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PUSTIMĚŘSKÉHO ZPRAVODAJE. Jeho vydávání si vzala pod patronát nově
vzniklá Komise pro školství, kulturu a sport a měl by vycházet s půlroční periodicitou.
Ve zpravodaji budou zveřejňovány především aktuální informace týkající se
života v obci, různé příspěvky od místních organizací a další články, které by Vás
mohly zaujmout.
Věříme, že se zpravodaj v obecním podvědomí zabydlí a stane se nedílnou
součástí kulturního života obce.
Zpravodaj

je

možné

zhlédnout

i

na

webových

stránkách

obce

www.pustimer.eu.
Pokud budete mít zájem zveřejnit svůj příspěvek v dalším čísle, popř. nějakým
způsobem přispět ke zkvalitnění tohoto sdělovacího prostředku, pište na e-mailovou
adresu vlastecs@seznam.cz.
Mgr. Vlastimil Smékal
redaktor
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE PUSTIMĚŘ 2010 – 2014
Počet osob zapsaných do seznamu voličů ... …………………………………….1 301
Počet odevzdaných obálek …. ……………………………………………….……738
Volební účast ….. ……………………………………………………………..56,73 %

Kandidátní listina
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM

Hlasy
abs.
4 776
2 926
1 417

v%
52,37
32,09
15,54

Počet kandidátů

Počet mandátů

15
15
15

8
5
2

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Starosta: Mgr. Miloš Nevřala
Místostarosta: Milan Hynšt
Rada obce: Ľudovít Gulázsi, Ing. Richard Herynk, PhDr. Antonín Šmehlík
Zastupitelstvo obce: Petr Sedláček, Mgr. Vlastimil Smékal, Pavel Holub, Jaromír
Pospíšil, Ivana Rozehnalová, Pavel Hroza, Otakar Vávra, Ing. Marie Koutná,
Miroslav Raclavský, Jiří Sedláček
SLOŽENÍ VÝBORŮ A ODBORNÝCH KOMISÍ:

Finanční výbor
předseda: Ivana Rozehnalová
členové: Vojtěch Grepl, Petr Sedláček, Ing. Marie Koutná, Ing. Richard Balát

Kontrolní výbor
předseda: Miroslav Raclavský
členové: Otakar Vávra, Jiří Sedláček, Marie Němcová, Jan Suchý
Komise pro výstavbu
předseda: Ing. Miroslav Rozehnal
členové: Pavel Hroza, Jaromír Pospíšil, Bc. Marcela Kučerová
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Komise pro školství, kulturu a sport
předseda: Pavel Holub
členové: Mgr. Vlastimil Smékal, Mgr. Anna Hrozová, Pavlína Rozehnalová, Jan
Suchý, Denisa Olejníková, Yvona Lacinová, Jiří Sedláček
Komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí
předseda: Ing. Jitka Strouhalová
členové: Vojtěch Koutníček, Rudolf Štolfa, Karel Málek, Stanislav Smejkal, Marie
Klevetová

VÝTAH Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
NA ÚSECÍCH VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Část I.
Znečištění veřejného prostranství
Dle § 47 odst.1 písm.d) zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku proti
veřejnému pořádku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství a dle § 47 odst.2 cit. zák. lze za tento přestupek uložit pokutu do 1.000
Kč.
Část II.
Neoprávněná skládka odpadů
Dle § 47 odst.1 písm.h) zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku proti
veřejnému pořádku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa a dle § 47 odst.2 cit. zák. lze za tento
přestupek uložit pokutu do 50.000 Kč.
Část III.
Pořádek na pozemcích
Dle § 47 b odst.1 písm.d) zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku dopustí ten,
kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší
vzhled obce a dle § 47 b odst.2 cit. zák. lze za tento přestupek uložit pokutu do
10.000 Kč.
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Část IV.
Likvidace autovraků a elektrozařízení
(1)Dle § 69 odst.1 písm.a) zák.č.185/2001 Sb. o odpadech obecní úřad uloží pokutu
až do výše 20.000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku
tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu
se zákonem o odpadech.
(2)Dle § 69 odst.1 písm.b) zák.č.185/2001 Sb. o odpadech obecní úřad uloží pokutu
až do výše 20.000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku
tím, že odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich
zpětného odběru.
Část V.
Požární ochrana - vypalování porostů
Podle § 78 odst.1 písm.s) zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně je přestupkem na
úseku požární ochrany také vypalování porostů s možností uložení pokuty až do
25.000 Kč.
Část VI.
Ochrana ovzduší
Podle § 12 odst.1 písm.e) zák.č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je stanovena
povinnost provozovatelům malých stacionárních zdrojů znečišťování (tj. o
jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW) dodržovat přípustnou tmavost
kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem, a neobtěžovat kouřem a zápachem
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Nedodržení této povinnosti je přestupkem
na úseku ochrany životního prostředí podle § 45 zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích
s možností uložení pokuty až do 10.000 Kč.
Část VII.
Volné pobíhání zvířat
Podle § 13 odst.1 zák.č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je stanovena
povinnost učinit opatření proti úniku zvířat ve znění: „Každý je povinen zabezpečit
zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických
funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení
nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat.“ Novelou zákona o
ochraně zvířat proti týrání provedenou zák.č.291/2009 Sb. byl nově zařazen § 27
odst.2 písm.f) vymezující přestupek fyzické osoby jako chovatele, která neučiní
opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst.1, za který je možno uložit pokutu až do
výše 50.000 Kč.
Za OÚ Pustiměř
Mgr. Miloš Nevřala, starosta
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DEMOGRAFICKÁ STATISTIKA OBCE
Celkový počet obyvatel Pustiměře od počátku 90. let každoročně pozvolna
roste (s výjimkou r. 2006, kdy mírně klesl). Jestliže na počátku r. 1990 měla obec
celkem 1 370 obyvatel, ke konci roku minulého to bylo již 1 648 obyvatel. Za
posledních 20 let se tedy Pustiměř rozrostla o 278 obyvatel. Je to způsobeno
především díky kladnému saldu migrace (více osob se přistěhovalo, než
vystěhovalo), což souvisí s výhodnou polohou obce v sídelním systému spojenou
s výstavbou rodinných domů.
Tab.: Demografická statistika Pustiměře za r. 2010
Počet bydlících obyvatel (k 31. 12. 2010)
z toho muži
z toho ženy

