Prakšické noviny

Číslo 3

Září 2018
Ročník XXIV

Obsah novin
Slovo starosty
Investiční akce 2015 - 2018
Volební program
Hasičský výlet

Září 2018

2
3
3
4

Slavnosti vína
Vození peřin
Program hodů
Příběh - Liduška

5
6
7
8

strana 1

Prakšické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s koncem léta, po čtyřech letech,
končí i funkční období stávajícího zastupitelstva obce, které v novém složení fungovalo od listopadu 2014. Rád
bych vás na závěr informoval o tom,
co se nám od července podařilo udělat.
Dokončili jsme chodník v zatáčce
u čp.23 a tím se nám podařilo dořešit
problematiku bezpečnosti chodců na
hlavním tahu v obci. Je dokončena
2. etapa výstavby vodovodu a kanalizace na Horním Konci, v nejbližší
době se bude realizovat výstavba vodovodu Za Humny.
Očistili a opravili jsme fasádu
školy ze zadní části budovy. Proběhla
demolice větší části sociálního zařízení na bývalém koupališti a úprava
jeho okolí.
Proběhlo oficiální předání nového dopravního automobilu pro SDH
a jeho vysvěcení.
Došlo k předání funkce ředitele základní školy, které se bohužel,
neuskutečnilo ze strany bývalého
ředitele bez řady problémů. Poněvadž zároveň s ním odešly i některé
pedagogické pracovnice, byl kolektiv
pedagogů doplněn o nové pracovníky. Začátek nového školního roku,
i přes veškeré problémy, které vznikly a krátký čas na jeho přípravu, proběhl hladce. Novému vedení školy
bych rád popřál hodně sil a klid na
práci a zároveň bych byl rád, kdyby
spolupráce mezi obcí a školou byla
lepší, než v minulém období.
Další akci bylo žehnání nově restaurovaného kříže u mostu a v uličce u komunikace do Drslavic.
V srpnu bylo již tradiční „Rozloučení s prázdninami“, kterého se
zúčastnilo nejvíc dětí za poslední
4 roky.
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Prakšice jsme zastupovali i na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti, přestože v menším počtu než
v minulých letech, ale i tak nás šlo
v průvodu 30 a FS Holomňa navečer
vystupoval ve Smetanových sadech.
V neposlední řadě vás chci pozvat
na krojované hody s právem, které se
uskuteční 20 . - 21. října v Prakšicích
a v Pašovicích. Program naleznete
uvnitř novin.
Blíží se volby do zastupitelstva
obce. Přehled všech akcí, které stávající zastupitelstvo zrealizovalo za
předchozí volební období, najdete
v samostatné části v novinách. Podařilo se dokončit mnoho investičních
akcí, které přispěly ke zlepšení vzhledu obce i života v ní. Myslím si, že
můžeme být spokojeni s výstavbou
salonku na oslavy, sportovišti i dobudováním vodovodů a kanalizace
v obci.
Přirozeně se nám některé akce
nepodařilo realizovat z různých důvodů, ať už to byly vysoké náklady,
nemožnost získat dotaci nebo nemožnost dokončit projektovou dokumentaci pro realizaci.
Některé akce jsme proto přesunuli do dalšího volebního období.
Podařilo se nám každoročně zorganizovat zabíjačku, setkání s důchodci, dětský karneval, rozloučení
s prázdninami.
Daří se nám pravidelně vydávat
„Prakšické noviny“, zde bych rád
přivítal zapojení více občanů do přípravy jednotlivých vydání. Při této
příležitosti bych chtěl poděkovat
několikaletému pravidelnému přispěvateli mnoha velmi zajímavých
článků z historie obce panu Ing.
Františku Buráňovi.
Velkým problémem je, že obec
nevlastní žádné pozemky určené k
výstavbě rodinných domů, zájem
o ně je velký. Měli bychom dokon-

