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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když už je konec března a všichni jsme očekávali jaro v plném proudu, ještě minulý týden byl nadmíru
mrazivý. Než se tedy pustíme do jarních prací, máme čas poohlédnout
se za uplynulými měsíci.
Letošní rok jsme zahájili, jako již
tradičně, novoročním ohňostrojem
na hřišti. Uskutečnily se dva plesy,
proběhla tříkrálová sbírka a fašanková obchůzka, kterou pořádali naši
hasiči.
Začátek roku je i obdobím pro
podávání žádostí o dotace. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme
podali žádost o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště a opravu místní
komunikace ve Vinohradech. Jestli
budeme úspěšní a dotaci získáme,
budeme vědět v dubnu.
Rovněž jsme požádali i o dotaci
na opravu kříže ve Greftech.
V lednu byla vypsána výběrová
řízení na dodavatele akce „Kanalizace a vodovod Horní Konec“ a „Více-

účelové hřiště Prakšice“, obě stavby
budou realizovány v první polovině
roku.
V nejbližší době bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby
„Chodník u silnice III/49714“ a „Vodovod a chodník v ulici Za Humny“.
Na obě akce požádáme o dotaci Zlínský kraj, který by nám mohl přispět
finančními prostředky až ve výši 40
% nákladů.
V restaurátorském ateliéru T.
Martináka v Uherském Hradišti je
odvezen k odborné opravě kříž od
Trnovského žlebu, který by měl být
hotov do poloviny letošního roku.
V nejbližší době bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele akce
„Stavební úpravy chodníku u hlavní silnice“ proti domu čp.23. Jde o
přeložení chodníku a vybudování
zábradlí.
Je vyřízena dotace na pořízení nového dopravního automobilu
pro naše hasiče. V současné době se
upřesňují technické podmínky k vypsání výběrové řízení na dodavatele.
Doufám, že v nejbližší době dojde
k dohodě s hasiči na změně schvále-

ných technických podmínek, aby se
stihlo jejich schválení na Ministerstvu vnitra ČR a proběhlo výběrové
řízení na dodavatele.
Od února se zabýváme vyhlášením a administrací konkursního
řízení na ředitele/ředitelku základní
školy. Mgr. Pavel Savara byl z této
funkce k 31.7.2018 odvolán.
To, co nás bude trápit v dubnu a
květnu je GDPR, což je směrnice Evropské unie vztahující se k ochraně
osobních údajů. Na obecním úřadu
musíme provést analýzu, kde všude
se osobní údaje vyskytují, k čemu
se využívají, jak jsou chráněny proti
zneužití atd. Když si představíte chod
úřadu od matriky, evidence obyvatel,
přes účetnictví, smlouvy a výběr poplatků, je zřejmé, že práce, ke splnění
požadavků, které nám směrnice nařizuje, bude hodně.
Zvládnout to musíme tak, abychom literu uvedeného zákona naplnili do konce května.
Na závěr vám všem přeji příjemné prožití blížících se velikonoční
svátků.
J.Hefka

Usnesení

zastupitelstva obce Prakšice z 16. veřejného zasedání konaného ve středu 7.2.2018.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje dodavatele akce „Víceúčelové hřiště Prakšice“ firmu PAVLACKÝ s.r.o. Družstevní 1012, Luhačovice za cenu 2 037 958 Kč vč. DPH.
6. Schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště Prakšice“ částku
1 037 958 Kč.
7. Schvaluje dodavatele akce „Kanalizace a vodovod
Prakšice, Horní Konec“, Firmu BAVAK s.r.o., Průmyslová 1144, Uherské Hradiště za cenu 1 901 919 Kč.
8. Schvaluje odvolání ředitele Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Prakšice 100
k 31.7.2018 z důvodů ukončení funkčního období.
9. Schvaluje vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Prakšice 100.
10. Schvaluje jmenování Ing. Josefa Hefky a Ing. Petra
Buráně jako zástupců zřizovatele do konkursní komise na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Prakšice
100.
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11. Schvaluje jmenování konkursní komise pro konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy, příspěvkové organizace, Prakšice 100.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013961 s E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
13. Na základě žádostí schvaluje individuální dotaci
těmto spolkům: Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice
25 000 Kč Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa
Prakšice 18 000 Kč FS Holomňa Prakšice 10 000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
15 000
Kč Tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice
20 000Kč Český svaz včelařů Uherský Brod 5 000 Kč
LMK Prakšice 5 000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito
organizacemi.
14. Schvaluje na základě výběrového řízení pronájem nebytových prostor v domě čp. 66 místnost o výměře
24 m2 L.S. a místnost o výměře 20 m2 J.S.
15. Schvaluje rozpočtové opatření 1/2018.
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Konkurs na ředitele/ředitelku základní školy
Jak mnozí naši občané zjistili na
webových stránkách obce, rozhodlo
v únoru zastupitelstvo obce o vypsání konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelku základní školy.
K rozhodnutí zastupitelstva vedlo
několik důvodů. Jednak to bylo končící 6 leté funkční období stávajícího
ředitele školy, jeho důchodový věk a
nespokojenost s řízením a výsledky
školy, jak ze strany zřizovatele (obce),
tak ze strany rodičů žáků, kteří školu
navštěvují.
Ředitel školy byl ze své funkce
odvolán k 31.7.2018 a bylo vyhlášeno konkursní řízení na tuto pracovní
pozici.

Školský zákon totiž jednoznačně stanoví, že v případě vyhlášení
konkursu musí být zároveň odvolán
ředitel k poslednímu dni šestiletého
období, jde o podmínku v zákoně.
Ředitel školy sice zaslal na obec 2
hodny před konáním zastupitelstva
dopis, že se vzdává funkce ředitele
z důvodu ukončení 6 letého funkčního období, ale zastupitelstvo se
rozhodlo postupovat dle školského
zákona.
Kdyby zastupitelstvo nepostupovalo v souladu se školským zákonem, pravděpodobně by se stalo,
že konkurs by byl neplatný a šestileté období stávajícího ředitele by

pokračovalo, což by si přálo asi jen
málo rodičů a určitě ne obec jako
zřizovatel.
Konkursní komise poprvé jednala 21.3.2018, na jednání byla posuzována kompletnost dokladů, které
uchazeči měli předložit. Do konkursního řízení je přihlášeno 6 zájemců.
Vlastní konkurs proběhne 24.4.2018,
aby mohl být nový ředitel/ředitelka
jmenován začátkem května.
Doufám, že vybereme z řad uchazečů toho správného ředitele školy,
ke spokojenosti obce, rodičů i žáků.
Nový ředitel/ředitelka by měl(a)
nastoupit do funkce k 1.8.2018.
JH

Společenská kronika
V únoru se dožila významného životního jubilea 85 let paní Marie Hladišová a paní Anna Běhůnková.
V březnu se dožila významného životního jubilea 90 let paní Františka Vlková.
Jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel ke dni 20.3.2018
Narození

Úmrtí

Odhlášení

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Jonáš Němeček
Šimon Vlk
Adam Kročil
Kryštof Kučera

Josef Varaďa
František Kovář
Karel Turzík

Antonín Mičker
Martina Kubová

Přihlášení
•

Roman Gál

Počet obyvatel v Prakšicích ke dni 20.3.2018 - 1019.

