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Slovo starosty
Barevný podzim maluje jako zkušený malíř. Stromy kolem
nás hrají všemi možnými barvami. Podzim je skutečně
nádherně barevné roční období. Pár teplých slunečních
paprsků nás ještě občas pošimrá pod nosem a prohřeje
naše tváře.
Užijme si proto poslední teplé dny. Třeba jen procházkou
přes obec, nebo okolí. Podzimní příroda se nám k tomu
přímo vybízí.
A při těch podzimních procházkách se dívejte kolem sebe.
Pozorně si všímejte svého okolí. Přemýšlejte o tom, jak se k
přírodě a naší vesnici chováte. Co se vám zdá, že je u nás v
obci užitečné a prospěšné a taky co vám tu chybí a co by se
mohlo zlepšit.
Nápadů na rozvoj obce není nikdy dost a někdy stačí jen
pouhá myšlenka a k realizaci se dá postupně dojít. Hlavní je
nebát se vyjádřit svůj názor.
Chodíme-li kolem sebe bez zájmu, nikdy nedocílíme
spokojenosti.
V posledním půl roce se nám podařilo dotáhnout do
konce několik plánovaných investic. Jsem rád, že se nám
daří realizovat spoustu věcí přesně podle našich plánů a
podle volebního programu. S tím vším úzce souvisí i námi
vypracovaný rozvojový dokument obce. Rozvoj obce totiž
nejde tvořit nahodile a bez plánování. Nad vším se musí
logicky a pečlivě přemýšlet a diskutovat.
K těmto plánovaným investicím, které se nám podařilo
realizovat v předchozích měsících, patří např. výměna
radiátorů v celé budově mateřské školy, která proběhla v
prvních dnech července. Za realizaci a precizně odvedenou
instalatérskou práci děkujeme Davidovu Bártkovi.
Mezi nejdůležitější investiční akce v letošním roce patří
dlouho diskutovaná realizace Prodloužení vodovodu a
kanalizace v místní části Záhumní.
Dvě lokality jsou dokončeny. V době, kdy píšu tento článek,
se provádí povrchové úpravy. Dílo by mělo být během pár
týdnů zkolaudováno.

Zbývá nám dodělat poslední plánovanou lokalitu. Snad
všechno vyjde podle plánu a se štěstím se nám podaří tyto
práce před zimou dokončit. Celý tento záměr obci pomůže
v jejím rozvoji. A je to tak potřeba vnímat. Je totiž důležité
myslet na budoucnost naší obce. Musíme si uvědomit, že
všechny plánované lokality, které byly v minulosti určeny k
nové zástavbě, byly bez inženýrských sítí. A trendy v územním
plánování jsou k novým lokalitám mimo zastavěné území
spíš skeptické. V budoucnosti je potřeba se spíš připravit na
demolice starých neobývaných domů a v těchto místech pak
stavit domy nové. Časy výstavby na zelených loukách jsou
podle nám nadřízených úřadů již pryč.
Vrátím se ale ještě k uskutečněným opravám. Důležitá byla
letos výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu.
Na první pohled možná nebylo vidět, v jak špatném stavu
krytina byla, ale ve skutečnosti nám do obecního úřadu
teklo. Tady se potvrdila má slova, že je důležité věnovat péči
o obecní majetek a jeho údržbu zvýšenou pozornost.
Letos jsme podali žádost o dotaci na restaurátorské práce
na sakrální památku z roku 1898. Jedná se o kříž u hlavní
cesty v místní části Dědina. Tato dotace z Ministerstva
zemědělství nám byla přidělena a máme dva roky na
realizaci. V současné době je křížek téměř zrestaurován.
Budeme čekat na stavební práce a úpravy okolí.
Články uvnitř čísla vám přiblíží další akce, které v průběhu
roku proběhly, nebo ještě proběhnou. A já bych chtěl touto
cestou poděkovat všem občanům, kteří se zapojují do
veřejného života a pomáhají naší obci. Tím myslím i členy
všech spolků a sdružení v naší obci. Daří se nám společně
budovat a zvelebovat si své nejbližší okolí v příjemné místo
pro život.
Děkuji vám všem za pozornost a přeji příjemné čtení nového
zpravodaje.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Zastupitelstvo obce Pašovice Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ
Zastupitelstvo obce Pašovice Vás srdečně zve na
které se letos koná ve čtvrtek 21. listopadu od 16 hodin
v kulturním sále v Pašovicích
K tanci a poslechu Vám zahrají harmonikáři.
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu ale jistě dává sbohem a tím se pomalu
blížíme ke konci roku, ale při ohlédnutí za letošním rokem
mám už nyní dobrý pocit z odvedené práce v našem spolku.
A to ještě nemáme vše za sebou…
Největší posun, či změna tento rok bylo založení sportovního
družstva žen z řad našich nových členek. Nejednalo se
jen o výrazné rozšíření naší členské základny a založení
sportovního družstva (které tady nebylo už pěknou řádku
let), ale taky celkové oživení naší činnosti.
Při zapojovaní nových členek do činnosti sboru a
seznamování s požárním sportem jsme začali postupně
zjišťovat, že naše technika už není to, co bývala a je potřeba
na ní zapracovat. Po prvních dvou trénincích stařičká požární
stříkačka přestala fungovat a nebylo jak dále cvičit. Její stav
už vyžaduje generální opravu, na kterou jsme spolu s dalším
vybavením zažádali o krajskou dotaci. Zároveň jsme však