1 648
798 (48,4 %)
850 (51,6 %)

Počet obyvatel ve věku 0-14 let
Počet obyvatel ve věku 15-64 let
Počet obyvatel ve věku 65 a více let

283 (17,2 %)
1 139 (69,1 %)
226 (13,7 %)

Narození celkem
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek celkem

21
23
-2

Přistěhovalí celkem
Vystěhovalí celkem
Saldo migrace

58
50
8

Celkový přírůstek
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zdroj: Český statistický úřad

V uplynulém r. 2010 se počet obyvatel obce zvýšil o 6 osob. Bylo to
zapříčiněno kladným migračním přírůstkem (o 8 osob více se přistěhovalo, než
vystěhovalo). Přirozený přírůstek byl záporný (- 2), více osob tedy zemřelo, než se
narodilo.
Věková struktura obyvatelstva Pustiměře je celkem příznivá. Ve srovnání
s okresními i celorepublikovými hodnotami je zde vyšší zastoupení dětské složky
(0-14 let) a nižší zastoupení obyvatelstva v poproduktivním věku (65 a více let).
Mgr. Vlastimil Smékal
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ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY NAVŠTÍVILI VÍDEŇ
V polovině května se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili jednodenního zájezdu do
rakouské metropole. Vídeň se pyšní mnoha architektonickými skvosty a počtem 27
zámků a více než 150 paláců zřejmě drží světový rekord.
První „povinnou“ zastávkou byl majestátní barokní zámek Schönbrunn, bývalá
letní rezidence císařské rodiny Habsburků. Právě tady se narodil císař František
Josef I. a strávil zde i poslední léta svého života. Zámek má 1 441 místností,
zpřístupněno jich je 45. Žáci navštívili celkem 22 místností, propojených do malého
okruhu, s audioprůvodcem.
V areálu zámeckého parku žáci shlédli Neptunovu fontánu (Neptunbrunnen),
v jejímž vrcholu se tyčí socha Neptuna, boha moře. Park je překrásně architektonicky
zakončen Glorietou (Gloriette), kterou tvoří dvě boční otevřené galerie a uprostřed je
kavárna, kde dříve snídala sama císařovna s císařem. Z tohoto místa je hezký výhled
na Vídeň.

▲ Účastníci zájezdu před Neptunovou kašnou v areálu zámku Schönbrunn

V centru Vídně si žáci prohlédli hrad Hofburg, odkud členové vládnoucí
dynastie Habsburků řídili dění v celém svém impériu. Část hradu je dnes sídlem
úřadu rakouského prezidenta. V samém srdci Vídně si žáci prohlédli i gotický dóm
sv. Štěpána (Stephansdom).
7

Další zastávkou byla císařská hrobka (Kaisergruft), pohřebiště panovnického
rodu Habsburků. Do hrobky se pohřbívá od roku 1633 a je místem posledního
odpočinku 146 šlechticů vládnoucí dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven.
Výlet byl zakončen v zábavním parku Prátr (Prater), jehož pouťové atrakce
doslova uchvátily všechny naše děti. Nejznámější atrakcí Prátru je 64 m vysoké obří
ruské kolo (Wiener Riesenrad). Z kabinek kola je pěkný výhled na ostatní atrakce i
rakouskou metropoli. Z dalších adrenalinových atrakcí si žáci nejvíce oblíbili různé
horské dráhy, kde se pohybovali rychlostí přes 80 km/h, hlavou dolů či řetízkový
kolotoč vysoký 60 m. Zajímavá byla i návštěva strašidelného hradu.
Mgr. Vlastimil Smékal

ZŠ PUSTIMĚŘ V PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Díky
komunitní
nadaci Tři brány se naše
škola dne 22. 6. podívala
do koncentračního tábora
v Terezíně. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých,
avšak krutých věcí jak o
životě v samotném ghettu,
tak i o vězení v pevnosti.
Viděli jsme pokoje Židů,
samotky, kobky, z nichž
šel mráz po zádech,
▲ Společné foto na Národním hřbitově v Terezíně
poznali jsme příšerné podmínky,
v nichž byli lidé nuceni žít, trpět a umírat. Nejvíce líto nám bylo, že takovou hrůzu
může připravit člověk člověku. Na památku zemřelých jsme alespoň rozžali svíčky u
pecí v krematoriu a na chvíli doufali, že je to pouze zlý sen. …Bohužel…není.
Nadace Tři brány nám zajistila oběd v restauraci Klobouk, kde jsou
zaměstnáváni mentálně postižení lidé. Obsluhovali nás skutečně skvěle, za což jim
patří uznání a dík.