čit projektovou dokumentaci domu
pro seniory, případně startovacích
bytů pro mladé lidi, problémem je
i neustále se snižující počet dětí
v základní škole. Opravit se musí některé chodníky, místní komunikace,
veřejné osvětlení. A opravu si žádají
i nejdůležitější polní cesty. Budou
vyhlášeny nové dotační tituly na čerpání peněz z evropských fondů.
Myslím si, že by každý z nás našel
další problémy a nedostatky, které by
bylo třeba v naší obci odstranit. Snad
se toho co nejvíce podaří novému zastupitelstvu.
O přízeň vás, občanů - voličů budou usilovat kandidáti z jedné kandidátní strany. Od roku 1990 je to poprvé, kdy do zastupitelstva naší obce
nekandiduje více stran. Je otázkou,
jestli stávající zastupitelstvo pracovalo tak dobře, nebo občané nemají
zájem se o obec z pozice zastupitele
starat.
Je skutečností, že i v okolních
obcích došlo k této situaci a do zastupitelstva kandidují občané z jedné
kandidátní strany.
Určitě se v následujícím období
nebude zastupitelstvo bránit názorům, návrhům na zlepšení života
v obci od vás občanů.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům obce za iniciativu a spolupráci v tomto volebním
období. Děkuji zaměstnancům obce
za práci, které vůbec není při údržbě
a provozu obce málo. Také bych chtěl
poděkovat za práci členům jednotlivých spolků a v neposlední řadě děkuji i všem občanům, kteří nás v naší
práci po celou dobu podporovali
a pomáhali ve svém volném čase při
organizaci různých akcí.
Josef Hefka
starosta
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Investiční akce realizované 2015-2018
Kompostéry pro občany
Rekonstrukce cesty k sálu
Stavba chodníku do Vinohradů
Přeložení chodníků v zatáčce u čp.23
Rekonstrukce pohostinství a stavba salonku
Dokončení zastřešení posezení na hřišti, gril a udírna
Stavba obecních garáží
Rekonstrukce chodníku u školy
Pořízení stříkačky pro SDH
Kanalizace Horní Konec I. etapa
Restaurování soch sv.Vendelína a sv. Antonína
Restaurování pomníku I. světové války
Restaurování kříže pod hřbitovem a v uličce
Stavba tréninkového hřiště s umělým trávníkem

Pořízení dopravního automobilu pro SDH
Stavba víceúčelového hřiště s tartanovým povrchem
Kanalizace Horní Konec II. etapa
Restaurování a přemístění kříže z r. 1892
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. část
Vodovod v ulici Za Humny – realizace 10/2018
Celkové investiční výdaje činily cca 29 mil. Kč, z toho
dotace cca 5 mil. Kč.
Výdaje na provoz ZŠ:
rok 2015
1 553 000 Kč
rok 2016
1 014 000 Kč
rok 2017
1 668 000 Kč
rok 2018
1 413 000 Kč

Volební program – „NEZÁVISLÍ“
Chceme pokračovat v organizování společenských akcí pro děti
a dospělé, v podpoře spolkové činnosti v obci, v lepší spolupráci se základní
školou, ve spolupráci s římskokatolickou farností, v čerpání prostředků
z Evropské unie pokud budou vypsány vhodné dotační programy.
Konkrétně bychom chtěli realizovat:
Oblast školství a mládeže
- podporu provozu ZŠ a poskytování dotace v případě nižšího počtu dětí v ZŠ
- opravy fasády ZŠ
- výstavbu nové tělocvičny s parametry pro míčové hry a tenis
- rekonstrukci plotu kolem školy
- zajištění bezbariérovosti ve škole
- pořízení nových počítačů do počítačové učebny

Obecní infrastruktura
- opravu podlahy v sále školy
- vykoupení pozemků pro výstavbu RD
- vybudování komunikace místo
stávajícího chodníku na Horních
Rybnících
- opravy chodníků a místních komunikací v obci
- rekonstrukci veřejného osvětlení
- výstavbu bytů pro seniory případně startovacích bytů pro mladé občany
- oprava plotu u školy a u hřiště
- vybudování protierozních opatření mimo obec
- rekonstrukci osvětlení na hřbitově
- parkování v obci
Sport a kultura
- výstavbu venkovní posilovny

- podporu mládežnických mužstev
TJ Sokol, údržba hřišť
- podporu pořádání kulturních akcí
(ukončení prázdnin, zabíjačka, setkání seniorů, vánoční koncert),
krojových hodů, slavností vína,
činnosti folklorních souborů
Většina našich kandidátů pracovala v současném či minulém zastupitelstvu a dokázala, že jsou ochotni
a schopni pracovat pro obec a je za
nimi vidět kus vykonané práce.
Kandidáty do zastupitelstva obce
jsou Josef Hefka, Libor Mikel, Petr
Buráň, Josef Kadlček, Jaroslav Hladiš, Renata Buráňová, Rostislav Němeček, Pavel Kovář, Augustin Vlk.