nechtěli jen nečinně sedět a čekat a tak jsme po večerech
začali opravovat starší požární stříkačku, která byla roky
uložená ve skladu – na koleni a s minimálními náklady, za
to mnoho večerů práce několika lidí. A podařilo se nám ji
pro tréninkové účely zprovoznit, za což chci chlapům moc
poděkovat. K tomu předělaná klubovna u hasičské zbrojnice
a dalším mnoho plánů do budoucna.
Suma sumárum nám holky vlili novou krev do žil a mám
radost, že se věci začali posouvat tím správným směrem –
dopředu. Nejen přešlapovat na místě.
Už teď se na Vás všichni těšíme na hasičské zabíjačce 14.
prosince, kde pro Vás připravíme jako minulý rok spoustu
dobrot a hned z kraje příštího roku na hasičském plese.
Přeji vám hezký zbytek tohoto roku.

Nová tvář v knihovně
Milí knihomolové, knihomolky, i malí knihomílci, čtenáři,
čtenářky, a návštěvníci knihovny.
Jmenuji se Soňa Bartková a můžete mě nově vídat v Místní
knihovně v Pašovicích za knihovnickým pultem.
Knihy mě provází od malička, a jsou pro mě natolik důležité,
že se staly i mým zaměstnáním, a to v Knihovně Františka
Kožíka v Uherském Brodě.
Připravila jsem pro vás nové facebookové stránky knihovny.
Na těchto stránkách vás budu informovat o knižních
novinkách, akcích, tvoření, besedách, přednáškách, a o
všem, co se v knihovně bude dít!
Těším se na vaši návštěvu - nové i stávající čtenáře, ráda vás
všechny poznám a děkuji za projevenou důvěru.
Návštěvní hodiny knihovny v Pašovicích:
Každou STŘEDU od 16:00 do 18:00 hodin.

Víťa Komárek, jednatel SDH Pašovice

Přehled nejdůležitější investičních akcí
a oprav v roce 2019
Letošní rok si zastupitelstvo obce naplánovalo realizaci tří stěžejních investičních akcí.
•

Výstavbu nového vodovodního řadu v části obce Záhumní.

•

Výstavbu nové kanalizace v části obce Záhumní.

•

Výměnu střešní krytiny na budově obecního úřadu a výměna radiátorů v budově mateřské školy.

