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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady kalendářní jaro, které
se proti předcházejícím rokům nechce probudit, a tak nám nezbývá
nic jiného než čekat na teplejší a lepší
počasí.
Co nás asi všechny v současné
době nejvíce děsí je pokračující pandemie. Máme ji tu již rok, netušíme,
kdy skončí a jestli se nějakého konce
dožijeme. Chtěl bych vám při této
příležitosti poděkovat za to, že ve
většině případů dodržujeme nařízení vlády. Musím však podotknout, že
v poslední době se počet občanů infikovaných covidem-19 výrazně zvyšuje. K 27.3. je v naší obci 26 obyvatel
pozitivně testovaných, což znamená
jeden z nevyšších počtů pozitivně testovaných v rámci Uherskobrodska. Žádám vás proto, abychom
omezení a nařízení ještě nějaký čas
vydrželi a mohli se za několik týdnů
či možná měsíců vrátit alespoň částečně k normálnímu způsobu života.
Zastupitelstvo se rozhodlo nakoupit respirátory pro občany starší 70 let, které jim byly rozdány do
20. března. Doufám, že alespoň částečně přispějí k zachování zdraví této nejohroženější kategorie našich seniorů.
Znovu byla uzavřena základní škola a následně i mateřská škola. Vím, že tato opatření negativně
ovlivnila jak výuku dětí, tak i život
v rodinách. Doufejme, že se ještě do
konce školního roku děti alespoň
na několik týdnů potkají ve škole či
školce.
Letošní zima byla proti předchozím zimám chladnější a srážkově
vydatnější. To se sebou neslo větší
nároky na údržbu místních komunikací a chodníků, což se projevilo
ve větší spotřebě posypové soli, kterou jsme na počátku března museli
dokupovat. Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat těm občanům, kteří
se v zimním období snažili nekomplikovat údržbu parkováním na komunikacích a chodnících. Musím
říct, že vás byla většina. Přesto jsou
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mezi námi takoví, kteří parkují své
automobily na chodnících a místních komunikacích a brání tak jejich
údržbě, letos se to týkalo zejména
Dolních Újezdů a Horního Konce.
Nyní ve stručnosti, co je nového
v obci. V březnu se podařilo na bývalém koupališti nainstalovat workoutovou sestavu, k dokončení akce
ještě schází namontovat 3 kusy venkovních posilovacích strojů a položit
dopadová plocha. Čekáme na lepší
počasí, které nám dokončení umožní. Doufám, že se všechno stihne do
Velikonoc. Následně budeme žádat
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši cca 480 000 Kč.
Je podepsána smlouva o dílo s firmou STRABAG na zhotovení příčného prahu a rekonstrukci místní
komunikace od silnice III. třídy po
most u Greftů. Akce uskuteční od
6. dubna do 21. dubna. Stavební práce se sebou přinesou omezení pohybu automobilů v této části obce,
na kterou se budou muset připravit
obyvatelé Greftů a Dolních Újezdů,
i když se budeme snažit, aby šlo jen
o nezbytně nutnou dobu. V případě
pokládání nového koberce bude tento úsek uzavřen po celý den.
Došlo i k přeložení vedení nízkého napětí do základní školy a k za-

koupení stroje na sečení trávy Rider,
poněvadž stará sekačka se po 14 letech provozu již nedala opravit.
Bylo dodáno 7 kusů nových kontejnerů na tříděný odpad na sběrný
dvůr a 2 kusy kontejnerů na nákladní automobil IVECO na bioodpad,
které budou rozmístěny po obci tak,
abyste měli možnost odložit bioodpad co nejblíže ke svému bydlišti,
pravděpodobně k pálenici a k Vinohradům.
Byla nám taky schválená dotace
na zachycování dešťových vod z areálu základní školy. V současné době
se zpracovává vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele stavby, která by
měla být hotova do konce prázdnin.
Dotaci ve výši 4 275 000 Kč jsme
získali jako jediná obec Zlínského
kraje.
Zpracováváme žádost o dotaci
na Ministerstvo financí na stavbu
tělocvičny základní školy, na kterou
bychom mohli získat až 20 mil. Kč.
Termín předložení je do 18.4.2021.
Zároveň musíme vyhlásit výběrové řízení na dodavatele této stavby,
které se také zpracovává. Rozhodnutí ministerstva by mělo být známo
v květnu letošního roku. Bez dotace
akci v současné době realizovat nebudeme.
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Bylo zakoupeno 5 kusů nových
vitrín před obecní úřad. Jejich montáž proběhne po zlepšení počasí začátkem dubna.
V samostatném článku popisuji,
jak se od letošního ledna změnila le-

