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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v říjnu jsem doufal, že nás konečně
čeká „necovidový“ podzim, bohužel se
tak nestalo. V listopadu se začal nárůst
pozitivně testovaných zvyšovat nejen
v celé republice, ale i v naší obci. V jednom týdnu jsme dokonce dosáhli počtu
48 obyvatel pozitivních na Covid 19,
což bylo zhruba dvakrát více, než byl
nejvyšší počet na jaře letošního roku.
Covid se rozšířil zejména v základní škole, kde byli střídavě pozitivně
testovaní žáci ve třídách a spolužáci museli jít do karantény. V jednom
období chodilo do školy jen 50 žáků.
V současné době se zdá, že jsme již
z nejhoršího venku. Klesl počet pozitivně testovaných obyvatel i počet nakažených žáků, a taky těch, kteří musí
být v karanténě.
V omezeném rozsahu proběhly
krojové hody, které se nemohly konat
v sále školy v Prakšicích.
S ohledem na covidovou situaci
jsme nemohli přivítat nové občánky
Prakšic na obecním úřadě, slavnostní
akt tak byl nahrazen pouze osobním
předáním dárků maminkám.
Ukončili jsme investiční akci „Využívání srážkových vod ZŠ“, na kterou
jsme ze Státního fondu životního prostředí získali dotaci 3,3 mil. Kč, která
nám již byla připsána na účet.
Počasí nám umožňuje pokračovat
v další akci „Přístavba tělocvičny při
ZŠ“. Tady byla zabetonovaná základová deska, jsou postaveny obvodové
zdi včetně betonových sloupů a betonového „věnce“ ve výšce cca 4,7 m.
V současné době se armují pilíře do
výšky cca 7 m a bude se bednit a dou-

fám, že i betonovat další „věnec“, který
bude držet obvodové zdivo pohromadě. Je zabetonován i strop nad novým
sociálním zařízením, bude se zdít štít
uzavírající starou část střechy nad sálem. Fotografie ze stavby najdete v novinách na jiném místě. Doufám, že se
nám podaří získat schválenou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ještě
v letošním roce.
Na Městský úřad Uherský Brod
byla podána žádost o územní souhlas
s umístěním sítí včetně projektů a vyjádření příslušných institucí k zasíťování pozemků na Záhumenicích proti
základní škole. Je reálný předpoklad
získání územního souhlasu v lednu
a následně by mohlo být pokračováno
v prováděcích projektech.
Byl zpracován a zastupitelstvem
obce i schválen rozpočet na rok 2022.
Největším schváleným výdajem je
částka na dostavbu tělocvičny ve výši
cca 32 mil. Kč. Mezi další větší výdaje
patří ty na projekt a výstavbu vodovodu na Záhumenicích v částce cca 850
tis. Kč a kanalizace tamtéž v částce 3
560 tis. Kč. Dalším výdajem bude rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole za 500 tis. Kč, na kterou
bychom měli získat dotaci 270 tis. Kč.
Ve škole by měl být novým nábytkem
vybaven sklad učebních pomůcek
a kabinet výtvarné výchovy v částce
cca 150 tis. Kč.
V příštím roce uvažujeme i s vybudováním příčného prahu v ulici
K pálenici, zde čekáme na souhlas se
záměrem vlastníků okolních domů.
Projekčně by se akce dala zvládnout
do února a realizace, do pololetí příš-

tího roku.
V listopadu naši rybáři provedli
výlov na rybníku u Pašovic spojený
s prodejem ryb a rybích specialit.
Jako každoročně obcí prošel i tradiční průvod v čele s Mikulášem.
Problém, který každoročně řešíme
je parkování automobilů na chodnících a místních komunikacích. Každý
rok žádám vás, majitele automobilů,
abyste neparkovali svá auta, zejména
v zimních měsících venku, na pozemcích obce. Žádáme vás rozhlasem, píšeme o problému v novinách, ale nic
se nemění. Asi uvažujete tak, že když
mám auto, můžu ho postavit kam
chci, bez ohledu, jestli vadí chodcům,
řidičům, údržbě komunikací v zimě.
Neberete ohled na nikoho, jen na sebe
a své pohodlí. Zamyslete se sami nad
tímto problémem, projděte si Dolní
Újezdy, Horní Konec, Grefty a uvidíte, jakým způsobem omezujete pohyb
svých spoluobčanů, zejména starších.
Kudy mají jít chodci, když jim na
chodníku u vjezdu do domu stojí celoročně auto, kudy má jet traktor odhrnující sníh z chodníku a silnice, jak
má tyto práce obec zajišťovat? Nezdá
se vám, že jste bezohlední?
Pokud bude stávající praxe pokračovat a tam, kde neoprávněně stojí
auto se stane úraz budeme ho vymáhat po vlastníkovi auta. Přistoupíme
i k tomu, že požádáme o pomoc Policii
ČR. Jiná možnost bohužel není.
Závěrem bych chtěl popřát klidné
prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví v novém roce jak za sebe, tak
za zastupitele a zaměstnance obce.
J. Hefka