K plánům je ale vždy nutné počítat i s rezervou na opravy a údržbu obecního majetku. Pro přehled a představu o investicích
v obci vám předložím vyčíslení výše jmenovaných akcí.
Výstavba nové kanalizace v místní části Záhumní 1 301 000,- Kč
Výstavba nového vodovodu v místní části Záhumní 447 000,- Kč
Výměna střešní krytiny + opravy na budově obecního úřadu 650 870,- Kč
Opravy místních komunikací v obci 92 000,- Kč
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Úprava terénu za hospodářskou budovou
mateřské školy
Začátkem srpna jsme provedli terénní úpravy v prostoru za hospodářskou budovou mateřské školy. Tento prostor byl
desítky let neudržovaný. Prostor je v majetku obce Pašovice a proto jsme rozhodli pro jeho revitalizaci. Náletové dřeviny
a plevelné traviny byly odstraněny, prostor byl srovnán minibagrem a v samotném závěru jsme provedli osev travním
semenem. Za provedené zemní práce děkujeme panu ing. Tomáši Moravčíkovi a jeho firmě Ekopal Bohemia s.r.o. a našemu
zaměstnanci Josefu Gajdůškovi.
Prostor prohlédnul a prosvětlil se. A hlavně se stal bezpečným. Tráva se ujala. Zbývá ještě prostor oplotit tak, aby se naše
děti mohly nerušeně učit a hrát. S paní ředitelkou Štursovou řešíme možnost vypracování projektu moderní školní zahrady,
který by se řešil přes dotační titul.
Marek Beníček, místostarosta

Slavnosti vína
Letošní rok nám na Slavnostech vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti počasí moc nepřálo. Od rána bylo nebe
šedočerné a hrozilo každou minutou dešťovými kapkami. I
přes můj velký optimismus se toto nevlídné počasí bohužel
odrazilo na účasti a celkové reprezentaci naší obce na této
akci.
Je pochopitelné, že ne každý má tu energii a chuť prožít celý
den v kroji s deštníkem nad hlavou. A v téhle situaci nemám
nikomu za zlé, že si to na poslední chvíli rozmyslel.
Spíše bych chtěl v tomto krátkém příspěvku vyzvednout
odvahu a chuť skupince našich věrných spoluobčanů, kteří
se i přes nepříznivé počasí se mnou do Uherského Hradiště
vydali.

Byla to po teplých a slunných létech opravdová zkouška
odvahy. Zmokli jsme úplně všichni, ale v příjemné společnosti
stejně naladěných lidí to šlo „ustát“.
Bylo mi ctí nést náš prapor se znakem obce i v tom největším
lijáku, který se rozpoutal na náměstí těsně před tím, než jsme
se měli ukázat před hlavním pódiem. A jsem přesvědčený o
tom, že stejné pocity hrdosti prožívaly i dámy, pánové a děti
po mém boku.
Za reprezentaci naší obce všem zúčastněným děkuju a
opravdu a upřímně si vaší přítomnosti v Uherském Hradišti
vážím.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Ukončení prázdnin, aneb „Putování za
pokladem prastarých pašeráků“.
Každoročně se snažíme pro naše děti vymyslet rozloučení s prázdninami. Dokud nám nedochází nápady, tak je to skvělá
příležitost k tomu, aby se vyřádili úplně všichni. Nejen děti. Za kreativní nápady děkujeme Katce Hlavínové, která vymyslela
parádní Putování za pokladem prastarých pašeráků. Šlo o krásnou, téměř půldenní procházku po okolí naší obce. Trasa
vedla od obecního úřadu, kolem rybníku. Dále pak pokračovala přes louky a lesy směrem na Maršov, kde jsme si dali všichni
přestávku na odpočívadlech u školy. Poté jsme pokračovali přes les Březí směrem zpět do strání a k poldrům. Po nalezení
pokladu jsme všichni pokračovali na naše koupaliště, kde jsme se osvěžili a občerstvili. Celou cestu jsme postupovali podle
připravených indicií, které musely děti rozluštit. Někdy se u toho všichni opravdu zapotili, ale nakonec jsme úspěšně prošli
všichni trasu na 100%. Bylo to fajn zakončení prázdnin s parádně připraveným programem. Za to bych chtěl ještě jednou
poděkovat Katce Hlavínové.
Radim Karlík