Vánoční koncert
V pátek 29.12.2017 se v kostele Krista
Krále uskutečnil vánoční koncert cimbálové muziky Ohnica z Uherského Hradiště
s primášem Janem Mudrákem, uměleckým
vedoucím Janem Káčerem a zpěvačkou Barborou Kulihovou. Cimbálová muzika zahrála méně známé vánoční koledy, upravené
Janem Káčerem, které se všem přítomným
velmi líbily. Koncert si přišel poslechnout
opět velký počet našich občanů, ale i lidé
z okolních vesnic.
Hodina hudby a krásného zpěvu uběhla
strašně rychle a všichni přítomní jen neradi
odcházeli domů.
JH
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Novoroční ohňostroj
Jak se už stalo zvykem, sešli jsme se první den nového
roku na tradičním novoročním ohňostroji. Ohňostroj byl
proti loňskému o něco větší, delší a krásnější. Pro přihlí-

žející dospělé byl připraven svařák, pro děti čaj. Myslím si,
že se ohňostroj letos opět vydařil. Takže nashle příští rok.
JH

Školní ples

Vládci noci

Letošní ples naší základní školy se konal v
sobotu 13. ledna 2018.
Bohatý program plný
tanečních čísel žáků 9.
ročníku a školní družiny
byl tentokrát obohacen
krásnou lightshow skupiny Fuerza del Fuego. Večerem nás opět provázela
hudební skupina NA.EX
a nechyběla ani bohatá
tombola. Tímto děkujeme všem sponzorům. Velký dík patří Petře Petrášové a
Dagmar Vašíčkové, které s dětmi secvičily taneční čísla, ale hlavně všem rodičům a žákům, kteří připravili
program, krásnou výzdobu a celý ples zorganizovali.

V pondělí 5. února
2018 se žáci z přírodovědného kroužku vypravili do muzea v Uherském Hradišti, kde se
zúčastnili výstavy „Vládci
noci“. Výstava pojednává
o nočním životě zvířat a
vysvětluje, jak a pomocí čeho se ve tmě orientují a zabezpečují potravu. Také objasňuje, jaký vliv na jejich život
má člověk. Děti procházely potmě s baterkou prostorami
znázorňujícími dvůr, mokřady, les nebo silnici, kde byly
vystaveny preparáty zvířat žijících nočním životem. Po
prohlídce žáci plnili úkoly zaměřené na potravní řetězce
zhlédnutých zvířat a v závěru si vyrobili sovičku z borovicové šišky.
Jana Horonyová

Debrujáři na celorepublikovém setkání malých debrujárů
Rádi vyrábíme zajímavé
hračky a provádíme nejrůznější pokusy a experimenty,
a proto jsme se 15. – 16. prosince 2017 zúčastnili celorepublikového setkání malých
debrujárů. Své výtvory jsme
ukázali ostatním účastní-

kům. Odměnou nám byly skvělé nápady kamarádů z jiných
škol, mnohé z nich se staly motivací pro naši další činnost.
Tématem společného workshopu byly vibrace a jejich využití v praktickém životě, vyvrcholením pak byla výroba
legračního vibrujícího broučka. Kromě skvělých fyzikálních
a chemických pokusů nás okouzlilo i prostředí Nymburku,
především okolí řeky Labe. Děkujeme organizátorům.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Žákovský parlament základní školy
Žákovský parlament se snaží zapojit žáky nejen do dění školy, ale
v letošním školním roce jsme opět
součástí Krajského parlamentu dětí
a mládeže. Členkou Krajského parlamentu je žákyně 9. ročníku, Kateřina Juráková z Prakšic, která byla
na základě sepsání eseje o Evropské
unii vybrána na zahraniční cestu po
zemích Evropské unie. O tom, co zažila, se s Vámi podělí v následujícím
příspěvku.
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Moje cesta po Evropě
Jelikož jsem členem Krajského
parlamentu dětí a mládeže v našem
kraji, dostala jsem možnost napsat
esej na téma „Jak vzbudit v mladých
lidech zájem o dění v Evropské unii”
a následně reprezentovat nejen sebe,
ale i svou školu na týdenním zájezdu po EU. Má esej měla úspěch, a
tak jsem 3. března 2018 vyrazila jako
jedna z patnácti zástupců našeho
kraje na cestu, jejímž hlavním cílem

byla návštěva Evropského parlamentu a setkání s europoslankyní paní
Martinou Dlabajovou v Bruselu.
Naše první zastávka byla ve
Frankfurtu nad Mohanem. Pak jsme
jeli do Belgie, kde jsme měli v plánu
okruh po krásných městech Bruggy,
Antwerpy a Gent. Viděli jsme známé Atomium a českou ambasádu.
Ochutnali jsme vyhlášené hranolky,
vafle a nesměly chybět nákupy belgických pralinek a čokolád.
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V Bruselu jsme se potkali s paní
Dlabajovou, mohli jsme se jí zeptat
na vše, co nás na její práci zaujalo,
a byli jsme podrobněji seznámeni
s projektem „PročByNe?”, který se
zaměřuje na splnění kariérních snů
mladých lidí.

