Šohajka se zúčastnila také řady
zahraničních vystoupení v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Švýcarsku,
Itálii, Švédsku, Belgii a Holandsku. Nesporně největšího úspěchu a odborného ocenění však kapela dosáhla
v roce 1987 se získaným titulem “vítěz zlaté křídlovky”
se tak Šohajka zařadila mezi nejlepší hudby v ČR. Kapela může být vděčná za spolupráci s brněnským hudebním skladatelem a dirigentem Milošem Machkem.
Kromě lidových písní a krásu folklorního odkazu svého
regionu už několik let mají tradici vánoční koncerty Šo-

hajky. Za píseň “Slyšíš jak zvoní” obdržela kapela a její
sólistka Jožina Ducháčková od hudebního vydavatelství
Edit Zlatou a později Platinovou desku. V anketě časopisu Dechovka “Zpěvačka roku 1998” získala Jožina
1. místo, roku 1996 byla Šohajka nominována na cenu
české Gramy. V ročníku 1998 – 1999 se Šohajka stala
neúspěšnější kapelou dechové hitparády českého rozhlasu Praha.
• 30.12.2016 v 17:00
Svátek Svaté Rodiny ve mši
sv. obnova manželských slibů.
• 31.12.2016 v 17:00 Silvestrovská mše sv.
• 1. 1.2017 v 8:30 Novoroční mše sv.
• 7.1.2017 Tříkrálová sbírka – požehnání koledníkům
bude ráno u mše sv. v 7:30, od 8:30 sbírka v obci
Prakšice.
• 8.1.2017 pozvánka na Novoroční koncert prakšické
schóly s hosty, v 15,00
vstupné dobrovolné

Odvoz plastů I .pololetí 2017
11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 14.6. 2017

TJ Sokol hodnotí
Přípravka
Nová sezona začínala s očekáváním, kolik dětí bude po odchodu
silného ročníku do žáků k dispozici,
ale ukázalo se, že obavy byly zbytečné. Na zápasy, které hrají děcka maximálně 7+1 či ještě méně jsme často
měli i 14 hráčů (včetně dvou holek)
a na tréninky jich pravidelně 2x týdně chodilo až 18. I když v této věkové
kategorii o výsledky nejde, tak jsme
za celou půlsezonu 8x vyhráli a jen
2x byli poraženi. Důležitější ale je,
že děcka sport baví a my se budeme
snažit i nadále rozvíjet jejich všeobecné pohybové dovednosti. Nemalé
díky patří rodičům, kteří nás i děti
podporují a většinou na venkovních
zápasech máme „většinu“.
Pavel Němeček a Radim Hladiš,
trenéři
Žáci
Do nové sezóny jsme vstupovali
bez velkého očekávání na výsledky, z
důvodu odchodu početného ročníku
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2001 do dorostu a příchodu hráčů
z přípravky, kde je znát věkový rozdíl. Přibylo nám ale spoustu nových
hráčů, kteří se neustále zlepšují, což
mě těší. Nyní hraje celkem 23 kluků
a holek. Trénujeme pravidelně 2x
týdně, o víkendu se účastníme mistrovských utkání a jsme přihlášeni
i do Okresního poháru žáků. V tabulce jsme průběžně na 8. místě ze
14. přihlášených týmů se ziskem 20.
bodů. Máme na kontě 6 výher, 2 remízy a 6x jsme prohráli, skóre 44:27.
Chtěl bych poděkovat všem klukům
a holkám, kteří se poctivě schází na
zápasy i na tréninky většinou v plném počtu, dále všem fanouškům
a těm, co nás podporují.
Jiří Helísek, trenér
Dorost
Do týmu dorostu letos přestoupilo z družstva žáků 8 hráčů. Vzhledem k tomu, že jsme v loňské sezóně
v kategorii žáků suverénně vyhráli Okresní soutěž i Okresní pohár,