Jan Rychetník- legionář, řídící školy
a odbojář
Jan Rychetník se narodil 18. 6. 1889 v obci Útěchovice,
okres Pelhřimov. Vystudoval učitelský ústav v Soběslavi a v
roce 1910 nastoupil jako učitel „jednotřídky“ na Petrůvce u
Luhačovic. Po dvou letech přešel učit na školu v Řetechově.
Mezitím získal v roce 1912 v Praze státní zkoušku z těsnopisu
a v roce 1913 v Brně absolvoval kurz hry na housle. Po
vypuknutí 1. světové války narukoval k 75. pěšímu pluku
rakousko-uherské armády. Získal hodnost svobodníka, ale už
21. 3. 1915 se dostal v pevnosti Přemyšl (v Haliči) do ruského
zajetí. Ruské zajetí trávil v Samarkandě a v Saratovské
gubernii. Tam byl konfrontován myšlenkou na vznik
samostatné republiky Čechů a Slováků a protihabsburským
postojem některých zajatců. Již 1. 5. 1916 proto vstoupil v
Caricynu do Srbské dobrovolnické divize formované v Rusku
z jihoslovanských zajatců a odjel do Oděsy. 31. 7. 1916 byl
odtud převelen již do 1. záložního pluku Československých
legií v Kyjevě. Jako zkušený stenografista byl v roce 1917
převelen do odbočky České národní rady v Rusku, jejíž
předsedou byl Tomáš Garrigue Masaryk. Na fotu č. 1 jsou
účastníci zasedání odbočky Československé národní rady
v Kyjevě v roce 1917. Jan Rychetník (na fotu je označený
písmeny JR a sedí před T.G.Masarykem) stenografoval
během pobytu T.G. Masaryka v Kyjevě většinu jeho projevů a
jednání. Postupně stoupal po služebním žebříčku a na konci
války již sloužil jako evidenční důstojník na štábu ČS legií.

Nakupoval suroviny a materiál pro jednotky ČS legií a rovněž
zajišťoval vyplácení žoldu. Při nakupování dřeva pro ČS legie
v Irkutsku se v roce 1918 seznámil s mladičkou 18 letou Zojou
Dimitrijevnou Gaňenkovou, dcerou onoho kupce s dřevem.
Po „tomto setkání“ mladičká Zoja otěhotněla. Jan Rychetník
už byl dávno pryč. Zoja to tak však nenechala. Za všechny
své peníze, které měla, koupila jízdenku na Transsibiřskou
magistrálu a dokázala si ho najít až v dalekém Jekatěrinburgu.
Tam po příjezdu oznámila přímému veliteli Jana Rychetníka,
že je jeho snoubenkou a už s ním zůstala. Dne 2. 2. 1919 jim
kamarádi legionáři v Jekatěrinburgu vystrojili svatbu a za půl
roku se manželům Rychetníkovým narodila dcera Taťjana.
Do vlasti se Jan Rychetník vrátil lodí z Vladivostoku kolem
Japonska, Singapuru, Sri Lanky a v závěru cesty loď proplula
Rudým mořem, Suezem a Středozemním mořem do Terstu.
Domů do Československa se vrátil dne 10. 6. 1920 po
dlouhých 6 letech, s kapitánskými výložkami, s manželkou
Zojou a roční dcerkou Taťjánou -viz foto č. 2.
Z armády se Jan Rychetník nechal demobilizovat a vrátil se
ke svému učitelskému zaměstnání. 1. 9. 1920 nastoupil do
Pašovic nejdříve jako učitel I. třídy a od roku 1921 byl již
jmenován řídícím zdejší školy. Na fotu č. 3 je Jan Rychetník
zobrazen společně s II. třídou pašovské školy v roce 1921.
Postupně se manželům Rychetníkovým v Pašovicích narodily