Dále jsme navštívili Waterloo,
Lucembursko, tady jsme si prohlédli hrobku Jana Lucemburského, a Štrasburk ve Francii, kde jsme
měli přednášku v Radě Evropy.
Celý ten týden jsem si užila, našla spoustu nových přátel, navštívi-

la nádherná města a památky. Byla
to pro mě nová zkušenost a klidně
bych jela znovu. Jsem ráda, že jsem
se něčeho takového mohla zúčastnit.
Kateřina Juráková
9. ročník

Lyžařský a snowboardový kurz 2018
Letošní lyžařský a snowboardový výcvik se uskutečnil
5. - 9. března 2018 v Orlických horách ve skiresortu Buková
hora. V této lokalitě se nachází několik sjezdovek většinou s
mírnou až střední obtížností v celkové délce kolem 8000 m.
Hotel Atlas, kde jsme byli ubytovaní, byl plně vytížen,
nabízel kapacitu kolem 160 míst. Potkávali jsme se denně s
dalšími školami, snažili se o sdílení prostor, což bylo někdy
náročnější, ale vše jsme v rámci možností zvládli. Snídaně byly ve formě „švédského stolu“, obědy a večeře tvořila
„česká klasika“. Nutno podotknout, že hotelu Atlas by prospěla modernizace.
Žáci byli rozděleni do dvou lyžařských družstev (27
žáků) a jednoho snowboardového družstva (10 žáků).
Všichni se v průběhu týdne díky výborným sněhovým
podmínkám rychle zdokonalovali. Mezi nejvíce talentované lyžaře nováčky bych zařadil Jakuba Dlapu a Elišku
Juříkovou. Mezi nováčky snowboardisty byl nejvíce vidět
Radim Sukup. Neznamená to však, že by ostatní účastníci
kurzu nepředváděli solidní výkony.
Tentokráte jsme si užili počasí, které mohou nabídnout
snad pouze hory. Sněžení, mlhu, ale i slunné, skoro jarní
počasí. Hodiny praxe byly doplněny hodinami teorie.
Jsme rádi, že jsme se obešli bez výraznějších zdravotních problémů a kurz jednoznačně splnil své cíle – žáci se
naučili lyžovat, zdokonalili svoji lyžařskou techniku, ale
také prohloubili své mezilidské vztahy.
Doprava byla perfektně zabezpečena autobusovou dopravou Kieryk. Náklady se snížily téměř o polovinu při-
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spěním SRPŠ při ZŠ a MŠ Prakšice. Mnohokráte děkujeme.
Poděkování patří také drtivé většině účastníků za aktivní
přístup k výcviku, Iloně Hendrychové a Lence Jurákové za
iniciativní a obětavé plnění všech svých úkolů a povinností.
Mgr. Ivo Frolec
A jak si lyžařský kurz užili žáci 7. ročníku?
Tenhle rok jsme jeli na lyžařský kurz do Orlických hor,
do Čenkovic. První dojem nebyl nejlepší. Všichni jsme byli
po tříhodinové cestě autobusem unavení a teď nás čekalo
vyjít pět pater s kufry. Z ubytování jsme také nebyli zrovna
nadšení – staré vybavení, toalety na chodbě,… Vařilo se tu
však dobře, nejlepší byly snídaně, kde jsme si mohli vybrat,
na co máme chuť.
Náladu nám po tom všem zlepšily přírodní podmínky.
První tři dny byla sice mlha, ale o to víc jsme si výhled na
konci lyžáku užili. Jenom jeden den pršelo, jinak bylo teplo.
S večerními programy to bylo složitější kvůli počtu škol
a jen jedné společenské místnosti. I přesto jsme ve středu večer uspořádali karneval, na kterém rozhodně nebyla nuda.
Podle mého názoru jsme domů všichni odjeli spokojeni.
Agáta Slezáková
…Vnitřní prostory naší chaty nás moc neohromily, spíše jsme byli zklamaní. Svah se nám ale moc líbil a dobře se
lyžovalo. Na náš lyžák budeme určitě dlouho vzpomínat a
těšíme se na příští rok.
Karolína Obermajerová
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„Můžete si sednout do autobusu!“ vykřikla paní učitelka. Na to se žáci 7. - 9. třídy už dlouho těšili. Jeli jsme totiž
na lyžák. Když jsme přijeli do hotelu, byl to trochu šok –
postele staré, odřené, toalety a sprchy na chodbách… Ale
dost té kritiky! Lyžování bylo super, sjezdovky byly upravené a jsem s letošním lyžákem spokojená. A myslím, že
i ostatní.
Lucie Němečková

…Lyžařský kurz jsem si moc užil a příští rok bych chtěl
jet zas.
Marek Buráň

…Byl to úžasný lyžák plný zážitků a určitě na něj
budu dlouho vzpomínat.
Matěj Helísek

…Jsem rád, že jsem se naučil lyžovat a těším se na příští
lyžák!
Martin Horenský

… Na lyžák jsem se na začátku vůbec netěšila, ale nakonec jsem si ho moc užila a doufám, že jsem se i něco naučila.
Kristýna Jenerálová

…Moc se nám na kurzu líbilo – nelyžaři se naučili lyžovat a ostatní si opravdu dobře zajezdili.
Elena Kovářová

Básničky
Jaro
Srnek na poli přibývá,
sněhu každým dnem ubývá.
Ráno brzy světlo je,
Každý tvor se raduje.
Děti na hřištích si hrají,
na lukách květiny rozkvétají.
Každý člověk má zkrátka radost,
že se zase vrací JARO.
Adéla Mošťková, 6. ročník
Jaro
Někdy přichází až v dubnu,
jindy však i dříve.
Jisté je jen to,
že se všichni těšíme.
Když rozkvetou první jarní květy
a vůní jara naplní se vzduch,
tehdy je všem známo,
že byl poražen zimní duch.
Vlaštovky a jiní ptáci
přilétnou k nám z dáli zas,
zazpívají jarní píseň,
která všechny těší nás.
Fojtáchová Daniela, 6. ročník
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… Nakonec jsme zjistili, že i přes výhrady, které jsme
měli k ubytování, máme spoustu zážitků a lyžařský výcvik
se vydařil.
Lenka Ježová

Díky duchapřítomnosti žáků 9. ročníku
byli zloději dopadeni
V pondělí 15. ledna 2018 krátce
po půl třetí si žáci, kteří odcházeli
ze školy, všimli dvou podezřelých
mužů. Jeden z nich ukradl jedno
z kol stojících před školou a odjel
na něm, druhý na něj čekal v autě
před místním obchodem. To ale
neuniklo všímavým žákům 9. třídy. Nafotili muže, auto i s SPZ, dva
žáci muže jedoucího na kole dokonce pronásledovali, a tak zjistili,
kterým směrem se zloději vydali.
Vše neprodleně ohlásili na Polici
ČR a Městské policii v Uherském
Brodě. Ta už na muže čekala na
cestě do Uherského Brodu. Díky

svědectví žáků a záznamům z kamerového systému se zloděje podařilo
ve velmi krátké době zajistit. Děkujeme všem, kteří se na dopadení a zajištění důkazů podíleli. Zejména žáci
9. třídy, Kateřina Juráková z Prakšic,
Radek Dalajka, Radim Sukup a Ondřej Kovář svým pohotovým jednáním přispěli k tomu, aby pachatelům
čin neprošel a kolo se v pořádku vrátilo majiteli. Za to jim udělil pochvalu nejen ředitel školy, ale ocenila je
i Policie České republiky a byli také
vedením školy navrženi na Cenu Salvator, kterou uděluje hejtman Zlínského kraje.