Usnesení září
zastupitelstva obce Prakšice z 19. veřejného zasedání konaného ve středu 19.9.2018.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
stanovené zák. 561/2004 Sb. s úhradou zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy.
Jedná se o 3 žáky pod stanovený normativ.
6. Schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
školní družiny stanovené zák. 561/2004 Sb., § 111 a)
odst. 4 do počtu 4 dětí.
7. Na základě žádosti schvaluje individuální dotaci:
Tělovýchovné jednotě Sokol Prakšice-Pašovice v částce 70 000 Kč
Oblastní charitě Uherský Brod, v částce 20 000 Kč

Září 2018

Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace.
8. Neschvaluje žádost o snížení nájmu za nebytové prostory – pohostinství čp. 299.
9. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/3535/2018/STR se Zlínským krajem v částce
824 000 Kč na projekt „Rozšíření vodovodu a kanalizace v obci Prakšice“.
10. Bere na vědomí rozpočtové opatření 5/2018 a schvaluje rozpočtové opatření 6/2018.
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Společenská kronika
V srpnu se dožila významného životního jubilea 85 let paní Františka Ulčíková, v měsíci
září se dožila 95 let nejstarší občanka naší obce paní Ludmila Nevařilíková. Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Hasičský výlet
V neděli 19.8.2018 uspořádali
naši dobrovolní hasiči již tradiční výlet na hřišti. Za krásného letního počasí se na hřišti sešlo hodně občanů,

kteří byli svědky předání a svěcení mohli zazpívat s dechovou hudbou
nového hasičského automobilu. Děti Nivničanka, která hrála k poslechu.
Bylo to příjemně strávené nedělní
se mohly vyřádit na skákacím hradu
a zahrát si připravené hry, dospělí si odpoledne.

Rozloučení s prázdninami
V pátek 31.srpna se na hřišti uskutečnilo pro děti již
tradiční rozloučení s prázdninami. Počasí nám tentokrát
opět přálo, bylo slunečno a asi i proto přišlo hodně dětí.
Na hřišti byla instalována Ligt Strike aréna, ve které
bojovali se zbraněmi, které střílí infračerveným paprskem nejen chlapci, ale i děvčata.
Byla postavena velká pirátská loď, na které se děti
mohly sklouznout a zaskákat a mohly si odnést zvířata,
která byla vytvořena z balónků.
V osm hodin, kdy akce končila se většině dětí nechtělo domů.
JH
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Slavnosti vína

