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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme uprostřed letních prázdnin,
v období částečného rozvolnění po
druhé (nebo již třetí) vlně koronavirové pandemie. Od brzkého jara jsme
opakovaně žili v období různých protiepidemických opatření, která téměř zastavila život i v naší obci. Děti nemohly chodit do školy, dospělí nemohli
chodit do práce a pracovali z domova,
spoustě z nás se nevyhnul ani Covid 19
a museli jsme být nějaký čas v izolaci
nebo v nařízené karanténě.
I přes tato omezení jsme pokračovali v přípravě některých investičních
akcí, které jsme na letošní rok měli
naplánovány. Vyhlásili jsme veřejnou
soutěž na dodavatele stavebních prací
akce „Dostavba tělocvičny v Prakšicích“ a proběhly opravy v MŠ a ZŠ,
které jsou již dokončeny. Jednalo se
o vybroušení a nový nátěr parket v MŠ,
opravu dlažby v kuchyni ZŠ. Začátkem
srpna budou vyměněny poškozené
okenní žaluzie v MŠ a ZŠ.
V dubnu jsme od pojišťovny Generalli obdrželi finanční prostředky jako
náhradu za poškozený chodník k Vinohradům.
Firmou Strabag byla realizována akce „Zpomalovací práh a oprava
místní komunikace u hřiště“, myslím
si, že se stavba podařila a všeobecně se
řešení obyvatelům obce líbí.
V červnu jsme začali realizovat akci
„Využívání srážkových vod ZŠ“. Přesto,
že nás při realizaci čekalo několik překvapení v podobě již zapomenutých
a nefunkčních betonových šachet, betonových dvorků, elektrických kabelů,
spodní vody a podobně, mohu v současné době říct, že akce bude v termínu dokončena. Jsou osazeny dvě nádrže na dešťovou vodu, každá o objemu 1
m3. Jejich díly s ohledem na hmotnost
(vážily 10 tun a více) musel usazovat
jeřáb, který sám vážil 75 tun. Fotografie z montáže a vlastní nádrže jsou
k nahlédnutí v novinách.
Začátkem července byla podepsána smlouva o dílo s firmou SANIZO
na realizaci výstavby nové tělocvič-
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ny. V současné době jsou z tělocvičny a přilehlých prostor demontovány
všechny zařizovací předměty a okna.
Firma čeká na provedení demoličních
prací budovy, které má objednané externě.
Z tohoto důvodu nebudou moci
být v letošním roce a na začátku příštího roku žádné akce v sále. Týká se to
hodů, zabíjačky, setkání s důchodci,
plesů apod. Doufám, že příští rok na
podzim budeme moci tyto akce realizovat již v novějších prostorách a za
výrazně lepších podmínek.
Dále pokračují projekční práce
spojené s budoucí výstavbou rodinných domů proti základní škole na Záhumenicích. Proběhlo několik jednání
o možném způsobu napojení této lokality na vodu, plyn, elektřinu. Nakonec bylo dohodnuto řešení, které sice
není ideální, ale dá se realizovat bez
různých podmínek. Museli jsme provést hydrogeologické posouzení této
lokality s ohledem na možnost vsakování dešťových vod ze silnice III. třídy.
Proběhla tzv. vsakovací zkouška, kdy
jsme v díře o hloubce 300 cm sledovali pokles hladiny napuštěné vody za
24 hodin. Naštěstí se zkouška vydařila
a dešťové vody ze silnice můžeme odvést mimo ni a vsakovat do zeminy na
sousedním pozemku.
V červnu naši obec zasáhla bouř-