Školní družina
Medové odpoledne
V pondělí 15. ledna 2018 proběhlo ve školní družině Medové
odpoledne s besedou se včelařem p.
Janem Trundou. Poutavé vyprávění
děti zaujalo, dozvěděly se spoustu
nových informací o včeličkách, o
medu a přírodě.
Maminky nám připravily vynikající medové speciality a upekly
jsme si medové perníčky, po kterých
se jenom zaprášilo. Soutěžili jsme
také v malém kvízu o medu a včelách a všichni, kteří se zapojili, byli
odměněni.

Valentýnský
a masopustní karneval
Ve středu 15. února 2018 se uskutečnil již tradiční „Valentýnský a masopustní karneval“ ve školní družině.
Na děti čekala spousta soutěží, masopustní a valentýnský kvíz, soutěž
a vyhodnocení nejlepších masek,
vystoupení tanečního kroužku MIX
DANCE, diskotéka i tombola. Děti se
dobře bavily, získaly spoustu odměn
za soutěžení a také si losovaly krásné
dárky z tomboly. Za ty moc děkujeme rodičům, kteří nám na tuto akci
přispěli!
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Výlet „za vysvědčení“
do Galaxie Zlín
V pondělí 6. února 2018 se děti
již nemohly dočkat konce vyučování! Po obědě jsme totiž s žáky z 1.
stupně vyráželi na výlet do zábavného centra Galaxie ve Zlíně. Velký
areál plný atrakcí a aktivit samozřejmě většina dětí zná, o to více se
na něj těšily. Celý zábavný park byl
rezervován pro naše děti, takže zábava probíhala bez problémů a děti
vyzkoušely, co se dalo. Ani po třech
hodinách pobytu v Galaxii se vět-

šině nechtělo domů, ale slíbili jsme
si, že se sem určitě zase někdy vrátíme.
Valentýnský srdíčkový jarmark
8. - 16. 2. 2018
Celý měsíc leden jsme ve školní
družině i v kroužku Šikovné ručičky
vyráběli dárečky na plánovaný Valentýnský jarmark. Podařilo se nám
zhotovit mnoho dekoračních předmětů z keramiky, různé andělíčky,
odlévali jsme bylinková mýdla a vyráběli srdíčkové zápichy. Některými

výrobky nám také přispěly šikovné
maminky. Doufáme, že jsme našimi
dárečky potěšili v mnoha rodinách.
Dagmar Vašíčková