Mgr. Kateřina Hrozková
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ZUŠ PUSTIMĚŘ
ZUŠ Pustiměř pracuje jako pobočka ZUŠ Ivanovice na Hané již 18 let.
Začínala výukou klavíru, výtvarného oboru (uč. Yvona Lacinová) a trubky
(PhDr. Miroslav Španěl). Posléze se výuka rozrostla o další obory (viz dále).
Umělecké obory navštěvuje v průměru 150 žáků ročně.
Cílem výuky je rozšíření obzoru žáka o základy hudební i výtvarné výchovy,
což se v nemalé míře odráží na citovém zrání dítěte. Není podmínkou mít
nadprůměrný talent v dané oblasti.
Žákům nadprůměrně talentovaným se věnujeme v oblasti koncertní činnosti,
výstav a soutěží. Nejvíce zájmu projevují tito žáci v přípravě na talentové zkoušky
škol uměleckého zaměření, pedagogické fakulty i střední odborné školy. O tuto
přípravu se zajímají průměrně 2 – 4 žáci ročně. Takový žák se musí připravovat ve
výtvarném oboru aspoň 3 roky a v hudebním nejlépe od 1. ročníku ZŠ. Jinak lze žáka
připravit v kratším termínu pouze za cenu jeho mimořádného úsilí.
Nástup žáků do ZUŠ je možný od 5 let a konečná hranice je konec studia
na SŠ. V této věkové struktuře je školné podporováno státem a činí 950 Kč na
hudební obor a 700 Kč na pololetí na výtvarný obor. Provozní náklady budov
podporuje OÚ Pustiměř. Z těchto důvodů se může školné pohybovat na nejnižší
přípustné hranici – 30 % nákladů na žáka. Téměř žádná ZUŠ u nás nemá takové
podmínky, aby mohla mít tak nízké školné. Nástup dospělých je také možný, ale již
bez zmíněných finančních výhod.
Obory:
•
výtvarný – kresba, malba, modelování
•
hudební – klavír, klávesy, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, zpěv, bicí
Personální obsazení pobočky ZUŠ v Pustiměři:
Yvona Lacinová (vedoucí, tel.: 737 609 538) – klavír, klávesy, výtvarný obor
Jana Krejsová – zobcová flétna
Monika Kľúčová – sólový zpěv
Katarína Straková – klavír, klávesy
Tomáš Dorazil – klavír, klávesy
Lukáš Krejsa – klavír, klávesy, bicí
Zdeněk Spáčil – hudební nauka, zobcová flétna, trubka
Aleš Zeman – zobcová flétna, klarinet, saxofon
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Absolventi:
saxofon - Ilona Štroblíková
výtvarný obor - Soňa Vojdulová, Veronika Fialová
klávesové nástroje - Kateřina Drmelová, Barbora Přikrylová, Petra Krejčiříková,
Tereza Barátová, Pavlína Šormová, Stanislava Žemličková
Yvona Lacinová

DĚTSKÝ DEN „HURÁ PRÁZDNINY“
Sobotní odpoledne 25. června patřilo v Pustiměři dětem. Mateřské centrum
Stonožka pořádalo již čtvrtý ročník dětského dne, který se opět vydařil. A to i díky
počasí, které nás nezklamalo ani tentokrát.
Hlavní atrakcí byly dva skákací hrady, o které byl velký zájem. Svědčily o tom
zástupy dětí před touto atrakcí. Děti si také mohly nechat něco namalovat na obličej
od paní Věrky Kučerové a její dcery Marcelky.
Zahájení bylo zpestřeno vystoupením dětského tanečního páru Michal Hudec a
Markéta Sehnalové, kteří všem ukázali, jak hezky tančí latinskoamerické tance.
Potom děti mohly soutěžit a tancovat na parketu spolu s klauny, kteří se starali
o jejich zábavu celé odpoledne. Děti dostávaly za splněné úkoly sladké odměny.
Na své si přišli i maminky a tatínci, kteří se nestyděli a zasoutěžili si jen tak
pro radost.
V přestávce vystoupila smíšená street-danceová skupina chlapců a dívek N-joy.
V další přestávce nabitého programu vystoupila děvčata ze ZUŠ Ivanovice pod
vedením paní učitelky Suchomelové.
Nakonec se losovala tombola, která byla opravdu bohatá a potěšila nejedno
dítko.
Během celého odpoledne si děti měly možnost opékat špekáčky a zakoupit si
něco ve stánku s cukrovinkami.
Děti si nakonec ještě prohlédly nové hasičské auto a vyzkoušely si na vlastní
kůži, jaké je to být hasičem.
Domů jsme odcházeli spokojeni, že všechno dobře dopadlo, vydrželo pěkné
počasí, nikomu se nic nestalo a s vědomím, že v Pustiměři jsou rodiče a lidé, kteří
jsou ochotni se dětem věnovat a při podobných akcích pomáhat.
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▲ Vystoupení street-danceové skupiny N-joy