lidové. Mimo jiné žádali odluku církve od státu. Pro tyto
své názory se neměli rádi s kněžstvem a nejvíce s prvním
prakšickým farářem Františkem Dvořáčkem, který byl velmi
horlivý lidovec. Dle vyprávění Rychetníkových potomků
nebyla Zoja Rychetníková v Pašovicích šťastná. Pro místní
byla cizinkou „pravoslavného vyznání“. Když ji jednou
kněz z uvedených důvodů vykázal z kostela, vystoupil
demonstrativně z katolické církve i Jan Rychetník. Možná
proto se v roce 1930 účastnil Jan Rychetník neúspěšně
výběrového řízení na místo řídícího učitele do nedalekých
Šumic. V roce 1927 si Jan Rychetník postavil v krásné
přírodní lokalitě „Rajskot“ za Pašovicemi chatu, vysadil zde
ovocný sad a úspěšně zde včelařil a byl i aktivním členem
místního včelařského sdružení. Jan Rychetník se rovněž
významně podílel na založení místního Sboru dobrovolných
hasičů dne 1. 4. 1929 a stal se jeho prvním předsedou. Jan
Rychetník jako řídící pašovské školy psal školní kroniku a
jako dlouholetý zastupitel obce rovněž psal obecní kroniku
Pašovic. Zde mimo jiné v roce 1933 zaznamenal vývoj
oblékání dle vyprávění místních občanů. V roce 1934 odešel
Jan Rychetník z Pašovic učit do Brna. Odstěhoval se tam i
s celou svou rodinou. Jeden z důvodů byl i fakt, že jeho tři
dcery to měly v Brně jednodušší s docházkou do školy. V
té době totiž docházeli žáci z Pašovic do brodské měšťanky
každý den pěšky 7 km. Chatu v Pašovicích na „Rajskotě“ si
Jan Rychetník ponechal. V roce 1939 se stal ředitelem dívčí
měšťanské školy v Brně na Křenové.

ještě dvě dcery Ludmila a Zdeňka. Na fotu č. 4 z roku 1933 je
Jan Rychetník s celou svou rodinou v pašovském kroji. Dne 31.
5. 1923 založil Jan Rychetník místní jednotu Československé
obce legionářské se sídlem v Prakšicích. Na ustavující schůzi
bylo přítomno 20 legionářů ze 7 vesnic. Později sdružovala
až 36 členů, z 9 okolních vesnic (Prakšice, Pašovice, Maršov,
Kelníky, Velký Ořechov, Kaňovice, Částkov, Zlámanec a
Hřivínův Ujezd). Jan Rychetník se stal jejím předsedou,
jednatelem byl zvolen Antonín Ulčík z Prakšic a pokladníkem
byl zvolen František Žáček rovněž z Prakšic. Legionáři se
angažovali i politicky. Spolupracovali s národními stranami
proti nejsilnější místní straně - Československé straně

Po vypuknutí 2. svět. války vstoupil jako většina legionářů
do odboje proti nacismu. Stal se členem organizace Obrany
národa. Odboj proti nacismu začal již v den Mnichova a
to veřejným projevem na protestní manifestaci v Brně na
náměstí Svobody. Janu Rychetníkovi se podařilo rovněž
zachránit peníze (300 tis. Kč) nacisty zrušené brněnské
legionářské jednoty. Peníze, jak bylo Němci požadováno,
neodevzdal, ale včas je převedl na Svaz rodičovských
sdružení brněnských škol, který pro tento účel sám založil.
Jan Rychetník udržoval spojení s politickými vězni na
Špilberku prostřednictvím dozorců-legionářů. Začalo se o
něho zajímat Gestapo a dvakrát ho předvolalo k výslechu.
Nakonec musel před nacisty z Brna uprchnout na svou
chatu v Pašovicích. Zde spolupracoval s místní pašovskou
pobočkou organizace Obrany národa, kterou vedl ruský
legionář Antonín Coufalík. Na schůzce s penziovaným
generálem Otakarem Zahálkou ve Zlíně v říjnu 1941dostal

