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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny uběhly strašně
rychle a já jsem rád, že to bylo „necovidové“ léto, tak jak jsem si přál v minulém vydání novin. Máme za sebou
podzimní práce na zahradách, hlavně sběr ovoce na pálení, ale i kopání
brambor, sklízení zeleniny a jablek.
Připravujeme se na hody, které
proběhnou na konci tohoto týdne,
ale budou jiné, než na které jsme byli
zvyklí. V Prakšicích nebudou zábavy,
z důvodu nemožnosti používat sál,
a tak i krojové hody budou jen o účasti
hodové chasy na mši v kostele a průvodu v obou obcích.
Je ukončena akce „Využívání srážkových vod ZŠ“. V současné době
dokončujeme podklady pro žádost
o platbu dotace ze strany Ministerstva
životního prostředí a příslušného operačního programu. Myslím si, že akce
přispěje ke smysluplnějšímu využívání srážkových vod v okolí školy a na
místním hřišti. Podařilo se nám uložit
nádrž na zavlažování do země a „zkulturnit“ tak okolí našich sportovišť.
Stále pokračuje investiční akce
„Přístavba tělocvičny při ZŠ“. Od července došlo ke zbourání a odvozu suti ze staré tělocvičny, k vybourání příček a podlah v bývalé
šatně a sociálním zařízení. Byla
odvezena přebytečná zemina
z místa stavby, jsou zabetonovány
boční základové pasy na úroveň
budoucí podlahy, betonují se pilíře, na kterých bude umístěna budoucí střecha tělocvičny pomocí
vazníků trojkloubových rámů.
Doufám, že nenastane špatné počasí, a firmě SANIZO se podaří
zabetonovat základovou desku,
na které se budou stavět boční
stěny. Cihly jsou již přichystány. Fotografie ze stavby najdete
v novinách na jiném místě. Bližší
informace ke stavbě najdete v samostatném článku. Půdorys tělocvičny najdete na webu obce.
Jsou hotovy projekty připojení vodovodu, kanalizace, ply-
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nu, elektřiny a zpevněných ploch pro
budoucí výstavbu rodinných domů
proti základní škole. V současné době
se k projektům vyjadřují příslušné
orgány a po obdržení vyjádření bude
požádáno o územní souhlas s realizací
projektu. Doufám, že se nám podaří
souhlas získat rychle, abychom mohli
pokračovat v prováděcích projektech
a na jaře, nejpozději v létě mohli začít
realizovat jednotlivé stavby.
Je to jen málo dnů, kdy začal nový
školní rok, snad budou žáci moci chodit do školy celý rok. Prvňáčky s rodiči
jsme přivítali s ohledem na současná
hygienická opatření v salonku u pohostinství. Doufám, že to dětem nezkazilo radost z prvního školního dne.
Potěšitelné je, že prvňáčků bylo 22.
Minulý týden proběhly volby do PS
Parlamentu ČR. Na ně jsme se museli také připravit. Přichystat je tak, aby
byly dodrženy hygienické předpisy.
Zkušenosti jsme měli již z krajských
voleb v loňském roce, takže nás požadavky na organizaci voleb nepřekvapily.
Samostatným problémem, který
řešilo zastupitelstvo obce jsou schody

ke kostelu, na které obec chtěla přispět částkou 300 000 Kč, což je cca
40 % z celkové ceny od dodavatele.
Jejich montáž proběhla, ale výsledek
je pro zastupitele nemilým překvapením. Schody nebyly nainstalovány
dle projektu, který na obecním úřadu
máme (zhutnění násypu kamenivem,
vybetonování desky pod jednotlivá
ramena, uložení schodiště do kladecí
vrstvy betonu, izolace proti vodě, nedodržení sklonu 1,5 %). Když k tomu
všemu přidáme nerovnost u dvou podest a skutečnost, že při montáži došlo
k poškození jednotlivých schodů a podest (odloupnutí finální vrstvy betonu)
a to, že nakonec scházel při montáži jeden schod, který byl dodatečně dodán
s tím, že se k němu musela snížit zpevněná plocha kolem kostela, rozhodlo
se obecní zastupitelstvo tuto doslova
„zfušovanou“ akci finančně nepodpořit.
Závěrem bych chtěl popřát hodové chase, aby si užila hodového veselí
i když v omezené míře, nám všem přeji, pokud možno „necovidový“ podzim a konec roku, plný zdraví a elánu.
J. Hefka
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 15. veřejného zasedání konaného ve středu 8.9.2021.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje smlouvu č.9421000500.
001/2021/4000238453 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní s firmou GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem.
6. Schvaluje smlouvu č. OT001030067251/001-ENGS
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno.
7. Schvaluje poskytnutí individuální
dotace ve výši 25 000 Kč Charitě
Uherský Brod.
8. Schvaluje dodatek č.1 smlouvy
o dílo s firmou BAVAK s.r.o, Prů-

myslová 1144, Uherské Hradiště –
cena díla vč. DPH 3 915 982,94 Kč.
9. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
10. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
11. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanoví
část společného školského obvodu
základní školy.
12. Schvaluje inventarizační komisi ve
složení: předseda Rostislav Němeček, členové Jaroslav Hladiš, Josef
Kadlček, Ing. Libor Mikel, Renata

Společenská kronika
V srpnu se dožil významného životního jubilea 85 let
pan Jaroslav Běhůnek.
V září se dožila významného životního jubilea 80 let
paní Marie Fojtáchová.
V říjnu se dožila významného životního jubilea 80 let
paní Marie Šťastná.
K významnému jubileu všem výše uvedeným
srdečně blahopřejeme!

