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Usnesení zastupitelstva Obce Prakšice z 9. verejného zasedání konaného dne
19.03.2008.
Na základě zákona čís. 128/2000 Sb.,
o obcích, zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje způsob hlasování akla
mací o každém bodu jednání
zvlášť
2. Schvaluje navržený program.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu pana
Jaroslava Hladiše a pana Vlastimi
la Josefíka
4. Schvaluje složení návrhové komise
ve složení pan Josef Hefka a pan
Pavel Kovář
5. Schvaluje jednat o dohodě úpravy
místní komunikace úpravou svahu
a odkoupením pozemku od rodi
ny Kostelníkovy.
6. Schvaluje uvolnění finančních
prostředků cca 27.450,- Kč na
opravu střechy vodárny poškoze
nou vichřicí. Na základě před
ložené faktury je cena opravy
54.907,-Kč, polovinu uhradí Obec
Pašovice, která je spoluvlastníkem
vodárny
7. Bere na vědomí odklízení polomu

způsobeného vichřicí.
8. Schvaluje výroční zprávu o hos
podaření v ZŠ a MŠ Prakšice za
rok 2007.
9. Schvaluje převedení přebytku hos
podaření ve výši 100 279,11 Kč ze
ZŠ a MŠ zpět do rozpočtu obce
Prakšice. Přebytek bude použit na
vybavení sportoviště v mateřské
škole.
10. Bere na vědomí opravu poško
zeného zděného plotu u sportov
ního areálu. Zaplacená finanční
částka 15 346,50 Kč bude požado
vána po pojišťovně u které má
majitel vozidla, které plot poškodi
lo, smlouvu o pojištění odpověd
nosti z provozu vozidla.
11. Schvaluje navýšení rozpočtu
o cca 240.000,-Kč na výsadbu zele
ně a zakoupení drtiče větví.
Finanční prostředky budou použity na výsadbu zeleně u domu č.p.20
a v místní části Horní Konec.
12. Schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši cca 320. 000,-

Kč na rekonstrukci WC v budově
OÜ Prakšice.
13. Neschvaluje prodej obecních par
cel č. 2196/4, 2196/16 a 2196/ 19,
o výměře cca 4100m2 panu Burá
ňovi bytem Pašovice č. p. 7.
14. Schvaluje zaplacení pokuty anti
monopolnímu úřadu za chybně
provedené výběrové řízení na
rekonstrukci ZŠ a MŠ Prakšice
v roce 2005. Zastupitelstvo obce
schvaluje vymáhání škody způ
sobené firmou, která výběrové
řízení prováděla na základě man
dátní smlouvy uzavřené s obcí
Prakšice.
15. Schvaluje změnu rozpočtu č. 1 dle
předloženého návrhu.
16. Schvaluje „Směrnici č. 1/2008 pro
používání motorových vozidel
a zajištění provozu dopravy“
v Obci Prakšice.
17. Schvaluje vybudování dvou auto
busových přístřešků v max.ceně
265.000,-Kč.

V

Zprávicky
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo letos
jubilejní 10. ročník soutěže Zlatý erb
2008.
Pod osobní záštitou náměstka
ministra vnitra Mgr. Zdeňkem Zajíčkem je soutěž pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města
a obce online a konferencí ISSS. Soutěž
je součástí iniciativ v rámci kampaně
Březen - měsíc Internetu. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb

poskytovaných občanům i specifickým
skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií,
a přispět tak k rozvoji kvality života
ve městech, obcích a krajích České
republiky.
Naše oficiální webové stránky obce
Prakšice byly ohodnoceny odbornou
porotou 2,6 body, což nám zajistilo 12.
místo z celkových 22 v našem kraji.
Pro srovnání: vítězná obec získala
4,03 bodu.
Ve zlínském kraji cena veřejnosti
nebyla vyhlášena.

Humanitární sbírka
Po loňské velice kladné odezvě
k pořádání humanitární sbírky ošacení ve spolupráci s Diakonií Broumov jsme se rozhodli i letos tuto
akci zopakovat. Bohužel se nepodařilo dojednat stejný termín – srpen.
Vzhledem ke změněným organizačním podmínkám DIAKONIE
BROUMOV plánujeme tuto akci
na podzimní období, předpoklad je
měsíc září. Podrobnosti budou včas
uveřejněny, sledujte místní hlášení,
plakáty i webové stránky obce.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby využívali kontejner u hřbitova pouze k danému účelu, tzn. k uložení odpadu ze hřbitova (květiny, věnce apod.). Bohužel mnozí z nás využívají tento kontejner k ukládání pytlů naplněných domovním odpadem, není
dokonce výjimkou ani značné množství plastových láhví ! Naše obec má skutečně jeden z nejnižších poplatků za svoz
komunálního odpadu, druhým rokem dostávají občané zčásti pytle na plasty zdarma. K dispozici je sběrný dvůr s možností ukládání dalšího odpadu. Po kampani ohledně třídění a ukládání odpadů, která proběhla v našich místních novinách
a veřejných místech obce je smutné, že všichni nevyužívají nabízených možností zbavit se odpadu správným způsobem.
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Osobní doklady
Lhůty pro výměnu řidičských
průkazů dle vzoru EU
Řidičské průkazy vydané od
1.1.1994 do 31.12.2000 – povinná
výměna do 31.12.2010.
Řidičské průkazy vydané od
1.1.2001 do 30.4.2004 – povinná
výměna do 31.12.2013.
O výměnu můžete požádat na
Odboru dopravy Městského úřadu
v Uherském Brodě, který sídlí v areálu Slováckých strojíren, a.s. Uh. Brod,
ulice Nivnická 1763 (tel. 572822130).
Lhůty pro výměnu občanských
průkazů
Občané, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný v období od 1.1.1992 do 31.12.2003,
jsou povinni provést výměnu za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008. Žádost
o vydání občanského průkazu je nutno předložit nejpozději do 30.11.2008.
Tiskopisy si můžete vyzvednout na

Obecním úřadě v Prakšicích.
Cestovní pasy – změna
Od 1. března 2008 umožňuje zákon
č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon
ač. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech zapsání dítěte mladšího 10 let do
cestovního dokladu rodiče.
Zápis dítěte nebo provedení změny v cestovném pasu provádí Městský úřad v Uherském Brodě. Žádá-li
držitel cestovního pasu o zapsání dítěte, předkládá u příslušného úřadu tyto
doklady:
- vyplněnou žádost o provedení
změn údajů nebo doplnění údajů
v cestovním dokladu
- platný občanský průkaz
- cestovní pas ČR
- originál rodného listu dítěte
- za každý zápis občana mladšího 10
let do vydaného cestovního dokladu
rodiče občan uhradí správní poplatek
ve výši Kč 50,-Vyřízení žádosti o zapsání dítěte

do cestovního pasu rodiče vzhledem
k technickým možnostem bude provedeno ve lhůtě minimálně 3 pracovních
dnů.
Na základě zápisu, který byl proveden v cestovním dokladu po 1. březnu 2008 mohou děti cestovat spolu
s rodičem pouze do věku 10-ti let. Zápisy dětí, provedené v cestovních dokladech před 1. březnem 2008, zůstávají
v platnosti a děti mohou cestovat spolu
s rodičem až do věku 15-ti let.
Upozornění
Některé státy však nemusí vstup
na své území bez cestovního dokladu
dítěti umožnit. Vzhledem k tomu, že
jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže
Česká republika nést odpovědnost za
aplikaci těchto opatření, popřípadě
za komplikace, které z tohoto důvodu
mohou občanům ČR vzniknout při
vstupu na území těchto států.

V

Zmeny v evidenci obyvatel 1.1. do 20.5.2008
Narození
•
•
•
•

Úmrtí

Viktorie Hanáčková
Alžběta Durďáková
David Řezníček
Lucie Mičkerová

•
•
•
•

Julie Turzíková
Ludmila Kovářová
Františka Josefíková
Václav Kostelník

Přihlášení
•
•
•
•
•

Jozef Rebroš
Jiří Helísek
Ivana Helísková
Matěj Helísek
Sabina Helísková

•
•
•
•

Pavel Bělín
Romana Bělínová
Kristýna Bělínová
David Havlík

Odhlášení
•
•
•

Ludmila Vlčnovská
Kamila Potomáková
Petra Hejhalová

Stav obyvatel ke dni 20. 5. 2008: 976.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
80 let
•