informace, že Gestapo je jim již na stopě. Dne 24. 10.1941
ho Gestapo hledalo v Pašovicích na chatě a tak následující
den odešel do plné ilegality. Následně se tři roky se ukrýval
na Humpolecku, odkud sám pocházel. Ukrýval se většinou
u příbuzných v Útěchovicích, Trucbábě a později v Jiřicích.
O těchto úkrytech věděl i jeho přítel pašovský učitel Jakub
Zajíc, který mu tam posílal potravinové lístky v dopisech
odesílaných z různých pošt. Jan Rychetník byl na Humpolecku
rovněž aktivní v místní pobočce Obrany národa, organizoval
zde odbojové skupiny a založil partyzánský oddíl. Ten však
byl plný konfidentů Gestapa. Jeden z nich ho vylákal na
smyšlenou schůzku do Havlíčkova Brodu, kde ho Gestapo
dne 18. 12. 1944 dopadlo. Tři měsíce ho věznilo, trýznilo
a vyslýchalo ve vězení v Táboře a poté byl deportován do
koncentračního tábora Terezín. Zatčeno bylo následně i
několik rodin, u kterých se Jan Rychetník ukrýval. Zatčena
byla celá rodina Hájkova a rodina Zámrzlova z Útěchovic
a rovněž mladí manželé Marie (rozená Rychetníková) a
Jan Točíkovi, kteří ho ukrývali v Jiřicích. Všechny odvezli
do Terezína, kde byli vězněni až do konce války. Manželé
Točíkovi byli v Terezíně popraveni. Poslední týdny války
trávil Jan Rychetník v Terezíně na cele smrti č. 44, kde čekal
na soud a popravu. Nakazil se tam skvrnitým tyfem a byl
přeložen do izolace, kde čekalo nakažené pomalé umírání.
Mezitím byl Terezín osvobozen a Jana Rychetníka tam nalezli
těžce nemocného a podvyživeného. Vážil 45 kg. Po návratu
k rodině byl dlouhou dobu v domácím ošetřování a poté se
léčil na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Brně. Po
zotavení se Jan Rychetník stal ředitelem na měšťanské škole
v Brně-Židenicích, odkud v roce 1953 odešel už do důchodu.
Manželka Zoja zemřela v důsledku válečných útrap již v
roce 1948. Jeho nejstarší dcera Taťjána Nosová vystudovala
medicínu a byla vynikající neuroložkou v brněnské nemocnici
u Svaté Anny. Primářkou se tam nestala jen díky tomu, že
odmítla vstoupit do KSČ. Jejímu kádrovému profilu rovněž
neprospělo, že její dcera, také Taťjana, emigrovala do SRN.
Chatu v Pašovicích na „Rajskotě“ Jan Rychetník pravidelně
navštěvoval i jako důchodce. Pobýval zde většinu roku a jen
na zimu se krátce vracel do Brna. Na chatě ho navštěvovala
celá jeho brněnská rodina. Nyní chatu na „Rajskotě“ vlastní
již pravnuk Jana Rychetníka.
Život Rychetníkům připravil i veselé chvilky. V 60. letech již
vzpomínaný učitel a kronikář Jakub Zajíc zjistil, že předkové
předního sovětského spisovatele Nikolaje Alexejeviče
Ostrovského (autor Jak se kalila ocel) pocházeli přes babičku
právě z Pašovic. Jmenovali se rovněž Zajícovi a odstěhovali
se někdy v 19. století do Ruska. Jakub Zajíc oslovil patřičné
orgány v SSSR a zorganizoval zájezd sovětských příznivců
spisovatele Ostrovského do Pašovic. Jednou, snad v
neděli odpoledne, seděla dcera Jana Rychetníka Ludmila
Rychetníková - Horáčková v Brně u kafíčka a poslouchala
rádio. Tam právě mluvili o tom, jak sovětská delegace hledá
předky Ostrovského v „Rašovicích“ u Slavkova u Brna. Místní
starosta a kronikář delegaci z SSSR marně vysvětloval,
že žádný rod Zajíců tam nikdy nežil a že předci slavného
spisovatele Ostrovského nemohou pocházet z Rašovic. Na to
soudruzi z delegace opakovali: „… že přece Rašovice jsou jen
jedny na Moravě a že odtud přece dostali pozvání od pana
Zajíce…“. Dcera Jana Rychetníka Ludmila to poslouchala a
jako poloviční Ruska po mamince hned pochopila, kde je