ka se silným větrem. I když neměla
takovou sílu a naštěstí nedevastovala
ve větší míře majetek občanů, přesto
vyvrátila stromy ve školní zahradě,
nenávratně poškodila památný strom
„planuši“ u kostela, vyvrátila lípu nad
obcí. Vítr dokonce vyvrátil 4 pomníky
na hřbitově. Pracovníci obce uklízeli
následky vichřice téměř 3 týdny. Některým občanům polámala ovocné
stromy na zahradách, poškodila střechy domů a hospodářských budov.
Na základě nového zákona o odpadech nebudeme již nadále dostávat
finanční prostředky za uložení odpadu na skládce firmy Rumpold, což do
budoucna naši finanční situaci dost
výrazně ovlivní. Dle nového zákona
finanční prostředky patří jen obci, na
jejímž katastru se provozuje „živá“
skládka. V současné době se to týká již
jen katastru města Uherský Brod.
Město Uherské Hradiště připravuje „Slavnosti vína“ v termínu 11.a 12.
září. Pro malý zájem jak „mladých“,
tak „ženáčů“ jsem dosud neobjednal
autobus. Pokud byste se chtěli slavností zúčastnit, zavolejte mně nebo napište e-mail co nejdříve. Pokud nás bude
alespoň 15–20 autobus objednám.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát klidné necovidové léto, a hlavně
podzimní měsíce bez omezení pohybu, návštěv, oslav a setkání.
J. Hefka

Borovice u MŠ
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Demontáž parket v tělocvičně

Demontáž plynového topení v tělocvičně

Lípa nad Prakšicemi

Montáž nádrže č. 1

Montáž nádrže č. 2

Pomník na hřbitově

Červenec 2021

Nová kanalizace u ZŠ

Poslední foto tělocvičny
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Smrk u školy

Tělocvična bez oken

Venkovní stroje na cvičení

Zpomalovací práh u hřiště

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 13. veřejného zasedání konaného ve středu 14.4.2021.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2038/1 v k.ú. Pašovice J. a M. Úředníčkovým, Uherský Brod za cenu 7
100,- Kč. Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
6. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 990010141_1/VB s firmou GasNet, s.r.o., Klišská
940/96, Ústí nad Labem za cenu 100,- Kč.
7. Schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo
9421000500/2021/4000236129 s firmou GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, Ústí nad Labem.
8. Schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova obce
Prakšice.
9. Schvaluje investiční záměr pro akci s názvem „Dostavba tělocvičny při ZŠ v Prakšicích“, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, výzva MF ČR VPS
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– 228 – 3 – 2021, podprogram 298D2280 – „Podpora
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.“
10. Schvaluje výběr dodavatele akce „Využívání srážkových vod Prakšice“ firmu BAVAK s.r.o., Uherské Hradiště za cenu 4 096 720,64 Kč. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
11. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené v pravomoci starosty obce a schvaluje rozpočtové
opatření č.2/2021.
12. Schvaluje poskytnutí investiční dotace na stavbu
„Schody ke kostelu“ Římskokatolické farnosti Prakšice
v částce 300 000 Kč. Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy za podmínky předložení dokumentace výběrového řízení na dodavatele a finančního
krytí této akce ze strany farnosti Prakšice.
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice ze 14. veřejného zasedání konaného ve středu 9.6.2021.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje předloženou účetní závěrku obce za rok 2020
bez výhrad.
6. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní
činnosti za rok 2020 ve výši 12 273 300,96 Kč převedením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
7. Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace za rok 2020.
Schvaluje převedení výsledku hospodaření v částce 91
839,17 Kč do rezervního fondu.
8. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OT-001030066391/001-PERF
s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno.
9. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene č. OT-001030065252/001-PERF
s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno.
10. Podle § 43 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
rozhoduje o pořízení změny č. 1 územního plánu Prakšice, ve které budou vymezeny části s prvky regulačního
plánu.
11. Neschvaluje rozdělení pozemku parc.č.3417 v obci a KÚ
Prakšice a prodej jeho části.
12. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2021.
13. Schvaluje výběr dodavatele akce „Dostavba tělocvičny
při ZŠ Prakšice“ firmu SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958,
Uherský Brod za cenu 31 379 000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo v případě
získání dotace na tuto akci.