gislativa v oblasti odpadů, která má
na obec negativní dopad, zejména
v oblasti finančních nákladů.
S pojišťovnou Generalli byla dohodnuta náhrada za způsobenou
škodu na chodníku do Vinohradů.

Oprava musí být hotova v průběhu
měsíce dubna.
Obec vykoupila pozemek na výstavbu sítí pro rodinné domy proti
základní škole. Zpracovává se projektová dokumentace na vodovodní řad, kanalizaci, plyn, elektřinu,
chodník a nový přechod pro chodce.
V tomto týdnu bude podepsána kupní smlouva na koupi pozemků pro
stavbu rodinných domů.
V současné době probíhá sčítání
obyvatel České republiky. Bližší informace najdete v novinách na samostatných listech.
V posledních Prakšických novinách loňského roku jsem vás informoval o novém kronikáři naší obce
Ing. Františku Buráňovi. S radostí
můžu sdělit, že v současné době jsou
již zpracovány všechny zápisy do kroniky za léta, kdy se kronika nevedla.
Chtěl bych i touto formou poděkovat
Františkovi za práci, kterou se dopsání kroniky věnoval, mnohdy na úkor
své rodiny. Teď už to snad bude mít
snazší a další zápisy mu tolik práce
nedají. Dopisované roky jsou vedeny
kromě klasické psané podoby kroniky i v digitální podobě, je vedeno
i zvláštní fotoalbum a součástí této
kroniky jsou i videa, která se podařila zabezpečit z různých zdrojů.
Závěrem bych vám všem chtěl
popřát klidné a radostné prožití velikonočních svátků a zejména hodně
zdraví bez covidu.
J. Hefka

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 12. veřejného zasedání konaného v pondělí 18.1.2021.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3421/14 v k.ú.
a obci Prakšice dle geometrického plánu číslo 833556/2020 ze dne 28.11.2020 zpracovaného GEOMMA s.r.o. Uherský Brod za cenu 40 820 Kč. Pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
6. Schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 3421/3, parc.č.3421/4, parc.č. 3421/5, parc.č. 3421/6, parc.č.
3421/7, parc.č. 3422/2, parc.č. 3422/3, parc.č. 3422/4,
parc.č. 3422/5, parc.č. 3422/6, parc.č. 3422/7, parc.č.
3423/2, parc.č. 3423/3, parc.č. 3423/4, parc.č. 3423/5,
parc.č.3423/6, parc.č. 3423/7 v k.ú. a obci Prakšice
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dle geometrického plánu číslo 833 556/2020 ze dne
28.11.2020 zpracovaného GEOMMA s.r.o. Uherský
Brod za cenu 71 160 Kč. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
7. Schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace
PAHOP, z.ú. Uherské Hradiště v částce 10 000 Kč. Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
8. Schvaluje snížení nájemného za nebytové prostory
v domě čp. 299 na období 02/2021 – 04/2021 na
1 000 Kč za měsíc.
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Společenská kronika

Evidence obyvatel
Narození - 2
Přihlášení - 4
Úmrtí - 2
Odhlášení - 4

V lednu se dožil významného životního jubilea
90 let pan Emil Man,
85 let paní Marie Podškubková
a 80 let pan František Vlk.

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 25.3.2021 - 1022.

K významnému jubileu všem srdečně blahopřejeme!