Září 2018

Pošestnácté se opět konaly v sobotu 8. září Slavnosti
vína a otevřených památek. O páteční slavnostní zahájení se postarala na Masarykově náměstí v Uherském
Hradišti cimbálová muzika Harafica se svými hosty ze
Slovenska.
V sobotu, za krásného počasí se průvodu se z naší
obce zúčastnilo 30 krojovaných účastníků. Byli tam opět
rodiče s dětmi, „ženáči“, krojovaná chasa i členové FS
Holomňa. Protože jsme měli s sebou dostatek vína, vody
i koláčků přežili jsme téměř tříhodinovou cestu na náměstí bez hladu a žízně, ale byla to cesta docela vysilující.
Odpoledne ve Smetanových sadech vystoupili členové FS Holomňa.
Chtěl bych všem účastníkům poděkovat za účast a již
nyní se těším spolu s dalšími účastníky na Slavnosti vína
v roce 2019.
JH
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Zapomenuté prakšické zvyky díl 2. - Vození peřin
Svatba na Slovácku 20. století trvala nejčastěji dva dny.
V sobotu byli novomanželé sezdáni v kostele a pak se svatebčané dva dni veselili. Setrvávali v družné pospolitosti,
bavili se, stolovali, zpívali a tančili. V sobotu se také házelo
do koláče a čepila se nevěsta. Na druhý den v neděli ráno šli
novomanželé pěkně ustrojení do kostela na mši svatou, po
mši byl společný oběd, no a po obědě se převážela výbava.
Nejčastěji od nevěsty k ženichovi. Vozily se peřiny.
Za organizování svatební zábavy byl zodpovědný většinou starší družba. Ten proto zavolal někoho z rodiny,
který měl pěkné koně a poprosil ho, zda by „neodvézl nevěstě peřiny“. Vozily se nejen nevěstiny peřiny, ale i její šaty
a celá její výbava. Událost se očekávala s tím větším napětím,
čím bohatší byla nevěsta. První byla vynesena veliká truhla,
obyčejně ji vynášeli družbé. Truhlu naložili na vůz a pak se
nosily peřiny, které se naložily na vrch truhly. Pro štěstí si
nevěsty do rohů peřin často zašívaly hrách nebo penízky.
Vození peřin se účastnila celá vesnice. V některých regionech se přihlížející sousedé pokoušeli symbolicky z výbavy
něco ukrást, aby si novomanželé museli věc vykoupit zpátky. Jinde zase s peřinami jezdili dům od domu, a každý, kdo
chtěl si na prachové peřině pohovět, musil zaplatit napřed
povinný peníz. Při vození peřin často nescházeli muzikanti,
tetičky a vdané ženy na voze popíjely sladkou kořalku a při
tom zpívaly třeba tuto písničku:
Seber, si Maruško, všecky svoje ctnosti,
co sis naskládala od svéj maličkosti.
Sbohem ostávajte, Kadlčkovi krávy,
už vám ta Maruška nedonese trávy.
Na Fotu č.1 je zachyceno převážení peřin od Anny Jurákové k ženichovi Janu Jančovi do č.32 v roce 1904 v Prakšicích. Je to jedna z nejstarších a nejpěknějších dochovaných
fotek z naší prakšické historie. Na voze „košíňáku“ je truhla
s peřinami, je tam „kmocháček“ s koňmi a jsou tam i ty tetičky (řádně začepené) zpívající na voze. Nechybí na ní ani
ti přihlížející „súsedé“…
Převážení peřin bylo svým způsobem aktem loučení nevěsty s rodným domem a vedle zábavných momentů obsahovalo i chvíle velmi dojemné:
Mamičenko moja, mamko šohajkova,
budeš-li taková, jak mamička moja?
V Prakšicích byly při velké svatbě vypraveny při vození
peřin dva i tři povozy. Na voze byl často na vztyčené palici uvázán „krapolec“- ženský „turecký šátek“ coby prapor - viz. Foto č.2 z převážení peřin z Prakšic do Pašovic.
Zapřažené koně jsou Linda a Fuksa patřící Františku Manovi z Dolních újezdů. „Krapolec“ drží Stanislav Vráblík
z Greftů č.101.
Po druhé světové válce se převážení peřin ustálilo na
symbolickém převážení jen jedné peřiny.
Na Fotu č.3 je přenášení peřiny Marie Manové k ženichovi Františku Kučerovi do Vinohradů v roce 1973. Peřinu
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nese František Kovář a Josef Man z Horního konce. Na fotce
jsou dále Anastázie Juráková a Anežka Zábojníková. Vzadu je vidět dům č. 252 Josefa Vajdíka a dnes již neexistující
dům Vajdíků-Pijáčků č.89. Při předání peřin ženichovi se
peřiny „naoko“ prodávaly a přitom se zpívalo:
My máme duchénky, je jich moc,
my jich chceme čítat celú noc.
Kolik zhlavců, tolik chlapců,
kolik pérek, tolik cérek.
Poď, ženichu, poď kupovat,
šak sa budeš rozvalovat.
Vození peřin v 70. a v 80.letech 20.století získávalo stále více žertovnější charakter. Účastnily se ho nejrůznější
maškary, často muži převlečení za ženy. Přitom se zpívalo
a dělaly se různé legrácky.
Na Fotu č.4 jsou takové „svatební maškary“ na dvoře
u Běhůnků č.25 při svatbě Libuše Běhůnkové a Josefa Štěpána v roce 1977. Uprostřed snímku se objímají Jan Janíček
z Uh. Brodu a Josef Buráň, dole dřepí František Buráň a Stanislav Vlk, vpravo stojí Ladislav Běhůnek z Uh.Brodu. Zvyk
vození peřin byl zaznamenán ještě v roce 1996 na svatbě
Františka Kučery z Vinohradů - viz