Společenská kronika
V dubnu se dožil významného životního jubilea 85 let pan Joseff
Gajdůšek a 80 let pan František Varaďa.
V květnu se dožil 85 let pan Stanislav Buráň a 85 let paní Ludmila
Vlková.
V červnu se dožil 80 let pan Vojtěch Vlk.
V červenci se dožil 80 let pan ing.Jan Šťastný.
K významnému jubileu všem srdečně blahopřejeme!

Evidence obyvatel
1. Narození - 3
2. Přihlášení - 3
3. Úmrtí - 8
4. Odhlášení - 3
Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 25.7.2021 - 1017.

Literární soutěž
Každoročně pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském
Hradišti literární soutěž s názvem Píšu
povídky, píšu básně… Tentokrát na
příznačné téma Pod rouškou…
Za naši školu jsme poslali několik
prací, z nichž byly tři oceněny. Žáci
v posledním roce neměli moc příležitostí ukázat svůj talent, proto máme
velkou radost z takový výsledků. Šárka
Zálešáková získala 1. místo, Kryštof
Kočica 3. místo a Aleš Baránek čestné
uznání poroty. Všem gratulujeme!
Rouška
Rouška to je potřebná věc,
v dnešní době nutná přec.
Všem převelice sluší,
Doufám, že nebudeme mít odstáté uši.
V obchodech o látky strhl se boj,
mamka zavařila šicí stroj.
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Z tepláků párala nám gumičky,
padly na to oděvy dědy i babičky.
Na podzim jsme vyměnili
roušky za respirátor,
mamka vypadá v práci
jak Terminátor.
Svět musel zachvátit Covid,
abych mohl tuhle báseň vyhotovit.
Kryštof Kočica
VII. třída
Pod rouškou
Rouška nám přinesla velikou tmu,
rouška nám přinesla spoustu dlouhých
dnů.
Rouška nám přinesla bázně a strach,
co můžeme dělat¬? Už je to tak.
Životy se nám zpomalily,
už dlouhé měsíce jsme do školy nechodili.
Sedět ve škole je určitě lepší,
než při online hodině na počítači.

