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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když už jsme na konci března, teprve teď jarní sluníčko probouzí přírodu a nás láká ven, do zahrad a na
pole.
Letošní zima byla po několika letech opět mrazivá, poměrně dlouhá
a se sněhem. Dá se říct, že údržbu
místních komunikací jsme zvládli
dobře. Problémem byla skutečnost,
že někteří majitelé aut nám bránili v
údržbě chodníků, případně místních
komunikací. I přes upozornění parkují s oblibou tak, že se nedá z komunikací v některých místech odstranit
sníh. Lidé musí z chodníku scházet
na silnici, kde hrozí z důvodů náledí a
většího množství sněhu úraz, za který
by byla odpovědná obec. Každý by si
měl uvědomit, že chodník je od slova
chodit a ne parkovat.
Letošní rok jsme zahájili, již tradičně ohňostrojem na hřišti. Uskutečnily se tři plesy, proběhla tříkrálová
sbírka a fašanková obchůzka, kterou
pořádali naši hasiči.

Začátek roku je i obdobím pro podávání žádostí o dotace. Zažádali jsme
o dotaci Zlínský kraj na opravu chodníku před školou. Mělo by dojít k předláždění celého chodníku od zastávky
až po dům čp.321, k jeho bezbariérové
úpravě u zastávky a u vjezdu do školy.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj
jsme podali žádost o dotaci na opravu
dvou křížů v obci ve Vinohradech a ve
Greftech.
Na Ministerstvo kultury jsme podali žádost o dotaci na pořízení nového počítače do místní knihovny.
Předpokládám, že v měsíci dubnu
budeme vědět, jestli jsme byli se žádostmi úspěšní.
Obec pomohla hasičům se zpracováním žádosti o dotaci na koupi
hasičské stříkačky z Nadačního fondu
AGROFERT.
V polovině března jsme vypsali
výběrové řízení na dodavatele akce
„Kanalizace Horní Konec“, která bude
realizována v letošním roce.
V současné době běží stavební řízení na rozšíření hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu. Akci
bychom chtěli realizovat po výběru

dodavatele co nejdříve.
Požádali jsme o územní souhlas s
vybudováním vodovodu a chodníku
v ulici Za Humny od bytovky směrem
ke kostelu.
Zpracovává se projektová dokumentace výstavby Domu s pečovatelskou službou.
Připravujeme žádost o dotaci na
pořízení dopravního automobilu pro
sbor dobrovolných hasičů, kterou poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. Pokud
budeme úspěšní, automobil by se pořídil příští rok a konečně bychom se
zbavili AVIE z roku 1978.
Chtěli bychom co nejdříve realizovat zastřešení terasy u nového salonku
vedle pohostinství.
Bude se realizovat oprava pomníku
I. světové války, na kterou jsme získali
dotaci z Ministerstva obrany. Finanční prostředky ve výši 176 000 Kč již
máme na účtu.
Doufám taky, že Ředitelství silnic
Zlínského kraje dodrží slib, a co nejdříve upraví zatáčky v obci protismykovým povrchem.
A na závěr vám všem přeji příjemné
prožití blížících se velikonoční svátků.
Josef Hefka

Usnesení

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

zastupitelstva obce Prakšice ze 12. veřejného zasedání konaného v pondělí 13.1.2017.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice
25 000 Kč
Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice
zvlášť.
15 000 Kč
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Petra Buráně a RosTJ Sokol Prakšice-Pašovice
20 000 Kč
LR Motocross Prakšice
15 000 Kč
tislava Němečka.
Český svaz včelařů Uherský Brod
5 000 Kč
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše
LMK Prakšice
5 000 Kč
a Jaroslava Vajdíka.
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
Schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy chodnío poskytnutí dotace s těmito organizacemi dle vzoku před školou v obci Prakšice“ firmu STRABAG a.s.
rové smlouvy schválené zastupitelstvem obce dne
Na Bělidle 198/21, Praha 5 za cenu 845 176,02 Kč vč.
28.11.2016.
DPH.
Schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancová- 10. Schvaluje dar 1 000 Kč na pořízení varhan do Svatoní projektu „Stavební úpravy chodníku před školou
vítské katedrály.
11. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období
v obci Prakšice“ v částce 423 176 Kč.
2018 – 2021.
Schvaluje vymalování 2 tříd v MŠ a 1 třídy v ZŠ, výměnu sedáků u pískovišť, výměnu dveří a opravu 12. Schvaluje rozpočtové opatření 1/2017.
podlahy ve sklepě ZŠ, pořízení chladničky do ZŠ.
Bere na vědomí změnu schváleného rozpočtu na
rok 2017, ke které došlo důsledku novely vyhlášky č.
Schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Prakšice na rok
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která mění po2017.
ložku 1351 na položku 1382 a položku 1355 na položNa základě žádostí schvaluje individuální dotaci těmto spolkům:
ku 1383.
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Společenská kronika
V únoru se dožila významného životního jubilea 80 let paní Františka Buráňová.
Jubilantce srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 25.3.2015
Narození