V mateřské škole od podzimu do jara…
V září jsme ve školce přivítali šest nově příchozích dětí,
které si i přes časté slzičky v očích postupně zvykly a skamarádily se s ostatními. Od začátku září s dětmi pracujeme
podle nového školního vzdělávacího plánu s názvem „Malé
krůčky do velkého světa“. Pro letošní rok jsme zvolili téma
„Pojďte s námi za pohádkou.“ Intenzivně se věnujeme logopedické prevenci ve spolupráci s SPC Uherské Hradiště. Také dětem nabízíme možnost návštěvy kroužků. Letos
jsou to „Hravá angličtina“, logopedický kroužek „Povídálek“ a „Veselé pískání“, kde se děti věnují hře na zobcovou
flétnu. A hned ze začátku tohoto roku nás čekala spousta
zajímavých akcí.
Mezi prvními byl například interaktivní program pro
děti předškolního věku s názvem „Buďme kamarádi“, kde
se děti seznámily s životem handicapovaných. Děti měly
možnost vyzkoušet si jízdu na kolečkovém křesle, chůzi poslepu se slepeckou holí, hmatové pexeso, psát na Pichtově
stroji apod.
Jako každý rok, i letos přijalo naše pozvání do školky
maňáskové divadélko „Rolničky“, tentokrát s pohádkou
„Farma zvířátek“. Tato humorná pohádka měla i poučný
charakter a celé představení se dětem velmi líbilo. Další
zajímavou kulturní vložku vnesl pan dirigent s hudebním
představením „Karneval zvířat“. Děti se seznámily s různými zajímavými hudebními nástroji, jako jsou např. dudy,
akordeon, heligón apod. Také si vyzkoušely hrát na všechny
nástroje a společně tak vytvořily kapelu.
V září také nesmělo chybět tradiční „Opékání brambor“ na školní zahradě. U ohniště jsme si s dětmi zazpívali
písničky, během pečení byly pro děti připraveny různé tematické hry. Celé dopoledne jsme zakončili ochutnávkou
upečených brambor v popelu.
O tom, jak je důležité jíst ovoce a zeleninu, nás přesvědčil preventivní program s názvem „Hrátky zdravé pětky“.
Děti byly pomocí her a písniček seznámeny se zdravým
životním stylem, učily se rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny a na závěr tvořily postavičky a obličeje pomocí nakrájené zeleniny, kterou následně mohly sníst.
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Dále v naší školce proběhla zooterapie s morčátky a králíčkem. Děti se dověděly zajímavosti o chovu těchto zvířat,
měly možnost si je pohladit, učesat či nakrmit. Vztah mezi
člověkem a zvířetem dětem také více objasnila přednáška
pana doktora ze Státní veterinární správy na téma „Máme
rádi zvířata“. Děti se dověděly spoustu informací o ochraně
a chovu zvířat, poznávaly také zvířata domácí, cizokrajná a
volně žijící. Cílem přednášky bylo přiblížit dětem život zvířat a ukázat, jak by se se zvířaty (ne)mělo zacházet.
Během podzimu se děti ze třídy srdíček zúčastnily dvou
výtvarných soutěží. Úspěch měly v soutěži s názvem „Fouká,
fouká, podzim si brouká, draci už létají, klukům i holkám“,
kterou pořádala knihovna Františka Kožíka v Uherském
Brodě. Děti společně vytvořily velkou koláž z draků, které
(mimo jiné) vyrobily z přírodního a odpadového materiálu a za toto dílo dostaly nejen sladkou odměnu, ale i věcné
ceny. Ještě jednou gratulujeme! 
Nesměly chybět ani tradiční akce pro rodiče a děti. Mezi
oblíbené patří například „Drakiáda“, která proběhla v polovině října na letišti v Prakšicích, nebo „Dýňování“. Krásné
halloweenské dýně jste taktéž během října mohli zahlédnout
vystavené naproti obecního úřadu. Dále proběhlo tradiční
„Zamykání zahrady“. Děti předvedly svá krátká vystoupení,
která k této příležitosti nacvičovaly. Po té byl přečten dopis
od skřítka „Podzimníčka“ a následoval lampionový průvod
obcí a uspávání broučků při svitu svíček. Děti své vyrobené
broučky uložily do připravené hromady listí, aby se jim celou zimu hezky spalo. V listopadu jsme také ještě navštívili
dětskou hernu Smajlíkov v Uherském Hradišti, kde se děti
„vydováděly“ na tamních průlezkách a herních prvcích.
V prosinci do naší školky zavítala mikulášská družina.
Mikuláš přečetl v knize hříchů prohřešky dětí, ale i pochvaly. Děti slíbily, že se polepší a od andělů dostaly za odměnu
balíček. Poté přednesly básničky a písničky. Zároveň také
Mikulášovi, andělům a čertům slíbily, že budou hodné po
celý rok. Doufejme, že jim tento slib vydrží co nejdéle! 
Během celého čtvrtletí jsme se učili různé písničky a básničky, které děti předvedly hned na několika vystoupeních.
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Například u příležitosti vítání občánků, setkání seniorů,
kde zároveň probíhala výstava „Podzimníčků“, které děti
vyráběly s pomocí rodičů a prarodičů. Dále děti vystupovaly při rozsvěcování vánočního stromečku a konec roku
jsme zakončili tradiční vánoční besídkou pro rodiče. Také
jsme s dětmi navštívili pana ředitele, paní kuchařky ve
školní kuchyni, pana starostu na obecním úřadě, a také
paní prodavačky v místní prodejně potravin. Děti všem
přišly zazpívat vánoční koledu a popřát krásné svátky.
Zároveň také předaly vyrobené přáníčko a drobný dáreček. Pro rodiče a děti byly tradičně připraveny „Vánoční
dílničky“, kde si letos mohli děti s rodiči vyrobit krásné
sněžítko, andělíčka či závěsnou dekoraci z přírodnin. Před
prázdninami k nám do mateřské školy přiletěl Ježíšek a
pod stromečkem nechal dětem spoustu krásných dárků.
Děti si pak všechny dárečky rozbalily, odnesly do třídy a
nové hračky pořádně prozkoumaly.
I po Vánocích nás čekala spousta akcí a výletů. V lednu
jsme s dětmi jeli do Uherského Brodu na představení s ná-
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zvem „Rákosníček a jeho rybník“. Představení probíhalo
v Kulturním domě a dětem se moc líbilo. V rámci tématu
„Řemesla a povolání“ jsme absolvovali hned několik exkurzí. Podívali jsme se do místního autoservisu, stolařské
a kovoobráběcí dílny. Tímto bych chtěla ještě jednou moc
poděkovat panu Kubovi, panu Vlkovi a panu Zálešákovi
za krásný program a umožnění těchto exkurzí, díky kterým měly děti možnost nejen vidět, ale i prakticky si vyzkoušet některé z činností typické pro tato povolání.
S blížícím se masopustem jsme s dětmi za doprovodu
hudebních nástrojů vyrazili na tradiční „Fašankovou pochůzku“ po vesnici. Na různých místech v obci jsme zastavili a děti předvedly pásmo nacvičených masopustních
písní a tanců. Také ve školce proběhl tradiční „Masopustní
karneval“. Pro děti byly připraveny různé zábavné pohybové hry, soutěže a tancování. Celá akce se velmi vydařila
a děti si karneval moc užily.
V březnu jsme zahájili předplaveckou výuku v CPA
Delfín v Uherském Brodě. Výuka probíhá pravidelně ka-
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ždý týden a jejím cílem je osvojit u dětí základy plavání,
eliminovat strach z vody, ale především umožnit dětem
prožívat radost z příjemně stráveného času při vodních
aktivitách.
Dále jsme navštívili dětské oddělení Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě. Paní knihovnice měla pro
děti připravenou četbu pohádky „O Rákosníčkovi“, kterou
zajímavě tematicky propojila různými pohybovými aktivitami. Po té měly děti možnost prohlédnout si různé
knihy z knihovny. Následně jsme pokračovali na Dům
dětí, kde jsme navštívili čajovnu. Děti ochutnaly lahodný

čaj Rooibos a společně jsme zde strávili velmi příjemný
čas. Děti zde mohly využít různé herní prvky, omalovánky nebo se potěšit pohledem na akvárium s rybičkami či
velkého leguána Igorka.
A co nás ještě čeká? Aktuálně připravujeme tradiční
„Velikonoční dílny“ pro rodiče a děti, prodejní výstavu
výrobků dětí a zaměstnanců, návštěvu dětské herny Smajlíkov, výlet do Kovosteelu, návštěvu dopravního hřiště a
spoustu dalších akcí, ale o tom zase příště… Přejeme Vám
krásné prožití Velikonoc a spoustu slunečných jarních dní
Bc. Martina Gajdošíková, učitelka MŠ