Ve zprávách všude Covid,
o čem jiném tak v této době můžeme
asi mluvit?
Nikde se nic moc neděje,
jen to kolik nakažených za den přibude.
Jsme pořád doma zavření,
je to jako být ve vězení.
Doufáme, že nemocných ubyde,
a pandemie již brzy pomine.
Šárka Zálešáková
VI. třída
Rouška
Roušku musíme každý mít,
jinak nikam nesmíme jít.
Jsou vidět i takoví,
kteří roušku nemají.
Porušují tak nařízení
a to vůbec správné není.
Ten, kdo brýle nosívá,
velké trable zažívá.
Když si roušku nasadí,
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brýle se mu zamlží.
Rouška zakrývá celé tváře,
někdy nepoznáme ani své známé.
Roušky jsou různé – bílé, modré,
s puntíkama,
každý jich má hodně doma.
Roušky se nosí na celém světě,
musíme to vydržet, než zas bude lépe.
Vojtěch Bednařík
VI. třída
Život pod rouškou
Ach to byla velká škoda,
v březnu zavřela se nám škola.
Museli jsme se učit on-line,
nemohli jsme ani ven na brusle in-line.
V létě pustili nás do světa,
na podzim korona v Česku opět vykvétá.
Roušky musíme znovu nosit,
nebo nás virus začne kosit.
Pod rouškou už se začínáme dusit,
ale musíme to pro zničení viru aspoň
zkusit.
Do obchodu musíme s rouškou,
u pokladny neplatíme troškou.
V říjnu přišlo to zas,
kdy jsme slyšeli ten hlas:
„Doma zůstat musíte,
jinak nemoc zkusíte!“
Doufáme, že se všechno v dobré obrátí
a ta šílená nemoc se ze světa navždy
vytratí!
Ondřej Blaha
VI. třída
Pod rouškou tmy
Vzbudil ho výkřik. Ano, určitě slyšel výkřik. Prudce se posadil a utřel si
čelo, na kterém vyrazily studené krůpěje potu. Kdo to vykřiknul? Možná
on. Asi zlý sen. Netušil, kolik mohlo být hodin. Všude byla tma. Začal
se soukat z vyhřáté postele. Spustil
nohy na studenou podlahu. Nečekal
to a chladem se otřásl. Asi nefunguje
topení. Po špičkách přistoupil k oknu.
Odhrnul závěs. Překvapila ho tma. Neobvyklá tma. Svoji ulici v takové tmě
dlouho neviděl. Vysadil proud, pomyslel si, proto ta zima a tma.
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Vtom v dálce uviděl blýsknutí. Ne
jedno, ale hned několik, rychle za sebou. To je zvláštní, co to může být?
Zakroutil hlavou. Posadil se zase na
postel. Měl pocit velké únavy. Něco
není v pořádku. Měl zvláštní nutkavý
pocit. Něco se stalo nebo stane. Neviděl. Najednou pocítil, že musí ven.
Neviditelná síla ho táhla pryč z pokoje, pryč z domu. Rychle na sebe hodil
oblečení, obul boty a nasadil čepici.
Stál na ulici.
Oči pomalu přivykaly tmě. Ulice
mu najednou připadala cizí. Pohlédl
za sebe. Ano, v tomto domě bydlí 12
let. Proč mu najednou všechno připadalo tak cizí? V dálce se znovu zablýsklo. Tentokrát se mu zdálo, že slyší
i vzdálené dunění. Obloha byla ale
jasná, plná hvězd. Nerozuměl tomu.
Kde jsou všichni? Žádná auta, žádný
obvyklý noční ruch tramvají, lidí procházejících se nočním městem. Jakoby
se ztratil všechen život.
Ale ne, najednou uslyšel kroky.
Velice tiché, téměř neslyšné. Přitiskl
se ke zdi. Čekal. Najednou ho uviděl.
Chlapec. Malý, možná jako on sám.
Nakračoval potichu jako kočka. Bázlivě se rozhlížel kolem sebe. Šel tak
těsně kolem zdí, že do něj málem strčil. Ale nestalo se tak. Cizí chlapec se
kolem něj proplížil a pokračoval ulicí
dál. Neváhal. Musel jít za ním. Snad
proto, že byl jedinou živou bytostí
široko daleko kolem. Snad proto, že
cítil, že jednoduše musí. Cizí chlapec
nesl úzkou tašku. Bylo vidět, že má
strach. Spěchal, klopýtal, snad únavou. Občas uprostřed cesty zastavil
a soustředěně naslouchal. Následoval
ho. Přemýšlel, kam jde. Teď. V noci.
Sám. Tak vystrašený.
Zazdálo se mu, že slyší nějaký
motor. Ano, blíží se nějaké auto. Konečně! Začínal si myslet, že celé město
vymřelo. Ten motor. Nevzpomínal si,
že by takový zvuk někdy slyšel. Určitě nějaký starší typ. Už vidí světla. Cizí
chlapec se začal třást. Hledal úkryt.
Přitiskl se do výklenku ve zdi. Byl vyděšený k smrti. Instinktivně se postavil
před něj. Ochrání ho. Jen nevěděl proč
a před čím ten chlapec utíká a skrývá
se. Najednou to pochopil. Kolem nich