Josef Vlk

•

Jiřina Buráňová

•

Františka Vlková

Srdečně blahopřejeme!
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Ekologie
Za čistější přírodu kolem nás
Jen se podívejte!
Prorezlá kamna na kraji lesa, vana
s dírou, že bychom do ní špunt nenašli, u polní cesty přímo v poli použité
plasty, tkaniny, sem tam sjeté pneumatiky různého druhu, dokonce eternit
a podobný sortiment. Výběr široký, však nepotřebný. Zní jako soupis
inventáře. Smetiště bez hranic s.r.o.?
Bohužel je to jen stručný popis

nedávné podoby okolí Prakšic.
Slušní a k přírodě ohleduplní lidé
se zbavují odpadu organizovaným
a dle možností šetrným způsobem
– využívají např. zdarma sběrný dvůr,
který je v Prakšicích veřejnosti otevřen každou sobotu od 9 do 11 hodin.
Mimořádně byl otevřen i v neděli 4.5.
tohoto roku. Členové místního mysliveckého sdružení Jeleňa společně
se členy komise pro životní
prostředí a zemědělství pří
OÚ v Prakšicích uspořádali
a osobně provedli sběr odpadu na černých skládkách
v katastru obce Prakšice,
a to v části Trnové, Stráně
a Náklady. Zde jsme posbírali
a odvezli pět vozíků k osobním vozům a odhadem 1,5
tuny různého odpadu. Jedná
se o první akci tohoto druhu,

určitě ne však poslední. Ještě nás čekají
ostatní části kolem obce.
Někteří občané svévolně pohazují
domovní mnohdy i nebezpečný odpad
po lesích. Jsme si vědomi, že to není
práce jen obyvatel naší obce. Kdo se
chce zbavit nepotřebných věcí, jde
obvykle co nejdále od domova, není
to ale pravidlem. Tito lidé riskují sice
pokutu, ale asi je to pohodlnější. Nakonec je takový úklid dražší a rozhodně
i namáhavější.
Milí spoluobčané, žádáme vás tímto, abyste důsledněji třídili domovní
odpad nebo ho odložili na zmiňovaná legální místa, nikoli ale ne do naší
okolní krajiny. Nejen že by byla naše
práce tímto zbytečná, ale především
černé skládky hyzdí okolí a znečisťují
krásnou přírodu kolem Prakšic.
Antonín Janovský ml.,
předseda MS Jeleňa

Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění
Domácnosti mají možnost žádat
o podporu výměny starých kotlů na
uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond
životního prostředí ČR (SFŽP) začal
25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny)
s využitím biomasy, solárních systému
pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných
čerpadel. Žádosti bude přijímat až do
31. prosince 2008.
Na podporu ekologického vytápění
Ministerstvo životního prostředí ČR
(MŽP) vyčlenilo částku 100 milionu
korun. Žadatelé by se svými žádostmi
neměli otálet. Čím dříve svou žádost
podají, tím větší budou mít šanci

finanční podporu získat.
Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelu může dosáhnout až 50
procent investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 procent nákladu.
Maximální výše podpory muže být 50
tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systému na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systému pro
přitápění muže dotace dosáhnout až
60 tisíc korun.
Podporu bude SFŽP poskytovat
pouze na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla včetně příslušenství, která nahrazují původní kotle na pevná
fosilní paliva.
Předpokladem pro přijetí žádosti je
mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně

však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace
a financování byly zahájeny po 1. lednu 2005.
Podpora na instalaci fotovoltaických článků pro domácnosti byla pro
rok 2008 vyřazena.
Instalace fotovoltaických článků
je podporována v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to
v ose 3.1 – Výstavba nových zařízení
a rekonstrukce stávajících zařízení
s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektřiny a kombinované
výroby tepla a elektřiny.
Dotace z OPŽP nejsou určeny pro
fyzické osoby. Přesná znění směrnic
je zveřejněno na webových stránkách
MŽP ČR a SFŽP ČR.

NÁŠ TIP
Pořiďte si domů lis na plasty. Ušetří vám místo i peníze. Ve vaší kuchyni by určitě neměl chybět ani malý koš
sloužící pouze na plastový odpad (omyté kelímky od jogurtů, másla,čisté sáčky,plastové obaly od šamponů a čistících prostředků apod.). Stačí je jen omýt, sešlápnout, nashromáždit v koši a poté vysypat do pytle na plasty.

Třídění odpadů má smysl!
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Výrocní zpráva z valné hromady
sboru dobrovolných hasicu v Prakšicích
V

V

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se konala v zasedací místnosti obecního úřadu dne 28.12.2007.
Neboť hasiči patří k organizacím,
které se podílí na chodu naší vesnice, seznámím vás s jejich aktivitami za
minulý rok.
Naše činnost má několik oblastí. Priorita je protipožární prevence a represe,
dále je to účast na akcích pořádaných
okrskem Uh. Brod, účast na kulturních
akcích v obci, spolupráce s obecním úřadem. Ve své zprávě nebudu jednotlivé
oblasti dělit, ale seznámím vás s nimi
v pořadí, v jakém se udály během roku
2007.
Vll. hasičský ples 2.okrsku Uh. Brod
byl uspořádán u nás v Prakšicích. Uskutečnil se 3. února 2007 v místním kulturním zařízení. 17. dne téhož měsíce byla
v Uherském Brodě výroční valné hromada okrsku, které se zúčastnili dva naši
členové a také jsme tento den uspořádali
tradiční fašankovou obchůzku po obci.
Koncem měsíce března jsme po zimě
prověřovali naši hasičskou techniku kropením motokrosové trati ve Stráních
a po několika letech jsme si opět zopakovali sběr starého železa.
Během měsíce dubna jsme zavlažovali trávník hřiště místní TJ Sokol Prakšice-Pašovice. Svátek hasičů jsme oslavili
6. května účastí na mši svaté v kostele
a po té jsme měli posezení na obecním
úřadě. Doprovázela nás dechová hudba
z Uherského Brodu.
Začátkem roku 2007 jsme přijali několik nových mladých členů: Josef Babušík,
Ondřej Chaloupka, Zdeněk Koníček,
Jakub Andrýsek a Jiří Špalek. Tito se okamžitě zapojili do výcviku a 13. května byli
členy hasičského družstva, které se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu.
Tentokrát se soutěžilo v Těšově na hřišti
a naše družstvo obsadilo skvělé 3. místo.
Naši noví mladí členové berou přípravu opravdu vážně a dokladem je i to, že
Ondra Chaloupka v překážkovém běhu
dosáhl na této soutěži nejlepšího času. Na
těchto sportovních kláních je vidět stoupající zdravou rivalitu mezi hasičskými
sbory, snahu odvést co nejlepší výsledek
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a nebýt ten poslední.
19. května jsme pracovali za naší vesnicí v části Topola. Jednalo se o vyčištění
břehů od kamení a pálení klestí.
21. července vypukl v areálu firmy
Kovosteel obrovský požár. Všichni si
pamatujeme černé kouřové mraky, které se válely nad Uh. Brodem. Vzňal se
sklad starých pneumatik. Pět členů naší
zásahové jednotky se podílelo na týlovém zabezpečení zásahu a na střídání
hasičů z Pašovic.
28. července jsme pořádali 4. ročník
soutěže hasičských družstev O pohár starosty obce Prakšice. Jako roky předchozí, tak i tento rok nám zapršelo. Ani déšť
však nepokazil průběh kvalitní soutěže a
pěkné odpoledne. Na hřišti neprobíhaly jenom hasičské soutěže, ale byly zde
i různé atrakce pro děti, výstava leteckých modelů se skutečnou předváděčkou letecké akrobacie, i ukázka menšího
hasičského zásahu. O večerní zábavu se
postarala stále oblíbená hudební skupina MADISON.
12. srpna oslavili hasiči z Těšova 110.
výročí založení sboru hasičů a při této příležitosti dostali od města Uh. Brod slavnostní stuhu ke svému praporu. Z našeho
sboru se této významné události zúčastnili
4 zástupci. Naši členové se stávají již pravidelnými členy pořadatelského týmu při
pořádání automobilové soutěže BARUM
RALLY. Loni to bylo 25. srpna.
Shromáždění představitelů sborů
dobrovolných hasičů se uskutečnilo
ve Véskách. Z našeho sboru se schůze
zúčastnil starosta František Jurák.
V současné době probíhá stavební
rekonstrukce fary. Zde pracovali naši
členové při bourání zdiva a ukládání
dřeva. Také na předvánoční výzdobě
obce měli hasiči svůj podíl. Dopravovali
jsme vánoční strom na prostranství před
obecní úřad.
Z popsaných akcí je vidět, že jsme
nezaháleli, ale naopak pracovali po celý
rok.
V roce 2007 udělal náš sbor velký
pokrok v kvalitě vybavení hasičskou technikou. Naše zásahová jednotka byla vybavena kvalitními protipožárními obleky

a přilbami. Dále jsme získali soutěžní
motorovou stříkačku. Kvůli opožděnému
dodání nemohla být předvedena již na
hasičské soutěži O pohár starosty obce
Prakšice. Budou-li naši mladí členové přistupovat k nácviku poctivě a zodpovědně,
můžou i oni dosahovat výborných časů v
požárním sportu a také tím přispívat k
prezentaci Prakšic. Samozřejmě znalostí a dovedností získaných při nácviku a
soutěžích můžou využít i při skutečných
protipožárních zásazích.
Velké množství hodin odpracovali
naši členové při údržbě a opravách hasicí techniky. Inventura, kterou provedli zástupci Obecního úřadu potvrdila,
že se o svěřenou techniku a vybavení v
hasičské zbrojnici dobře staráme.
K závěru roku 2007 čítal náš sbor
dobrovolných hasičů 42 členů. Složení
výboru je následující:
STAROSTA: JURÁK František, Prakšice
148
1. NÁMĚSTEK STAROSTY: GAJDOŠÍK Miroslav, Prakšice 280
2. NÁMĚSTEK STAROSTY: VLK Martin, Prakšice 5
VELITEL: GAJDOŠÍK Miroslav, Prakšice 280
ZÁSTUPCE VELITELE: VLK Martin,
Prakšice 5
STROJNÍK: KUBA Michal, Uh. Brod
REFERENT PREVENCE: BĚHŮNEK
Jiří, Prakšice 4
JEDNATEL: MARÁŠEK František,
Prakšice 107
HOSPODÁŘ: KOSTELNÍK Michal,
Prakšice 243
KRONIKÁŘ: DRÁBEK Alois, Prakšice
167
REFERENT MTZ: KUČERA František,
Prakšice 3
REVIZOR: BĚHŮNEK Zdeněk, Prakšice 4
REVIZOR: ŠURANSKÝ Karel, Prakšice 17
REVIZOR: JURÁK Petr, Prakšice 30
REVIZOR: PAVLÍK Aleš, Pašovice 9
Vážení občané Prakšic. Děkuji vám
za vaši dosavadní podporu, kterou hasičům věnujete a zachovejte nám svoji přízeň i do budoucna.
František Marášek, jednatel SDH
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Okrsková soutež v požárním sportu
V