Úmrtí

Odhlášení

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Eliška Buráňová

Ludmila Kostelníková
Josef Kadlček

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 25.3.2017 - 1011.

Magda Pančochová
Dora Pančochová
Emily Nagyová
Renáta Lukašíková
Adam Lukašík
Tereza Lukašíková

Vánoční koncert
Ve čtvrtek 29.12.2016 se v kostele Krista Krále uskutečnil vánoční
koncert dechové hudby Šohajka z
Dolních Bojanovic s kapelníkem a

zpěvákem Vojtěchem Ducháčkem a
zpěvačkami Jožinou Ducháčkovou a
Renatou Jehličkovou. Koncert si přišel poslechnout nebývale velký počet
našich občanů,
ale i hodně lidí z
okolních vesnic.

Tak plný kostel v Prakšicích nebyl
dlouho.
Hodinu a půl hudby a krásného
zpěvu uběhlo strašně rychle. Ještě
několik dní po koncertu se o něm
mluvilo nejen v Prakšicích.
JH

Novoroční ohňostroj
Jak se už stalo zvykem, sešli jsme
se první den nového roku na tradičním novoročním ohňostroji. Na
úvod a ukončení setkání zahráli fanfáry naši křídlováci Rosťa Němeček
a Víťa Kadlček. Potom byl za zvuků
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hudby G.F. Handela odpálen oh- čaj. Myslím si, že se ohňostroj letos
ňostroj, který byl proti minulému o opět vydařil. Takže nashle příští rok.
něco větší, delší a krásnější. Pro přiJH
hlížející dospělé byl připraven
svařák, pro děti
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Školní ples
Každoroční ples naší základní školy se konal v sobotu 14. ledna 2017. V
programu letos účinkoval, kromě tradičního tanečního vystoupení žáků
9. třídy, také folklorní kroužek žáků
5. třídy, pěvecký sbor tvořený žáky

prvního stupně a žáci školní družiny.
Večerem nás provázela příjemná hudební skupina NA.EX a nechyběla ani
bohatá tombola. Velký dík patří všem
rodičům a žákům, kteří ples organizovali.

Šablony pro ZŠ a MŠ
PROJEKT CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/16_022/002171
ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ PRAKŠICE
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 804 350 Kč
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Projekt je financován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora
extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
MŠ:
- Školní asistent - personální podpora MŠ

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ –
DVPP v rozsahu 24 hod.
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ – DVPP 60 hodin

-

ZŠ:
Školní asistent - personální podpora ZŠ
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a rozvoje deskových her pro
žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Mgr. Pavel Savara

Stopování zvěře
V sobotu 14. ledna jsme se s dětmi z přírodovědného kroužku vydali
na procházku za účelem pozorování
stop zvěře ve volné přírodě. Děti se
sešly v Pašovicích u kapličky a v revíru sledovaly a poznávaly stopy zvířat.
V tom jim napomáhal také myslivec
Tibor Horony, který je seznámil i se
spoustou jiných zajímavých poznatků ze života divokých zvířat. Některé

stopy se žákům podařilo odlít, a tak
kromě fotek získali i sádrové odlitky.
Během cesty nezapomněli dát do krmelce seno, mrkev
a suchý chléb. Po
našlapaných kilometrech všem
pořádně vyhládlo,
celou vydařenou
akci jsme tak za-