jsme se přihlásili do krajské soutěže.
Nastoupilo proti nám 13 zkušených
týmů, přesto se nám podařilo uhrát
15 bodů – 4x jsme vyhráli, 8x prohráli a 2x remízovali. Skóre máme
40:57. Všem hráčům patří poděkování za odehrané zápasy a účast na
trénincích, dále rodičům za pomoc
při přepravě hráčů na venkovní
utkání a v neposlední řadě našim fanouškům.
Petr Slavíček, trenér
Muži
Podzimní část sezony musím bohužel hodnotit jako ne moc podařenou, kdy mužstvo dokázalo v 1.B
třídě uhrát pouze 9 bodů. Objektivní
komplikací byla nevídaná „sbírka“
zranění, která zasáhla bohužel hlavně klíčové hráče týmu a tak na téměř každý zápas vyběhla jiná sestava. Toto musíme hodit přes zimu za
hlavu, zmobilizovat síly a zlepšenou
docházkou na tréninky se co nejlépe
připravit na odvety. Velkou výzvou
pro realizační tým bude postupně
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zapracovávat do dospělého fotbalu
nadějné kluky z dorostu, protože to
je hlavním cílem všech trenérů mládeže.
Za celý klub rád znovu připomenu
oslavu 80. výročí založení fotbalového klubu v našich obcích, která proběhla v červenci. Oslavili jsme to, jak
jinak, fotbalovými zápasy všech věko-

vých kategorií s vyvrcholením utkání
mužů proti staré gardě 1.FC Slovácko.
Za účasti předsedy OFS p. Mika jsme
předali ocenění několika významným
členům Sokola. I když nám počasí vůbec nepřálo, tak nálada byla výborná
a při diskotéce se vydrželo tancovat až
do ranních hodin.
Co se týká chodu klubu, tak bych

chtěl touto cestou poděkovat vedení
obou obcí za velkou podporu, bez
nich bychom vůbec nemohli fungovat. Věřím, že to dává smysl, vždyť se
v současné době fotbalu věnuje pravidelně 3x týdně téměř 60 dětí, což
málokterý klub naší velikosti může
tvrdit.
Pavel Němeček, sekretář