Moc děkujeme všem nadšeným maminkám, které se podílely jak na přípravě
této akce, tak na celkové realizaci. Dále děkujeme všem sponzorům, Věře a Marcele
Kučerové, Obci Pustiměř a SDH Pustiměř, bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit. Ještě jednou Vám všem moc děkuji.
Pavlína Rozehnalová

FOTBALOVÝ KLUB PUSTIMĚŘ HODNOTÍ UPLYNULOU
SEZÓNU 2010/2011
Muži „A“ – okresní přebor
Uplynulá fotbalová sezóna byla pro „A“ mužstvo dospělých
z hlediska statistik jednou z nejúspěšnějších. Od postupu mezi okresní elitu v roce
2006 získalo mužstvo největší počet bodů (45), což však stačilo „pouze“ na 4. místo
v tabulce. Letošní vítěz ze Švábenic neměl mezi soupeři konkurenci, a tak zvítězil
zcela zaslouženě.
Ještě před zahájením sezóny se podařilo klubu vyřešit dlouhodobější problém
s útočníky, který se stal ještě více aktuálním po zranění Františka Adamce, s osmi
vstřelenými góly nejlepšího střelce sezóny 2009/2010. Vytouženou posilou byl
11

příchod útočníka Tomáše Kubíčka, jehož klub získal na půlroční hostování z HošticHeroltic, a který doplnil místo vedle domácího forwarda Smejkala. Oba dva útočníci
se gólově prosazovali a podzimní část sezóny 2010/2011 vyšla mužstvu Pustiměře
výborně. Po 14-ti odehraných kolech tým přezimoval na druhém místě tabulky.
V zimní přestávce řešil klub pouze prodloužení hostování Kubíčka a Tamáše,
což se v obou případech podařilo. Z hostování v Radslavicích se vrátil Jan Bartoněk.
Po operaci ramene však nemohli
trenéři počítat se Smejkalem, což
bylo první velké oslabení. To
však nebylo vše. Třízápasový
trest, později změněný pouze na
dva zápasy, si z podzimní části
odpykával Zbořil a po operaci
kolene se zotavoval Holub. Do
jarních odvet vykročila Pustiměř
domácím
utkáním
proti
▲ Domácí Petr Tamáš stíhá Roberta Lamkaše z Radslavic
Radslavicím, v jehož průběhu se
vážně zranil Patrik Novák a byl pro jarní část sezóny mimo hru. Remíza 0:0
odstartovala nepříliš povedené jaro. K absencím hráčů základní sestavy se v průběhu
jarních zápasů přidal postupně Švehla a Rozehnal a tak byli trenéři nuceni měnit
sestavu prakticky na každé utkání. I přesto bylo cílem mužstva umístit se mezi třemi
nejlepšími, o což hráči hráli až do posledního utkání. Po nevydařené remíze 2:2 doma
s Nesovicemi a porážce 0:4 v posledním utkání sezóny v Otnicích se však tento sen
rozplynul.
Hodnocení trenéra mužstva, Pavla Holuba: „Nebýt tolika absencí během jarní
části sezóny, troufnu si říci, že bychom po podzimu byli letos schopni bojovat o
druhou příčku tabulky a nebyl by to nereálný cíl! Štěstí nám bohužel nepřálo a neměli
jsme potřebnou kvalitu k lepšímu umístění. Čtvrté místo však není neúspěchem.
Pozitivně hodnotím přístup většiny hráčů k tréninkům a začlenění Martina Maděry do
základní sestavy mužstva. Myslím si, že má předpoklady k tomu, aby byl jednou jeho
platným hráčem. Musíme naopak zapracovat na taktické stránce a na tom, aby hráči
věřili v to, co dělají. V závěru jsme na hřišti působili dosti nesehraným a rozpačitým
dojmem. Hráči neplnili taktické pokyny a nedokázali na hřiště přenést to, co jsme
nacvičovali na tréninku. Potřebujeme do mužstva přinést zkušenost, což bude hlavním
cílem pro nadcházející sezónu.“
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Trenérské trio Holub, Popovič a Zabloudil mělo v sezóně 2010/2011
k dispozici tyto hráče:
Brankář:
Obránci:
Záložníci:
Útočníci:

Kotulán
Novák, Zbořil, Spodný, Spáčil, Kavečka, Kalvaster a Švehla
Rozehnal, Sedlák, Holub, Tamáš, Popovič a Bartoněk
Maděra, Smejkal, Kubíček, Snídal J.