problém. Zavolala do rozhlasu a vysvětlila soudruhům, že
si spletli Pašovice a Rašovice, neboť v azbuce se čte „P“ jako
„R“. A tak delegace soudruhů z SSSR mohla konečně dorazit
do Pašovic. V budoucnu se tato „družba“ ještě několikrát
oběma směry opakovala. Sověti mohli navštívit těžce
dostupný západ a Pašovjané exotický východ...
Jan Rychetník se dožil 90 let. Na fotu č. 5 je Jan Rychetník již
jako 84 letý. Bydlel až do své smrti v Brně Husovicích u své
nejmladší dcery Zdeňky. Zůstalo po něm jen málo archivního
materiálu, protože většinu fotografií a další záznamy zničilo
Gestapo za války při domovních prohlídkách. Jan Rychetník
zemřel jeden den po oslavě svých 90 narozenin, tedy 19. 6.
1979.
To byl ve stručnosti život jednoho člověka, který učil v
Pašovicích 14 let a dalších 50 let tam pobýval většinu roku
na své chatě. Pašovský kronikář Martin Gajdůšek, který po
něm převzal psaní pašovské kroniky, tam o něm v roce 1934
napsal: „Byl nejen vynikajícím učitelem a pedagogem, ale i
ve veřejném životě dovedl plně uplatniti svých schopností a
zkušeností. Stál v čele pokrokových snah poválečných a často,
až příliš radikálně, se snažil své pokrokové názory vštípiti
širší veřejnosti, za což měl hodně nepřátel a nepříjemností…
Jeho činnost školní i mimoškolní dochází teprve po jeho
odchodu správného ocenění.“ Ano, Jan Rychetník byl
radikální. Většina legionářů se po návratu z Ruska totiž
vyznačovala určitou divokostí a rázností. To bylo způsobené
dlouhým obdobím bojů a chaotickým prostředím bolševické
občanské války v Rusku, kterým legionáři prošli a naučili se
zde hodně improvizovat. Jan Rychetník byl ale i zásadový a
odvážný. Svůj vztah k učitelskému zaměstnání projevil tím,
že jako kapitán legií, člen jejich vedení, nepokračoval ve
slibné vojenské kariéře. Naopak se nechal demobilizovat a
odešel učit do malé moravské vesnice. Svou odvahu dokázal

zase tím, že po obsazení Československa nacisty opustil svou ženu a jejich tři děti a odešel do ilegality,
kde v řadách Obrany národa aktivně bojoval proti zlu. Tak jako mnoho z jeho bývalých bratrů legionářů,
jak si mezi sebou říkali. Těchto jejich vlastností se proto bály všechny následné totality. Ať to byla ta
fašistická či později ta komunistická. V organizaci Obrana národa působilo v našem okrese Uherské
Hradiště 130 legionářů, z nichž nejméně 32 zaplatilo svou činnost životem. Článek se nabízí zakončit
legionářským pozdravem: „Věrnost za věrnost“.
Zapsal: František Buráň, Prakšice
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