V sobotu 10. května proběhla na
hřišti v Prakšicích soutěž hasičů 2.okrsku Uherský Brod. Soutěže se zúčastnila
družstva dobrovolných hasičů z Prakšic,
Pašovic, Uh. Brodu, Havřic a Těšova.
Požární útok předvedlo také družstvo
žen z Těšova a družstvo žáků z Pašovic.
Muži soutěžili v disciplínách: pořadová
příprava, běh přes překážky a požární
útok. Družstvo hasičů z Prakšic soutěžilo

ve složení: Kučera František, Pavlík Aleš,
Chaloupka Ondřej, Koníček Zdeněk,
Andrýsek Jakub, Špalek Jiří a Kostelník
Michal.
Naši borci předvedli ve všech disciplínách výborné výkony a v konečném součtu bodů obsadili 1. místo. Na
dalších místech bylo toto pořadí: SDH
Těšov, SDH Uh. Brod, SDH Pašovice a
SDH Havřice.

Zvláště je třeba ocenit skvělý čas
dosažený našim družstvem při požárním
útoku. Čas 22,04 sekundy je zatím to
nejlepší, co bylo v Prakšicích při hasičské soutěži mužů dosaženo. Je jenom
škoda, že předvedené výkony a snahu
všech soutěžících družstev shlédlo jen
málo diváků.
František Marášek,
jednatel SDH Prakšice

POZVÁNKA
na jubilejní 5. ročník soutěže v požárním sportu

O pohár starosty obce Prakšice,
který se koná 2. srpna 2008.
Po soutěžní části následuje zábava, hraje skupina Madison. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou členové SDH a Obec Prakšice.

Buchlovské divadelní léto 2008
Červen 2008
Datum

Místo

Skupina

Hra

Začátek

Cena

29. neděle

Buchlov

FIX

20.00

150,-

30. pondělí

Buchlov

FIX

Lumpacivagabundus aneb Rozverný trojlístek
Host SD: Divadlo Radost
Rychlé šípy

20.00

150,-

strana 6

Květen 2008

Prakšické noviny
Červenec 2008
Datum

Místo

Skupina

Hra

Začátek

Cena

1. úterý

Buchlov

FIX

20.00

150,-

2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle

Buchlov
Buchlov
Buchlov
Buchlov
Buchlov

FIX
FIX
FIX
FIX
FIX

Po všem hovno, po včelách med
Host SD: Ořechovské divadlo
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru
Rychlé šípy
Rychlé šípy
Rychlé šípy

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

150,150,150,150,150,-

Předprodej bude zahájen v pondělí 2.6.2008 od 8.00 hod. na tel. 572 55 44 55, pokladna@sd.uh.cz
Telefonáty mají vždy přednost před maily!!!
Obec Prakšice chystá opět zájezd do divadla v termínu říjen 2008.
Zatím vám předkládáme pro individuální využití zajímavý letní program na hradě Buchlov.
Kulturní komise při OÚ v Prakšicích vyhlašuje 2.ročník

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
letos na téma

PR AKŠICE MÝMA O ČIMA
Jak vidíte svou obec vy? Co je na ní zajímavé? Který snímek byste ukázali svým známým, kdybyste jim chtěli svou obec
představit? Foťte a posílejte!
Kromě hlavního tématu vyhlašujeme podtéma

›› HISTORIE U NÁS DOMA ‹‹
Zasílejte snímky starých staveb, částí staveb, nástrojů, strojů, nářadí, starodávných domácích předmětů nejrůznějšího
zaměření, ošacení (krojů) nebo jiných starých odkazů minulosti, které naleznete doma nebo ve svém okolí.
Své max. 3 snímky zasílejte do konce měsíce září pouze elektronicky na e-mail: mistostarosta@praksice.cz
Fotografii označte stručným popiskem a připojte své jméno. Na obecních webových stránkách si stáhněte i souhlas k dalšímu
případnému nekomerčnímu využití Vašich fotografií (k propagaci obce apod.) a zašlete, prosím, společně se snímky.
V měsíci říjnu budou vybrány vítězné snímky a jejich autoři budou odměněni věcnými dárky.
Samostatnou kategorii budou tvořit snímky dětských autorů.
Všechny snímky budou následně uveřejněny na stránkách obce Prakšice.

Jaro roku 1945
Jaro roku 1945 – rok ukončení okupace naší republiky od nacismu a zároveň i
konec II. světové války.
Vzpomeňme na ty, kteří riskovali své
životy za osvobození od nadvlády fašismu nebo dokonce své životy za svobodu
položili.
Vzpomeňme i na ty, kteří osvobodili
naši obec a na ty, kteří se už domů nevrátili.
Patří jim náš dík!

Květen 2008
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Výtvarné kurzy
V naší obci se rozjely výtvarné
kurzy pro ženy i děti, které iniciovala
a vede paní Zavadilová. Účast je dobrá
a výrobků přibývá. Další termíny jsou:
sobota 7.6. ve 14.00 hodin a čtvrtek

12.6. v 16.00 hodin v suterénní místnosti OÚ v Prakšicích.
Speciální kurz, na kterém si vytvoříte věnec zobrazený na fotografii, se
uskuteční v sobotu 19.7. ve 14.00 hodin

v suterénní místnosti OÚ Prakšice.
Cena za materiál – 100 Kč. Přihlaste se
do 30.června na mail: Bronislava.Z@
seznam.cz nebo pomocí formuláře v
MŠ a na OÚ.

Strípky ze školky
V

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJIŠŤUJE V
PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU ŘADU
SPOLEČENSKÝCH, SPORTOVNÍCH
A KULTURNÍCH AKTIVIT - NAPŘ.
KAŽDÝ MĚSÍC DIVADELNÍ A
MAŇÁSKOVÁ PŘEDSTAVENÍ, DĚTI
SE UČASTNÍ NÁVŠTĚVY KONCERTŮ, VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA,
POŘÁDAJÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKY DĚTSKÝCH VÝROBKŮ, SPOLUPRACUJÍ PŘI VÍTÁNÍ NAŠICH
NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ, UŽ PO
TŘETÍ BUDEME POŘÁDAT OLYMPIÁDU MŠ V BĚHU, HODU A SKOKU Z MÍSTA. LETOŠNÍ ŠKOLNÍ
VÝLET BUDE PRO DĚTI JISTĚ ZAJÍMAVÝ – VŽDYŤ NÁVŠTĚVA DINOPARKU VE VYŠKOVĚ PŘINESE
STARŠÍM DĚTEM NOVÉ A NEZNÁMÉ ZÁŽITKY. TŘÍDA MLADŠÍCH
DĚTÍ POJEDE ZASE SPOLU S RODIČI DO ZOO OLOMOUC A BUDE
MÍT MOŽNOST SROVNAT, JAK A
JAKÉ ZVÍŘATA ŽIJÍ V JINÉ ZOO,
ZDA ZOO LEŠNÁ JE OPRAVDU
VYJÍMEČNĚ KRÁSNÁ A ZAJÍMAVÁ. V SOULADU S ROČNÍM
KALENDÁŘEM, LIDOVÝMI ZVYKY A MÍSTNÍMI ZVYKY PŘIPRAVILY UČITELKY PRO DĚTI MASOPUSTNÍ PRŮVOD VESNICÍ, SLET
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ČARODĚJNIC,
EXKURZI DO
UH. BRODU,
KDE
DĚTI
NAVŠ T Í V I LY
A SEZNÁMILY
SE S NÁPLNÍ
PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE
DÍKY TATÍNKOVI JEDNOHO Z NAŠICH
ŽÁČKŮ PANU
DALAJKOVI. ZAMĚST- slet čarodějnic v MŠ
NANCI MĚSTSKÉ POLICIE JIM UMOŽNILI I
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK – STŘELU NA
TERČ BARVOU. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY A KNIHOVNY V
UH. BRODĚ UMOŽNILA SEZNÁMIT SE S RŮZNÝMI PODMÍNKAMI
KNIHOVEN A PODNÍTIT JEJICH
ZÁJEM O NOVÉ KNIHY. MUSÍM
PODĚKOVAT TAKÉ RODIČŮM
NAŠÍ MŠ, KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ MOŽNOSTI, KTEROU JIM NABÍZÍME
- ZAKOUPIT SI V MŠ PRO DĚTI I
PRO SEBE VÝHODNĚ NOVÉ KNIHY, A TÍM DĚTI PODNĚCOVAT V
JEJICH ZVÍDAVOSTI. PRAVIDELNÁ