Společenská kronika

Evidence obyvatel

V listopadu se dožila významného životního jubilea 85 let
paní Ludmila Vlková a 90 let paní Marie Manová.

ke dni 15.12.2021
1. Narození - 1
2. Přihlášení - 1
3. Úmrtí - 1
4. Odhlášení - 0

V prosinci se dožila významného životního jubilea 80 let paní Ludmila Dítková.
K významnému jubileu všem výše uvedeným srdečně blahopřejeme!
Nově přivítaní občánci obce:
Bára Řešétková, Barbora Vojáčková, Ema Vrágová, Oliver Búlik,
Eliška Štěpánková, Emma Valeriánová.
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 16. veřejného zasedání konaného ve středu 8.12.2021.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2022 v celkové výši
příjmů 21 318 000,- Kč a v celkové výši výdajů 49 260
000,- Kč jako schodkový. Na krytí schodku ve výši
27 942 000,- Kč bude použito finanční rezervy obce
z předcházejících období (pol.8115).
6. Schvaluje provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové organizace na rok
2022 v celkové výši výnosů 2 560 000 Kč a celkové
výši nákladů 2 560 000 Kč jako vyrovnaný, schvaluje
střednědobý výhled hospodaření základní školy na
rok 2023 a 2024.
7. Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské školy Prakšice za rok 2021.
8. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 49/4 v obci Prakšice V. Vlkovi, Prakšice za cenu 800 000 Kč. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
9. Schvaluje individuální dotaci těmto spolkům:
- Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice 15 000 Kč
- Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice
20 000 Kč

10.
11.

12.

13.

- Tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice
70 000 Kč
- Český svaz včelařů Uherský Brod 5 000 Kč
- LMK Prakšice 5 000 Kč
- Pašovsko-Prakšická hodová chasa 15 000 Kč
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace s těmito organizacemi.
Schvaluje tvorbu sociálního fondu obce pro rok 2022
v částce 100 000 Kč.
Schvaluje dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4.
Bere na vědomí rozpočtové opatření 5/2021 schválené v pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové
opatření 6/2021.
Schvaluje podle § 99 odst.2 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění přijetí dotace a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z PRV se SZIF Ve
Smečkách 801/33, 110 00 Praha na projekt „MŠ
Prakšice – zkvalitnění sociálního zařízení“.

Hry v čase
Slovácké muzeum
Uherské Hradiště
Žáci 7. a 8. třídy se ve dnech 3.
a 14. prosince vydali na exkurzi do
Slováckého muzea v Uh Hradišti.
Zúčastnili se programu s názvem
Hry v čase, konkrétně ve středověku. Dozvěděli se, jak středověk fungoval, jak člověk žil a jak trávil volný
čas. Mnohé tyto zábavy si sami vyzkoušeli.
Na závěr středověké výpravy nemohlo chybět občerstvení, a to kebab na Masarykově náměstí. Žáci
si podle kladných reakcí výlet moc
užili, asi také proto, že jsou v současné době výlety a exkurze vzácností. Věříme, že se situace změní
a brzy se zase někam podíváme.
Mgr. Martin Kutálek
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Zprávy ze školy
Letošní podzim byl z hlediska
organizace výuky opět velmi náročný. Hned na začátku listopadu nás
zachvátila vlna covidové pandemie,
která znamenala velkou nemocnost
v řadách žáků, učitelů i dalších zaměstnanců. V druhém a třetím týdnu v měsíci listopadu byla z důvodu
karantény v jednotlivých třídách
absence dokonce dvou třetin žáků,
v dalších týdnech byla účast ve výuce
zhruba poloviční. Opět jsme zařadili
distanční výuku, ale protože někteří žáci se mohli účastnit prezenčního vyučování, byla výuka jiná než
v uplynulých letech. Z toho důvodu,
že se někteří žáci či skupiny žáků ve
třídách opakovaně ocitali v karanténě, museli jsme přizpůsobit výuku

tak, aby mohla být průběžně dostupná všem žákům, ve škole i na dálku.
Přistoupili jsme k tzv. hybridní výuce. Nebylo ojedinělé, že ve třídách
byl přítomen pouze jeden či dva žáci,
zatímco ostatní spolužáci se z důvodu karantény zapojovali do výuky
z domovů prostřednictvím platformy Microsoft Teams.
Díky pracovnímu nasazení učitelů, zapojení žáků do výuky a případné pomoci jejich rodičů jsme tuto
náročnou situaci zvládli. Dokonce se
nám v průběhu listopadu a začátku
prosince při dodržování mimořádných protiepidemických opatření
podařilo zrealizovat několik zajímavých výchovně vzdělávacích akcí.
Jedná se například o výuku brusle-

níí rámci
tělesnéé výchovy,
exkurze
á i těl
ý h
k
7. a 8. třídy do Slováckého muzea
v Uherském Hradišti a o další akce
pro žáky 1. stupně, školní družiny
a mateřské školy. Děti si tak mohly
užít návštěvy Mikuláše, sáňkování,
jízdu na bobech, stavění sněhuláků
či zábavných her ve sněhu.
Děkujeme všem učitelům, aktivním žákům a jejich rodičům za spolupráci při vzdělávání v tomto náročném období.
Jana Kovaříková