Buráňová k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2021.
13. Schvaluje
změnu
rozpočtu
č.4/2021.
14. Schvaluje dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s. Československého exilu 2062/8, Praha
4.
15. Vyhrazuje si pravomoc pro rozhodování o odměně ředitele Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Prakšice.
16. Schvaluje poskytnutí investičního daru ve výši 100 000 Kč obci
Hrušky, U Zbrojnice 100, 691 56
Hrušky, na obnovu obecního majetku po tornádu.

Evidence obyvatel
ke dni 5.10.2021
1. Narození - 4
2. Přihlášení - 1
3. Úmrtí - 2
4. Odhlášení - 2
Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 5.10.2021 - 1017.

Školní rok v době mimořádných opatření
Mimořádný školní rok v době
mimořádných opatření - i tak by se
dal uplynulý školní rok zjednodušeně charakterizovat. Byl ovšem také
mimořádně náročný pro všechny
zúčastněné strany – žáky, pracovníky ve školství i rodiče. Přání klidu
a běžného provozu školy na začátku
roku se bohužel nenaplnilo. Škola se
přes prázdniny jako obvykle chystala
k bezproblémovému zahájení školního roku. O prázdninách proběhla
nutná rekonstrukce obou místností školní družiny. Došlo k opravám
omítek, nové výmalbě, likvidaci starého vybavení z 80. let minulého století
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a proděravělé podlahy uvnitř i v chodbičce před ní. Na základě návrhu paní
vychovatelky Martiny Gajdošíkové ve
spolupráci s paní zástupkyní Janou
Kovaříkovou vyrobil pan Pavel Zálešák moderní a funkční nábytek. Místnosti se rozzářily, a zároveň zklidnily.
Byla položena nová podlahová krytina a koberce. Vše v hodnotě 90 000
Kč. Nehraná radost dětí z nové družiny je zachycena na videu umístěném
na webu školní družiny.
Ve školní jídelně jsme na proticovidová opatření reagovali instalací
plastových krytů ve výdejovém a odkládacím okénku. Byla zakoupena