projelo auto se znakem černého hákového kříže SS.
Polkl. To přece není možné. To
bude nějaký omyl. Zmocnil se ho pocit
paniky. Za sebou slyšel přerývaný dech
chlapce. Otočil se na něj. Byli u sebe
docela blízko. Chlapec se ale díval skrz
něj. Neviděl ho. Chlapec byl bledý, měl
černé oči a černé vlasy. Na to, že byla
zima, byl oblečený dost chatrně. Jeho
tvář by byla za jiných okolností milá
a přátelská. Teď byla ale poznamenaná
strachem. Cizí chlapec se pohnul dopředu. Pevně na prsou svíral aktovku.
Naslouchal. Bylo ticho. Vykročil do
ulice.
Následoval ho, teď už také zatížený
strachem a obavami. Nerozuměl ničemu. Bezděky se začal také plížit. Nevěděl kam a proč. Věděl jen, že musí
s tím cizím chlapcem.
Něco ho k němu poutalo. Nevěděl
co. Jisté bylo to, že cizí chlapec o jeho
přítomnosti neměl ani tušení. Jednoduše ho neviděl. Chtěl se ho dotknout,
třeba jen chytit za ruku, říct mu, že je
s ním, že ho neopustí. Zkusil to. Jeho
ruka projela prázdnem.
Odněkud se ozval vzteklý štěkot
psa a strohé hlasy. Nebylo to daleko.
Cizí chlapec skočil do nejbližšího křoví. Snažil se skrýt. On už to nestihl. Kolem rychlým krokem prošli dva vojáci
se psem. Pes, veliký vlčák, se vzpínal na
řemeni. Vojáci se zastavili a naslouchali. Vtom vyšel měsíc. Jasně osvětloval
uniformy vojáků SS. Stál jako přibitý
na místě. Německý pes začal čenichat
kolem něj. Dráždil ho jeho pach, ale
neviděl ho. Vojáci o něm také neměli
tušení. Pes začal čmuchat kolem křoví,
kam se ukryl chlapec. Ne, to se nesmí
stát. Vrhl se za ním a cizího chlapce
zakryl vlastním tělem. Ten o ničem
nevěděl. Strachem byl téměř bez duše.
Pes stáhl oháňku, zakňučel a odběhl.
Němci se naposled rozhlédli a odešli.
Chlapec pod ním byl zachráněný. Alespoň na chvíli.
Když se chlapec postavil, uviděl to.
Ten malý černovlasý kluk měl na prsou žlutou hvězdu. Z dálky se znovu
ozývaly výstřely.
Aleš Baránek
IX. třída
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Fotbalový turnaj ulic – 10. ročník
Už jen málo akcím se daří mít to
štěstí, že se uskuteční v pravidelném
intervalu, aniž by musela být vynechána díky covidové anabázi, za což
jsme rádi my, všichni fanoušci „pouličního“ fotbálku.
Tak stejně doufáme i v další časy
budoucí, kdy se snad dostaneme přes
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mutaci Delta až k té poslední Omega
a bude klid.
V tento jubilejní ročník si nakonec zasloužilo lahev sektu všech šest
zúčastněných mužstev, které se proti
sobě postupně utkali všechny navzájem, za účelem vytěžit pro svůj tým
co největší počet bodů.

S pocitem toho, že stojí na bedně na třetím stupínku, letos zažívali dávku euforie chlapi a kluci ze
Záhumní, podpořeni o nejlepšího
střelce turnaje Radima Sukupa,
o patro výš se podařilo vystoupat
kopálistům z Dolních Újezdů a na
nejvyšší pomyslný stupínek opakovaně vystoupali červení šuteři z ulic
Rybníky + Vinohrady, vyzbrojeni
nejlepším strážcem svatyně Robertem Pučkem.
Srdcařů turnaje bylo letos pět a to
všichni z ulice Malá Strana + Dědina, kteří to museli odmakat bez možnosti střídání.
Parta nadšených dětí si pak mohla rozdat medaile a ceny pro všechny
jmenované aktéry.
Těšme se pro tyto společné chvíle strávené spolu a ve veselí, je jich
v těchto časech potřeba.
Rosťa Němeček
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Rozloučení s planušů
Bouře s tornádem, která ve čtvrtek dne 24. 6. 2021
tak zpustošila Hodonínsko a Břeclavsko, se dostala až do
Prakšic. Naštěstí již nebyla tak silná a nezpůsobila velké
materiální škody. Jednu obrovskou škodu ale způsobila. Vzala nám naši „planušu u kostela“ (viz foto č.1). Při
bouřce že se rozlomily její hlavní větve a došlo i k podélnému „rozstěpení“ hlavního kmene stromu. Přivolaný
specialista „dendrologista“ doporučil její ořezaní a ponechání pouze torza.