Vojna za Čepičky a za Husáka
Následující článek je určený všem
čtenářům, ale pochopí ho asi jen
muži, kteří byli na vojně. Pro ženy a
mládež budou následující řádky pouze „vzpomínkami starých zbrojnošů“…
Vojna „za Čepičky“ (myšleno je
období v padesátých letech, kdy byl
ministr národní obrany zeť prezidenta Gottwalda Alexej Čepička)
bylo dostatečně zmapováno a tragikomičnost této doby je velmi trefně
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zobrazena v literatuře a filmu. Většina
z vás četla nebo viděla Černé barony
či Tankový prapor. Po komunistickém převratu měla Československá
lidová armáda (ČSLA) stále ještě vysoký kredit. Byl dán vysokou kvalitou
velitelského sboru, který často prošel
oběma světovými válkami. Bohužel
se nová „socialistická“ armáda začala postupně těchto zkušených velitelů
zbavovat. Tito stateční vojáci se stali
pro komunistický režim nebezpečím.
Ve vykonstruovaných procesech je

začali odsuzovat k mnohaletým kriminálům a dokonce i k trestům smrti
(jako např. generála Heliodora Píku).
Na jejich místo postupně nastupovali důstojníci původem z dělnických
profesí a noví čerství absolventi vojenských škol. Tato důstojnická náhrada již byla správně „ideologicky
a politicky nastavena“. Viz důstojníci
a major „Terazky“ z filmu Černí baroni: „Čo bolo, to bolo, terazky som
majorom…“. Rovněž i při odvodech
se komunistický režim snažil oddělit
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možné problémové brance od ostatních. Pro tento účel byly zřízeny útvary Pomocných technických praporů
(PTP). Tyto útvary v letech 1950 až
1954 fungovaly pro internaci a převýchovu politicky nespolehlivých osob
podléhajících brannému zákonu. Byly
nástrojem perzekuce nepohodlných
osob a jejich zřízení nemělo oporu
v tehdejších zákonech. K „pétépákům“
a k „černým baronům“ (tito vojáci byli
označeni černými výložkami) byly
nejčastěji odváděni branci, u kterých
se předpokládalo, že by mohly škodit budování socialistického státu a
velmocenským zájmům Sovětského
svazu. Odvedeno k nim bylo i několik
Prakšičanů, kteří se k PTP praporům
nejčastěji dostali na základě posudků
z místa bydliště. Posudek tehdy psali
členové tzv. Akčních výborů Národní
fronty, tedy předseda MNV nebo tajemník. Z Prakšic u PTP sloužili například Antonín Marášek (1932) z Greftů
č.107, Stanislav Vlk (1931) z Malé strany č.9, František Hefka (1923) z Horního konce č.131 a nebo Karel Buráň
(1928) z Horního konce č.185.
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Vojna „za Husáka“ tak dobře zmapována již není a proto zde bude popsána podrobněji. Filmy, které tuto
dobu popisují, byly natočeny většinou
ještě za socialismu a jsou tedy úplně
mimo realitu (např. film Copak je to za
vojáka, seriál Chlapci a chlapi apod.).
Československá lidová armáda (ČSLA)
vybavená špičkovou vojenskou technikou se za prezidentování Gustava Husáka začala postupně morálně rozkládat zevnitř. Bylo to samozřejmě různé
a lišilo se to útvar od útvaru. Někde
byla vojna „lampasácká“, ale jinde,
nejčastěji na západním okruhu, se rozšířila vojna „mazácká“. Na „lampasácké“ vojně velitelé po vojácích chtěli (a
nechme na chvíli politiku politikou),
aby se z hlavy vojáků vypařil vzdor,
aby se dostali do stavu, kdy poslechnou na slovo a nebudou se ptát proč
a přitom získají fyzickou a psychickou
odolnost. K tomu na vojně slouží na
první pohled zbytečné činnosti jako je
přehazování hromad písku, drátkování dávno čisté podlahy, čištění záchodů kartáčkem na zuby, plazení vojáků bahnem a nekonečné běhy v plné
polní apod. Tyto