dezinfekce a přijata zvýšená protiepidemiologická opatření.
Hned 10. 9. 2021 jsme začali plnit
první pokyny nadřízených orgánů –
povinnost nosit roušky ve společných
prostorách (ne ve výuce a v mateřské škole), nedoporučovalo se konání třídních schůzek, velkých porad,
slučování tříd, měla se upřednostnit
elektronická komunikace. Od 18. 9.
byla zavedena povinnost ochrany dýchacích cest při výuce na 2. stupni, 1.
stupeň nosil roušky jenom ve společných prostorách.
Od 5. 10. se na 1. stupni ruší zpěv,
sportovní činnosti jsou dovoleny, na
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2. stupni není dovolena ani sportovní
činnost, pouze za příznivého počasí vycházky venku. Ve školní jídelně
musí být rozestupy mezi stoly 1,5 m
a u jednoho stolu může sedět maximálně 6 osob, kroužky školního klubu mohou normálně pracovat v menších skupinkách. Pokud bylo pěkně,
upřednostňovali jsme výuku venku.
O týden později se opatření zpřísňují. 1. stupeň zůstává beze změn, 2.
stupeň začíná se střídáním prezenční a distanční výuky. Jsou zrušeny
kroužky školního klubu, je vydán zákaz výuky plavání. Ve školní jídelně
mohou být u stolu nejvíce 4 osoby.
Poučili jsme se z minulého školního roku. Správce školní sítě pan ing.
Baránek zprovoznil využívání MS
Teams jako jednotné platformy pro
výuku všech žáků a jako hlavní komunikační kanál. Jejich prostřednictvím
se konaly i třídní schůzky. Probíhala
rychlá školení, učili jsme se za pochodu, objevovali možnosti tohoto nástroje a předávali si mezi sebou zkušenosti.
Učitelé, kteří nevyučovali prezenčně,
pracovali z domu formou home office.
Od 14. 10. se školy opět uzavírají
a přechází se na plnou distanční výuku na obou stupních. Mateřská škola
a školní jídelna zůstávají v provozu.
Rodičům jsou nabídnuty nevyužité
školní počítače k zapůjčení po dobu
této výuky, čehož využili hlavně rodiny s vícero sourozenci nebo rodiči na
home office, kteří pracovali na domácím počítači.
18. 11. nastupují do školy pouze
žáci 1. a 2. třídy, zbytek školy zůstává v distanční výuce. Zároveň vedení školy musí sledovat nový nástroj
představený ministrem Robertem
Plagou – matici opatření PES, kde
barevně odlišené stupně znázorňují
různou intenzitu opatření (modrý 5.
stupeň je nejzávažnější)
Od 30. 11. se vrací k prezenční
výuce celý 1. stupeň a žáci 9. třídy.
Ostatní zůstávají v distanční výuce.
Z důvodu nemíchání skupin je školní
družina otevřena pouze pro žáky 1,
a 2. třídy, zároveň jsou dány rozpisy
časů příchodů jednotlivých tříd do
školy tak, aby se v šatně potkalo co
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nejméně osob najednou.
Po vánočních prázdninách se
k prezenční výuce vrátili pouze prváčci a druháci (PES je na 5. stupni),
ostatní třídy pracují distančním způsobem, mateřská škola a školní jídelna je v provozu.
Novinkou je větší využití možností
školního informačního systému Bakaláři. Vedení školy rozhodlo, že budeme
zkušebně postupně zavádět elektronickou žákovskou knížku a další moduly
důležité pro administraci školy.
V únoru končí nouzový stav, ale
opatření zůstávají – žáci mají povinnost nosit roušky (ne doma šité), respirátory žáci od 15 let a dospělí.
27. únor však uzavírá všechny typy
škol, včetně mateřských. Rodiče mají
nárok na ošetřovné. Výuka probíhá
pouze distančně a to i pro předškoláky naší mateřské školy. I zde jsme
využili pro zadávání úkolů a komunikaci s rodiči MS Teams.
Situace se mění od 12. 4. 2021.
Mateřská škola je otevřena pouze pro
předškolní děti, pro které je docházka
povinná. Žáci 1. stupně pracují střídavě v lichém a sudém týdnu prezenčně
nebo distančně, 2. stupeň pouze distančně. Školní jídelna je opět v provozu. Novinkou je testování dětí v mateřské škole a žáků základní školy
antigenními testy 2x týdně. Žáci musí
mít roušku.
Od 3. 5. přichází další mimořádné
opatření – děti v MŠ, žáci na 1. stupni
a zaměstnanci školy se testují 1x týdně, žáci 2. stupně 2x týdně. U žáků 2.
stupně je zavedena rotační výuka – 1
týden prezenčně, 2. týden distančně
a testují se 2x týdně.
10. 5. už do mateřské školy nastupují všechny děti, nemusí se testovat
ani mít roušky. Sport je nadále uvnitř
zakázán, pouze venku je umožněn,
rouška uvnitř budovy je povinná. 1.
stupeň se testuje 1x týdně, 2. stupeň
2x týdně
Od 17. 5. pracuje 1. stupeň pouze
prezenčně, 2. stupeň rotačně, platí zákaz zpěvu, sport probíhá pouze venku, rouška je povinná, testování žáků
pokračuje. Žáci 1. a 2. třídy využili při
testování možnosti přítomnosti rodi-

čů, proto se 1. třída testuje v tělocvičně a 2. třída v sále školy, aby dospělé osoby se co nejméně vyskytovaly
v budově školy.
24. května se situace mění, všichni
žáci nastupují k prezenční výuce. Tradiční fotografování na konci školního
roku je pozměněno – fotí se pouze
třídní kolektivy, ne skupinky jednotlivců, jsou zakázány školní výlety. Testuje se 1x týdně.
Přesto i v tomto náročném období se žáci zapojili do soutěží a olympiád. Potěšující byla už zpráva v září
2020 o výsledcích jednotné přijímací
zkoušky CERMAT. Naši deváťáci ve
srovnání s republikovým průměrem
dosáhli velmi dobrých výsledků.
V českém jazyce měli percentilové
umístění 76,9 bodů, což je oproti republikovému průměru o 21,9 percentilových bodů výše a v matematice dosáhli 55,2 bodu, čímž převýšili
republikový průměr o 14,7 percentilových bodů. V Matematickém klokanovi v celostátním kole Karolína
Kočicová obsadila 1. místo v kategorii Cvrček. V Dějepisné olympiádě
Aleš Baránek postoupil do krajského
kola a zde zaujal 21. místo. V literární
soutěži Píšu povídky, píšu básně žák
7. třídy Kryštof Kočica vyhrál ve své
kategorii, Šárka Zálešáková ze 6. třídy
získala 3. místo a Aleš Baránek, žák 9.
třídy, čestné uznání ve 4. kategorii.
V průběhu distanční výuky se žáci
mohli prezentovat svými pracemi na
webových stránkách školy v seriálu
Talent, nápady a tvořivost v karanténě nejsou!
I v této době jsme pokračovali
v projektech. V prosinci jsme ukončili největší z nich, tzv. Šablony II ve
výši 1 206 271 Kč. Z něho byly financovány školní asistentky v mateřské i základní škole, čtenářské kluby,
kroužky doučování pro děti ohrožené
školním neúspěchem, vzdělávání učitelek mateřské školy a nákup pomůcek. Zapojili jsme se opět do projektu
Podpory výuky plavání. Z důvodu
mimořádných opatření byl však realizován pouze ve dnech 7. – 28. 2. Nedokončen zůstal také projekt Sportuj
ve škole, omezený byl i projekt Ovoce
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a mléko do škol. V rámci Místního
akčního plánu vzdělávání bezplatně
využíváme pomůcky v hodnotě 4 873
Kč. Úspěšně byl zpracován projekt
Šablony III, který se začal realizovat
v lednu 2021. Zde je financována
pozice školní asistentky a projektové
dny. Realizovali jsme projekt MŠMT
Nákup digitálních učebních pomůcek
v roce 2020 a zakoupili 12 notebooků
a příslušenství v hodnotě 238 480 Kč.
Poděkování patří také výboru
SRPŠ za jejich pochopení a pomoc při
zkvalitňování zázemí školy a nákupu
pomůcek.
Tolik pomyslná kronika průběhu
výuky v minulém školním roce. Nebyla jednoduchá pro žádnou ze stran.
Vedení školy muselo rychle a pružně
reagovat na aktuální změny přicházející od nadřízených orgánů do datové
schránky mnohdy na poslední chvíli.
Děkuji všem žákům, kteří poctivě a zodpovědně k distanční výuce