končili opékáním špekáčků u rybníka.
Jana Horonyová

Lyžařský kurz
V uplynulých letech jsme si sněhu
moc neužili, letošní zima si svou pověst
ale napravila. Všichni si mohli užít zimních radovánek dosyta a naši žáci se těšili na každoroční lyžařský výcvik. Když
20. února odjížděli, počasí se bohužel
začalo kazit - oteplilo se a téměř celý týden pršelo. I přes tyto potíže si všichni
kurz užili a lyžovat se naučili i ti, kteří
na lyžích nikdy nestáli. O své zážitky se s
Vámi podělí žáci 7. třídy.
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Ráno se probudím, seběhnu dolů a podívám se do kalendáře. Je pondělí 20. února 2017 a já jedu na lyžák. Jsem nadšená.
Během cesty bylo rušno a já jsem trochu pociťovala nervozitu, která se zvyšovala s blížícím se cílem. Celou dobu jsem si
kladla otázky: „Naučím se lyžovat? Jaké to tam bude?“ Jakmile jsme ale dorazili na místo, už na ně nebyl čas. O půl druhé
jsme vyrazili na svah a rozdělili se do skupin. Já jsem skončila
ve třetím družstvu, protože neumím lyžovat - jsem nelyžař.
Nejprve jsme se učili na tom nejmenším svahu a zkoušeli jsme
plužit. Ze začátku jsem se trochu bála, ale nebylo to zas tak
těžké a bavilo mě to.
V noci jsem se vůbec nevyspala a pořád jsem se budila.
Ráno, po snídani, jsme měli jít lyžovat, ale nešli, protože se
spustil prudký liják. Místo toho jsme hráli různé hry. Odpoledne se počasí trochu umoudřilo, tak jsme se vydali zase do
terénu. Tentokrát mi moc nešlo zatáčet v pluhu a pořád jsem
padala.
Další noc už jsem se vyspala dobře, snídaně byla skvělá,
dokonce i lyžování mi šlo. Malý kopeček jsem sjela bez pádu.
Měla jsem ze sebe radost. Každý večer připravovalo program
jiné družstvo a dnes jsme byli na řadě my, nelyžaři. Myslím,
že to dopadlo dobře, aspoň nám se večer líbil.
Ráno jsem měla trochu obavy, protože jsme měli jít na větší svah. Na modrou! Byla tam i kotva, které jsem se ze začátku
bála, ale jak se ukázalo, bylo docela lehké z ní vystoupit. Ani
ten kopec nebyl tak moc prudký, akorát dost dlouhý. Padala
jsem, ale naučila jsem se jezdit na hranách, i když byl sníh
zmrzlý a tvrdý. Když jsme začali používat hůlky, nevěděla
jsem, co s nimi dělat. Ale naučili jsme se takový „volant“, který mi hodně pomohl. Stejně jsem se celý den těšila na večer.
Měl být totiž karneval a všichni měli krásné a vtipné masky.
Součástí byla i diskotéka, vůbec se mi pak nechtělo jít spát.
Než jsme se nadáli, nadešel poslední den. Přestože byl kurz
skvělý, už jsem se těšila domů. Užívala jsem si poslední chvíle
na svahu a vůbec na celém lyžáku. Odpoledne si ještě někteří zalyžovali, potom jsem se sbalili a vyrazili na cestu domů.
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Když jsem viděla špičku prakšického kostela, oddechla jsem
si. Konečně doma. Před školou mě čekali naši, byla jsem moc
ráda, že je vidím.
Děkuji paní učitelce Jurákové, Hendrychové a panu učiteli, že s námi měli trpělivost.
Nela Vlková
Všechno to začalo tak, že jsme jedno krásné pondělní ráno
20. února 2017 vyjeli na lyžařský kurz, který se konal na Kyčerce ve Velkých Karlovicích. Jela naše 7. třída společně s dětmi z jiných tříd, hlavně z osmé. Z učitelů s námi jela paní učitelka Hendrychová, která měla na starosti lyžaře, dále paní
učitelka Juráková, ta měla nelyžaře, no a nakonec pan učitel
Frolec, ten se věnoval snowboardu.
Každé ráno jsme měli budíček v půl osmé, v devět hodin se
chodilo na svah a večerka byla v deset hodin. Na svah se chodilo dvakrát denně a vždy, když jsme vrátili, měli jsme osobní
volno. Každý večer připravovala určená skupina program,
kde jsme hráli různé hry apod. Nejlepší večer byl ve čtvrtek,