Adventní Stonožkové tvoření
Ani jsme se nenadáli a je tu opět
vánoční čas. Je již tradicí naší školy,
že se už od podzimu připravujeme,
abychom prodejem svých výrobků
mohli podpořit humanitární hnutí Na vlastních nohou Stonožka.
Bohužel – stejně jako loni – také
letos nebyly z důvodu pandemie
koronaviru příznivé podmínky
pro obvyklé adventní stonožkové
aktivity. Kvůli protiepidemickým
opatřením jsme nemohli uspořádat
obvyklé akce, jako jsou dílny pro
Stonožku s výrobou adventních
dekorací, vazeb a zdobení perníků.
Velmi nám ale pomohla tvořivost
našich učitelů. Krásné dekorativní
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práce zhotovili paní učitelky a žáci
1. stupně, děti z obou oddělení
školní družiny, děti ve výtvarném
kroužku školního klubu, žáci 6. a 7.
třídy v hodinách výtvarné výchovy
a také ti, kteří pracovali pod vedením pana učitele Josefa Bartoše ve
školních dílnách. Jejich výrobky ať už ze dřeva nebo zhotovené pomocí 3D tiskárny - jsou velmi nápadité a zdařilé.
Děkujeme všem učitelům i dětem, kteří v hodinách výtvarné výchovy i pracovních činností usilovně pracovali. Poděkování patří dále

členům zastupitelstva obcí Prakšic
a Pašovic, kteří pravidelným přispíváním na nákup materiálu tyto
humanitární akce podporují, zdejšímu farnímu úřadu za umožnění
prodeje a také Vám všem, kteří jste
zakoupením výrobku zhotoveného rukama našich dětí přispěli na
dobrou věc. Výtěžek z letošních
adventních akcí poputuje prostřednictví hnutí Na vlastních nohou
Stonožka do Fakultní nemocnice
Plzeň.
Jana Kovaříková

Příběh zlomené nohy
Chtěla bych se s vámi podělit
o svůj zážitek se zlomenou nohou.
Stalo se to před rokem, přesně osmnáctého prosince na školním hřišti
v Prakšicích. Byli jsme s kamarády
venku, znáte to, nádherně zasněžená
krajina, tak to se muselo jít ven. Vzali jsme si deky, jahodový čaj v termosce a vyrazili jsme. Všichni jsme se
sešli na hřišti pod pergolou. Pěkně
jsme se usídlili jako ptáčci v hnízdě
a zakryli se dekou.
Zapomněla jsem říct, že s námi
nebyla jedna kamarádka, na kterou
jsme čekali. To je velmi důležitá in-

formace, bez které by příběh nedával
smysl. No, čekali jsme a povídali si.
Ze všeho nejradši mám venku ráda
to povídání o nesmyslech a vzájemném postrkování s kamarády, z kterého vypukne velký nezastavitelný
smích. Mezi šprýmovní komunikací,
co jsme vedli, zazvonil telefon. Volala
kamarádka, že už pádí za námi. V tu
chvíli jsem odhodila deku a rychle se zvedla z lavičky. Běžela jsme jí
naproti, jenže jsem si nevšimla námrazy, co byla na chodníku. Seběhla
jsem schůdek a v tom mi uklouzla
noha. Zamotala se mi hlava a kotník

na noze bolel jako čert.
Už jsem párkrát zlomenou nohu
měla, tím pádem vím, jak zlomená
noha bolí a že to určitě nebude jen
vyvrtlé. Kamarádi mi pomohli a šla
jsem raději domů. Příští den jsme zašli k doktorovi a tam mi samozřejmě
řekli, že je to zlomené, jak jinak.
No, Vánoce mi to moc nezkazilo, mohla jsem se dívat na pohádky
a nemusela uklízet. Hlavně, že už je
to dobré. Kdyby se vám stala podobná nehoda, nic si z toho nedělejte,
má to i spoustu pozitiv.
Sára Rachůnková, 9. třída

Básničky
Vánoce
Už jsou zase Vánoce,
slavíme je po roce.
Stromeček si nazdobíme,
Ježíška zas uvidíme.