přistoupili. Děkuji i jejich rodičům,
kteří chápali mimořádnost situace
a na své děti dohlíželi, řešili technické problémy, komunikovali s učiteli
a v případě potřeby s klidem a rozvahou případné problémy řešili. Vážím si těch, kteří se otevřeně ozvali
a možný problém řešili s učiteli nebo
přímo se mnou. Mnohdy totiž jde jen
o nepochopení jedné ze stran. Našli se
však i takoví žáci, kteří k distanční výuce přistoupili jako k prodlouženým
prázdninám, mnohdy se do online
hodin nepřipojovali a tím si vydobyli
i neomluvené hodiny. Jejich přístup
stál pedagogy hodně úsilí a promarněného času při nápravě problémů. Je
třeba však dodat, že všichni žáci se distanční výuky zúčastnili. Přístup žáků
a různá míra benevolence jejich rodičů se pochopitelně promítá i do výuky v tomto školním roce. Někteří mají
oproti spolužákům výrazné propady
ve znalostech. Takovým teď nabízíme

doučování. Bude jen na nich záležet,
zda neznalosti včas či vůbec doženou.
Děkuji svým kolegům, kteří se za
pochodu učili novým technologiím,
vzájemně spolupracovali a byli vždy
připraveni na rychlé změny. Trpělivě
reagovali na různý přístup žáků k výuce, pozdní dodávání úkolů, jejich
reakce v jakoukoliv denní i večerní
dobu, komunikovali s rodiči, kteří
ne vždy chápali míru jejich sdělení.
To vše při svých běžných rodinných
a mateřských povinnostech.
Začal nový školní rok a opět bude
pro nás mimořádný. Už jen tím, že
jsme ztratili zázemí sálu a staré tělocvičny, která byla zbourána a na jejím
místě roste nová. Ale o tom příště.
Chci věřit, že letošní školní rok
bude z hlediska mimořádných opatření velmi střízlivý a klidný.
Všem přeji pevné zdraví, radost
a optimismus do budoucna.
Mgr. Marcela Chmelová