V průběhu celé sezóny vypomáhali i někteří hráči „B“ mužstva: Lankaš,
Barát D., Raclavský, Polišenský, Indrych Pavel, Uhlíř, Snídal P., Zbořil M., Luska
Jiří, Jelínek, Hošek.
Muži „B“ – III. třída, skupina A
Mužstvo zažilo velmi nepodařenou podzimní část soutěže, kdy získalo pouze
7 bodů a umístilo se na samém chvostu tabulky. V jarní části však došlo k výraznému
zlepšení a konečný zisk 25 bodů nakonec stačil na celkové 12. místo ve
čtrnáctičlenné soutěži a hlavně na záchranu III. třídy i pro nadcházející sezónu.
Dorost – okresní přebor
Po roční pauze se mistrovských soutěží zúčastnilo i družstvo dorostu, které se
umístilo na předposledním, 8. místě tabulky. Vydařený závěr sezóny, kdy mužstvo
z posledních pěti utkání třikrát vyhrálo a jednou remizovalo, dává naději do další
sezóny. Velkým příslibem by mělo být zapojení Jana Brandýse a Radka Jachana,
kteří přichází z žákovské kategorie.
Žáci – okresní soutěž, skupina A
Po loňském 1. místě zažilo družstvo žáků další úspěšnou sezónu. Do
posledních kol bojovalo o obhajobu tohoto umístění, nakonec však skončilo se
ztrátou tří bodů na konečném 2. místě za vítěznými Hošticemi. Nejlepším střelcem
celé soutěže se stal Radek Jachan, který ve 22 utkáních vstřelil úctyhodných
52 branek. Do mužstva se velmi dobře zapojili talentování hráči z loňské přípravky,
především Roman Brandýs a Tomáš Jachan, kteří by v nadcházejících sezónách měli
patřit k hlavním oporám. Kvalitní výkony odváděly i dvě dívky, Vendula Brokešová
a Elena Klevetová, která zároveň hrála 1. českou ligu starších žákyň za FC Zbrojovka
Brno.
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▲ Pustiměřské naděje Kryštof Maňásek (vlevo) a Tomáš Jachan v ostrém souboji s protihráčem

Přípravka
Družstvo přípravky se v uplynulém ročníku mistrovských soutěží nezúčastnilo,
a to z důvodu nízkého počtu hráčů. Tréninky však probíhaly nadále pravidelně,
hráčský kádr byl postupně doplněn a v nadcházející sezóně se naše nejmladší naděje
představí v kategoriích mladší i starší přípravky.
Pavel Holub, Mgr. Vlastimil Smékal