Foto č.5 – foceno před domem nevěsty Marie Vlkové
z č.293. Koně tam sice nahradila modernější dopravní
technika, ale legrace bylo hodně.
Zapsal: František Buráň
5

Program Prakšicko-Pašovských hodů 2018
Pátek 19.10
Hodová zábava v sále školy
Start 20:00
Hraje: Minami, Ranvej, Tabák-Kabát revival,Scarlet Rose

Sobota 20.10
14:00 Zvaní na voze s prodejem vstupenek a hodových zpravodajů
19:30 Hodová zábava v sále školy v Prakšicích, hraje DH Nivničanka a CM Lintava

Neděle 21.10
10:00 Mše svatá v Chrámu Páně v Prakšicích
13:30 Krojový průvod se zastávkou u mládků a stárků, hraje DH Hradčovjanka
16:30 Vystoupení chasy před Pohostinstvím v Prakšicích
17:00 Vyzvednutí hodového práva na obecním úřadě v Prakšicích
18:00 Krojová zábava v sále školy, hraje DH Hradčovjanka

Pondělí 22.10
14:00 Vození berana po Prakšicích a Pašovicích

Připravujeme:
V sobotu 1. prosince tradiční „Vepřové hody“.
V neděli 2. prosince od 14.00 hodin každoroční setkání se seniory.
V pondělí 3. prosince rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem.

Září 2018
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Mámo, táto v komoře je myš.
Příběh o myši (zrovna o Mikeymouseovi to není), tj. čím se bavíme
v šestinedělí se 14ti denním Vojtíškem
a dvouletou Anežkou.
Takto začíná dětská říkanka a u nás
to začalo podobně. Jen ne v komoře,
ale za skříní.
Inu, nebydlím v paneláku, ale
v řadovce, kdy z kuchyně společné
s obyvákem jsou dveře přímo na terasu a pod terasou nám bydlí myši. Neb
nemáme ani psa, ani kočku, takže se
jim tam bydlí dobře. A z pod terasy lze
udělat dveřmi jen hup a mám ji doma.
A byla tam.
Jakmile jsem ji zaregistrovala za
skříní, tak jsem si ohraničila druhou
půlku místnosti, aby mi tam nevběhla
a otevřela dveře a pokoušela ji vyhodit.
Bohužel přehupla do druhé části místnosti a šup za gauč do knihovny.
Takže den D číslo jedna. Odtahuji
gauč a vidím, že myška v knihovně už je
zabydlená (podle jejich stop - hovínek).
Zjistila jsem, že bydlí za knihami, takže jsem si půjčila od Anežky leporela,
zahradila s nimi cestu pod gauč a začala čistit knihovnu a zastrkávat knížky
k zádi knihovny, aby myška přišla o své
schovky a já vyčistila přitom knihovnu.
Zjistila jsem, že myška měla oblíbený
regál s osobním rozvojem a vesmírem.
Beletrie ji třeba vůbec nezaujala. Při
čistění druhé police od země mi z pod
rukami vyskočila z poza knihy a já vzápětí vyskočila na čelo pohovky ve výšce
140 cm. Bohužel jsem ji přitom ztratila
z dohledu. Další půlhodinu jsme trávili lovením myšky z pod knihovny, kde
jsme zjistili po hodině, že stejně není.
Našla skulinu leporelovou hradbou
a dostala se do druhé části místnosti. Pochopila jsem, že je to marné, a šli
jsme koupit klecové pastičky (kvůli
Anežce ne sklapovací). Už mám za dnešek kompletně uklizenou celou knihovnu a skřínku, za kterou se schovávala.
Večer jsme nastražili s klobásou tři
klecové pastičky. Vašek když na večeři
vytahoval chleba, tak zjistil, že myška