Literární soutěž
Také letos se někteří žáci zapojili do literární soutěže s
názvem Utíkej! Rychle utíkej!, v rámci které měli napsat
fantasy, hororový či dobrodružný příběh. Soutěž je určena
žákům 8. a 9. tříd a vyhlašuje ji již 4. rokem SOŠ Luhačovice. V porotě usedli známé osobnosti literárního světa
- Jan Cimický a Jiří Žáček. V pátek 9. prosince proběhlo
v Luhačovicích slavnostní vyhlášení výsledků. Z rukou
místostarosty Luhačovic, pana Radomila Kopa, a Jana Cimického převzal Stanislav Patlevič z 9. třídy za svou práci
„Nikdy to nevzdávej“ čestné uznání.
Nikdy to nevzdávej
Byla jednou jedna malá holčička, která se každý večer
dívala na noční oblohu a přála si, aby se někdy podívala
do vesmíru. Každým rokem na Vánoce chtěla po rodičích, aby řekli Santovi, že až každému rozdá dárek, tak ať
ji potom vyzvedne doma a vezme ji s sebou do vesmíru.
Mladý pár rodičů byl zničen, když jí pokaždé museli říct,
že tohle Santa nemůže.
Jak dny plynuly, mladá Evelyn nastoupila do 1. třídy
a v tu dobu měla šest let. Druhý den si ve třídě povídali.
První otázka mířila na malou Evelyn: „Ahoj, já se
jmenuji Alžběta Nenaučilová a jak ty?“
Vystrašená Evelyn, která se klepala ještě od včerejška,
protože byla nervózní z prvního dne ve škole, řekla tenkým hláskem: „Dobrý den, já se jmenuji Evelyn.“
Otočila se k ní paní učitelka: „Těší mě, Evelyn. Co
ráda děláš? Máš nějaký sen?“
A ona na to: „Ano, mám, chtěla bych se stát astronautkou, podívat se do vesmíru a dotknout se všech hvězd.“
Po té paní učitelka řekla, že do vesmíru mohou jen
chlapci. Evelyn se zamlkle zamyslela a odpověděla, že bude první žena,
která se tam dostane. V ten moment
se z rohu třídy ozval hlasitý smích.
Malá Evelyn se podívala na toho
chlapce a rozbrečela se.
Od té doby byla Evelyn šikanována svými spolužáky jenom kvůli
tomu, že má sen. V sobotu večer,
když šel její oblíbený dokumentární
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film o vesmíru, přemýšlela o tom, jestli má ten chlapec
pravdu. Zeptala se tedy mámy a ta řekla: „Víš, holky to
v tomto mají těžší než kluci.“
Jednoho dne se podívala na internet, aby zjistila něco
víc o letech do vesmíru pro veřejnost. Když už znuděně
projížděla stránky, všimla si, že existují firmy, které let
tam a zpátky zajistí jen za pár korun.
V tu chvíli zakřičela přes celý dům: „Mami, tati, pojďte sem!“ Oba rodiče zděšeně a zvědavě přispěchali a ptali
se, co se děje. Evelyn jim řekla o tom, co si přečetla. Tatínek jí položil dlaň na rameno a řekl: „Podívej se na tu
cenu, tolik peněz nemáme!“ Evelyn namítla, že by mohla
přispět babička a dědeček, protože mají hodně peněz.
Hned jim šla zatelefonovat, aby je o to poprosila.
Z telefonu se ozvalo: „Halo, kdo je tam?“
„Tady jsem já Evelyn, vaše vnučka!“ radostně odvětila.
„Co potřebuješ, holka moje?“ zeptala se babička.
„No chtěla bych letět do vesmíru, ale nemám dost peněz.“
„To nebude problém,“ slíbila babička.
K večeru k ní do pokoje přišel táta a radostně jí oznámil, že ji tedy na výlet pustí. Další den, když ráno vstala
a vzpomněla si, že má narozeniny, rychle utíkala ze schodů do kuchyně, kde na ni už čekali rodiče s báječným
dortem a malou obálkou. Malými krůčky se přibližovala ke stolu. V ten okamžik se ozvalo: „Všechno nejlepší
k narozeninám!“ A podali jí ten záhadný dárek. Evelyn
ho po chvilce prohlížení otevřela.
„Do zlaté kudlanky! Je tam lístek do vesmíru!“ V tu
vteřinu se rozběhla na konec ulice, kde bydlí babička
s dědečkem. Když doběhla k domu
prarodičů, radostně vykřikla: „Děkuji!“
V pondělí ve škole všem řekla,
kam poletí. Spolužáci se na ni podivně koukli a řekli: „No jasně!“ Ani
to nedořekli a už se na nebi začala
blýskat raketa, která letěla splnit
Evelyn sen.
Stanislav Patlevič, IX. ročník
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Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas,bychom si
měli uvědomit všechna rizika, která
jsou s používáním otevřeného ohně
doma spojená. Domovy jsou dnes
doslova přeplněny vysoce hořlavými
materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry
v bytech se vlivem blízkosti hořlavých
materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se
s ní mělo zacházet.
- velkou pozornost věnujte už
tomu, jaký adventní věnec vlastně
kupujete.
- správně vybírejte i svíčky na věnec.

- zapálenou svíčku nelze položit
kamkoli a na cokoli.
- svíčka by měla být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící
svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce).
- riziko, že nám věnec vzplane, je
velké.
- svíčky umísťujte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon,
do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo
skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
- rizikovým faktorem jsou i děti

nebo zvířata, které mohou hořící
svíčku převrhnout.
- zapálené svíčky, ať již umístěné
na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich
hoření bez dozoru.
- zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát.
Pokud přes všechna bezpečnostní
opatření přece jen dojde k požáru, je
třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví je vždy
cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte případný požár uhasit
za každou cenu sami.
OSH Uherské Hradiště
tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

POTŘEBUJETE POMOC PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY?
JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA A NEVÍTE SI RADY? POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ
PRO SVÉ DĚTI? HROZÍ VÁM EXEKUCE? OBRAŤTE SE NA CHARITU!
Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům, kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz
níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec
zákona o sociálních službách:
• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a
jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt
v internátě, školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny
na základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně
nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy
aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek –
elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace,
invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa, rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem –
zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a do-
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vážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují
vyškolené pedikérky
Poradenství v obcích - široké sociální poradenství
poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme na co máte nárok, co se jak hradí, kam
se obrátit
Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí
Integrovaného záchranného systému ZK
Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce –
cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně
umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci
Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným
možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané
obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak
společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“

Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský
Brod: http://www.uhbrod.charita.cz
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