ZPRÁVA SDH PUSTIMĚŘ
Sbor dobrovolných hasičů nefunguje jen jako zásahová jednotka, která pomáhá
profesionálním hasičům při požárech, živelných pohromách nebo odstraňování
bodavého hmyzu, ale také jako koníček, sport a kultura pro děti i dospělé.
Rok 2011 začal pro SDH Pustiměř stejně rušně, jako každý jiný. V prvním
únorovém víkendu se konal již tradiční Hasičský ples, jehož chystání nám zabralo
celý leden. Ples byl opět velice vydařený a i přes těžké úvahy o výběru kapely, jsme
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nakonec vsadili na osvědčenou Podboranku. Naše snaha byla zúročena hojnou účastí
na této akci, což pro nás bylo obrovským zadostiučiněním.
Ve třetím únorovém týdnu jsme
pořádali další akci, tentokrát pro dětičky
a to Maškarní karneval. Na tuto akci
jsme se speciálně těšili a s její přípravou
jsme si dali také nemalou práci.
Karneval začal průvodem masek a po
celé odpoledne byly děti provázeny
pohádkovými postavami a mohly si
zahrát zábavné hry, a také si zasoutěžit.
Bohatý program měl zázemí ve
▲ Maškarní karneval pro děti
sladkostmi a cukrovinkami vybaveném
bufetu. Sešly se zde spousty krásných masek a všichni, včetně dětí, se jistě dobře
bavili. Úspěch této akce nás umocnil v jejím opakování do příštích let.
Dětem se věnujeme na plný úvazek. V současné době zde fungují dvě družstva
přípravek (děti 3 – 6 let), dvě družstva mladších žáků (6 – 11 let) a jedno družstvo
starších žáků (11 – 15 let). První soutěží byl dubnový ZPV v Pístovicích a dále už
následovaly jen soutěže v požárním útoku. Naše družstva se účastnila všech závodů.
Za zmínku stojí jejich umístění na předních příčkách v posledních dvou měsících,
kdy se naše dřina konečně zúročila. Za všechny můžeme uvést soutěž v Dražovicích,
kde skončilo družstvo mladších žáků na krásném 1. místě (s časem 20, 91 vteřin) a
družstvo přípravky na 2. místě. Ostudu jsme neudělali ani na domácí soutěži
v Pustiměři, kde družstvo mladších žáků získalo 2. místo. Díky těmto úspěchům, a
samozřejmě šikovným rodičům, jsme získali finanční příspěvky od D-Klima,
Čalounictví Vitásek, ALNE zámečnictví Hořický i od jiných, za které se dětem
pořídili nové závodní dresy.
Tímto ještě jednou děkujeme sponzorům.
Jelikož závidíme našim dětem jejich úspěšnost, začaly jsme trénovat se ženami
a běháme ligu za SDH Radslavice. Zpočátku se nám příliš nedařilo, obrat ovšem
nastal na okresním závodě v Kučerově, kde jsme závodili v disciplínách štafeta
4x100 m, jednotlivec 100 m a v požárním útoku. Na této soutěži jsme se umístily na
skvělém 3. místě. Doufáme, že se nám bude dařit i nadále.
Mezi tím vším soutěžením jsme i letos, jako každý rok pořádali branný závod
pro ZŠ Pustiměř. Jako tradičně se děti rozdělily do družstev a běhali lesem po předem
vyznačené trase a plnily zadané úkoly. Celodopolední hra byla zaměřena hlavně
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naučným směrem, chtěli jsme děti vyzkoušet, popřípadě je naučit věci ze směru
zdravovědy, zeměpisu, všeobecného dění, ale také si mohly vyzkoušet svou fyzickou
kondici.
Dále jsme v tomto roce měli možnost z dotace, která přišla z JM kraje, vybavit
zásahovou jednotku a pořídit dva zásahové komplety Zahas IV, dvě zásahové přilby i
se svítilnami, které jsme dokoupili i k ostatním přilbám, které jsme již měli ve sboru
k dispozici, kalové čerpadlo, elektrocentrálu a Pracovní stejnokroje II. Tímto ještě
jednou děkujeme obci a JM kraji za obdrženou dotaci.
Přes letní prázdniny, kdy je činnost
s dětmi omezena, pořádáme týdenní tábor
a to nejen pro hasičské děti. Ten letošní se
uskuteční u Kunčiny Vsi na Blanensku
(13. – 20. 8.). Letní sezóna bude završena
Hodovou zábavou, konanou v sobotu
30. 7. v Sokolovně.
Na
podzim
plánujeme
sběr
železného šrotu, ale hlavně bude zaměřen
na naše nejmenší, a to pořádáním již
▲ Nejmladší hasičata
tradiční Drakiády (22. 10.) a Mikulášské
besídky, na kterou bude navazovat večerní Mikulášská zábava pro dospělé (3. 12.).
V následujícím roce nás čekají velké a tolik očekávané oslavy, protože SDH
Pustiměř bude slavit 130. výročí založení sboru, které bude spojeno s okrskovou
soutěží, a když se zadaří, i odhalením nově zrekonstruované koňky (ruční stříkačky).
Doufáme, že nám všechny naše předsevzetí a plány vyjdou a druhá polovina roku
bude stejně úspěšná, jako ta předešlá.
SDH Pustiměř

HODNOCENÍ ODDÍLU SPL PUSTIMĚŘ
V uplynulém období velmi úspěšně reprezentoval svou činností
Tělovýchovnou jednotu i obec oddíl sportovního lezení – SPL Pustiměř. Za dobu své
existence dosáhl již celé řady významných úspěchů nejen v domácí, ale i v zahraniční
konkurenci. Rovněž vychoval řadu špičkových závodníků – reprezentantů ČR, kteří
se vždy řadili a řadí k absolutní lezecké špičce u nás.
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Oddíl má k dnešnímu dni stabilizovanou členskou základnu, z níž většina jsou
děti a mládež do 18 let. Nejlepší z nich jsou zapojeny do celostátních soutěží českého
poháru mládeže a Tendon Cupu, kde dosahují výborných výsledků a řadí se mezi
nejlepší. Důkazem je vystoupení našich závodníků v uplynulé sezoně 2010, která
byla mimořádně úspěšná.
Jaroslav Vystavěl dokázal suverénním způsobem zvítězit v seriálu Českého
poháru mládeže v lezení na rychlost, když dokázal ve čtyřech z pěti závodů zvítězit a
jednou skončil druhý. Na Mistrovství ČR v této disciplíně obsadil rovněž 2. místo.
Romana Vlašínová obsadila ve stejné disciplíně celkové 2. místo a na
Mistrovství ČR skončila 3. V „královské disciplíně“ – lezení na obtížnost mládeže
obsadila v konečném pořadí 3. místo a na Mistrovství ČR mládeže vybojovala 2.
místo.
Kateřina Švecová obsadila
v celkovém pořadí Českého poháru
mládeže v lezení na obtížnost krásné
2. místo, na Mistrovství ČR pak
vybojovala 4. místo. Na jeden
z vrcholů své dosavadní kariéry si
musela počkat až na samý závěr
roku. Na mistrovství ČR dospělých
konaném
v Brně
dosáhla
historického
úspěchu.
V elitní
kategorii žen obsadila skvělé 2. místo
a stala se vicemistryní ČR za rok
2010. Svůj triumf pak podtrhla
celkovým vítězstvím v Českém
poháru dospělých. Poprvé v historii
se tak vítězkou této elitní kategorie
žen stala juniorka. Za toto skvělé
vystoupení a další výborné výsledky
v průběhu sezony, byla v anketě
„Sportovec roku“ vyhodnocena jako
▲ Nejúspěšnější lezkyně r. 2010 Kateřina Švecová
nejlepší juniorka v rámci okresu
v cestě Úsměvy na Lukovských skálách
Vyškov.
Do letošní sezony jsme vstoupili s jedním velkým pozitivem. Po úspěšné
rekonstrukci sokolovny a úspěšných jednáních s představiteli obce se nám podařilo
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vybudovat novou lezeckou stěnu v hodnotě zhruba 1 300 000 Kč. Tato stěna svými
parametry splňuje všechny podmínky určené pro pořádání nejvyšších soutěží v rámci
ČR, včetně mistrovství ČR. Důležitým faktorem rovněž je, že svou koncepcí splňuje
podmínky jak pro lezení úplných nováčků, tak pro trénink špičkových závodníků.
Spolu s krásným, ještě novotou vonícím zázemím pro návštěvníky, pak tvoří jeden
z nejhezčích lezeckých komplexů u nás. V současné době stěna slouží pro trénink
členů SPL Pustiměř, ale od září bychom ji chtěli otevřít a zpřístupnit pro širokou
veřejnost jak z Pustiměře, tak z okolí.
Jedním z důležitých cílů, které jsme si pro letošní sezonu stanovili, je rozšíření
členské základny. Tento cíl se nám díky spolupráci se ZŠ Pustiměř daří úspěšně
naplňovat a po náborové akci, iniciované ředitelem ZŠ - Mgr. Miroslavem Zourkem,
již máme vytvořené jedno družstvo úplných nováčků. Vybudování lezecké stěny
rovněž vytváří ideální podmínky pro další zkvalitnění tréninkové přípravy. Našim
závodníkům pak dává šanci posunout onu pomyslnou laťku zase o kousek výš a
nadále šířit dobré jméno nejen oddílu, ale i obce Pustiměř, jak u nás, tak i zahraničí.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k úspěšné realizaci této stavby a přispěli tak k vytvoření ideálních podmínek pro další
rozvoj naší činnosti.
Jiří Sedláček