Literární práce žáků ZŠ
Jaro a Velikonoce
Jaro je pro mě takový restart po zimě a celém roku.
Pomalu se otepluje, vyměňujeme šatník a také se mění
vůně vzduchu. Pod slovem jaro si představím barevné
rozkvetené kytky, nově narozená mláďátka, zelenou, žlutou, oranžovou barvu, práce na zahrádce, první příjemné sluneční paprsky, delší dny, procházky s rodinou po
lese, cvrlikání ptáčků a Velikonoce.
Velikonoce mám hodně ráda. S mamkou sklízíme
zimní výzdobu domu, chodíme na „kočičky“, ještě společně s tetou barvíme vajíčka, zatímco kluci pletou tatary. Chystáme pomlázku pro kluky, co k nám mají přijít
na „šlahačku“. Na Velikonoční pondělí se těším i netěším. Protože miluju tradice a zvyky, je to super. Jako první nás vymrskají brácha s taťkou. Když odjedou, čekáme
s mamkou na další koledníky. Já si mezitím už střihám
mašle na tatary a podepisuji je. Je to takový můj zvyk.
Dopoledne se u nás střídá jedna návštěva za druhou.
K večeru chodíme s mamkou na procházku a na návštěvu ke kamarádce, kde se pravidelně potkáváme po celém
dnu i s taťkou a bráchou.
Coby věřící chodíme o Velikonocích také do kostela.
Je to ale úplně jiné než obvykle. Mše jsou každý den - od
Zeleného čtvrtku až po Velikonoční pondělí - a každá je
jiná.
Na jaře mám ráda úplně vše. A hlavně – od jara je to
kousek do léta. A to je na tom nejlepší!
Karolína Neměčková, 6. ročník

Konečně po dlouhé zimě přichází jaro. Začínají pučet
stromy, tráva se zelená a i ve vzduchu je jaro cítit. Ptáci
cvrlikají a zpívají. Dny už jsou delší a delší. I má nálada je
hned veselejší. Můžu více chodit ven na procházky nebo
si s klukama zahrát fotbal. Je tepleji, a tak se nemusíme
tolik oblékat a cítím se svobodněji než v zimě. Už je poznat, že přijdou brzy Velikonoce. Doma maminka dělá
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jarní úklid a začíná péct cukroví. Snažím se jí trochu pomáhat, ale radši pracuji s taťkou na dvoře.
Vždy na Zelený čtvrtek začínáme s kluky hrkat. Kostelní zvony odletí do Říma, jak se říká, a tak je musíme
nahradit. Začíná se večer, potom na Veliký pátek ráno,
v poledne, odpoledne a opět večer zní zvuk našich hrkačů po celé vesnici. Ještě v sobotu ráno a naposledy
v poledne. Po posledním hrkání dostaneme nadílku, kterou si vyhrkáme i s pány. Samozřejmě, že se chodí více
na mše svaté.
Mám už připravenou pomlázku a snad vymrskám na
Velikonoční pondělí všechny kamarádky. Doufám, že se
bude smět. Kvůli covidu-19 je vše pořád zavřené a nikam
nemůžeme. Bylo by to smutné přijít o legraci a zábavu,
která je jen jednou za rok.
Tomáš Dlapa, 7. ročník

Jaro je nejkrásnější z ročních období. V zahrádkách
se začínají objevovat sněženky, tulipány a narcisky. Po
zimě pomalu opukají stromy. V jejich korunách si ptáčci
staví hnízda. Začínají jarní práce na zahrádce. S rodiči
na zahradě za domem sázíme česnek, cibuli a hrášek. Do
tohoto jarního období patří i slavení Velikonoc. Všechny
maminky i babičky se na ně připravují velkým úklidem
domácností. Myjí okna, perou záclony a uklízí celý dům.
Já se na Velikonoce taky moc těším. Pomáhám mamince a sestrám péct velikonočního beránka, barvit vajíčka a ochutnávat dobroty, které mamka nachystá. Velikonoce slavíme tradičně. Chodíme s taťkou po rodině
a po známých a ženy a dívky „tatarujeme“. Ony nám za
odměnu dají nabarvená vajíčka a nějaké sladkosti. Myslím si, že letos z důvodu koronaviru zase nebudeme moci
jezdit po celé rodině. Moc mě to mrzí, ale doufám, že
příští rok se vše navrátí do normálu.
Marek Jež, 6. ročník
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Jaro