protože byl karneval s diskotékou. V pátek, tedy v den odjezdu, se lyžovalo dopoledne a zájemci i odpoledne. Domů jsme
se vrátili po čtvrté hodině.
Musím ještě připsat, že to byl nejlepší týden. A tím bych
chtěla poděkovat všem, kteří to tam se mnou zvládli. 
Eliška Rachůnková
Dne 20. 2. jsme jeli na lyžák. U autobusu jsem se potkala
se svojí kamarádkou Nelčou. Když jsme dorazili na místo,
dělala jsem si starosti, jestli budeme na pokoji spolu. Každý
den ráno i odpoledne jsme chodili lyžovat, pokud nepršelo.
Po ranním lyžování jsme měli oběd a pak hodinu přestávku na odpočinek, během kterého nás navštěvovaly Terka a
Eliška. Ve čtvrtek jsme byli už na větším svahu a bylo to
mnohem lepší než na malém. Naučila jsem se carvingové
oblouky, ze kterých jsem měla obrovskou radost. Poslední
den byla diskotéka, na které jsme si to všichni užili.
Lucie Fojtáchová
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Stavění a kácení máje v Prakšicích
Jednou ze starobylých a krásných
tradic udržovaných v naší vesnici je
stavění máje. Tato tradice je rozšířena po celé Evropě. Nejčastěji bývá
máj stavěn 30. dubna - v předvečer
svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě
na 1. května. Tento den se přiveze z
lesa smrkový strom, zbaví se větví a
kůry, s výjimkou horní části, která se
nazdobí a takto připravený se strom
postaví.
Tradice stavění máje sahá až do
pohanských dob a má zřejmě keltský
původ. Tradice je spojována s oslavou probuzení jara a rašící síly, která
symbolizuje nový život a přicházející
úrodu. Naši předci věřili, že postavením máje se do vesnice přinese lesní
duch, a tím se zajistí jeho požehnání. Stavění máje a celá zábava kolem
měla vždy společenský charakter.
Víme, že již od středověku se máje
stavěly často na návsích ve vesnicích,
ale i na náměstích ve městech. Stavěly se i pod okny vrchnosti, která
často následně nařídila vyvalit sud
piva a uspořádala lidovou veselici.
Zvyky měly i místní diference. Někde, kromě toho centrálního máje,
stavěli ještě chlapci májky pod okny
dívek svého srdce. Nejstarší známý
doklad o stavění máje v Čechách je
z roku 1422, kdy na základě postavení máje a vzájemného slibu dvou
mladých lidí bylo uznáno manželství
církevním soudem na Pražském hradě a dne 23. června 1422 byla slavena svatba. Májky se stavěly nejčastěji
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proto, aby chlapci dívce demonstrovali, že ji mají rádi. Existovaly ale
také vesnice, kde chlapec směl postavit máj pod okny dívky pouze tehdy,
že už s ní něco měl, pokud tedy ta
dívka už nebyla panna. Tamní dívky se pak třásly hrůzou, aby jim máj
pod oknem nikdo nepostavil a rodiče nepřišli na to, jak to s nimi ve
skutečnosti je. Podobných diferencí
bylo mnoho. Spočívaly však spíše v
tom, jak lidé s tímto svátkem nakládali, jak si s ním hráli. Protože všechny obřady byly zábavou, lidé se tím
vždy hlavně bavili. Dá se rovněž říci,
že zvyk stavění máje je propojen s
magií erotiky a magií lásky. Nesmíme se na to dívat dnešníma očima.
Středověká společnost byla pochopitelně úplně jiná, pro ni erotika a sex
symbolizovaly zrození nového života. A mnohé obřady, které mají jakýsi erotický podtext, lidé nevnímali v
rovině sexuální, pro ně to byla opět
záležitost určité magie a symboliky.
Právě proto považujeme měsíc květen za čas lásky a není to jen tím, že o
tom psal Karel Hynek Mácha v Máji.
On pouze vycházel z dobové reality,
neboť již tehdy se tak lidé na květen
dívali.
V Prakšicích dnes zůstalo jen u
stavění menších májů v jednotlivých
ulicích. Lidé se pak u postavených
májů scházejí a u zapálených ohňů
slaví příchod jara. Na Fotu č. 1 je stavění máje ve Greftech v roce 1989. V
tomto článku si však připomeneme,
že se v Prakšicích stavěly i velké cen-