si pochutnala na starém chlebu. Nový
chleba byl netknutý. Nový chleba jsme
přinesli ve tři odpoledne, což znamená, že si myška pochutnala už večer
(stejně jako my následně ráno) na starém chlebíkovi.
Hlavně zhluboka dýchat, neb picnout mě nemůže.
Den D2. V šest ráno slyším rambajs z kuchyně. Říkala jsem si, že by
klecové pastičky zabraly? Houby, houby, zlatá rybko. Prázdné. Ale šramot
slyším znovu. Říkám si, jestli někde
neuvázla a že bych toho využila. Hluk
se ozýval ze skřínky pod umyvadlem.
Opět jsem šla na Anežky leporela,
vystavila hradby, vybavila se kýblem
a smetákem a šla na ni. Bohužel, tak
jsem ji metla koštětem, posunula jsem
hradby, čehož hned využila a schovala
se pod lednici. Takže už mám vyklizenou i skřínku pod umyvadlem. Zjistili jsme, že myška je na dietě nebo asi
vegetarián, protože zatímco klobásy
v klecových pastičkách zůstaly netknuté, čerstvé rohlíky byly ohlodané.
Rohlíky letěly do koše a pečivo do největšího hrnce s pořádnou pokličkou.
Večer na základě rad, byla klecová
pastička s klobásou vytuněná o ořech,
slaninu a suchý rohlík. V jednu v noci
jsem šla do koupelny a když jsem na
chodbě rozsvítila, tak se ozval dole (ta
kuchyň s obyvákem) šramot. Držela
jsem v ruce Vojtíška a sešla jsem schody dolů, abych se podívala, kde je myška a sotva jsem sešla dolů, tak hned
za mnou seběhla myška schody dolů
a šup za gauč a do knihovny. To už jsem
ale s Vojtíškem v náručí seděla na stole
a přemýtala o tom, že ta myš musela být
na schodech, když jsem kolem ní procházela. Jen při pohledu dolů ji člověk
v tom rohu nevidí. Přímé setkání se s ní
při scházení schodů s Vojtíškem v náručí vůbec nedovedu domyslet.
Den D3. Mám toho dost! Myš dosahuje míry mé tolerance. Zvažuji pokračování básničky: „pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá“. Manžel
na to, že:

a) dnešní domácí kocouři, už jsou
zvyklí na kapsičky a svou baštu, že
myšku nezakousnou. Možná chytí, ale
pohrají si s ní a pustí ji,
b) venkovní kocour bude u nás
vystreslý a označkuje nám to tady a to
bude horší puch, než nějaká myška.
Tak aspoň tuníme a přikupujeme
další čtyři pastičky, tentokrát ale sklapovací a já během dne sbírám informace vše ze života myší. Takže večer,
když jdu spát, tak nastříhám levanduli
a dávám ji na schody a do Vojtíškovi
postýlky a na jeho věci. Pro jistotu
přidávám hřebíček (koření) na další
schody a do spíže, abych si to pojistila. Prý myši nesnáší vůni levandule
a hřebíčku. Rozhodně se s ní nechci
potkat v ložnici, takže schody nahoru
jsou levandulí posypány. Dále opaluji
nad sirkou chleba (prý ho milují) a dávám ho do sklapovacích pastiček, které
umístňuji do uzavřených prostorů, kde
se myš vyskytovala (tj. do prázdného
chlebníka a do skřínky pod umyvadlo). Tam by Anežka dosáhnout nemusela, takže bychom nemuseli řešit
její přiskříplé prsty. Jídelní stůl posypávám moukou, abych se podívala, kudy
vedou po stole její cestičky (když jde
k tomu chlebníku). A jdu spát.
V noci raději ani dolů nescházím.
Den D4 : Klecové pastičky prázdné,
chlebník netknutý, na kuchyňské desce
myš asi tančila, podle množství stop,
ALE pastička s opáleným chlebem pod
dřezem zabrala!!!! Myš je k.o. HURÁ.
Tak teď ještě zabezpečit, aby to byla
poslední myš u nás doma.
Pozn. Při konzultaci s dětským lékařem, myš je v pohodě pro miminko v šestinedělí... Prý miminko získá
lepší imunitu. Základ je, aby miminko
v šestinedělí potkalo kočku, psa, myšku apod. Později už to není ono.
Kamarádka konstatovala, že když
zvládáme toto, tak máme rezervy ještě
pro třetí dítě : (No nevím, myslím, že
manžel Vašek by to takto neviděl.)
Ing. Ludmila Čermáková
(roz.Kostelníková)
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