VÝUKA PLAVÁNÍ PRO DĚTI, KTERÉ SE ÚČASTNÍ PŘEDPLAVECKÉHO KURSU, JE TAKY ZPESTŘENÍM
JEJICH POBYTU V MŠ.
JAK PROBÍHÁ DEN DĚTI V MŠ?
ZÁLEŽÍ NA ATMOSFÉŘE, KTEROU UČITELKA DOKÁŽE NAVODIT. STÁLE PLATÍ: „DÍTĚ, KTERÉ SI HRAJE, NEZLOBÍ.“ DĚTI SI
MAJÍ MOŽNOST VYBRAT, S ČÍM
SI BUDOU HRÁT PODLE SVÝCH
PŘEDSTAV. ALE MOHOU TAKÉ
JENOM STÁT A POZOROVAT, CO
DĚLAJÍ OSTATNÍ, SEDĚT OPODÁL
A SLEDOVAT, JAK SI KAMARÁD
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STAVÍ LOĎ A ZAPOJIT SE POUZE
RADOU A PO CHVÍLI SI NAJÍT ČINNOST, KTERÁ HO OPRAVDU BAVÍ.
KDYŽ SI POHRAJE, MŮŽE PŘEJÍT
K JINÉ ČINNOSTI, MÁ VOLNOST
VE VÝBĚRU. JE SAMOZŘEJMÉ, ŽE
MUSÍ DODRŽOVAT DOHODNUTÁ
PRAVIDLA JAKO NAPŘ. UKLIDIT
SI PO SOBĚ STAVEBNICE, NEUBLIŽOVAT DRUHÝM, MÁ PRÁVO
NEPŘIJMOUT DRUHÉHO DO SVÉ
HRY, ODMÍTNOUT ČINNOST A
CHOVÁNÍ JINÝCH DĚTÍ, POKUD
JE MU NEPŘÍJEMNÁ. SPOLEČNĚ
SI POVÍDAJÍ O VŠEM CO SE DĚJE
KOLEM NICH, POZNÁVAJÍ PŘEDMĚTY, VĚCI, POVOLÁNÍ, DĚLAJÍ POKUSY A JE TOHO HODNĚ, S
ČÍM MAJÍ MOŽNOST SE SEZNÁMIT. DŮLEŽITOU ČINNOSTÍ DĚTÍ
JE KRESLENÍ, STŘÍHÁNÍ, VYRÁBĚNÍ.
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MAJÍ SVŮJ
BIORYTMUS, A NĚKDY SE MŮŽE
UČITELKA PŘETRHNOUT, ALE
DĚTI SE NEZAPOJUJÍ, JINDY ZASE
PŘEKVAPÍ SVOU AKTIVITOU A
CHUTÍ DO SPOLEČNÉ ČINNOSTI. OHLED BEREME I NA ÚNAVU
DĚTÍ, NA TO, ŽE DĚTI JSOU PO
NEMOCI. DĚTI SI Z DOMOVA PŘINÁŠÍ STANOVENÉ NORMY CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ A KONFRONTUJÍ SVÉ DOMÁCÍ ZKUŠENOSTI S
DĚNÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
V DŮSLEDKU TĚCHTO ZKUŠENOSTÍ DĚTI REAGUJÍ RŮZNÝM
ZPŮSOBEM NAPŘ. UBLÍŽENÍM

plavání

Květen 2008

DRUHÉMU, TAHANICÍ O HRAČKU I NEVHODNÝM ZACHÁZENÍM
S HRAČKAMI A STAVEBNICEMI
APOD.
VE
den matek
VŠECH SITUACÍCH RADÍ
PSYCHOLOG
VŠÍMAT SI A
PRACOVAT S
PROBLÉMEM,
KTERÝ
SE
POD
TĚMITO REAKCEMI SKRÝVÁ.
MŮŽE
TO
BÝT SNAHA
A OBYČEJNÁ
TOUHA BÝT
POCHVÁLEN
A
ZÍSKAT
POZORNOST
UČITELKY, KTERÁ SE MOMENTÁLNĚ VĚNUJE JINÝM DĚTEM.
POKUD MÁ UČITELKA
DOSTATEČNÝ PŘEHLED O
DĚTECH, KDO S KÝM SI HRAJE, JAK SE DĚTI K SOBĚ CHOVAJÍ
NAVZÁJEM, PŘEDCHÁZÍ KONFLIKTNÍM SITUACÍM.
V RANNÍM KRUHU PROTO S
DĚTMI PROBÍRÁME SITUACE, DO
NICHŽ SE DĚTI VE VZÁJEMNÉM
STYKU DOSTÁVÁJÍ, A TO NEJEN V
MŠ, A STÁVÁME SE SVĚDKY AGRESE VŮČI SLABŠÍMU, NEBEZPEČNÉ
HRY APOD. TÍM, ŽE O PROBLÉMU
MLUVÍME, UČÍ SE DĚTI REAGOVAT NA PROBLÉMY KOLEM SEBE,

POZNAT NEGATIVNÍ CHOVÁNÍ
A REAGOVAT NA NĚ PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM, ABY MU MOH-

LI ZABRÁNIT, ALE PŘITOM NEOHROZILI SAMY SEBE.
PRŮZKUMY
UKAZUJÍ,
ŽE
POČÁTKY POZDĚJŠÍHO ŠIKANOVÁNÍ SE UKAZUJÍ UŽ V MŠ.
PODLE ODBORNÍKA NA ŠIKANU ETOPEDA MICHALA KOLÁŘE, MNOHDY NEDOKÁŽEME V
DĚTSKÝCH LETECH ODHADNOU
HRANICI MEZI ŠKÁDLENÍM A
NENÁPADNÝMI NÁZNAKY ŠIKANY. ŠKÁDLENÍ PATŘÍ K ROVNOCENNÉMU
KAMARÁDSTVÍ.
PROTO JE NUTNÉ NAUČIT DĚTI
JASNĚ ŘÍCI: „JÁ TOHLE NECHCI,“ A TO I V SOUROZENECKÝCH
VZTAZÍCH. SIGNÁLEM JE NERESPEKTOVÁNÍ PŘÁNÍ DRUHÉHO,
LIBOVÁNÍ SI V POCITU PŘEVAHY. TYPICKÝM PŘÍKLADEM JE,
KDYŽ JEDEN SOUROZENEC PRAVIDELNĚ USTUPUJE DRUHÉMU.
SCÉNÁŘ JE STÁLE OPAKUJÍCÍ SE
A USTUPUJE VŽDY JEN TEN
JEDEN.
JE VELMI POTŘEBNÉ SI TYTO
HRANICE UVĚDOMIT, A TAKOVÝM SITUACÍM PŘEDCHÁZET.
DNEŠNÍ DOBA NÁM DÁVÁ PŘÍLEŽITOST A NOVÉ MOŽNOSTI
PŘÍSTUPU K DĚTEM, ALE TY SI
MUSÍ NEJEN KAŽDÁ UČITELKA,
ALE I RODIČE VYZKOUŠET.
MARTA MINAŘÍKOVÁ
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Strípky ze školy
V

Bilancovat celý školní rok 2007/2008
již koncem května, kdy čtete tyto řádky,
není ještě zcela možné. Školní rok právě
vrcholí a mnoho z činností školy ještě
není uzavřeno. Dovolte mně přesto zalistovat v kalendáři, či zapátrat v paměti
a připomenout si atmosféru tohoto
vskutku netradičního roku. Netradičního po všech stránkách. Vážný úraz pana
ředitele o prázdninách znamenal změny
v jinak zaběhnutém chodu školy. Navíc
nás čekal rok, ve kterém všechny školy
zaváděly do praxe svůj nový vzdělávací
program. Také neobvykle vleklé zdravotní problémy se nevyhnuly jak pedagogickým, tak správním zaměstnancům
školy.
Z hlediska výsledků naší práce však
již lze školní rok hodnotit jako nadmíru
úspěšný. Svými výsledky jsme dokázali,
že naši žáci jsou připravováni kvalitními
učiteli, kteří dokáží předat dětem znalosti
a dovednosti, se kterými se mohou měřit
s žáky v okresním, krajském ale i republikovém měřítku. Výsledky mluví samy
za sebe. Navíc Základní škola Prakšice se
stále více dostává do povědomí lidí celé
republiky, o čemž svědčí např. návštěvnost našich webových stránek, která stále stoupá. Velký podíl přitom tvoří noví
uživatelé, kteří zadali do internetového
vyhledávače právě toto heslo.
Naprosto ojedinělou příležitostí celorepublikového formátu se stalo slavnostní vyhlášení celostátní akce Dětský čin
roku v prosinci 2007 na Staroměstské
radnici v Praze. Za přítomnosti televizních kamer a novinářů prestižních
deníků převzaly zástupkyně našeho
žákovského parlamentu Monika Andrýsková a Kateřina Hlavínová hlavní cenu
v kategorii Dobrý nápad. Svým dětským bálem, který si děti pořádají samy,
a jehož výtěžek směřuje prostřednictvím
hnutí Stonožka jiným dětem u nás i ve
válkou postižených oblastech, zaujaly
jak odbornou, tak dětskou porotu. Ráda
jsem pak převzala symbolický šek na 10
000,- Kč pro školu na učební pomůcky. Myslím, že si naši žáci toto ocenění
opravdu zaslouží. V dnešní konzumní
době, kdy není tak běžné projevovat city
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Ohlédnutí za školním rokem
a lásku, je výchova k lidské sounáležitosti nanejvýš důležitá. Naši žáci nejenom
slovy, ale i činy dokazují, že si uvědomují, jak důležité je pomáhat druhým. Akce
pro Stonožku probíhaly celý podzim
a advent. Koordinátorka hnutí Stonožka
paní učitelka Jana Kovaříková zorganizovala řadu úspěšných stonožkových akcí
v Prakšicích, ale i Uherském Brodě. Prakšické děti tak měly možnost se prezentovat na Kateřinském jarmarku nebo stonožkových adventních dnech, které byly
spojeny s prodejem výrobků žáků školy.
V říjnu měly děti příležitost poznat život
lidí v protifašistickém odboji prostřednictvím pana majora Vladimíra Maděry z Velehradu. Této besedy se zúčastnil
i poslanec parlamentu ČR pan ing. Antonín Seďa, z Prahy přijela paní Běla Gran
Jensen spolu s panem PhDr. Janem B.
Uhlířem, Ph.D. z Vojenského historického ústavu v Praze. Na jaře proběhla sbírka hraček a školních potřeb pro afghánské děti. Jarní stonožkový týden uzavřel
již tradiční dětský bál – tentokrát ve stylu
country. Chci i touto cestou poděkovat
za příjemně strávené odpoledne při tanci a poslechu country písniček v podání pašovické country kapely Sklerotici
a taneční skupině Country mix z Pašovic. Je málo příležitostí vidět pohromadě
děti i dospělé, jak se dobře baví při společné akci. V rámci stonožkových akcí
bylo vybráno 9 030,- Kč, které byly zaslány na účet Stonožky. Více se dozvíte na
www.stonozka.org.
Při škole pracuje velmi úspěšně
i školní klub pod vedením paní učitelky
Jany Horonyové. Klub pro děti organizuje zájmové kroužky a také připravuje
řadu společných akcí, kterých se mohou
účastnit i rodiče. Zdařilými akcemi
v tomto školním roce se staly např.
Mikulášský rej, Velikonoční dílny či Rej
čarodějů a čarodějnic, jiné se připravují
na konec školního roku.
Hlavní náplní naší práce je však
vzdělávání žáků. Jednou z možností, jak zhodnotit výsledky své práce je
porovnání s ostatními a to zapojením
se do olympiád a soutěží. Nemohu zde
vyjmenovat všechny úspěšné účasti