NAUČNÁ STEZKA MELICKEM
Studentka 3. ročníku vyškovského gymnázia, Barbora Hinková z Pustiměře,
vypracovala v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) projekt na téma Pustiměř
a biskupský hrad Melice. „K problematice zaniklé slávy vesnice Pustiměř a hradu
Melice jsem se dostala před třemi lety v souvislosti se změnou bydliště. Byla jsem
stručně obeznámena s bohatou historií, která se s těmito místy spojuje. Věděla jsem o
zřícenině hradu Melice, klášteře, kostele a rotundě, ale nikdo v mém okolí mi
nepřinesl bližší informace,“ podotkla Barbora.
Projekt zvítězil v okresním kole a bude se pokoušet o úspěch i v soutěži pro
historiky s celorepublikovou konkurencí.
Právě nízká informovanost místních obyvatel o bohaté historii Pustiměře a
chybějící značení cesty vedoucí k hradu se staly důležitým popudem pro tvorbu její
práce.
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„Cílem mé práce je za pomoci obce vytvořit naučnou stezku, která by
informovala o existenci hradu a zájemce by na toto místo přivedla,“ řekla autorka.
Barbora vytvořila návrh značené stezky s naučnými tabulemi, na které by
chtěla umístit texty ze své práce, které by informovaly o zajímavostech z okolí
Pustiměřska. Opomenuty by tak neměly zůstat i další historické památky. „Stezka by
měla dále vést kolem zdejšího vinohradu a dále do historického centra kolem kostela,
rotundy a kaple,“ vyjmenovává dominanty stezky Barbora.
Ráda by tak přispěla ke zvýšení zájmu turistů, informovanosti obyvatel a
k rozvoji místního turistického ruchu.
Do svého projektu zapracovala i obrazové materiály, který dosud nebyly nikde
ke zhlédnutí. „V obrazových materiálech je vytvořen nový půdorys hradu, který
obsahuje i místnosti, které v tom původním nebyly. Dále je tam i trojrozměrná
vizualizace hradu,“ vypichuje zajímavé ilustrace talentovaná studentka.
Tvorba obrazových materiálů si vyžádala mnoho terénní práce. „S mým
odborným konzultantem z oboru pozemního stavitelství jsme vyráželi vyměřovat délky
jednotlivých částí hradu a tloušťku zdiva, aby mohl na základě těchto údajů sestavit
půdorys a následnou vizualizaci hradu,“ dokládá Barbora.