Jaro

Snad každý obyvatel této země,
toužebně vyhlíží čas,
kdy prohřejou se meze.
Na teploměrech stoupá rtuť,
počasí dostává jarní chuť.
Ráno mě budí ptačí zpěv,
bez zimní bundy mám divný zjev.
Ze sklepa taháme nářadí, sekačky,
z teplých krajin přilétly kukačky.
Jarní mrazík spálí na ovocných stromech květy,
taťka zas pronáší žalostné věty.
Netěším se až pokvete žito,
jelikož mám alergie tyto.
Doufám, že jarní počasí,
svede nad kovidem vítězné zápasy.
Kryštof Kočica, 7. ročník

Jaro
Kytičky už rozkvétají,
ptáčci z tepla radost mají.
Sluníčko z poza mraků vykukuje,
znamená to, že jaro tu je.
Tráva se zelená a stromy kvetou,
tu krásu nejde popsat jednou větou.
Vždy je důvod se něčemu smát,
proto má jaro každý rád.
Sabina Helísková, 7. ročník

Je tady zas jaro,
ani nevím,
jak rychle se to stalo,
že jaro je tady zas,
vždyť ještě nedávno byl mráz.
Bude teplo,
žádný sníh,
jen plno dnů slunečných.
Budem venku dýl,
a ne jak v zimě,
kdy byla tma už v hodinách odpoledních.
Všechno bude kvést a vonět,
jen ovoce a zeleninu nasadit nezapomnět.
Tak doufám,
že krásné jaro prožijem,
a coronu mezitím rozbijem.
Šárka Zálešáková, 6. ročník
Jaro už ťuká na dveře,
každý mu rád otevře.
Na jaro se každý těší,
dospělí i všechny děti.
Ze zimního spánku probouzí se příroda,
za chvíli tu bude krásná jarní pohoda.
Pěkné počasí láká nás ven,
když svítí sluníčko, veselý je den.
První jarní kytičky,
vystrkují z trávy hlavičky.
Ptáčkové ve větvích krásně prozpěvují,
že bude jaro, všem oznamují.
Vojtěch Bednařík, 6. ročník

Veselé kovidonoce
Přiletěl skřivan do vsi,
zeptal se: „Jaro, kde jsi?“
Jaro už ťuká na vrátka,
za slepičkou batolí se kuřátka.
Rozkvétají květiny a stromy,
všechno kolem nás krásně voní.
Ovšem ten, kdo vůni necítí,
je chycen v kovidové síti.
Už rok žijeme život s kovidem,
na Velikonoce opět nikam nepůjdem,
beránka si ale stejně upečem.
Pak sedneme si s ním na terasu
a budeme obdivovat tu jarní krásu.
Ondřej Blaha, 6. ročník
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Odpady od roku 2021
Jak asi někteří z vás ví, začal od 1.1.2021 platit nový
zákon o odpadech číslo 541/2020 Sb. Poněvadž byl
schválen a podepsán na poslední chvíli v prosinci minulého roku, nedošlo k úpravě obecní vyhlášky o odpadech,
kterou musíme vypracovat a schválit v zastupitelstvu tak,
aby platila od 1.1.2022.
Výrazně se mění přístup k likvidaci netříděného komunálního odpadu, ukládaného do popelnic. Je stanoveno v jednotlivých letech množství tohoto odpadu na
obyvatele, které má následně vazbu na sazbu poplatku
za ukládání odpadu na skládku. Množství je stanoveno
v kg/ obyvatele takto:
2021
200

2022
190

2023
180

2027
140

2028
130

2029
120

2024
170

2025
160

2026
150

Pokud obec za daný rok nepřekročí toto množství na
obyvatele bude v současné době platit za 1 tunu komunálního odpadu 500 Kč do roku 2025. Potom se poplatek zvyšuje
v letech 2026 – 2027 na 600 Kč a v letech 2028 – 2029 na
700 Kč. Pokud toto každoročně snižované množství komunálního odpadu na 1 obyvatele obec překročí, bude sazba
poplatku za 1 tunu v jednotlivých letech v Kč tato:
2021
800

2022
900

2023
1000

2027
1700

2028
1800

2029
1850

2024
1250

2025
1500

2026
1600

Pro ilustraci uvádím, že pokud v letošním roce překročíme 207 tun komunálního odpadu, bude množství odpadu nad 207 tun zpoplatněno částkou 800 Kč/tunu.