Den stromů
V pátek 1. 10. 2021 si celá škola užila projektového dne
s přírodovědnou tématikou.
Žáci 5. - 9. třídy se shromáždili na hřišti k rozdělení
do skupin, které měly v průběhu dne plnit různé úkoly.
Vedoucím skupiny byl žák 9. třídy.
Poté následoval výklad arboristy pana Ondřeje Drábka, který vysvětlil, jak bude celý den probíhat a představil
své spolupracovníky.
Žáci postupně navštěvovali různá stanoviště, zodpovídali otázky, dostali doplňující výklad, popř. viděli přímou
ukázku. Čekání na uvolnění stanoviště nepromarnili měli možnost v soutěžních odpovědích na zvláštních stanovištích na hřišti u učitelů sázkami bodů na správnost
navýšit (nebo také snížit) své celkové skóre.
A co je čekalo na stanovištích?
1. úvod do oblasti stromů
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2. poznávání stromů
3. stromolezení I - nahazování lanka (ukázka a vlastní
zkoušení)
4. stromolezení II - ukázka stromolezení - výbava stromolezce
5. technické zázemí stromolezce, vybavení - pily, štěpkovač, pařezová fréza
Celkové téma bylo pro žáky nové a opravdu zážitkové,
o čemž svědčí dotazy, kdy si Den stromů zase zopakujeme.
Vedení školy děkuje panu Bc. Ondřeji Drábkovi a jeho
kolegům za skvělý den se spoustou nových důležitých
a užitečných informací týkající se stromů, jejich ochrany
a také způsobu péče o ně.
Ukázky stromolezení a zajímavé strojové techniky jen
umocnily celkový dojem z celého projektu.
www.stromy-drabek.cz
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Nová tělocvična
K nové tělocvičně bych chtěl uvést
několik základních informací.
Tělocvična je navržena jako plocha pro basketbal, volejbal, badminton a tenis. V omezené míře s menším
doběhem kolem hrací plochy bude
možné hrát i florbal, případně futsal.
Rozměr tělocvičny je cca 40 x 20 m.
Výška střechy je cca 7 m, na hřebenu 10,5 m a střecha bude provedena ze sendvičových panelů kladených
na nosnou konstrukci z dřevěných
vazníků. Z haly bude 5 východů. Dva
evakuační přímo na terén do zahrady,
jeden spojuje foyer, tělocvičnu, sklady
a hygienické prostory. Další východ
spojuje tělocvičnu se šatnami a se
školou samotnou. Samostatný vstup
bude i zvenčí ze strany parkoviště
u MŠ.
Šatny jsou navržené jako dva páry.
Dvě šatny mají společné sprchy pro
umožnění střídání tříd.
Ve stávajících prostorech WC ve
vestibulu sálu je navrženo nové gastro
zázemí pro cateringové služby, kde se
předpokládá výdej již hotových dove-
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zených jídel (obdoba salonku u pohostinství).
Celkové uspořádání stavby umožňuje tři provozní režimy.
V prvním režimu je tělocvična využívána školou. Uzamčením několika
dveří je přístup omezen do šaten, tělocvičny a hygienického zázemí.
V druhém režimu je možno tělocvičnu pronajímat veřejnosti pro
sportovní využití mimo provoz školy.
V tomto režimu je vstup zvenčí od
parkoviště u MŠ. Pro veřejnost tak
budou zpřístupněny šatny, hygienické
zázemí a tělocvična samotná.
Ve třetím režimu bude zázemí tělocvičny využíváno při pořádání společenských akcí (zábavy, plesy apod.).
Pro tyto účely bude sloužit jedna ze
šaten jako místo pro odkládání svrchního šatstva a dále hygienické zázemí.
Na stěnách tělocvičny bude proveden akustický obklad, sportovní podlaha bude víceúčelová vinylová podlahová krytina. V koupelnách bude
protiskluzná vinylová podlahová
krytina. V ostatních provozech bude

použita keramická dlažba a obklady.
Tělocvična bude vytápěna plynovým
zářičem umístěným u stropu, ostatní prostory samostatným plynovým
kotlem a podlahovým vytápěním.
Okna se budou moci otevírat pomocí
pákových táhel.
Stavba by měla být dle smlouvy
o dílo hotova do 15.8.2022. Generálním dodavatelem je firma SANIZO
s.r.o. Uherský Brod.
J.Hefka
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Generál Josef Dubský
V historii naší obce Prakšice máme dva vojenské
generály. Jeden byl generál rakousko-uherské armády
a ten druhý již armády československé. Oba byli synové prakšických učitelů. O armádním generálovi Cyrilu
Pazderovi, který získal tuto čestnou vojenskou hodnost
za své hrdinství při boji proti německým fašistům, jsme
již psali v předminulém čísle Prakšických novin. O tom
druhém generálovi, armády rakousko-uherské, si povíme nyní.
Budoucí generál Dr. Josef Dubský se narodil v Prakšicích dne 6.5.1844 jako nejmladší, sedmé dítě v rodině
Josefa a Antonie Dubských.
Otec Josef Dubský pracoval v Prakšicích od roku
1821 do roku 1862 jako řídící učitel v historicky první
prakšické škole (postavené roku 1779), která se tehdy nap (viz foto č.1).
cházela u kříže na Dědině na čp.65