O Vánocích zima velká,
ulice rozzáří světélka.
Sáňkovat bude celá ves,
stihneme to ještě dnes?

Na kapra si zajdeme,
večer si ho klepneme.
Řízky budou salát taky,
nemusí být žádné strachy.

Sněhuláky postavíme,
pak je pěkně ozdobíme.
Domů se pak vydáme,
na pohádky čekáme.

Baňky, světla, dárečky,
nazdobené domečky.
Zvoneček zas uslyšíme,
pod stromeček vyrazíme.
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Zima
Přichází zas období roku,
kdy krajina bez sněhu je na každém kroku.
Sníh se objeví tak na týden,
ten vyžene děti na chvíli ven.

Zima
Je tu zas to období roku,
kdy je sníh na každém kroku.
Děti běhají a bobují,
maminky to představení sledují.

Taky nás čekají Vánoce,
voda zamrzne v potoce.
Zima mi bude na ruce,
sníh možná zůstane na louce.

Místo deště z nebe padá sníh
já bych raději jela na jih.
Vánoce jsou zde za pár dní,
budu zpívat na půlnoční.

Zvířatům zas do krmelce dáme,
to, co doma máme.
Tohle je ten zimní kraj,
někdy peklo, někdy ráj.
Filip Galas, 9. třída

Nakonec zas uvidíme slunce,
osvítí naše líčka tichounce.
A v pátek dvacátého čtvrtého,
budeme vedle stromku společného.
A co bychom rádi pod stromeček?
Jen toho štěstí drobeček.
A po Vánocích zase budeme
mít dveře do nového roku otevřené.
Aneta Mikuláštíková, 9. třída

Podzim ve školce
Začátek nového školního roku
a podzimní dny jsme ve školce začínali zvykáním si nově příchozích
dětí na prostředí školky. Starší děti
pomáhaly mladším, aby se jim ve
školce zalíbilo, naučily se naše pravidla a trávily den mezi kamarády
s úsměvem. Právě ve třídě těchto
mladších dětí – „Sluníček“ proběhl v září „barevný týden“. Každým
dnem nás provázela jiná barvička. Za
spolupráci vděčíme a děkujeme také
rodičům, kteří dané dny děti oblékli
do příslušných barev. Všichni slazeni
do barev daného dne jsme si to moc
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užívali. S barvičkami jsme nejen tvořili, ale také zpívali, cvičili a dováděli, abychom novým dětem adaptaci
na nové prostředí školky co nejvíce
usnadnili.
Starší děti ze třídy „Srdíček“ měly
možnost po roční pauze opět navštívit dopravní hřiště v Uherském
Brodě. Děti si vyzkoušely jízdu na
kolech, koloběžkách, odrážedlech
a dalších jezdítkách v dopravním
provozu s funkčními semafory, přechody pro chodce, železničním přejezdem, kruhovým objezdem apod.
I tentokrát, jako po každé návštěvě

dopravního hřiště, se děti vracely
plny radostných zážitků.
Září jsme zakončili tradičně pečením brambor. Zvykem, se kterým
se děti již běžně nesetkávají. Sice se
vzhledem k velké nemocnosti zúčastnilo jen několik málo dětí, přesto
jim chutnalo a zbylé brambůrky, které se do ohně nevešly jsme využili na
tvoření s bramborovými tiskátky.
V měsíci říjnu jsme po dlouhé
době, vzhledem k epidemiologické
situaci, mohly zorganizovat dopolední výlet do zábavného centra Smajlíkov v Uherském Hradišti. Těšily se
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nejen děti a posledních pár dní před
výletem jsme už čekali opravdu jako
na trní a nemohli se dočkat. Čekání
stálo za to a dopoledne ve Smajlíkově
jsme si užili se vší parádou. I ty nejmenší děti odhodily zábrany a vrhly
se do víru zábavy, balonků, skluzavek, trampolín a prolézaček. Ani po
dvouhodinovém dovádění a užívání
si někteří neměli dost :-)
Poslední podzimní akcí byla malá
neplánovaná drakiáda na fotbalovém hřišti, kdy jsme chtěli dráčkům
představit svět a ejhle, ono se jim létání zalíbilo.
Letošní podzimní vycházky do
přírody nečekaně vystřídala sněhová
nadílka a s ní i dětmi velmi očekávané dovádění na sněhu, koulování
a bobování. Včasná sněhová nadílka
nám byla velkou motivací k Mikuláši i přípravě na Vánoce. Vloni nám
Mikuláš nechal nadílku za dveřmi