našich žáků při těchto měření znalostí
a dovedností. Vzpomenu zejména ty,
ve kterých jsme byli mimořádně úspěšní. Práce s nadanými žáky v naukových
předmětech znamená i nadstandartní
přístup učitele – jeho kvalitní přípravu
do hodin, volbu správné motivace a tím
i zaujetí žáka pro předmět. Jsem ráda, že
toto všechno se nám daří ve všech oblastech vzdělávacího procesu. Naši žáci
jsou vysoce srovnatelní s žáky jiných
škol jak v humanitních, tak přírodovědných oborech. Jsou vybaveni znalostmi,
které jim umožní nechávat za sebou
žáky gymnázií a velkých městských škol
se specializací. V letošním školním roce
každá účast našich žáků v olympiádách
a soutěžích znamenala i úspěšné řešení
úkolů a umístění nejméně v první polovině řešitelů, ale také postupy do krajských kol a v jednom případě i do celostátního kola.
Pojďme si více přiblížit nejvýznamnější úspěchy. Žákyně 7. třídy Michaela
Juráková, Tereza Gajdůšková a Lucie
Heinrichová postoupily z 3. místa okresního kola přírodovědné soutěže Poznej
a chraň do krajského kola a zde se umístily na skvělém 3. místě. V březnovém
okresním kole zeměpisné olympiády žák
6. třídy Tomáš Gajdůšek prokázal výborné zeměpisné znalosti a jeho 2. místo
v okresním kole znamenalo postup do
krajského kola, kde se určitě neztratil
a skončil na výborném 5. místě.
Tomáše čekalo v dubnu ještě okresní
kolo matematické olympiády pro žáky
6. tříd, které tento nadaný žák s přehledem vyhrál a nechal tak za sebou žáky
prestižních gymnázií a škol se specializací na matematiku.
Do okresního kola soutěže v psaní na
PC postoupilo ze školního kola 5 žáků.
Veronika Horonyová obsadila 3. příčku
pomyslného žebříčku, její sestra Zuzana
skončila na 4. místě, ostatní žáci se umístili v první polovině účastníků soutěže.
Okresní kolo fyzikální olympiády
pro 7. ročník s názvem Archimediáda
proběhlo na Gymnáziu Uherský Brod.
Této soutěže se kromě žáků 7. třídy Jiřího Peňáze, Terezy Gajdůškové a Leony
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Nevařilové účastnil i žák 6. třídy Tomáš
Gajdůšek. Naši žáci opět ukázali, jak dobře jsou připraveni. Nejmladší přítomný
účastník této soutěže Tomáš Gajdůšek
se umístil na 2. místě a velkou pochvalu
si zaslouží i Jiří Peňáz, který v těžké konkurenci obsadil skvělé 4. místo.
Úspěšné tažení přírodovědnými soutěžemi pokračovalo dalším měřením sil
v soutěži Zelená stezka – zlatý list. Naši
mladší i starší žáci shodně postoupili
do krajských kol těchto soutěží. Starší žáci soutěžili ve 2 skupinách. První
skupina ve složení Tereza Gajdůšková,
Leona Nevařilová. Martina Gajdošíková, Ondřej Rubeš, Michaela Juráková
a Lucie Heinrichová se umístila v krajské
konkurenci na 7. místě. Druhá skupina,

ve které pracovali Kristýna Gajdůšková,
Kateřina Hlavínová, Zuzana Horonyová, Veronika Horonyová, Lenka Vrágová
a Lenka Vráblíková obsadili 8. místo.
Doposud největšího letošního úspěchu dosáhla skupina žáků 4. – 6. tř. ve
stejnojmenné přírodovědné soutěži.
Skupina, ve které soutěžil David Malaník, Pavla Mikesková, Lenka Boráňová,
Lukáš Tomek, Lenka Kučerová a Zuzana
Špalková, krajské kolo vyhrála a postoupila do celostátního kola, které proběhne
v červnu v Orlických horách.
Zmínila jsem pouze naukové soutěže
a olympiády. Výborných výsledků dosahují naše děti i ve výtvarných, pěveckých,
sportovních či recitačních soutěžích.
Bližší informace najdete na našich webo-

vých stránkách www.zspraksice.zkedu.
cz.
Závěrem chci poděkovat svým kolegům za kvalitní práci, za jejich odpovědný přístup, snahu a nemalou iniciativu při každodenní práci. Jsem ráda, že
pomyslnou štafetu vzdělanosti po generační obměně sboru přebírají vzdělaní
a kreativní mladí lidé se smyslem pro
zodpovědný přístup k práci, kteří zároveň se zaváděním nových prvků výuky
nezapomínají na tradice české vzdělanosti. O kvalitách našeho sboru jsem se
mnohokrát přesvědčila v době zastupování pana ředitele v době jeho nepřítomnosti. Vážení kolegové, děkuji.
Mgr. Marcela Chmelová
zástupkyně ředitele

Přírodovědné soutěže
Ekologické centrum CHRPA v Uherském Brodě každým rokem pořádá soutěž s názvem Zelená stezka - Zlatý list.
Útočiště pro absolvování celé akce poskytla obec Horní Němčí. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - mladší žáci (4.- 6.
třída) soutěžili v pondělí 19. května a starší žáci (7.- 9. třída) si poměřili své síly v úterý 20. května. Děti musely prokázat
své znalosti z oblasti ekologie, ochrany přírody, mineralogie, meteorologie, poznávání rostlin a živočichů. I přes nepřízeň
počasí se skupině mladších žáků podařilo v tomto krajském kole vyhrát a postoupit do celostátního kola, které se uskuteční v červnu v Orlických horách. Ještě jednou vítězné skupině blahopřejeme a budeme jí držet pěsti v národním klání!
Zapsala Ing. Jana Horonyová

POZNEJ A CHRAŇ
Okresní kolo
V hodině přírodopisu nám paní
učitelka nabídla, že se můžeme přihlásit do přírodopisné soutěže „Poznej
a chraň“, která se týká ekologie našeho
kraje. Nabídka se nám zalíbila, proto
jsme se přihlásili. Naším prvním úkolem bylo vytvořit skupinky po třech.
V jedné skupině byla Michaela Juráková, Lucie Heinrichová a Tereza Gajdůšková, ve druhé Martina Gajdošíková,
Leona Nevařilová a Ondřej Rubeš.
Všichni jsou žáky sedmé třídy.
Pilně jsme se připravovali a ještě
den před soutěží jsme „na poslední
chvíli“ sbírali vědomosti, dostávali
do hlavy neznámé živočichy a rostliny. Okresní kolo se konalo 11. dubna
v Uherském Hradišti. Po příjezdu na

místo jsme se rozdělili na dvě poloviny. První skupina psala test a druhá šla
na poznávací část. Všechno bylo dost
obtížné, ale pokud jsme se chtěli umístit, museli jsme se pořádně zasnažit.
Po skončení soutěže jsme netrpělivě čekali na vyhlášení. Paní pořadatelka se nám představila a všechny
pochválila. Z jejích úst se ozvalo: „Na
třetím místě se umístila Základní škola
Prakšice - Míša, Lucka a Terka“. Druhá
skupina skončila jenom o kousek za
námi. Všichni jsme měli velkou radost
a na výherce čekalo krajské kolo.
Krajské kolo
Jak už jsem zmínila, všichni měli
z takového umístění radost. Tak,
konec lenošení a učit se, protože teď
nás čeká kolo krajské. Stejně jako

okresní, je i toto zaměřené na Bílé
Karpaty a Beskydy. Tentokrát jsme
se s paní učitelkou Jurákovou vydaly
do Želechovic poblíž Zlína. Nejdříve
nás čekal test. Ten jsme zvládly docela
úspěšně. Dále jsme se vrhly na poznávací část, ale ta už tak lehká nebyla.
S dobrým umístěním jsme nepočítaly,
protože krajské kolo je opravdu obtížné a sjely se sem jen ty nejlepší děti.
Byly jsme moc překvapené, když nám
paní pořadatelka oznámila, že třetí
místo patří Základní škole v Prakšicích. Úplně nám to vyrazilo dech.
Domů jsme opět odjížděly s velkou
radostí. Je to skvělý pocit, když víme,
že jsme třetí nejlepší z kraje.
Tereza Gajdůšková, VII. třída