Od letošního roku došlo na základě zákona k další změně, která se dotýká i naší obce, a to poplatek za uložení na
skládku, který již po slevě činí Kč 500 za tunu. V předchozích letech jsme jej nemuseli platit.
Je tedy potřeba odpady třídit a minimalizovat zejména
množství komunálního odpadu (ukládaného do popelnic).
Znamená to jedno, že od příštího roku, na základě nákladů
na svoz komunálního odpadu v letošním roce, budeme platit více než doposud. Kolik to bude, můžeme ovlivnit všichni svým přístupem k jeho třídění.
Za rok 2020 obec zaplatila za svoz veškerého odpadu
582 784 Kč, z toho za odvoz komunálního odpadu 291 108 Kč.
Příjem za likvidaci odpadů v roce 2020 od občanů činil 209 302 Kč, příspěvky od firmy EKO-KOM činily
71 334 Kč. Znamená to, že obec za loňský rok zaplatila za
odpady z rozpočtu 302 148 Kč.
V současné době můžeme tříděný odpad odvézt a uložit
na sběrném dvoru. Máme tam dostatek kontejnerů, odebíráme elektroodpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, suť
apod. Za odvoz tohoto odpadu musí obec přirozeně platit.
K tomu bych chtěl podotknout, že nesmíme na sběrný
dvůr převzít azbestový odpad, objemný odpad (křesla, sedací soupravy, skříně) musí být rozebrané, zvlášť musí být
dřevo, polstrování, kování, okna bez skla a kování. Pneumatiky by měly likvidovat autoservisy a pneuservisy, které mohou uzavřít smlouvu s firmou, která jim pneumatiky odveze
zdarma. Nenechávejme všechno platit z obecních peněz.
Na sběrném dvoře nejsme povinni odebírat stavební suť,
jen menší množství (max. 1 vozík za auto na měsíc). Likvidace většího množství se musí řešit přes RUMPOLD. Bude
možnost si kontejner na suť vypůjčit na sběrném dvoře,
a vyhnout se tak placení nájmu.
Závěrem bych vás chtěl požádat – třiďme, třiďme, třiďme odpady.
J.Hefka

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec
Prakšice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 2,33 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,25 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
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životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 27,76 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 11 ks
Nebylo nutné vytěžit 1 363,65 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
51 krát.

Došlo také k úspoře 14 037,73 kWh
energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 14038 krát.
Podařilo se recyklovat 1 337,94 kg
železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 55 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů
se podařilo získat 47,22 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 8396 1€ mincí,
nebo 58,34 kg hliníku, který by stačil na
výrobu 3890 plechovek o objemu 0,33 l.
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Akce schody ke kostelu
Na plánované akci kolem stavby
nového schodiště ke kostelu se obec
Prakšice rozhodla v loňském roce
podílet finančně a taky pomoci s poptávkou po vhodném dodavateli, byť
schodiště není majetkem Obce.
Díky letitým obchodním známostem v Presbetonu se jednomu
členu zastupitelstva podařilo domluvit výrobu betonových prefabrikátů
jen za jejich výrobní cenu, čili bez
marže.
Našli jsme také firmu, která byla
ochotna zhotovit tuto stavbu na klíč
včetně toho, že si na těchto schodnicích nepřidá marži za tento materiál
a bude mít zisk jen na odvedené práci (bourání, montáž).
Snadnější domluva byla v tom,
že oba pánové, se kterými jsme tuto
věc řešili, jsou katolíci a pochopili, že
se tato akce realizuje výhradně jen
z kapes farníků. Proto se jim tato myšlenka jevila jako jejich dobrý skutek
a pomyslný „schůdek do nebe“.
S radostí tak byla loni v březnu