školky, ale letos už se za námi zase
přišel podívat a vzal s sebou i hodného čertíka, který nechal dětem malou černou značku na památku. Děti
měly pro Mikuláše připraveno malé
vystoupení, po kterém byly Mikulášem obdarovány nadílkou. Vánoční besídka, kterou běžně děláme ve
školce letos nebude, ale rodiče dětí

nemusí smutnit, o vystoupení dětí
nebudou ochuzeni. Víc ale neprozradím, ať nepřijdou o vánoční překvapení od dětí.
Celý kolektiv mateřské školy přeje Vám všem krásné a v klidu prožité vánoční svátky a do nového roku
2022 hlavně hodně zdraví a lásky.
Ivana Michalčíková, vedoucí

Podíl Rumunů na osvobození Prakšic
V minulosti, vždy když se přiblížilo datum 30.4., se v naší obci vždy
slavilo osvobození obce od fašismu
„slavnou Rudou armádou“. K uctění
padlých rudoarmějců byl postaven
i pomník. Nejdříve na Horních Újezdech a později uprostřed Dědiny, kde
stojí dodnes. To je v pořádku, těch 12
padlých rudoarmějců si to plně zaslouží. Jen se jaksi opomíjí uvádět, že
při osvobození Prakšic padlo i 20 vojáků rumunské armády. Nemluvilo
se o tom za socialismu a ani po revoluci v roce 1989, kdy velebení Rudé
armády „osvoboditelky“ vystřídalo
velebení armády americké, které při
osvobozování západních Čech padlo
116 vojáků. Na rumunské oběti se
stále zapomíná. Přitom jen při osvobozování Československa padlo 33
241 rumunských vojáků! Osvobodili 1172 československých osad, obcí
a měst, a zajali 20 478 německých
vojáků. Československé řády a vyznamenání obdrželo po válce 5559
rumunských vojáků. Kdo je u nás
dnes alespoň připomíná? V hlavních

Prosinec 2021

televizních zprávách o tom není ani
zmínka. O tomto opomíjení a o nespravedlivém pohřbení Rumunů
v lese bude následující článek.
Ve druhé světové válce Rumunsko nejdříve bojovalo po boku Třetí
říše. Pro Rumunsko byl v první polovině 20. století Sovětský svaz vždy
ústředním nepřítelem a tak když
ho Německo v roce 1941 napadlo,
přidalo se Rumunsko na stranu Německa a podpořilo ho i vojensky.
Země byla královstvím, ale největší
vliv měl v té době fašistický premiér-maršál Ion Antonescu (viz foto č.1
na kterém jje s Hitlerem).

Ze všech
Z
š h spojenců
j ů hitlerovského
hi l
kéh
Německa pouze Rumuni nasadili do
operací na východní frontě síly, jež
nikdy neklesly pod šest divizí a někdy

vzrostly až na třicet. Koncem roku
1942 na frontu odešla valná většina
mužského obyvatelstva země na Dunaji. Později Rumuni sestavovali divize z ročníků dosud nepodléhajících
odvodní povinnosti, z invalidů, zločinců apod., což se neblaze promítlo
na kvalitě jejich armády. Rumunské
jednotky se během sovětského tažení
dopustily masakru v Oděse, masových vražd židovského obyvatelstva
a neuvěřitelně loupily. Účastnily se ale
i vítězné bitvy o Sevastopol a později
utrpěly těžké ztráty v bitvě u Stalingradu. Po této porážce u Stalingradu
začali někteří vysocí rumunští představitelé, kteří si uvědomili, že další
setrvávání po boku třetí říše je neperspektivní, hledat cestu, jak vycouvat
z druhé světové války. 23. srpna 1944
se uskutečnil v Rumunsku státní převrat, král Michal zatkl maršála Iona
Antoneska a zbytek války pak bojovalo Rumunsko po boku Rudé armády.
„Překabátění“ Rumuni způsobili Německu citelné ztráty. Mezi 23. a 31.
srpnem 1944 zajali 56 455 německých
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vojáků, včetně 14 generálů a 1421
důstojníků a předali je sovětské straně. Dalších 5048 zabili, nárokovali si
24 vzdušných vítězství, ukořistili 228
německých letadel a obrovské množství vojenské techniky. Německo přišlo o kontrolu nad životně důležitými
ropnými poli v Ploješti a dodávkami
zemědělských produktů. Říšský ministr zbrojení a válečné výroby Albert
Speer vnímal rumunské přeběhnutí
jako jednu z rozhodujících událostí
války. Na Fotu č.3 jsou rumunští vojjáci v typických
yp ý p
přilbách.