Od posledního vydání novin uběhla jen krátká chvíle, ale u nás ve škole se pořád něco děje. Přesvědčte se sami.
Den matek
Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky a babičky. V neděli 11. května jim přišli žáci základní i mateřské školy popřát pásmem písní, básní a tanců. Pěkné odpoledne zahájily děti z folklórního kroužku, po nich následoval
program dětí mateřské školy. Nakonec zatančila děvčata z kroužku country tanců. Mnoho dětí nemohlo účinkovat kvůli
nemoci, ale vystoupení se žákům i přesto povedlo.
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Na neděli 27. dubna zástupci
žákovského parlamentu připravili
pro své spolužáky Country bál. Na
pomoc pozvali děvčata z kroužku

Country bál
country tanců, která si připravila
ukázku tanců a přehlídku westernového oblečení. K tanci a poslechu
hrála country skupina Sklerotici,
kterou doprovázeli místní tanečníci
a svým vystoupením se zapojili do
programu. V sále vládla příjemná
atmosféra, děti se zapojovaly do
různých soutěží a učily se country tancům. K dobré náladě přispěl
i stánek s občerstvením a samozřejmě
nechyběla bohatá tombola. Všichni
strávili příjemné nedělní odpoledne

a výtěžek z této akce byl věnován
Hnutí na vlastních nohou - Stonožka.
Zapsala ing. Jana Horonyová

Rej čarodějnic a čarodějů
Poslední dubnový den patří každoročně čarodějnicím. Letos zavítaly
i k nám do školy. V 15.00 se sešly děti
v originálních maskách čarodějnic
a čarodějů. Debrujáři už na ně čekali
se svými zajímavými „kouzly“. Následovaly soutěže, diskotéka, opékání
špekáčků a na závěr byly vyhlášeny
nejlepší masky. Výběr byl ale velice složitý, protože všechny čarodějky
i čarodějové si na kostýmech dali
opravdu záležet.
Dnes snad už každý ví, že Den
Země je den věnovaný Zemi a připadá na 22. dubna.
Tentokrát se při této příležitosti
celá škola zapojila do pochodu na
Maršov. Ačkoliv se vesnička nachází nedaleko našich obcí, mnoho dětí

Den Země
zde bylo pěšky poprvé. Trasa vedla
přes Pašovice, dále podél kaple a rybníka po zelené stezce až na Maršov,
kde jsme si odpočinuli a posvačili.
Cestou žáci poznávali rostliny, živočichy, sledovali rozdíly v ekosystémech - rybník, les, pole, louka. Také

pořizovali fotografie, které si můžete
prohlédnout na webových stránkách
školy. Den se vydařil i díky tomu,
že nám přálo počasí, což se vždycky
nestává.
Zpracovala
Mgr. Monika Mahdalová

Církevní slavnosti
Svěcení nového kněze a následující slavná primiční mše svatá patřila
dle kronik k významným událostem
v historii obce. Tato tradice se zachovala v našem kraji i v obci až dosud,
s přerušením v totalitním období.
Svědčí o tom slavností primiční mše
v širokém okolí po roce 1989. Dosavadní přípravy na přijetí svátosti kněžství
pana Romana Vlka z Prakšice v sobotu 28.06.2008 v Olomouci a program
spojený se slavnou primiční mší svatou
následující neděli 29.06.2008 svědčí
o tom, že staletá tradice uvedené slavnosti bude naplněna.
Při studiu historických písemných
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materiálů v Okresním archivu v Uherském Hradišti mně P. PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal z Ostrožské Nové Vsi při
náhodném setkání ve studovně poskytl
údaje o třech občanech Prakšic vysvěcených na kněze, o nichž nejstarší občané obce nevědí, ani místní kroniky se
nezmiňují. Uvádím jeho údaje, které
jmenovaný zjistil, a které jsem doplnil
o některé další.
P. František Vlk. Narodil se v Prakšicích v roce 1787, na kněze byl vysvěcena
v roce 1816. Od roku 1845 byl farářem
ve Vlachovicích, zemřel 7.8.1859. K údaji doplňuji, že rod Vlků je v Prakšicích
uváděn poprvé v tereziánském katastru

z roku 1752, ve kterém je na jednom
gruntě uveden Vlk Jiří a na dalším Vlk
Jan. V Josefínském katastru z roku 1789
jsou poddaní uváděni již podle domovních čísel - na domovním čísle 3 je uveden Vlk Jan a na čísle domu 54 Vlk Václav. Číslování domů bylo v Prakšicích
provedeno v roce 1771. Oba rody Vlků
se v Prakšicích v dalších stoletích značně
rozvětvily.
P. Jan Sarkandr Ruprecht. Narodil se
20.2.1868 v Prakšicích v domě číslo 58
– ve mlýně. Byl synem Františka a Josefy
Ruprechtových. Na kněze byl vysvěcen
27.7.1890. Působil v diecézi brněnské,
od roku 1901 byl farářem v Horních
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Věstonicích a v roce 1915 v Jiřicích.
P. Josef Vlk se narodil 19.8.1878
v domě číslo 145 ve Vinohradech v rodině Františka a Anny Vlkových. Dům byl
později zbourán. Na kněze byl vysvěcen
29.6.1902. Stal se knězem pražské arcidiecéze, v roce 1913 je uveden jako kooperátor. Další písemná zpráva uvádí, že
byl v roce 1934 farářem v Nižboru. Pro
vysvětlení - po vzniku Československé
republiky v roce 1918 do její východní
části na Slovensku odcházeli nebo byli
posíláni učitelé a další vrstvy inteligence, posílit nově vytvořenou státní zprávu. Na východní Slovensko odjíždělo
za prací i mnoho řemeslníků a dělníků
z naší obce. Je pravděpodobné, že se
po roce 1918 vydal na misijní cestu do
Nižboru i uvedený páter František Vlk.
Po stránce náboženské byla situace v této
oblasti složitá.
Informace a údaje o dalších kněžích
a slavnostech spojených s primiční mší
vychází ze zápisů v obecní kronice Prakšice a údajů ze soupisů občanů.
P. František Vlk – narodil se v Prakšicích v domě číslo 22 v rodině Josefa
a Anny Vlkových jako nejmladší z 8 dětí.
Na kněze byl vysvěcen 26.7.1933. Studia
na kněze dokončil v Insbrucku. Do Uherského Brodu přijel 5.8.1933. Z nádraží
jej občané odvezli na vyzdobeném voze
s párem koní za doprovodu selské jízdy
zvané banderium, což je obdoba jízdy
králů. Občané jej očekávali ve vesnici
u kříže na rozcestí silnice ke kostelu,
kde byla postavena slavnostní brána. Po
uvítání farářem P. Josefem Herodkem
a zástupci obce a místních spolků a za velké účasti občanů byl v průvodu uveden
do chrámu Páně, kde přítomným udělil
svaté požehnání. V neděli 6.8. ráno byl
primiciant u svého rodného domu obklopen družičkami s věncem a za doprovodu místní kapely a občanů v průvodu
uveden do chrámu Páně. Před kostelem

byl postaven dřevěný oltář a kazatelna.
Za velké účasti občanů z obce i okolních vesnic a Uherského Brodu oděných
v krásných slováckých krojích, sloužil
primiciant slavnou mši svatou. Jmenovaný působil poté na Velehradě, v Hradci Králové a v Praze. Pro svoji kněžskou
a národně uvědomovací činnost byl
pronásledován pražským gestapem.
V lednu 1944 byl zatčen a internován
v Zásmukách u Kouřimi. V srpnu byl
převezen do věznice na Pankráci v Praze. Bez soudu byl 6.2.1945 transportován do Terezína. Zemřel po výslechu na
následky mučení 11.3.1945. Jeho ostatky
jsou uloženy na Vyšehradě v Praze. Byl
mu udělen Československý válečný kříž
in memoriam.
ThDr. P. František Jurák se narodil
27.5.1907 v Prakšicích v domě číslo 132
v rodině Josefa a Františky Jurákových.
Studoval v Olomouci, kde byl vysvěcen
na kněze v roce 1931 pro řád dominikánský. Primiční mši sloužil 29.6.1931
v místním kostele. Slavnostní průvod
byl seřazen u obecního úřadu a prošel
vesnicí k domu primicianta. V průvodu
obklopen družičkami s věncem a za velké
účasti občanů z vesnice i okolí se odebral
do kostela, kde sloužil slavnou primiční
mši svatou. Působil poté v Praze, v Hradci Králové, v Pohořelicích a v Kněždubě.
V závěru svého života bydlel ve svém
domku v Uherském Brodě. Zemřel
11.3.1978, pohřben je v Prakšicích.
P. Zdislav Varaďa se narodil v Prakšicích v domě číslo 60 v rodině Františka
a Františky Varaďových. Svátost kněžství
přijal v roce 1938. Byl členem řádu svatého Dominika, primiční mši svatou
sloužil v místním kostele 5.7.1938. Další
den 6.7.1938 sloužil primiciant poslední
mši svatou ve starém kostele, který byl
v dalších 9 dnech zbourán. Působil
v klášteře v Jablonném v Podještědí,
později v Praze na Žižkově. Po násil-