činnosti nejsou výsadou jen socialistické armády. Mladí legionáři ve Francouzské cizinecké legii či příslušníci
zelených baretů u US Army zažívají
výcvikovou „pakárnu“ mnohem větší.
Největší „pakárnu“ v ČSLA za Husáka
však nedělali velitelé se svými často nepochopitelnými požadavky. Tu pravou
pakárnu a peklo na zemi si dělali vojáci
v ČSLA sami mezi sebou – jeden druhému a to mazáckou šikanou. Mazáctví bylo a asi i bude v každé armádě, kdy
je běžnou praxí, že nováčci zastávají
nižší statut, nižší míru práv, než vojáci
služebně starší. V ČSLA však mazáctví
postupně přerostlo v tvrdou šikanu a
ve ztrátu velitelských autorit. Psychické a fyzické ponižování a týrání vojáků-bažantů od jejich takřka vrstevníků
– mazáků, kteří do kasáren nastoupili
jen o rok dříve, bylo často obrovské.
Na heslo „Sahara“ vojáci - bažanti museli starším vojákům - mazákům shánět alkohol, na heslo „bufet“ pak jídlo
a na heslo „dlouhej kouř“ zase cigarety.
Vše jim často kupovali za své peníze v
„Armě“ (armádní kantýna), nebo jim
to mazáci rovnou „zabavili“ z balíčků
od rodičů. Často opilí mazáci svévolně
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kontrolovali bažantům jejich uniforNikdy více Janovice,
my, pořádek ve skřínce (zarovnání obradši kulku do palice.
lečení do „komínků“), ustlání postele a
za zjištěné nedostatky je bili, uřezávali Slunéčko zapadá nad Vysočanskou horů,
nezapnuté knoflíky, rozhazovali jejich
další den v prdeli, chvála pánu Bohu.
věci po podlaze, nechali si čistit boty,
Další den v prdeli, na druhý čekáme,
vyžadovali různé posluhy a při tom
Snad se tě civile, snad se tě dočkáme.
docházelo opět k fyzickým inzultacím.
Při „povyšovačkách“ bažantů se poDomažlice, Sušice,
užívaly někdy až sadistické praktiky,
dvě prdele v republice.
jako byly „pupenda“, nebo rány opaskem „na holou“, či dokonce i „škubá- Ukolébavka vyžadovaná mazákem
ní jejich peří“ – vytrhávání pubického od bažanta na dobrou noc:
ochlupení kleštěmi. Ze strany nižších
Hajej-dadej starý bobře,
velitelů, velitele roty, velitelů čet i družmáš to za pár, to je dobře.
stev nebývalo vždy tomuto jednání
A my myšky za moc, za moc,
bráněno a v některých případech se
tak Ti přejem dobrou noc.
na šikanování dokonce podíleli. NejAť se ti zdá o krásných ženách,
horší pro morální rozvrat ČSLA však
a nám o celodenních směnách.
bylo to, že mazáctví bylo od vojínů
Aktuální číslo dne …,
praktikováno i vůči jejich velitelůmÓóó, jak Ti závidíme.
-nadřízeným. Vůči služebně mladším
poddůstojníkům, kteří přišli k jedV dřívějších době, už za první renotce z poddůstojníckých škol (PŠ) a publiky a pak ještě v sedmdesátých ledokonce i vůči důstojníkům, které u tech, byla populární tvorba legračního
jednotek tvořili i absolventi vysokých tabla s kreslenými figurkami vojáků,
škol (dříve nazýváni „aspiranti“, nyní opatřeného obličeji vystřiženými z fo„absové“ či „špagáti“). Toto jednání tografií jednotlivých vojáků uvedené
nebylo možné ani v padesátých letech jednotky (viz Fotoč.1). Tento zvyk v 80.
„za Čepičky“. Tam velitelský sbor byl letech vymizel. Udržely se ale jiné. Jednedotknutelný a fungovala tam jasná nou z nejdůležitějších věcí každého závelitelská posloupnost. K morálnímu klaďáka bylo číslo, které udávalo počet
rozvratu ČSLA přispělo i to, že s ma- dní zbývajících do odchodu do civilu.
záctvím a s šikanou bylo tiše srozumě- Každý kdo narukoval „to měl“ autono i mnoho vojáků z povolání. Na dru- maticky „za milion“ a naopak, mazáci
hé straně je nutno říci, že mazáci, kteří neustále připomínali své zmenšující se
dělali ostatním ze života to největší číslo hlasitým vykřikováním. Na rozpeklo, ti se takoví nestali až po oble- kaz služebně mladšího nadřízeného
čení uniformy. Ti už prostě takoví do často nereagovali a odpovídali: „Mám
armády přišli a stejně takoví z ní i ode- to v pi…., za 120!“ . Jak se vojna krášli. Vojenský život v nich to „zvíře“ jen tila, tak jubilejní čísla, jako například
umocnil. Rovněž je nutné objektivně „za 300“ a nebo „za 100“ byla vždy
říci, že ne každý mazák byl sadista, ne důvodem k oslavě a mazáci si pro tenkaždý lampasák byl neschopný idiot a to účel vytvářeli bankovky se stejnou
že podobné praktiky nebyly v každém nominální hodnotou (viz Foto č.2) a
útvaru ČSLA.
nebo se vystavovala smuteční oznáCo mladým klukům-vojákům zá- mení (viz Foto č.3). Posledních 150
kladní služby, v takových podmínkách dnů vojny si mazáci krátili „stříháním
často zbývalo? Zatnout zuby a snažit metru“. Jednalo se o 150cm dlouhý
se to vše nějak přežít. Jejich slovník se krejčovský metr, který si různě nazdozúžil a podstatně „zhrubl“. Používa- bili, vyřezávali a barvili (viz Foto č.4).
li opakovaně stále dokola jen něko- Stříháním metru čekali na konec vojny
lik slov, které tady nejde citovat. Tuto a jeho konec, se svým aktuálním dendobu rovněž charakterizuje celá řada ním „číslem“, si demonstrativně vystrvojenských rýmovaček. Vybrány byly kovali z kapsy. Mazáci si rovněž z tikezase jen ty nejslušnější:
tu Sportky vyráběli „průkaz záložáka“
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a v něm si „proškrtávali“ poslední
dny strávené na vojně (viz Foto č.5).
Mazáka bylo možné snadno poznat
už na první pohled. Mazáci záměrně
nosili uniformu o číslo menší, sako
měli na zádech speciálně přeložené
za opaskem „na záložku“, „kanady“
měly uvázané „překřížením“, čepice na hlavě byla posunutá dozadu a
vpředu jim „vykukovaly“ delší vlasy. Příbor mazáka byla ohnutá lžíce („bagr“) zastrčená v zadní kapse.
Nosili zkratky nalepené vedle hodností-např. JVC (jaro voní civilem),
LSD (léto strávím doma), PVC (podzim voní civilem) a ZZTop (zima zavání totálním opuštěním posádky).
Běda bažantům, když tyto uvedené
mazácké atributy a zvyky „neoprávněně“ použili.
„Za Husáka“ byly prostě vojny
dvě a nesmí se míchat dohromady. Ta lampasácká byla těžká, ale
ta mazácká část, ta, kterou si dělali
vojáci sami, ta byla často mnohem
těžší. Vojna tak mladé kluky doslova
obrousila „na kost“. Bylo jen na nich,
jak se v dané kritické chvíli zachovali. Byla to velká zkušenost, která se
u nich v civilním životě už většinou
nikdy neopakovala. Asi by se mnohé
manželky hodně divily, čím si museli
jejich muži na vojně často projít. Naštěstí člověk má tu dobrou vlastnost,
že na to špatné časem zapomene a
připomíná si jen to lepší. To jsou pak
ty „ vzpomínky starých zbrojnošů“
z úvodu tohoto článku…
Zapsal: František Buráň
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Tříkrálová sbírka
Obec

2017

2018

Bánov

64 561

70 556

Bojkovice

79 233

85 853

Březová

23 001

25 985

Bystřice p.L.

19 180

19 312

Dolní Němčí

84 662

92 195

Drslavice

20 870

24 125

Horní Němčí

25 039

25 574

Hostětín

7 420

7 816

Hradčovice

27 015

29 280

Lhotka

15 700

15 750

Komňa

13 270

13 408

Korytná

12 793

20 562

Lopeník

10 451

10 519

Nezdenice

17 408

20 100

Nivnice

104 409

117 553

Pašovice

19 672

18 645

Pitín

23 479

23 084

Prakšice

24 642

27 762

Přečkovice

3 530

3 811

Rudice

12 790

14 932

Slavkov

26 696

31 000

St. Hrozenkov

8 131

11 591

Strání

112 525

112 970

Suchá Loz

39 300

40 100

Šanov

12 297

14 297

Šumice

36 555

39 557

Uherský Brod

223 133

262 956

Újezdec u L.