V obou těchto válkách mělo Rumunsko obrovské ztráty. Jako spojenec Německa Rumuni postavili
v Evropě po Německu a Itálii nejvíce
vojáků a na východní frontu poslali po Německu nejpočetnější síly. Po
boku Rudé armády v tažení proti Německu utrpěli větší ztráty než Britové při osvobozování západní Evropy
od invaze v Normandii do kapitulace Německa. Na obrovských ztrátách Rumunů se podepsala zejména
skutečnost, že velitel 2. ukrajinského
frontu maršál Malinovský nasazoval
1. a 4. rumunskou armádu na nejsložitějších úsecích fronty. V boji proti
Sovětskému svazu mělo Rumunsko
70 406 padlých, 242 132 raněných
a 307 476 nezvěstných. Později v boji
proti Německu ztratilo dalších 21 355
padlých, 89 962 raněných a 57 974
nezvěstných (uváděná čísla se však
v různých publikacích hodně liší).
Po tomto historickém úvodu se
dostáváme k vlastnímu osvobození naší vesnice a podílu Rumunů na
osvobození Prakšic. Při osvobozování
naší vesnice útočily sovětské jednoty od Uherského Brodu a rumunské
jednotky zase útočily od Drslavic.
Rumunský útok začal 28.4.45 podél
potoku Holomňa směrem k prakšic-
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kému Ruprechtovému mlýnu a lesem k Vinohradům. Jednalo se o 9.
rumunskou pěší divizi. Boj trval téměř dva dny. Rumunskou pěchotu
podporovaly střelbou sovětské tanky
z prostoru Náklady. Současně ale byly
ostřelovány německou dělostřeleckou
baterií umístěnou v trati Rašov a od
dnešního horního rybníka. Prakšický
mlýn dobily rumunské jednotky v neděli 29.4.1945. V okolí mlýna umístily pět děl a začaly ostřelovat Hrabinu nad Pašovicemi, kudy ustupovaly
německé jednotky směrem na Velký
Ořechov a Částkov. Až v pondělí
30.4.1945 ráno dobili Rumuni Malou
stranu a až do večera společně s Rudou armádou obsazovali zbytek vesnice. Zatímco sovětské jednotky, které osvobodily Prakšice, v nich zůstaly,
aby si odpočinuly a po odpočinku se
již vrátily zpět do SSSR, tak rumunské jednotky musely bez odpočinku
ihned pokračovat v boji směrem na
Velký Ořechov a dál na západ.
Přímo v Prakšicích padlo 11 vojínů Rudé armády, zraněno bylo 25
vojáků. U Pašovic padl 1 kapitán
Rudé armády. Ten byl pohřben společně s 11 padlými sovětskými vojíny na starém prakšickém hřbitově.
Ostatní sovětské vojáky, kteří padli
v okolí Prakšic, převáželi k pohřbení do Uherského Brodu. Později byli
sovětští vojáci původně pohřbení
na prakšickém hřbitově exhumováni a převezeni na společný vojenský
hřbitov do Hodonína. Padlí Němci
při osvobozování obce byli pochováni občany tam, kde zemřeli. Padlo jich kolem 15. Společně s Němci
bojovali v Prakšicích po jejich boku
i Vlasovci. Počet padlých Vlasovců
nebyl zaznamenán a jejich počet je
zahrnut v celkovém počtu 15 fašistických obětí. Při osvobozování Prakšic
však padlo asi 20 rumunských vojáků. Počet zraněných nebyl dokonce
ani zaznamenán. Zatímco kapitána
Rudé armády pohřbili na čestném
místě uprostřed prakšického hřbitova a ostatní sovětské vojáky ve společném hrobě v rohu hřbitova vedle
márnice, tak pro rumunské vojáky na
hřbitově místo nebylo! Rumuny po-

hřbili do čtyřech společných hrobů
v lese nad Vinohrady. Dle vzpomínek pamětnice Marie Podškůbkové
z Vinohradů byli Rumuni pohřbeni
pod dřevěnou rozhlednou, která tam
v té době stávala, kousek od lovecké
chaty v trati Vrchová. Marie Manová z Vinohradů, která pracovala po
válce jako lesní dělnice, si zase vzpomíná, že se o tyto hroby po válce několik let řádně staralo. Dohlížel na to
jejich nadřízený lesník pan Šimek ze
Lhotky. Později se o tyto hroby však
přestalo starat a časem se dokonce
zapomnělo, kde přesně jsou. Když se
před nedávnem v těchto místech budovala nová asfaltová cesta, tak byly
obavy, aby nevedla přes tyto hroby.
Tolik z historie. Samozřejmě, že
politické postoje Rumunska v úvodu
2. světové války si zaslouží odsouzení. Ale házet s nimi do jednoho pytle i obyčejného rumunského pěšáka
není správné. Prostý Rumun dostal
rozkaz a musel jít bojovat. Nejdříve
proti „bolševikům“ a později proti
„fašistům“. Teprve až v dnešní době,
se začíná připomínat památka i rumunských obětí při osvobozování
Československa a zřizují se pomníčky a pamětní desky -viz foto č.3 hrobu neznámého vojína rumunské armády v Hradčovicích. V Bánově, kde
mají padlí Rumuni krásný pomník,
se oslav osvobození obce pravidelně účastní i rumunský velvyslanec.
Určitě by proto bylo vhodné uctít
rumunské oběti i u nás v Prakšicích.
Například třeba tím, že k té stávající
desce, jenž je umístěna na pomníku
padlých na Dědině a připomíná oběti
sovětské, se doplní další pamětní deska připomínající i oběti rumunské.
Zapsal: František Buráň
kronikář obce
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TJ Sokol
Vážení sportovní přátelé,
rád bych shrnul fungování TJ SOKOL Prakšice-Pašovice po ukončené
podzimní sezoně. Jsem hlavně rád,
že se nám podařilo sezonu dohrát,
až teda na jeden zápas mužů v Březolupech, který byl z důvodu nákazy
odložen na jaro.
A jak se nám teda v podzimní půl
sezoně dařilo?
Mám velkou radost, že do přípravky přišlo dost malých dětí a na
některých trénincích jsme měli i 24