ném zrušení klášterů v roce 1950 musel
nastoupit vojenskou službu. Po návratu
do civilu mu nebylo dovoleno kněžské
působení. Pracoval v různých podnicích
a profesích, zemřel 27.11.1997. Rozloučení se konalo v bazilice svatého Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Jeho ostatky jsou uloženy v řádové kryptě uvedené baziliky.
P. František Vlk se narodil 23.5.1913
v Prakšicích v domě č. 44 v rodině Tomáše a Františky Vlkových. Měl 7 sourozenců. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1940
v Olomouci. Primiční mši svatou sloužil
7.7.1940 v místním, už novém kostele, za asistence místních kněží - rodáků
a P. Františka Dvořáčka, který jej ve škole
vyučoval. Jeho prvním působištěm byly
Valašské Klobouky. Od 1.6.1954 nastoupil na faru v Březové, kde zůstal až do
konce svého života. Byl jmenován arcibiskupským radou, zemřel 4.12.1995.
Pohřební obřady vykonal Mons. Jan
Graubner, olomoucký arcibiskup spolu
s dalšími 12 kněžími 11.12.1995 v Prakšicích. Pochován je na místním hřbitově.
Alois Vlk, klerik, se narodil 29.7.1919
v Prakšicích, v domě č. 44. Byl nejmladším bratrem uvedeného pátera Františka
Vlka. Studoval v salesiánském ústavu
v Ostravě. Studium nedokončil, zemřel
9.12.1939 ve věku 20 let.
Prakšice byly v minulých staletích ryze katolickou obcí. V písemných archivních pramenech to uvádí
i někteří historikové. Dokladem jsou i
soupisy občanů. V roce 1900 je uveden
v obci celkový počet občanů 887, z toho
bylo katolického vyznání 883, ostatních
vyznání 4. Byli to většinou obchodníci
a učitelé, kteří se v obci nenarodili.
Tento článek je věnován vzpomínce
na občany, kteří se rozhodli pro kněžské
povolání, službu Bohu a bližnímu, čemuž
věnovali celý svůj život.
Zpracoval Jaroslav Gajdůšek

POZVÁNKA
na primiční slavnosti v Prakšicích v neděli 29. června 2008
Program:
13.30 hod.
14.00 hod.
14.15 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
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koncert dechové hudby u farního kostela Krista Krále
vychází průvod od farního kostela k domu primicianta
motlitba růžence před tribunou na fotbalovém hřišti
(pro ty, kteří nepůjdou v průvodu)
odchod průvodu od domu primicianta na fotbalové hřiště
primiční mše svatá (fotbalové hřiště Prakšice)
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat panu Františku Buráňovi, který poslední 2 roky přispíval do Prakšických novin svým
velmi zdařilým fotoseriálem z historie naší obce. V tomto vydání prezentuje fotografie vztahující se k výročí
narození P. Dubského a já můžu slíbit, že i v dalších vydáních se budete s fotografickými seriály od pana Buráně
setkávat i nadále, tentokrát zase na jiná témata.
Další mé poděkování patří i panu Karlu Vlkovi ml., který se svým osobním přístupem zasloužil o to, že naše
obec má nové právo, tentokrát dřevěné, vyřezávané, s reliéfem prakšické pečeti a znaku.
místostarostka obce

Páter Jan Dubský
100 let od jeho narození

Páter Jan Dubský se narodil 31.5.1908
v Moravanech u Kyjova, v rodině čtvrtníka
Karla Dubského a jeho ženy Marie Dubské, rozené Šalšové, původem z Kostelce.
Krátce po narození jeho sestry Antonie
(1910) vypuká 1. svět. válka a otec Karel
Dubský rukuje na frontu. Ve válce však
umírá a mladá vdova se i s dětmi vrací do
rodné chalupy v Kostelci č.9 ke svému otci
Štěpánovi Šalšovi. Tam mladý Jan strávil
své dětství. Po základní škole absolvoval
arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
a odtud odešel na kněžský seminář do
Olomouce. Slavnostní primicie měl
v Kostelci r. 1933. Svou kněžskou dráhu
začal jako kaplan a administrátor na Slovácku, Valašsku a Hané a z posledního
svého působení administrátora Rudické
farnosti odešel do Prakšic.
Do prakšické farnosti nastoupil jako
její třetí duchovní správce 4.6.1937. Historicky prvním správcem farnosti byl
P.František Dvořáček,rodák z Oplocen
u Tovačova (od 12.2.1906-1.3.1933).
Druhý správce byl P.Josef Herodek,
rodák z Osyčan u Kojetína (od 4.7.19331.6.1937).
P. Dubský přišel do Prakšic (viz Foto
č. 1 v příloze) nejprve jako administrátor, a to v době, kdy se nedařilo vyřešit
problém přístavby starého nebo stavby
nového kostela. Stávající kaple zasvěcená
Panně Marii byla postavená sice relativ-
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ně nedávno, v roce 1859, ale již nestačila
pojmout všechny věřící. Začátkem 20.
století a zejména po první světové válce
došlo k velkému nárůstu obyvatel. Oba
předchozí duchovní správci uvedený
problém nedokázali vyřešit. P. Dvořáček
však již v roce 1927 započal se sbírkou na
přístavbu starého kostela a na účet Raiffeisenovy záložny, kterou v obci sám založil,
úspěšně shromažďoval finanční prostředky. Ve sbírkách pokračoval i P. Herodek
a v roce 1936 již bylo na účtu 60.499,- Kč.
Současně v té době řešili i občané Pašovic
svůj vlastní problém. Pašovice patřily po
staletí k farnosti na Velkém Ořechově,
kde se také pohřbívali zemřelí občané
z Pašovic.Ve třicátých letech ořechovský
hřbitov již nestačil a jednalo se o vybudování nového. Na Pašovice připadl dost
vysoký obnos, a tak si v roce 1936 postavili hřbitov vlastní. Občané však nelibě
nesli, že při pohřbu nemůže být sloužena
mše svatá a uvažovali o postavení vlastní
kaple. Rovněž cesta do kostela na Velký
Ořechov byla, zejména v zimě, těžká.
Proto někteří raději docházeli do kostela v Prakšicích. Tam však nevešli ani
prakšičtí občané, natož pašovští. Proto
již před první světovou válkou byla snaha přifařit Pašovice k Prakšicím. Vždy
z toho sešlo pro finanční důvody - buď
chtěli ořechovjané hodně za „odfaření“
Pašovic a nebo se zdálo pašovjanům moc
za příspěvek na přístavbu kostela v Prakšicích. Teprve příchodem P. Dubského
„ se ledy hnuly“, výstižně vyjádřeno slovy prakšického kronikáře Ing. Jaroslava
Gajdůška v brožuře vydané k 60-letému
výročí farního kostela v Prakšicích.
Už v září roku 1937 uspořádal P. Dubský za pomoci Msgre. Jaroslava Hlobila –
děkana z Uherského Brodu veřejné schůze v Prakšicích a Pašovicích, kde navrhli