Farnosti Prakšice předána od Obce
cenová nabídka s celkovou částkou
585.955,81Kč.
Farnost si zajistila vlastní cestou
další tři nabídky, které byly všechny
řádově a také logicky o cca 200tisíc
dražší než ta zprostředkovaná Obcí.
Bohužel Farnost tuto nabídku
z nejasných důvodů vyřadila a na děkanát do Uherské Brodu se k porovnání nabídek vůbec nedostala.
Proto byla vybrána firma, která
měla tuto akci realizovat za celkovou
částku 792.337Kč.
Bohužel se na Obec tato informace náhodně dostala až v té době, kdy
Farnost již měla s touto firmou podepsanou Smlouvu o dílo a betonové
prefabrikáty byly již vyrobeny.
Obec se již předem rozhodla poskytnout finanční dar na tuto akci
v částce 300 tisíc, ovšem za podmínky předložení všech nabídek z výběrového řízení, kde vítěz bude nabízet
nejlepší (nejnižší) cenu, což se ovšem nestalo.

Přes to všechno je zastupitelstvo
obce rozhodnuto, podílet se finančně na této stavbě. Je také dohodnuto,
že vybouraný beton bude bezplatně
uložen na sběrném dvoře (dle rozpočtu přes 50 tun).
Aktuální situace je taková, že jsou
betonové schodnice již dodané „vítěznou“ firmou za cenu o 200tisíc Kč
vyšší, než byla cena dohodnuta Obcí.
Loni byla ze strany Farnosti vypovězena Smlouva o dílo s touto firmou
na osazení schodnic a ostatní práce
a Farnost nové výběrové řízení vypsala a zhotovitel stavby, teď už jen
na stavební práce je již pravděpodobně vybrán.
Situace, do které se Farnost dostala je složitá a teď už můžeme jen
držet palce, že najde takovou firmu,
která se stavebních prací ujme a zároveň doufat, že to bude schopna
Farnost dofinancovat i včetně zábradlí, které by mělo řádově stát něco
kolem 80 tisíc korun.
Zastupitelstvo obce

Výročí 880 let první písemné zmínky o Prakšicích
Letos uplynulo 880 let, od
vzniku listiny popisující tehdejší
majetek biskupské kapituly v Olomouci, ve které se uvádějí i naše
Prakšice. Listinu se sumarizací
tohoto majetku nechal napsat
v roce 1141 olomoucký biskup
Jindřich Zdík, když se převáděla
biskupská kapitula ze starého kostela do nově postavené katedrály
zasvěcené svatému Václavovi. Tato
listina se dochovala dodnes a její
originál si můžeme prohlédnout
v Moravském zemském muzeu
v Opavě a její kopii v tomto článku.
Jen díky ní, se Prakšice mohou pochlubit takto starou historií.
Ti mladší z nás, kteří mají šanci
se dožít roku 2041, se již nyní mohou těšit na bohaté oslavy kulatého výročí 900 let první písemné
zmínky o naší vesnici. Protože lis-
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tina není přesně datována, pouze rok, nabízí se jako příhodné spojit tyto budoucí oslavy
s říjnovými krojovanými hody
s právem. Naše krásné prakšické kroje dají této budoucí oslavě tu správnou „kulisu“, místní
folklorní soubor Holomňa určitě připraví speciální vystoupení,
dítky z MŠ a ZŠ Prakšice se také
nedají zahanbit a snad i pan starosta nechá „vyvalit i nějaké ty
sudy“… Nabízí se postavit na
hřišti pro tento účel pódium,
kde by se celá oslava s doprovodným programem mohla
odehrávat. Hospodský, děda
Jiří Knap, tam něco dobrého
ugriluje a ...No nic, nechme se
překvapit.
Zapsal: František Buráň
kronikář obce
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Legionáři a odbojáři - díl I. Cyril Pazdera ml.
V roce 1911 nastoupil na starou
prakšickou školu (tehdy ještě na Dědině č.p. 29) nový řídící učitel Cyril
Pazdera. Do Prakšic přišel z Vlachové Lhoty, kde před tím úspěšně působil 22 let. Vlachovští občané velmi
neradi nesli, že od nich odchází do
Prakšic. Za jeho zásluhy o budování
a povznesení obce mu občané Vlachové Lhoty později, ještě za jeho
života, udělili titul Čestný občan
obce. Na fotu č. 1 z roku 1911 je řídící učitel Cyril Pazdera již s tehdejší
první třídou prakšické školy a s jejím
třídním učitelem Tomášem Vránou
(sedí po jeho levici). Do Prakšic si řídící Cyril Pazdera přivedl svou ženu
Terezii, dceru Boženu a syna Cyrila. Všichni bydleli na staré škole na
Dědině čp.29. Řídící Cyril Pazdera
v Prakšicích učil 14 let a v roce 1925
odešel na odpočinek do Uherského Brodu. V povědomí občanů naší
obce po sobě zanechal velmi příznivé
vzpomínky. V Uherském Brodě zemřel v roce 1938 a byl tam i pohřben.
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Tolik úvodem. Tento článek však
bude o synovi řídícího Pazdery
- o Cyrilovi Pazderovi ml. Ten se narodil v roce 1896 ještě ve Vlachové
Lhotě. V roce 1911 se s otcem přestěhoval do Prakšic a současně v letech 1911-1915 absolvoval Českou
vyšší obchodní akademii v Brně. Po
vypuknutí 1. svět. války musel narukovat. Dne 15. 4. 1915 narukoval do