Učitel Josef Dubský se narodil 17.10.1799 v malé
české vesničce Ounětice u Jičína, v rodině rolníka Matěje Dubského a jeho ženy Doroty. Byl velmi nadaný
a tak ho rodiče dali studovat na německé gymnázium
do Jičína a po něm na dvouletou učitelskou nástavbu.
Po skončení studií v roce 1820 se vydává pěšky s uzlíčkem a s housličkami hledat zaměstnání. Po cestě si musel hraním na housle vypomáhat, aby tím pokryl cestu
a živobytí. Dorazil do Olomouckého kraje, kde krátce
setrval a potom vyrazil dál. V Uherském Brodě na faře
se dozvěděl, že starý kantor v Prakšicích hledá pomocného učitele. Dubský na toto místo nastoupil v roce
1821 a zanedlouho byl již jmenován řídícím učitelem.
Dostal však školu v bídném stavu. Z nedělních žáků
uměl psát pouze jeden, z každodenních umělo psát
pouze několik chlapců a děvčata nechodila do školy
žádná. Aby si přivydělal, chodil při příležitosti svatby,
pohřbu, hodů apod. hrávat s muzikou. Současně chodil
hrát i na varhany do farního kostela v Uh. Brodě. Často se stavoval na tamní faře a zde se seznámil se svou
budoucí ženou Antonií Friedler (*1803). Antonie měla
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také zajímavý původ. Po smrti svých rodičů, židovských obchodníků Izáka a Antonie Friedlerových, kteří provozovali hospodu v Pašovicích a zemřeli během
napoleonských válek pravděpodobně na epidemii tyfu,
našla jako sirotek útočiště na uherskobrodské faře. Tamější farář totiž pocházel ze stejného města v Čechách
jako její rodiče a navzájem se znali. Když Antonie osiřela, tak se jí, malé židovky, tento katolický farář ujal.
Časem se Antonie nechala pokřtít a již jako křesťanka se seznámila s prakšickým učitelem Dubským. Dne
29.1.1827 se vzali. Již 31.12.1827 se jim v Prakšicích
narodilo první dítě - Franz (později se stal knězem
a působil v Malenovicích) a postupně dalších šest dětí.
Jako poslední z nich se narodil v roce 1844 Josef. Jeho
matka Antonie měla při jeho porodu již 41let. Dospělosti se dožilo pět dětí. Všichni žili společně v malém
bytě (jeden pokoj a malá kuchyň) v tehdejší prakšické
škole (v druhé polovině budovy školy byla jednotřídka)
-viz foto č.1. Učitel Dubský bydlel a učil v Prakšicích 41
let. Byl velmi oblíbený a vzdělaný. Měl nadání na léčení
zvířat. Učil Prakšičany také hudbě, včelaření, sadaření
(vysadil Manův žleb) a po svém odchodu na penzi začal
psát školní kroniku obce Prakšice, která se dochovala
dodnes a je nejstarší dochovanou školní kronikou v našem okrese. Je uložena v Okresním archivu v UH. Jeho
jedna dcera-Antonie (*1829) se v roce 1848 vdala za
„prostředního“ Františka Vlka z čp.54 a zůstala v Prakšicích. Svým dětem a následně dalším pokolením Prakšičanů tak přidala trochu židovské krve po své matce
a hudební nadání po svém otci. Po smrti manželky Antonie (+1868) se učitel Josef Dubský v roce 1872 odstěhoval ke své druhé dceři Anně (*1834), jenž se provdala
do Zlína. Tam také 16.4.1885 zemřel, ve věku 85 let.
Teď se konečně dostáváme k budoucímu generálovi,
k synovi učitele Dubského, k Josefu Dubském ml. Jak
již bylo řečeno, narodil se v Prakšicích v roce 1844. Své
první vzdělání získal v obecné škole v Prakšicích, v jednotřídce u svého otce. Mladý Josef Dubský byl rovněž
velmi nadaný. Vystudoval německé gymnázium v Olomouci. Po jeho ukončení odjel s otcem kočárem do Vídně získat přijetí ke studiu medicíny. Po cestě však ztratili
doklady o dosaženém studiu, což zjistili až ve Vídni. Mysleli si, že je vše ztraceno. Při procházení Vídní šli kolem
Josephina (lékařsko-chirurgická akademie ve Vídni pro
výcvik vojenských lékařů pro rakouskou armádu) a zde
zjistili, že jedno místo studenta je stále volné. Zkusili
štěstí a při přijímacích pohovorech uspěli. Profesoři byli
velmi spokojeni s vědomostmi a chválili zejména znalost latiny. Učitel Dubský dostal za úkol sehnat duplikáty
dokladů a mladý Josef již zůstal v ústavu. Při zpáteční
cestě jel učitel Dubský s týmiž cestujícími a stejnou formankou. Vyprávěl jim o ztracených dokladech, začali je
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hledat a skutečně nalezli ztracené doklady v bílé loktuši
pod sedadlem.
Prostředí v Josephinu bylo pro mladého Josefa hodně
složité. Povýšenecké chování
převážně šlechtických synků,
jejich bohatství, sluhové... Časem však spolužáci uznali jeho
znalosti a přestali se ho stranit.
Spřátelil se s Josephem von
Kerzlem, který také studoval
medicínu, a v pozdějších letech
se von Kerzl (viz foto č.2 z roku
1912) stal osobním lékařem císaře Františka Josefa I.
Josef Dubský byl velmi chytrý a učenlivý. Profesoři
jej dávali často za příklad a brzy začal ostatním s učením
pomáhat. Šlechtici mezi sebou často mluvili francouzsky
a tak Josef kromě medicíny přibral ještě francouzštinu
a angličtinu. Po skončení medicíny uměl plynně latinsky,
německy, francouzsky a anglicky. V roce 1870 již nastoupil jako vojenský lékař k armádnímu sboru I. Corps-Commando, které mělo sídlo v Krakově a zahrnovalo oblast
západní Galície, severní Moravy a Slezska. V této oblasti
se nacházely doplňkové okresy Olomouc, Tarnow, Těšín,
Opava, Wadowice, Šumperk a Krakov. V Krakově Dr. Josef Dubský pracoval dopoledne v kasárnách a odpoledne
v posádkové nemocnici. Když po čase potřebovali v nedaleké kadetní škole v Lobzowě učitele fyziky, angličtiny,
francouzštiny a později i gymnastiky, přijal