a vysvětlili občanům obou obcí výhody společné výstavby nového kostela.
P. Dubský koncem září následně uskutečnil sbírku „dům od domu“ formou úpisů. Na sběrní listině získal v Prakšicích
a Pašovicích po stejných částkách dvakrát 75.000,-Kč.
P. Dubském se také podařilo překonat
první velkou překážku a sice, že občané
Prakšic požadovali po Pašovicích 50%
celkových nákladů na výstavbu kostela.
Ti to však odmítali s odkazem na fakt, že
jsou počtem obyvatel a hlavně výměrou
téměř poloviční a z hlediska příjmů podstatně chudší obcí. Spravedlivé je pro ně
přispět na výstavbu pouze podílem 35%.
P. Dubský neúnavně večer po ukončení
denních zemědělských prací navštěvoval členy obecních zastupitelstev, zvláště v Prakšicích, aby je přesvědčil nejen
o výhodách a naléhavosti potřebě stavby
kostela, ale i o objektivním a spravedlivém
podílu obou obcí Pašovice 35%, Prakšice
65%. Jeho nadšené úsilí a neúnavné přesvědčování nakonec i tuto překážku překonalo a zastupitelé Prakšic na své schůzi
14.5.1938 tento poměr schválilo.
V průběhu vlastní výstavby nového
kostela to byl opět P. Dubský, který vše
dokázal zorganizovat a zajistit. Rozebraní starého kostela ( viz Foto č. 2) začalo
6.července 1938 a farníci to zvládli za 9
dnů. Dřevo na kostel nový zajistil P. Dubský z arcibiskupských lesů za poloviční
cenu. Jeho přivezení provedli prakšičtí
a pašovští rolníci zdarma svými koňskými potahy až z Kudlovské doliny. Za
66 dní se podařilo postavit kostel i se
střechou, a to v době žňových prací.Jak
postavení kostela, tak žňové práce zvládli
farníci bez jakékoliv mechanizace - ručně. Základem tohoto úspěchu byla dobrá
organizace a obětavá práce P. Dubského,
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který stavbě kostela věnoval všechen svůj
volný čas. Sám zajišťoval potřebný počet
pracovníků (30-50 lidí denně). Občané nastupovali na stavbu dle rozpisu na
domovní čísla.
Objevila se další komplikace. Mobilizace 23.září 1938. 70 mužů z Prakšic
a také sám P. Dubský museli nastoupit
svou vojenskou povinnost. Práce na kostele se zastavily. Odvezeno bylo i osobní
auto P. Dubského. Po mobilizaci nastoupil do Prakšic jako administrátor P. Stanislav Trnavský a P. Dubský nastoupil
jako kaplan do Uherského Brodu. Práce na kostele se však bez P. Dubského
nerozběhly. Proto dne 1.5.1939 se vrátil
P. Dubský do Prakšic a tentokrát již jako
farář a stavba kostela se opět rozběhla.
I ve složité válečné době se podařilo kostel dokončit, přestože shánění stavebního
materiálu bylo za války velmi obtížné.
Například přivezení 900 kg sádry na
výstavbu hlavního oltáře se zajišťovalo
tak, že se vypravila skupina 30 občanů
z Prakšic a Pašovic vlakem do Olomouce, pěšky na sv. Kopeček ( asi 8 km ), kde
převzal každý 30 kg balík sádry a stejným
způsobem se vrátil zpět. Dne 22.6.1941
byl nový kostel slavnostně vysvěcen Dr.
Oldřichem Karlíkem, gen. vikářem olomouckým.
P. Dubský se podílel organizačně
i na celé řadě dalších významných akcích,
a to nejen církevních. V letech 19431944 pomáhal zajišťovat elektrifikaci
obou obcí. V letech 1947-1949 vybudoval v Prakšicích nový hřbitov s márnicí.
V roce 1949 zajistil pro kostel nové zvony. Ve stejném roce se podílel na opravě
poškozeného pomníku padlých v první
svět.válce. P. Dubský má rovněž svůj
podíl na výstavbě nové prakšické školy,
kde významně pomáhal řídícímu obecné školy Ignáci Novákovi. Zorganizoval
výstavbu silnice ze žulových kostek na
Horním Konci ke kostelu. Aktivně se
zúčastňoval společenského a kulturního
života v obci - např. organizoval a sám
režíroval divadelní představení. P. Dubský rád organizoval volný čas dětí, které
ho měly rády (Foto č.3 ).
Působení P. Dubského se velmi výrazně zapsalo do paměti jeho současníků a
značně ovlivnilo vzhled i ráz obce Prakšice. Pro svou veselou a společenskou
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povahu byl velmi oblíbený.
Rodina Dubských v Kostelci měla
přezdívku „U Skalečáků. Možná odtud
se vzala jeho pevná vůle (jako skála)
dotáhnou své plány do konce a splnit svá
předsevzetí...
Jeho třináctileté působení v obci bylo
naplněno obětavou a usilovnou prací,
za kterou zasluhuje trvalou vzpomínku,
uznání a poděkování. P. Dubský měl ještě celou řadu plánů, které však již nestačil uskutečnit- např. pomoci prosadit
výstavbu nové silnice a železnice z Drslavic do Prakšic a Pašovic. Zabránila tomu
politická situace v Československu.
Svou otevřenou a přímou povahou,
svými křesťanskými ideály se P. Dubský stal nepohodlným a nebezpečným
komunistickému režimu. 28. a 29.srpna 1948 se uskutečnila Hostýnská orelská pouť se 100 tisíci poutníky. Stala se
manifestačním symbolem víry a protikomunistického postoje. Odstartovala
však sérii orelských a katolických procesů
s komunistickou justicí. Uvěznění arcibiskupa Josefa Berana dne 19.6. 1949 otřáslo
celým katolickým a demokratickým světem a nenechalo nikoho na pochybách,
jaké plány má nový režim s církví a lidmi,
kteří mají odlišný světový názor a demokratické smýšlení. Arcibiskup Beran byl
později na 14 let internován. P. Dubský
se stal v druhé polovině roku 1950 předmětem sledování a zájmu komunistické
tajné policie. V červenci 1950 byl zatčen
přítel P. Dubského -biskup Stanislav Zela,
který před rokem světil v Prakšicích nový
hřbitov (viz Foto č. 4). Byl později odsouzen a strávil 13 let v kriminále. Když byl
P. Dubský upozorněn přáteli, že se chystá
i jeho zatčení, zůstalo mu jediné řešení
- emigrace. Společně se skupinou kněží
( P. Hrubým a dalšími) překročil ilegálně hranice do Rakouska. Při útěku mu
aktivně pomáhal prakšický rodák Vratislav Hladiš (1920) z č. 12. Bohužel jeho
pomoc při útěku byla vyzrazena a za to
pak později strávil 12 let v komunistickém žaláři.
Všichni exulanti po roce 1948 opouštěli hranice své vlasti v pevném přesvědčení, že se brzy vrátí. Touha po domově, po rodině, po vlasti, po své farnosti
a farnících byla lékem pro duši a posilou
v těžkých podmínkách exilu. „Šťast-

ný návrat“ byl součástí každého přání
k Vánocům, k novému roku a k osobním
svátkům. Bohužel, většině exulantů, včetně P. Dubského to nebylo přáno...
Při průjezdu Rakouskem na cestě
do Itálie navštívil P. Dubský mariánské
poutní místo Mariazell ve Štýrsku, kde
se potkal se skupinou českých poutníků. Těm zde sloužil mši svatou, za což se
mu odvděčili finanční sbírkou pro jeho
neznámou budoucnost.V Itálii strávil
více než jeden rok v Nepomucenu - české
papežské koleji v Římě. V závěru pobytu
v Nepomucenu zvolil P. Dubský nečekané rozhodnutí – stát se misionářem.
V lednu 1952 odjíždí z Itálie do USA.
Již 30. ledna 1952 se hlásí v v katedrále Svatého Ducha, v městě Strassburg,
diecézi Bismarck, v Severní Dakotě,
v USA. Odtud ho posílají na misijní stanici
v dakotsko-montanské prérii, kde mezi
indiány působil několik let jako misionář.
Tato jeho dobrovolná služba musela být
opravdu hodně těžká. Záhy zjistil, že je
těžké vžít se do nového prostředí a porozumět lidem, kteří mu sice byli nakloněni, ale myšlenkově vzdáleni.
Proto se vrací k práci ve farnosti a stává se v roce 1957 farářem v kostele Svatého Petra a Pavla ve Flasheru, v diecézi
Bismarck, Severní Dakota, USA. Tak jak
byl P. Dubský mimořádně aktivní v době
svého působení v Prakšicích, tak i v emigraci se ihned aktivně zapojil do společenského života. Stal se členem katolické
organizace Československý Orel v exilu.
Tento jeho krok však byl pro něho opět
velmi nešťastný.V té době byla tato organizace plná svárlivých sporů, vzájemného
osočování, třenic a hádek ohledně jeho
programu a činnosti. Možná to plynulo
z nervozity tehdejších členů z dlouhého
pobytu v cizině, bez naděje dohledného
návratu do vlasti. P. Dubský byl 30. srpna 1957 na II. valném sjezdu Čsl. Orla
v exilu, Svatováclavské župy, zvolen starostou celé této organizace. Bohužel, ani
po třech letech starostování se nepodařilo P. Dubském odstranit politikaření
a sváření v exilovém Orlu.
V dubnu roku 1960, zcela znechucen,
odešel z postu starosty a současně přestal
být aktivní i v exilovém Orlu. Zaměřil se
pouze na duchovní činnost ve své nové
farnosti ve městě Grassna, západně od
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Strassburgu, kde postavil pro své farníky také nový kostel Svaté Trojice a také
faru ( viz Foto č.5). V emigraci používal
P. Dubský pseudonym P. Jan Oráč, pod
kterým vydával i své literární povídky
a básně do exulantských novin a časopisů. Věnoval se rovněž svým koníčkům
– lovu zvěře, rybaření v řece Missouri
a zejména chovu včel, kterých měl údaj-

ně až 80 včelstev.
Psychicky však velmi strádal. Bylo
mu nesmírně těžké žít ve vyhnanství
a mít srdce v daleké vlasti. P. Dubský stále
častěji začal vyhledávat samotu. Stesk po
vlasti, po svých blízkých, po své farnosti a farnících v Prakšicích, ho nakonec
dovedl až k předčasné smrti. Zemřel na
srdeční infarkt dne 22.11.1962, na své

Foto č. 1
P. Jan Dubský se svým autem na dvoře fary v Prakšicích
v roce 1937 krátce po příchodu do farnosti.

Foto č. 3
P. Dubský s dětmi při sběru rybízu ve farní zahradě v roce 1942. První zleva Ludmila Vlková- Kovářová (1933) z č. 22, první zprava Marie VlkováHladišová (1933). Za plotem je vidět stará Vlkova stodola pod doškem.

Foto č. 5
Fara a kostel Svaté Trojice, který postavil P. Dubský v městě Grassna,
západně od Strassburgu. Za svým autem stojí P. Jan Dubský.

faře v městě Grassna v Severní Dakotě
v USA ve svých 54 letech. Na skromném
pomníku na jeho hrobě ( viz Foto č. 6 ) je
anglicky uvedeno motto:
„Kytičko, modli se za nás...“
Jeho farníci z Prakšic a Pašovic na
něho vzpomínají s láskou, vděkem
a modlitbou.
Zapsal: František Buráň, Pod Vinohrady 120

Foto č. 2
Starý kostel v Prakšicích, zasvěcený Panně Marii, v popředí tehdejší kostelník František Fojtách -„Pavlík“(1880) se synem Josefem
(1906) z č. 39.

Foto č. 4
Slavnostní obřad při svěcení nového hřbitova dne 6.6.1949. Hřbitov světil biskup Stanislav Zela (1893) - č.2., P. Dubský je č.5.

Foto č. 6
Prostý pomník na
hrobě P. Jana Dubského ve městě Grassna,
Severní Dakota, USA
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