bosenského pluku č. 4. Získal hodnost desátníka. Dne 31.8.1915 byl na
ruské frontě u Lucku zajat. V té době
jeho rodiče v Prakšicích o osudu svého syna na frontě moc informací neměli. Věděli jen to, že padl do zajetí.
Nevíme, jaký měli vztah k Rakousku-Uhersku a co skutečně smýšleli
o jeho oprávněnosti vést válku, nicméně jako „uřední osoby“ žijící
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v zázemí museli R-U podporovat.
Na fotu č. 2 je ústřižek z dobových
Slováckých novin z roku 1914, kde
se uvádí, že paní řídící Pazderová se
školními dítkami upletly pro vojáky
na frontě 48 šálů. Řídící Cyril Pazdera
se zase musel jako zapisovatel účastnit pravidelných exekucí potravin
pro vojsko. Na fotu č. 3 z roku 1915
je řídící Cyril Pazdera přítomen při
vojenské exekuci obilí v Prakšicích osoba uprostřed s tužkou v ruce. Jejich syn Cyril Pazdera ml., v té době
v ruském zajetí, získal na válku a R-U
monarchii vlastní názor a projevil ho
tím, že už 1. 12. 1915 v Almaznaje v
Jekatěrinoslavské gubernii vstoupil
do Československých legií. Rozhodl se proti R-U monarchii aktivně
bojovat. Jeho první útvar v legiích
byl střelecký pluk č. 1, nesoucí název Jana Husi. Později byl přeřazen
k první rotě 3. střeleckého pluku Jana
Žižky z Trocnova. Zlomovou událostí pro prestiž legií se stala bitva
u Zborova v roce 1917, které se Cyril
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Pazdera účastnil. Díky této bitvě se
o legiích a požadavku jejich vedení
na samostatný Československý stát
dozvěděl celý svět. V roce 1917 absolvoval důstojnickou školu v Žitomiru.
Dne 26.8.1918 byl Cyril Pazdera, již
jako poručík, při ochraně Transsibiřské magistrály u Verchnevjansku
raněn - viz foto č. 4. Po bolševické
revoluci a vystoupení Ruska z války,
musely legie boje ukončit. Měly se
přesunout východní cestou přes Vladivostok na západní frontu. Nikdo
ale netušil, že tento přesun potrvá
dva dlouhé roky, během nichž válka
skončí a legionáři budou muset absolvovat anabázi celou Transibiřskou
magistrálou a bojovat s jednotkami
bolševiků o její ovládnutí. Poslední
ČS legionář byl ve Vladivostoku naloděn 2. září 1920. Cyril Pazdera byl
evakuován z Vladivostoku 13. 4. 1920
transportem č. 20 lodí Mount Vernon přes Panamu do Evropy. Na fotu
č. 5 je Cyril Pazdera ml. v uniformě
kapitána ČS legií, s malým černouš-