prcků. Drtivá většina kluků patří
věkem ještě do mladší přípravky, ve
starší přípravce máme bohužel trošku ročníkovou díru. Odehráli jsme
všechny plánované zápasy okresní
soutěže, kde se kluci snažili prohánět protihráče často starší i o 2 roky.
Snažil jsem se domluvit vždy paralelní utkání „minipřípravek“ (když
měl soupeř taky takovou skladbu
hráčů), kdy se mohli v dresech zapojit do zápolení i ti nejmenší. Je super,
že se utvořila i skupinka rodičů z V.

Ořechova, kteří vozí své děti k nám
do fotbalu. Budu rád pokud dětí na
jaro ještě přibude. Vzhledem k výstavbě nové tělocvičny -už se na ni
příští rok těšíme, až budeme moci
udělat nějaké zimní turnaje – bych
chtěl občas pronajmout halu na Ořechově, kde bychom si mohli několik
tréninků udělat a absolvujeme i nějaké turnaje v okolí. Děkuji klukům za
jejich nadšení a Ondrovi Šimunimu
a dalším rodičům za pomoc.
Pavel Němeček, trenér

Pro žáky byla podzimní sezóna
velmi náročná. Hned na začátku se
nám zranil brankář David Řezníček
a musel za něj zastupovat Ondra Jahoda. Celý podzim jsme se potýkali
s velkou marodkou a jezdili na zápasy někdy i v sestavě bez možnosti střídání. Toto bylo pro kluky dost

vysilující a zároveň velmi těžké hrát
proti kvalitním soupeřům, kteří měli
ještě možnost střídat. Museli jsme
sáhnout i do řad přípravky, kdy nám
poslední zápasy pomohl Patrik Němeček.
Dále bych chtěl poděkovat starším klukům, že i přes svou zápaso-

vou vytíženost jeli několikrát na zápas dorostu a v jeden den hráli po
sobě i dva zápasy.
Nyní už vyhlížíme jaro a těšíme
se, jak nastoupíme v plné sestavě na
zelený pažit.
Radim Hladiš, trenér

Dorostenci do nového ročníku
v krajské soutěži vstoupili celkem
úspěšně. S favorizovaným týmem
Hluku jsme prohráli těsně 1:2 a v následném utkání jsme remízovali 2:2
s dalším těžkým soupeřem Staré Město B. Nakonec jsme v této části získali 21 bodů, skončili průběžně na 5.

místě a skóre máme 46:28. Těsně před
námi s rozdílem pouze dvou bodů je
již zmiňované Staré Město B společně
s Jarošovem. V dalších utkáních jsme
6 zápasů vyhráli, 3x remízovali a 2x
prohráli. Vzhledem k tomu, že máme
malé zastoupení hráčů nejstaršího
ročníku 2003, to považuji za úspěch.

Kluci jsou výborný tým nejen na hřišti
a proto se pokusíme v jarní části dobýt
některou z předních pozic. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem hráčům za
odehrané zápasy a účast na trénincích,
Mariánu Dlapovi a rodičům za pomoc
a taky fanouškům a obcím za podporu.
Jiří Helísek, trenér

Muži pod vedením Vladimíra Poláka se nijak nezalekli předem daného cíle hrát na úplné špici okresního
přeboru a na podzim nepoznali hořkost porážky, kdy remizovali pouze
v Jarošově a smolně ve Strání. V průběžné tabulce jim patří první místo se
32 body o skóre před rezervou Strání,
ale se zápasem v Březolupech k dobru.
Přes zimu se pokusíme dobře potrénovat, chtěli bychom zorganizovat soustředění společné i s velkou částí dorostenců a poté zaútočit na postup do
1.B třídy. Dá se říct, že nám k výhrám
dost pomáhá i šíře kádru, kdy můžeme vystřídat i 5 hráčů a kvalita hry tím
nijak neutrpí, což se u většiny soupeřů říct nedá a v koncovkách zápasů
pak máme více sil. Stále pokračujeme,