Dr. Dubský nabídku na místo profesora. Tím se podstatně zlepšil jeho příjem a tak se mohl již oženit. Manželku Albínu (*1856), dceru statkáře Jarého si našel na
statku Holodyneča, kolem kterého každý den jezdil buď
na koni nebo za horšího počasí v kočáru do lobzowské
kadetní školy učit. Uviděl v zahradě krásnou dívku se
zahradníkem, požádal ji, zda by mu zahradník donesl
putýnku vody pro koně, slečna svolila a po 10 měsíční
známosti měli dne 10.7.1880 v Krakově svatbu.
Manželé Dubští (viz Foto č.3) si pořídili v Krakově
v Grockého ulici vlastní byt a postupně se jim narodilo
5 dětí – Marie (*1880), Ludmila (*1882), Albína (*1884),
Josefa (*1886) a syn František (*1891)-viz foto č.4.

d
l Dr. Dubský
b k ještě llepší pracovní
V roce 1885 dostal
nabídku. V Krakově na Wawelském zámku sídlil velitel
Haličské armády – kníže Ludvig Windischgrätz a tomu
zemřel stařičký osobní lékař a společník. Dr. Dubský
díky doporučení od Dr. von Kerzla, se kterým bydlel za
studií ve Vídni, toto místo osobního lékaře dostal. Každý
den pak pro něho přijížděl kočár, i když to měl z bytu na
zámek 10 minut pěší chůze. Dr. Dubský tam pak zůstával
5-6 hodin a mimo lékařské služby tam poskytoval hlavně
společnost-hrával s knížetem šachy. Pobíral za to velmi
slušný plat a v roce 1892 mu bylo uděleno vyznamenání
- Zlatý záslužný kříž s korunou. Dr. Dubský a jeho rodina
se měla v Krakově velmi dobře. Děti měly soukromou
učitelku, mohly pobývat u dědečků Jarých na statku a rodina Dubských patřila k městské smetánce. V roce 1893
byl převelen do Prahy, kde pracoval v posádkové nemocnici jako hlavní lékař. Jeho manželka Albína s dětmi bydlela v bytě na Malé Straně v Karmelitské ulici. V roce
1897 byl převelen do Olomouce a tam pracoval až do
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své penze jako velitel posádkové nemocnice. Svým dcerám Dr. Dubský „dohodil dobré partie“, provdal je za své
podřízené - vojenské lékaře. Dcery Marie (*1880) a Ludmila (*1882) měly svatbu dokonce společnou. Roku 1901
si v Olomouci vzaly Dr. Vojtěcha Rogalského von Puch
a Dr. Antona Müllera. Dcera Josefa (*1886) se provdala
za Radovana Kesiče a později se odstěhovala do Sarajeva
(viz Foto č.6). Dcera Albína (*1884) se provdala za Dr.
Antona Matušku (viz Foto č.5). Jediný syn Dr. Dubského
František (*1891) se stal rovněž důstojníkem R-U armádyy (viz Foto č.7).

Za zmínku určitě stojí uvést
u ést osud dcery
dcer Marie
Marie, pro
provdané Rogalské. Marie chtěla být také lékařkou, což v té
době nešlo a tak alespoň vystudovala v Praze učitelský
ústav. Se svým manželem Wojciechem Rogalskim von
Puch zůstala po 1. světové válce v Polsku, kde ve Varšavě učila a její manžel zůstal v polské armádě a dosáhl
hodnosti generála-viz Foto č.8. Po obsazení Polska Rudou armádou ho Sověti v roce 1940 popravili, stejně jako
dalších 22.000 tisíc polských důstojníků a příslušníků
inteligence v Katyni. Jeho ženu Marii odvezli do gulagu
na Sibiř, odkud se vrátila až po válce. A to jen díky intervenci jejího syna, který v té době již žil v USA a pracoval
tam jako letecký konstruktér. Později se podílel i na konstrukci „lunárního vozítka“ pro NASA.
Svou vojenskou kariéru Dr. Josef Dubský ukončil
jako „General Stabssarz“, byl nositelem několika říšských
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vyznamenání a do vojenské penze odešel v 60 letech
s hodností generál zdravotního sboru. Další informace
o vojenském penzistovi generálu Dr. Josefu Dubském se
objevila až v seznamu obyvatel města Šumperka (tehdy se
nazýval Mährische Schönberg). Dle něho se dne 25.1.1915
do Šumperku přistěhoval se svou manželkou Albínou,
na ulici Burgerwald Strasse. Po úmrtí manželky Albíny
dne 16.4.1915 se přestěhoval do ulice Fuhrmanngase č.6
v Šumperku ke své dceři Ludmile a tam bydlel dalších 10
let až do své smrti. Ještě v roce 1925 je uváděn ve Věstníku
penzionovaných důstojníku již Československé armády
jako generál ve výslužbě, bývalý doplňkový okresní velitel v Šumperku-viz Foto č.9. Gen. Josef Dubský zemřel
23.8.1925 ve věku 81 let. Hrob Dr. Josefa Dubského a jeho
ženy Albíny, ač již neudržovaný, se na šumperském hřbitově nachází dodnes -viz Foto č.10.