66 638

70 905

Vápenice

6 820

5 690

Veletiny

21 793

21 005

Vlčnov

105 650

108 824

Vyškovec

0

0

Záhorovice

25 769

27 217

Žitková

11 771

11 000

Celkem

1 306 203

1 423 934
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Starý bručoun
Děda Kadimůrek chodil po dědině a z velké dálky
bylo vidět, že ho nebaví život. Obličej měl protáhlý
do půl měsíce a botami šoupal tak, že ho bylo slyšet
už zdaleka. Byl celý den tak zachmuřený, jako by mu
neustále slunce svítilo přímo do očí. Stále jenom brblal, nadával, a nebo vzdychal. To poslední uměl snad
nejlíp. ,,Ach jo - jo,jo, už ani to slunko není takové,
jak bývalo. Je jakési šišaté. A ta dnešní mládež, fagani. Není dobrý ani jeden! A ten slovník! Škoda každé
rany, která vedle padne. A ten náš starosta. Tož stará
sa, ale pokaždé když ho potkám, tak hledí jak hňup.
A ty fotbalisté! Samá dotace, sponzoři a já nevím co
eště. Za takovou hru tak nasrat ! A ty politici! Po zprávách v televizi mám dycky takový tlak, že mě na tem
prístroji, co ně daly děcka na vánoce, nejde ani změřit.
Tak je vysoký a je ně zle. Vypnu televizu a pustím rádio. Pane Bože to je hrůza, že ten knoflík hned zaséj
vypnu. A na silnici tych aut! V každém sedí enom jeden! Honóra! Potem sa divíme, že je takový provoz.“
Brblání by nemělo konce, kdyby ho nezastavily dvě tetičky u obchodu. ,,Tak co, pane Kadimůrek, na nákup,
na nákup? švitořily jedna přes druhou. ,,Ale, všecko
je drahé a nejradši bych tam ani nešel!“ zahromoval
děda a na tetičky se ani nepodíval. Velká kalvárie nastala teprve v obchodě, protože až tam děda zjistil, že
lístek, který mu babička napsala, nechal doma.
,,O jé, ta stará kanálie mě to mohla také připomnět a nemusel bych teď chodit s prázdnů taškou
jak blb po dědině,“ nadával děda, že ho bylo slyšet na
velkou dálku.
,,Zdravím vás strýcu, co se stalo, že tak láteříte? Slyšet je vás jak rozhlas.“ ,,Víš chlapče, po všeckém hovno, enom po včelách med. Kam sa podívám,
všecko špatně. Televiza, rádio, baba doma, včely sem
prodál a peníze ně zebrala babuša. Prý bych chodíl
často do hospody. V mysliveckém spolku samý blb, že
neumí držat ani flintu a trefí enom stodolu, když je v
ní zavřený. Všecko chlapče stojí za hodno! A za veliké!“, hulákal děda, až se lidé zastavovali. Bylo mě ho i
trošku líto a chtěl sem mu poradit. Příznaky typického
syndromu vyhoření. ,,Strýcu, já vám něco poradím.“
,,A já ti aj řeknu co!“ zařval strýc a vypoulil oči,
jako by chtěl odejít do
oné malé místnůstky.
,,Abych si zajél do Zlína,
na Kudlov a tam sa podíval, co mě v tem krematóriu čeká. Jak to bylo
v tém filmu. Ale tam
ho neposílal do Zlína!“sípal strýc. ,,Ale vůbec
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ne strýcu, já vás pošlu v neděli do nemocnice.“ ,,A
tož si už úplně blbý, lebo co?! To už bych měl umřít?
Šak ně nebylo eště ani sendesát.“ ,,Pojďte, sedneme si
na lavičku a tady máte doutník z vanilky.“ ,,Já chlače,
to máš lepší zboží, to fajnovo voní. Tož, to si puknu.“
,,Řeknu vám to strýcu s tou nemocnicí.“ ,,Ale co po
ledačem, daj pokoj !“ ,,Ale nedám ! Zajeďte si v neděli
do Uh.Hradiště do nemocnice, projděte si celý areál i
některá oddělení a potom mě řeknete, jaké to bylo.“
Strýc se počal škrabat za ušima a pronesl. ,,Si študovaný a vím asi, kam míříš. Jaj, udělám si teda já výlet.“
,,Ale opatrně, strýcu.“ ,,Šak nejsu přeca žádný hňup.“
Uplynula nějaká doba a já jsem potkal na dědině strýce Kadimůrka. Z dálky se na mě usmíval a prozpěvoval si. ,,Ale vitaj chlapče,“ hlaholil. ,,Jak se máte,
strýcu?“ ,,Povím ti, ale poďme do dospody, čepujů zaséj Jarošov.“ Usedli jsme tedy na zahrádku a než jsme
se nadáli, už jsme měli před sebou dvě točené s krásnou čepicí. Strýc se mně podíval do očí, přiťukli jsme
si a přes malý odpor čepice jsme se dostali až k tomu
lahodnému moku. ,,Jarošov je chlapče, Jarošov.“ zanotoval strýc a spustil. ,,Si chytrý člověk a dnes si mojím hostem. Velice dobře si mě poradíl. Býl sem v téj
nemocnici. Všecko sem si prošél a vidél tých chudáků bez života. Nekerých vozili na vozíkoch, inší byli
enom ležáci. Další byli celý pofačovaní. Já sem na to
hleďél jak v Jiříkovém vidění a uvědomíl sem si, jak su
na tem vlastně dobře. Mám babušu, co sa o mě stará,
má ňa ráda a já ju. Odcházal sem z nemocnice a nahlas
sem povidál, Pámbu zaplať, že su na tem tak dobře.
Eště v nemocničním bufetě sem si dál kafé a pivo. Dyž
sem odcházal z nemocnice, tož sem babuši kůpil pukét růží. Všeci na mě hleděli jak na hňupa, protože
já jediný sem si kůpil pukét na cestě z nemocnice, ale
ostaní kupovali, dyž šli tam. Došél sem dom a babuša
nemohla uvěřit, že má pukét růží. Naposledy ho měla,
dyž sme sa brali. Ptala sa ně, estli sem sa nezbláznil.
Pověděl sem jí, že skoro ano, ale nepovědél sem jí, kde
sem býl. Potem sme měli pěkný večér. Druhý deň ně
dala peníze a já sem šél a kůpil troje včely. To je chlapče
krása a teho bzukotu. Tých mladých ve spolku sem už
naučíl střílat a oni mně za to udělali střeleckým referentem. Býl sem na pivo aj ze starostů a pochválil sem
ho, jak sa pěkně o tu dědinu stará. Šak sa teho zbudovalo. Zprávy si v televizi půščám enom jednů týdně a
to stačí. V rádiju si naladím Brno a tam velice pěkně
hrajů na přání. Nechál sem zahrát mojéj babuši a také
starostovi aj zastupitelom. Šak si to všeci zaslůžijů. A
tebe ně chlapče poslalo samo nebe. Cérečko, eště dva
Jarošovy a s pěknů čepiců !“ zvolal strýc Kadimůrek a
usmíval se při tom na svět i na život.
V. Procházka
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Fašank
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