a budeme to dělat i nadále, v začleňování našich odchovanců z dorostu.
Pravidelně již nastupuje 16-letý Matěj
Helísek a Marek Buráň a i další kluci
dostanou svou příležitost.
Co se týká ekonomického zajištění
klubu, tak stejně tak jako loni se nám
také podařilo dosáhnout na dotaci ze
Zlínského kraje, z programu MaS0221 „Podpora sportu v obcích do 2000
obyvatel“ a to ve výši 42. 000,- Kč.
Další dotaci jsme dostali přiklepnutou
z Národní sportovní agentury v rámci výzvy „Můj klub 2021“, a to ve výši
160.200,- Kč. Obě tyto dotace se nám
podařilo získat jen díky tomu, že se
věnujeme mládeži, držíme si všechny
mládežnické kategorie, a dokonce se
nám daří rozšiřovat počet sportují-

cích dětí. Možná se to může zdát hodně peněz, je ale třeba si uvědomit, že
pouze základní úhrady na elektřinu,
služby hospodáře a nejnutnější vybavení přijdou ročně na 150-180tis Kč.
Spolu s příspěvky obou obcí, za což
moc děkujeme, se nám daří rozpočet
naplnit a můžeme např. mládeži přispět na pořízení jednotných teplákových souprav, které co nevidět dostanou. Letos jsme taky pokračovali ve
vybavení kabin moderním sezením
pro hráče, kdy po mužích, dorostencích a kabině rozhodčích se dostalo
i na žáky s přípravkou.
Na závěr bych chtěl všem popřát
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hlavně zdraví.
Pavel Němeček, předseda TJ
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Spolek Rybníkářství Holomňa .
Náš spolek sdružuje převážně rybáře z našich sousedních obcí Pašovic
a Prakšic. Máme za sebou již několik
let úspěšné činnosti. Naše členská základna se pohybuje v počtu 80-90 členů včetně dětí a stali jsme se nedílnou
součástí kulturního a společenského
života v našich obcích.
Spolky totiž mají velký vliv na aktivitu a dění v naší obci. U nás jsou to
hasiči, myslivci, sportovci, klub důchodců, sportovci staří páni, country
mix a náš spolek rybářů. Jsou to také
především dobré vztahy mezi občany,
spolupráce mezi starosty a zastupiteli obce a zásluhou všech pak starost
o naše životní i pracovní dění v naší
vesnici.
Náš spolek rybářů se stará především o přírodu a životní prostředí.
Členové spolku odpracují ročně stovky hodin na úpravách kolem rybníků.
Je to náročné na čas, ale stojí to za to.
Máme dobrý pocit z toho, že naši spoluobčané žijí v krásném prostředí přírody a ten, kdo chodí na procházky
kolem našich rybníků, to může jistě
potvrdit.

Je třeba vyzvednout spolupráci
s vedením obce Pašovice a zároveň
jim poděkovat za podporu, kterou
všem spolkům věnují. To samé platí i pro vedení obce Prakšice. I zde
máme velmi dobré vztahy a jejich
podporu. Jeden z příkladů naší spolupráce mezi obcemi je sázení stromků
a oplocení pasek. Naši členové za čas
působení našeho spolku vysadili do
našich lesů desetitisíce sazenic stromů
a zhotovili stovky metrů oplocenek. Je
to záslužná, mnohdy fyzicky náročná
práce. Ale krásný nový les, který tu po
nás zůstane pro naše budoucí genera-

Upozornění
Upozorňujeme řidiče, že v Uherském Brodě je
nově nainstalovaný radar, který měří rychlost při
vjezdu do města od Prakšic i výjezdu z Uherského
Brodu do Prakšic.
Takže nohu z plynu! Šetřete peněženku!

Termíny svozu plastů
5.1., 2.2, 2.3., 13.4.,11.5., 8.6.2021.
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ce, za tu námahu stojí.
Na závěr tohoto článku chci poděkovat všem našim rybářům za podporu a snahu, kterou spolku věnují. Zároveň přeji všem našim spoluobčanům
v této tak složité době hlavně pevné
zdraví. Blíží se čas vánočních svátků.
Čas, který bychom měli věnovat svým
nejbližším, rodině a přátelům. Přeji nám Všem, aby opět nastala doba,
kdy se budeme společně scházet, bavit
a smát se. Aby nastávající Nový rok
2022 byl klidný a radostný.
Za spolek rybářů předseda
Josef Gajdůšek

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Od roku 2022 se zvyšuje poplatek za svoz komunálního odpadu za jednoho obyvatele naší
obce na 300 Kč. Hlavním důvodem navýšení je
zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu firmou RUMPOLD a skutečnost, že obec již
nedostává do rozpočtu část poplatku za ukládání odpadu na skládku RUMPOLD UHB skládka
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