Na odpadlé části pomníku je vyraženo
raženo jméno Albína
a v hrobě s nimi je pohřbený i jejich zeť, manžel jejich
dcery Ludmily, Dr. Anton Müller, vojenský lékař, který
zemřel na konci 1.svět. války 5. 4. 1918. Sama Ludmila
(*1882) se dožila 102 let u svých potomků v Horšovském
Týně, kde je i pohřbena. Od roku 1918 až do roku 1984
pobírala vdovský důchod po zemřelém manželovi.
Toto byl příběh generála Dr. Josefa Dubského a jeho
rodiny, který se narodil v roce 1844 na Dědině v Prakšicích, v domku u potoka „pod doškem“ na čp. 65.
Zapsal: František Buráň
kronikář obce
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Jeho Veličenstvo
Byl to smutný večer, kdy jsem svého starého pána spatřil naposled. Jako
vždy mě hladil po temeni hlavy a povídal si se mnou. Jeho hlas byl krásně sametový a nádherně uklidňoval.
Znali jsme se neuvěřitelných deset
roků a úžasně jsme se doplňovali. Byli
jsme si jeden druhému víc než dobrými přáteli. Někdy stačilo se na sebe
jen podívat a žádných slov nebylo třeba. Jak je známo, vše má svůj začátek
a také svůj konec.
Nadešlo ono smutné ráno, kdy byl
v domě divný chaos a hodně lidí. Mě
odstrčili do kouta, jako nějakou věc.
Bylo to moc smutné. Vzpomínal jsem
na pána, toužil po jeho pohlazení
a čekal na příjemný hlas. Nic z toho
nenastalo. Moji duši naplnil smutek.
Záhy se dostavil žal a nejistota.
Trvalo to dlouho … až jednoho
dne bylo celé dílo dokonáno. Naložili
mě do auta. Kdyby alespoň na sedadlo, ale do zavazadlového prostoru-kufru. Kolem mě se rozhostila tma
. Přepadl mě strach. Co bude dál?!
Automobil zastavil a já byl pojednou

odhozen na okraj lesa. Odhozen jako
nějaká nepotřebná a zbytečná věc.
Motor zaburácel, kola se protočila
a zvedla oblaka prachu. Po chvilce
jsem se zvedl z trávy, obhlížel jsem
krajinu a začal přemýšlet, kterým
směrem se vydat do neznáma. Trvalo jen chvilku a byl jsem u prvního
domu. Vyšla žena a usmála se na mě.
Ten úsměv byl zároveň léčivým balzámem. Dostal jsem napít a k tomu
také krajíc chleba. Byl jsem za to nesmírně vděčný a najednou jsem ani
nevěděl, jak moc mám poděkovat.
Tak jsem obešel několik domů, až
v jednom nastala ohromná změna.
Ujali se mě, dali mě najíst a posadili
mě do auta na sedadlo jako řádného
pasažéra. Sledoval jsem okolní krajinu a byl jsem klidný. Už mě bylo jedno kam mě vezou, jelikož jsem cítil
vnitřní klid. To se pozná tehdy, když
má člověk kolem sebe to příjemné
světélkování, kterému se říká aura.
Aura byla nádherná. Vnitřní pocit
mě říkal, že bude líp. Nemýlil jsem
se.

Ocitl jsem se ve velké budově, kde
mě dali najíst i napít a mohl jsem se
natáhnout na kavalci. Tam jsem byl
deset, možná že dvanáct dnů. A pak
se to stalo. Bylo to úžasné, nezapomenutelné a dojemné !
,,Jejda, ten je krásný, kamarádský
a má moc milý pohled“, ozval se pojednou příjemný hlas. Záhy jsem se
ocitnul opět na sedadle automobilu
a ten příjemný hlas na mne stále promlouval. Bylo to moc krásné.
Tak už jsem nebyl nějaká ta nepotřebná věc, ale opět ,,Jeho Veličenstvo
pes“, kamarád do nepohody a hlídač.
Vznešeně jsem se díval tam nahoru
na svého nového pána, povídali jsme
si a seznamovali se spolu. Opět jsem
si mohl radostně zaštěkat a pomyslet
si, že život je nádherný. Na světě je
hezky, zvláště když jsou kolem dobří
lidé.
A tento příběh se přátelé v Prakšicích skutečně stal. Domnívám se, že
stojí za krátké zamyšlení.
Vladimír Procházka,
Vinohrady
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