kem v náručí - foceno v Americe. Do
italského Terstu připlul lodí Amerika
dne 6. 6. 1920. Do vlasti, do svobodného Československa se legionáři
přesunuli vlakem a tak po dlouhých
6 letech stanul Cyril Pazdera dne 14.
srpna 1920 v Českých Budějovicích
na domácí půdě. V ČS legiích skončil
s hodností majora 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova.
Po válce se rozhodl zůstat v nově
budované armádě mladé Československé republiky jako voják z povolání. V roce 1920 nastoupil k dělostřeleckému pluku v Olomouci. Postupně
prošel vojenskými útvary v Opavě,
v Bratislavě, v Žilině, v Banské Štiavnici, v Šamoríně, v Praze a v roce 1937
nastoupil v hodnosti plukovníka již
jako velitel dělostřeleckého pluku č.
52 v Táboře – viz Foto č.6. V roce
1926 se oženil s Antónií Kotkovou
a postupně se jim narodili dva synové Jaroslav (1927) a Jiří (1935).
Po obsazení Československa nacistickým Německem, byla ČS armá-
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da zrušena a plk. Cyril Pazdera byl
v roce 1939 propuštěn do civilu.
Jako většina bývalých legionářů nezůstal nečinný a vstoupil aktivně do
boje proti nacismu v řadách Obrany
národa. V dubnu 1939 se stal velitelem ON táborského okresu. ON byla
největší odbojová organizace, která
vznikla právě z iniciativy důstojníků
bývalé ČS armády krátce po okupaci v březnu 1939. V září roku 1939
již bylo do Tábora přesunuto vedení
krajské organizace ON z Českých Budějovic a krajským velitelem se stal
plk. Cyril Pazdera. Organizace si zajistila vysílačku a zajímala se zejména
o přesuny a počty německých vojsk,
sklady benzínu a materiálu a jiné.
Z těchto důvodů začali vytvářet i její
civilní složku. Např. zaměstnanci pošty podávali informace o dopisech určených gestapu a psaných lidmi z řad
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Čechů, udavačů. Koncem roku 1939
požádalo táborské velení ON pražské ústředí o zbraně. Bylo jim přislíbeno 200 pušek a granáty, avšak
k dodání již nedošlo, protože v Praze se mezitím začalo zatýkat. Zatýkání se postupně šířilo dál i na
krajská vedení. V Táboře se začalo
zatýkat v únoru 1940. Gestapo brzy
chytlo prakticky kompletní vedení
jižních Čech.
A dne 6. 2. 1940 byl zatčen i plk.
Cyril Pazdera. Nejdříve ho Gestapo
věznilo v táborském vězení. V létě
1940 byl převezen do Českých Budějovic, pak do Budišína, dále do
Berlína a poté do věznice Rottenburg. Dne 26. června 1942 byl v Berlíně odsouzen Lidovým soudním
dvorem k trestu smrti za velezradu
a 24. listopadu 1942 byl v Berlíně, ve
věznici Plötzensee, popraven.

Za svou odbojovou činnost byl
Cyril Pazdera ml. dne 25. října 1946
povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam. Dne 1. května
2019 mu jeho rodná vesnice Vlachová Lhota udělila Čestné občanství, obdobně, jako ho před téměř
sto lety udělila i jeho otci. Za účasti
zástupce obce Prakšice, armádního
generála Emila Bočka – posledního
žijícího letce RAF z 2. světové války
a zástupců ČS obce legionářské bylo
toto Čestné občanství předáno na
polní mši přímým potomkům Cyrila
Pazdery – jeho vnukovi a pravnučce. Ti si toho dne odpoledne přijeli
prohlédnout i naši vesnici Prakšice
a velmi se jim líbila. Tímto článkem
vzdáváme geneálu Pazderovi hold
i my v Prakšicích. Čest jeho památce.
Zapsal: František Buráň,
kronikář obce
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