trální máje. Podle tradice je stavěli
chlapci, kteří byli ten rok u odvodu
– tedy „odvedenci“ a jeho vršek zdobily mladé nevdané dívky. Na Fotu č.
2 odvedenci ročníku 1961 připravují
máj na Malé straně v roce 1979. Musel se vybrat pěkný strom, rovný a
dostatečně vysoký. Strom se většinou
„kradl“ v okolním lese, nutno však
říci, že jeho majitelé, dříve hraběnka Kaunicová či singulární spolek a
později Lesy České republiky, to pro
udržení tradice tolerovali.
Často se kmen máje prodloužil
spojením dvou stromů, jak je vidět
i na Fotu č. 3. Na místě vztyčení se
ručně vykopala dostatečně hluboká jáma. Kmen se vztyčoval ručně
pomocí lan, žebříků a dlouhých kulatin - „žajgrůtů“. Stavění máje bylo
hodně nebezpečné. Musel ho proto
řídit zkušený a respektovaný člověk.
Po jeho povelech „hééééj rup“ se máj
a jeho nastrojený vršek pomalu zvedal k nebi. Když byl strom již dosti
vysoko, přitahoval se z druhé strany
lany, které se na kmen předem uvázaly. Často se stalo, že se zachytila
lana z konců „žajgrůtů“ na ocelových
spojovacích pásech. To pak musel na
máj vylézt odvážný mladík a lana
uvolnit. Po vyrovnání vztyčeného
máje se kmen zaklínil a ze čtyř stran
se připevnily vzpěry - „šprajce“. Proti krádeži – „podřezání“ byl spodek
máje svisle pobit železnými pásy a do
kmene se zatloukly šikmo tyče, omotané ostnatým drátem, aby na máj
nemohl nikdo vylézt. Na Fotu č. 4 je
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stavění máje v roce 1986.
I přes tato opatření odvedenci
máj téměř každou noc po celý měsíc
hlídali. Kdyby máj někdo podřezal,
měli by totiž velkou ostudu. Proto
u máje většinou v noci hořel oheň,
koupil se sud piva a bylo vesele často
až do svítání. Někdy až moc, k nelibosti starších spoluobčanů. Na konci
května se máj kácel. Kácení se dělo
většinou v sobotu. Kácení máje se
účastnilo hodně lidí. O kmen máje se
po jeho skácení losovalo v tombole a
„šťastný“ výherce se vyhlásil v obecním rozhlase. Potom pořádali odvedenci v místním sále taneční zábavu.
Kácení máje vlastně zahajovalo letní
sezónu tanečních zábav.
Dle pamětníků se centrální máje
stavěly na různých místech naší
obce. Mezi válkami se stavěly na
Malé straně „na bařině“ před dnešním Zalešákovým č. 16, rovněž i na
Horních újezdech na hraběnčině
louce před dnešním Vlkovým č. 264
a až po 2. svět. válce se začaly stavět
na Dědině před dnešním Hladišovým č. 317. Tam však bylo stavění a
i kácení velmi obtížné, neboť kolem
máje bylo hodně elektrického vedení, a tak v roce 1966 byl poprvé postaven centrální máj na Malé straně
u potoka před Vlkovým č. 3. Už po
třech dnech ho však někdo „zřezal“
a údajně odvezl jeho vršek směrem
na Uh.Brod. Marně ho tehdejší odvedenci ročníku 1947 Josef Hladiš
a Vojtěch Jurák stíhali na motorce.
Až po letech se na ročníkovém sra-
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zu přiznal jejich spolužák z Pašovic,
že ho zřezal on a utekl potokem na
Pašovice. Na čas se proto vrátil centrální máj zpět před Hladišovo mezi
elektrické dráty, kde měl být více
v bezpečí. Ani to však nezabránilo
opět Pašovjanovi Petrovi Gajdůškovi
máj v roce 1957 zřezat. Když byl v 1
hod. v noci všude klid, vylezl nahoru a zřezal jeho vršek. Další rok se
máj postavil opět na Malé straně. Na
Fotu č. 3 je máj z roku 1978. Stavěl se
tam až do roku 1997, kdy odvedenci ročníku 1979 postavili poslední
centrální máj v naší obci. Tradice se
přerušila jednak proto, že následující
ročníky odvedenců byly početně již
velmi „slabé“ a také proto, že odvody branců a povinná vojenská služba
byla v roce 2003 zrušena úplně. Je to
velká škoda. Každý, kdo stavění máje
jako odvedenec zažil, se rád ve vzpomínkách k tomuto období vrací. Například František Vlk (1927) si vzpomněl na tuto historku: „Před 2. svět.
válkou tehdejší odvedenci stavěli
máj na Malé Straně „na bařině“ před
dnešním Zalešákovým č. 16. Máj
museli každou noc hlídat a jednou se
tito odvedenci, kteří byli současně i
mladí hasiči, dozvěděli, že sousední
„Drslavjané“ se chystají máj v sobotu
zřezat. Tak se na ně připravili. Připojili hasičskou stříkačku na močůvkovou žumpu a chystali se je při řezání
pořádně postříkat. Čekali připravení
celou noc. Marně. Drslavjané nepřišli. Přišli a zřezali ho až následující
víkend. O kácení májů by mohl hod-