Irenou Bandriovou do soutěže Strom roku 2008. V této
soutěži se dostala až mezi 12 finalistů a přestože nevyhrála
(zvítězila 680 let stará lípa v jihočeském Římově), vyvolaly tyto aktivity zvýšení zájmu spoluobčanů, ale i přespolních, o tento strom. Však si tento zájem plně zasloužila.
Společně s občany naší obce zažila planuša časy dobré
i zlé. Doprovázela je radostným pohledem, když je přinášeli do kostela ke křtu a tím smutným, když je odnášeli
z kostela na hřbitov. Byla němým svědkem mnoha událostí, které postihly na jedenáct generací našich předků.
Historie planuše
Teď se tedy naplnil její čas a tento fakt v nás vyvolává
Planá hruška (Pyrus Pyraster) za kostelem byla vy- smutek. Podobný, jako když zemře někdo blízký...
sazena na začátku ovocného sadu zvaného Manůj žleb.
František Buráň
Od nepaměti se jí říká „planuša u kostela“. Manův žleb
kronikář obce
založil začátkem 19 stol. tehdejší prakšický učitel Josef
Dubský, který do obce přišel v roce 1821, ale to už tam
planuša stála. Na nejstarší fotografii prakšického kostela,
zasvěceného Panně Marii, z roku 1895 (viz foto č.3) je
planuša vidět (vlevo na fotu) a její obvod byl na fotografii
odhadnut na cca 190 cm. Při dnešním obvodu 352 cm
lze předpokládat, že byla vysazena už někdy v roce 1750.
Možná tam dokonce již stála v době prvního prakšického kostela - staré dřevěné kapličky zasvěcené sv. Václavovi, ve které se sloužily mše svaté při pohřbech už od roku
1740. To, že se planuša dožila tak vysokého věku, bylo
dílem jejího „pevného kořínku“, získaného z kvalitní
spodní vody-asi stejné, jako je ta, jež vyvěrá ze starodávné studánky pod kostelem, ale zejména dílem toho, že se
jedná o „mezní strom“. Na mapě katastru Prakšic z roku
1827 je na místě, kde roste planuša zakreslen hraniční
mezník, který vyznačuje hranici mezi pozemky panskými a obecními. To, že planuša byla mezním stromem, je
patrné i z vyvýšeného prostoru, ze kterého roste. Mezní
strom byl v minulosti nedotknutelný a chráněn. Kdyby
ho někdo porazil, byl by co nejpřísněji potrestán. Hranice byly každé tři roky obcházeny a značky obnovovány.
Při obcházení a označování hranic pozemků bývali přítomni i mladí chlapci. Ti měli poručeno, aby se dobře dívali a aby si celý svůj život pamatovali pomyslnou hraniční čáru. Aby se jim to lépe vštípilo do paměti, dostali na
tom místě několik peprných ran lískovkou. Říkalo se, že
byly postiženému chlapci „vysázeny kopy“. Při obchůzce hranic v dubnu roku 1774 „byly vysázeny kopy“ patnáctiletému Františkovi Šůstkovi z Prakšic. Protože naše
planuša tam v té době již rostla, dostal chudák František
lískovkou asi právě u ní.
Na závěr „jejího života“, se dočkala dvou ocenění.
Dne 13. 2. 2004 byla naše planuša vyhlášena památným
stromem. Stalo se to na základě návrhu Ing. Barčíka - vedoucího Odboru ochrany přírody při Městském úřadě
v Uherském Brodě. Začátkem roku 2008 byla „planuša za
kostelem“ navržena tehdejší prakšickou místostarostkou
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Legionáři a odbojáři – díl II. Jan Rychetník
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 Čes-
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koslovenské 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 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
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Žáček rovněž z Prakšic. Legionáři se
angažovali i politicky. Spolupracovali
s národními stranami proti nejsilnější
místní straně - Československé straně 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
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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.
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. Kčs) 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 ne-
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mocnice 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 jim, 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 do-

chází 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,
kronikář obce
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