ně vyprávět i bývalý lesák, dnes již
nebožtík, Josef Minařík (1930), který
se svou motorovou pilou a koňským
potahem zřezoval centrální máje po
okolních vesnicích a za bílého dne…
V současné době se v obci centrální máj již nestaví. Tradice byla
přerušena. Kácení májů však zůstalo, bohužel v hodně deformované
podobě. Skupinka mladíků z Pašovic se v posledních letech baví tím,
že řeže malé „uliční“ májky v Prakšicích. Májky, které nikdo nehlídá a
které si staví obyvatelé jednotlivých
ulic pro radost. Na Fotu č. 5 je májka „na točně“ ve Vinohradech v roce
2015. Vydržel stát jednu noc. Marně
jim všichni vysvětlují, že kácení těchto nehlídaných „májků“ není žádná
frajeřina. Tak by tomu bylo, kdyby
měli odvahu a dokázali by zřezat
centrální máje na návsích v okolních
vesnicích. Takové, které tam jejich
stavitelé hlídají a jsou to již pořádné
stromy. Na to si ale už netroufají…
Nekažme si tím radost z přicházejících jarních dnů a „nalaďme“
se na velikonoční atmosféru slovy
básně již výše vzpomínaného Karla
Hynka Máchy:
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Zapsal: František Buráň
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Ztráty a nálezy
Bylo slunečné odpoledne a já jsem potkal Jožku. Usmíval se. ,,Vitaj, jak se vede?“ prohodil jsem
k němu. ,,Je to výýýborné, stal se ze mě šlechtic a
boháč !“, hulákal na celou ulici, až se lidé zastavovali.
Položil jsem mu přímou otázku ,,co jsi podědil?“,,No právě, že vůbec nic, žádné prachy ani majetky.“
,,Dýchni na mě, nejsi ožralý ?“ Ze široka se usmál,
dýchl a byla cítit jen příjemná mentolová zubní pasta. Tu radost jsem jaksi nechápal. ,,Divaj sa, Jura !
Juro, poď sem, kam ideš, Juro, já su boháč! Chlapi,
pojďme ke mně do sklepa, šak zitra je sobota.“
S Jiřím jsme se na sebe spiklenecky podívali.
,,Musel se mu podařit skvělý kšeft,“ špitl ke mně Jiří.
,,Musíme se s ním podělit o radost, ať ho to neklepne, je to dobrý chlap, jdeme.“
Vrzla vrátka od sklepa a na nás dýchlo něco moc
pěkného. ,,Tož chlapi, mám tady dobrý Tramín a
tým také začneme.“ Jiskrné a voňavé víno začalo
plnit pohárky. Jožka pozvedl sklenici a pronesl ,,tož
kluci, na to moje šlechtictví !“ I když jsme nechápali,
připili jsme a víno lahodně pováleli mezi jazykem a
patrem. Panečku, to bylo zboží. ,,Tak to vysyp, co jsi
podědil !?“
Jožka se posadil ze široka na lavici, v koutku oka
si utřel slzu a počal vyprávět.
,, Šel jsem po parku a na zemi ležel nějaký opilec.
Byl zválený od listí a něco mumlal. Lidé ho obcházeli, jedni se pošklebovali a ti druzí pronášeli něco
o opičce. Však to znáte, jak vám je. Když jsem šel
zpátky, chlap se tam stále ještě válel. Tak jsem si řekl,
jak by mě asi bylo, kdybych byl na jeho místě já. Sehnul jsem se k němu a on vám hrál všemi barvami.
Co mě bylo divné, alkohol jsem necítil. Zvedl jsem
ho na lavičku a při pohledu na jeho oči jsem věděl,
že je zle. Lidé kolem nás chodili a bavili se. Mysleli
si, že patříme k sobě. Rychle záchranku. Ještě že jsem
měl mobil. Přijeli snad za tři minuty a začali s oživováním. Tělo sebou několikrát škublo a pak jsem jen
od záchranáře slyšel, že se chytl. Naložili ho a doktor mě přátelsky poplácal po rameni a řekl. ,,Pane
jste šlechtic, zachránil jste člověka !“ Na to sanita s
kvílením odjela. Seděl jsem na lavičce a stále jsem
slyšel, že jsem šlechtic. Druhý den mě to nedalo a
zašel jsem do nemocnice. Pacienta nebylo těžké najít. Přišel jsem na pokoj tajně, inkognito a podíval se
na lůžko u okna. Odtud se pojednou ozvalo. ,,Pane,
pane, pojďte blíž, no pojďte !“ chytil mne za ruku.
,,Pánové, to je můj zachránce, ano, já vás poznávám
a nevím, jak vám mám jen poděkovat. Vždyť vy musíte být citově bohatý člověk. Všichni ti lidé kolem
mne jen tak chodili a vy …“ Řekl jsem mu, ať jen
klidně leží, že se nesmí vzrušovat. A on vám to byl
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kluci lékař. Takže já jsem bohatý šlechtic .“
Srkali jsme víno, usmívali se a v koutcích očí nám
samovolně ztékaly slzy, které nešlo nijak zastavit. Ta
nálada ve sklepě se prostě nedá popsat.
Tramín vystřídala Burgunda a nám bylo v tom
pátečním večeru tak krásně. Jožka se pak rozpovídal. ,,Tak nevím, zda už mě hřeje to víno, a nebo ten
dobrý skutek. Nedávno jsem paní pomáhal s kufrem
z vlaku, podruhé jsem v Brně pomáhal mladé studentce s obrovským kufrem na jezdící schody a pak
i do vlaku. Obě ženy byly ve velkém překvapení a
nevěděly, jak jenom mají poděkovat. Při tom to pro
mě byla taková maličkost. Kde zmizelo to člověčenství, to lidství a jakási pomoc bližnímu. Zdánlivě
jsou to maličkosti, které se ze společnosti tak nějak
vytratily. Lidé jsou sobečtí, nevšímaví a ve městě je
normální, že soused nepozdraví svého souseda. Proč
by to dělal, ještě by vypadal nějak divně!“ Jožka nalil
pohárky a Jiří něco přidal.
,,Chlapi, jednou jsem stál na křižovatce čtvrtý v
řadě. Řidička byla první. Vysadil jí motor a ne a ne
nastartovat. Jak se později ukázalo, došel jí benzín. A
ten idiot za ní seděl ve svém voze a troubil a troubil.
Řidič hned za ním rázně vystoupil, troubícího vytáhl z vozu, dal mu přes hubu a hodil ho do auta. Na
mne pak zamával, a když jsem přišel, pomohli jsme
auto vytlačit z křižovatky. Paní byla nesmírně vděčná. Troubící debil seděl v autě jako zařezaný a rozjel
se teprve tehdy, až jsme usedli do našich vozů my …
Jejda, ta Burgunda je ale vynikající.“
Abych nebyl pozadu, tak jsem se přidal také.
,,Hoši, není to dávno, když jsem měl v marketu plný
vozík nákupu a pustil jsem přede mne pána, který
měl v ruce jen kytici růží. Možná pro maminku,
možná pro manželku, a nebo také pro milenku. V
ten moment jste neviděli šťastnějšího člověka. Nechtěl tomu zprvu vůbec věřit, několikrát děkoval a
příjemně se usmíval. Bylo vidět, jak jej taková maličkost a drobnost potěšila. Mně to vůbec nic neudělalo, přestože za mnou se lidé na mě dívali nevraživými pohledy. Všimla si toho i pokladní, usmívala
se, a řekla, že to bylo moc hezké. Taková banalita a
přesto, jakýsi cit se z lidí úplně vytratil. Kam a proč,
to nikdo neví.“
Tak jsme se při dobrém víně domluvili, že ve vinohradě vyhlásíme ztráty a nálezy. Že se kolem pozeptáme, kde jsou všechny ty city, všímavosti a dobré
skutky. Vždyť by mohli být všude. Doma, na ulici,
v zaměstnání, na benzínce, v prodejně, ve vlaku, na
silnici a vůbec – všude v životě. Věřím, milí přátelé,
že nám s tím hledáním pomůžete.
Vladimír Procházka
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Kotlíkové dotace
slána prostřednictvím elektronického formuláře a následně je žádost
do 10 kalendářních dnů doručena
Zlínskému kraji v listinné podobě nebo prostřednictvím datové
schránky.
Celková předpokládaná finanční
alokace vyhlášené výzvy je 34,4 mil.
Kč. Příjem elektronických formulářů
žádostí o dotaci bude zahájen 19. 4.
2017 v 8:00 hod. a ukončen bude 21.
4. 2017 ve 13.00 hod. Příjem elektronických formulářů žádosti může býti
ukončen i dříve, a to v případě, že
budou přijaty elektronické formuláře

Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje svými podmínkami
převážně odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu
let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak
zejména:
- omezení výčtu podporovaných
zdrojů tepla pouze na obnovitelné
zdroje energie, tj. na tepelná čerpadla nebo kotle na pevná paliva
– výhradně biomasa (dřevo, pelety,
dř. brikety, apod.);
- změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a ode-

s celkovou požadovanou výší dotace
dosahující alespoň 150 % finanční alokace.
V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla
mohou zájemci o informace kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních
programů Krajského úřadu Zlínského
kraje:
- Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,
- Ing. Barbora Kubernátová, 577 043
843,
- Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,
případně lze využít kontaktní e-mail:
kotliky@kr-zlinsky.cz.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015-2017
Obec

2015

2016

2017

Prakšice

25 088

22 933

24 642

3 500

4 530

3 530

Bánov

63 057

62 876

64 561

Přečkovice

Bojkovice

76 463

78 600

79 233

Rudice

14 865

13 276

12 790

Březová

22 925

20 996

23 001

Slavkov

26 417

28 335

26 696

Bystřice p.L.

19 319

18 618

19 180

St. Hrozenkov

9 551

12 814

8 131

Dolní Němčí

81 320

86 000

84 662

Strání

107 520

106 550

112 525

Drslavice

24 000

20 250

20 870

Suchá Loz

35 140

37 000

39 300

Horní Němčí

24 653

24 807

25 039

Šanov

10 436

12 499

12 297

6 552

7 590

7 420

Šumice

36 069

32 148

36 555

Hradčovice

25 116

25 170

27 015

Uherský Brod

235 095

246 330

223 133

Lhotka

13 780

14 980

15 700

Újezdec u L.

59 279

66 230

66 638

Komňa

12 411

10 809

13 270

Vápenice

5 202

5 536

6 820

Korytná

24 817

15 447

12 793

Veletiny

17 035

17 255

21 793

Lopeník

8 302

8 584

10 451

Vlčnov

102 379

104 701

105 650

Nezdenice

16 525

16 610

17 408

Vyškovec

0

0

0

Nivnice

98 176

103 277

104 409

Záhorovice

24 030

25 569

25 769

Pašovice

18 780

17 973

19 672

Žitková

12 141

12 745

11 771

Pitín

19 483

20 009

23 479

Celkem

1 279 426

1 301 047

1 306 203

Hostětín
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Rozlosování fotbalových soutěží
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Koledování

Tříkráloví koledníci

Fašank
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