▼ Pravděpodobná vize hradu Melice

zdroj: Hinková, B.: Pustiměř a biskupský hrad Melice
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zdroj: Hinková, B.: Pustiměř a biskupský hrad Melice

Svou práci Barbora předala místními obecnímu úřadu, který by ji mohl využít
k realizaci naučné stezky.
Mgr. Vlastimil Smékal

PŘEDSTAVUJE SE HUDEBNÍ SKUPINA
„JEDNOU TÝDNĚ“
Hudební skupina „Jednou týdně“ vznikla v roce 2007 jako amatérský projekt
se zcela skromnými vizemi všech zakládajících členů. K Dušanu Barátovi (bicí),
Hynku Brunclíkovi (basskytara) a Pavlu Holubovi (elektrická a akustická kytara,
zpěv), se později připojil ještě Jiří Trávníček (akustická kytara), jehož působení
v kapele však trvalo pouze několik měsíců. V této době neměla kapela ještě svůj
název.
V roce 2008 se novým členem stal sólový kytarista Antonín Zabloudil, jenž
v minulosti působil hned v několika dalších kapelách a projektech a momentálně
hraje ještě s kapelou Argon. V té době vznikl i název kapely „Jednou týdně“.
V roce 2009 nahrála kapela ve studiu "Bojler" své první demo s názvem
"Z masa a kostí" a navíc přijala do svých řad dalšího člena. Byl jím saxofonista
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Jaroslav Voříšek. Jeho hudební nástroj ovlivnil nově vznikající písničky a logicky
přidal i na instrumentálním projevu celé kapely.
„Jednou týdně“ produkují svoji vlastní tvorbu a ještě do konce roku 2011
plánují vydání dalšího CD.

▲ Členové kapely: Dušan Barát, Antonín Zabloudil, Pavel Holub, Hynek Brunclík, Jaroslav Voříšek

Odehrané koncerty:
20. 03. 2010
Sokolovna Pustiměř
03. 07. 2010
Drysice
25. 09. 2010
B-29 Vyškov
28. 05. 2011
Apollo 13 Prostějov
20. 07. 2011
Želeč
Nejbližší plánovaný koncert:
06. 08. 2011
Drysice

Pavel Holub
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OBECNÍ KNIHOVNA MÁ ŠIROKÉ ZAMĚŘENÍ
Hlavní náplní činnosti knihovny je půjčování knih a provozování dvou
veřejných stanic internetu. Pro děti i dospělé pořádáme také odpoledne věnovaná
zábavě, sportu, vzdělávání a tvoření. Zábavnou formou se snažíme zvýšit povědomí
spoluobčanů o historickém významu místa a významných osobách kraje.
Připomínáme si výročí českých spisovatelů.
Zavedli jsme nově návštěvní knihovní službu v Pustiměři. Pro všechny
zajišťujeme potřebné knihy i ve Vyškově, a to jak v meziknihovním výpůjčním
fondu, tak v knižním fondu pro veřejnost, případně ve fondech dalších knihoven.
Pomáháme s orientací na internetu a připravujeme i potřebné, převážně studijní
dokumenty.
Pro malé čtenáře jsme vytvořili pamětní knihovní kartičky a pasy malých
čtenářů. Čtenáře navštěvujeme i v jejich prostředí – děti v Mateřské školce a
Základní škole, potřebné doma a dříve narozené občany na besedě.
Fotodokumentaci práce knihovny můžete vidět na našich internetových
stránkách: www.knihovnapustimer.wz.cz.

▲ Pasování prvňáčků na malé čtenáře
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Tab.: Seznam akcí pořádaných Obecní knihovnou Pustiměř v 1. pololetí roku 2011:
Datum

Akce

14. ledna

Odpoledne Vašich šikovných rukou.

2. února

Návštěva prvňáčků, děti soutěžili v přednesu básniček.

4. února

Povídání o letadlech a létání s panem Koutníčkem.

7. 2. - 30. 4.

Vystaveno dioráma (= speciální model, který má navodit dojem skutečnosti).

25. února

Odpoledne hádkové keramiky s paní Koutníčkovou.

4. března

Turnaj v dámě. I. místo: Matěj Zbořil a Tomáš Vystavěl, II. místo: Marcela

9. března

Návštěva v ZŠ v Pustiměři. Ukázka výtvarných a dalších prací žáků.

11. března

Glazování s paní Koutníčkovou.

18. března

Odpoledne velikonočních zvyků s paní Kučerovou.

25. 3. - 1. 4.

Výstavka papírových modelů pana Bánovského.

29. března

Beseda s důchodci - promítání historických fotografií.

1. dubna

Soutěž v páce. I. místo: Marcelka Ďuráčová a Štefan Gaži, II. místo: Anetka

4. května

Rytíř Rosťa pasoval nové malé adepty do čtenářského stavu (viz obr.).

květen

Výstava obrazů Petry Pospíšilové.

20. května

Bitva o melický hrad s pokladem a troškou historie a přírodopisu.

16. června

Vyvrcholil týden Pexesománie závěrečným turnajem.

22. června

Návštěva dětí z MŠ v knihovně.

průběžně

Knižní návštěvní služba v domácnostech

průběžně

Kreslení

průběžně

Hry

průběžně

Fotokronika Pustiměře

průběžně

Výstava prací žáků ZUŠ

průběžně

Výstava keramiky

průběžně

Výstavní obrázková plocha – výročí spisovatelů (leden, únor, březen)

průběžně

Účast na dalších akcích – viz fotogalerie na internetu
Koutek Petry Pospíšilové
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Na druhé pololetí roku 2011 připravujeme: „smaltování“, korálkové
odpoledne, šachový turnaj, vánoční zvyky, předvánoční keramické tvoření,
odpoledne s vánočními koledami, koutek dějin Pustiměřska a případně další aktivity.
Obecní knihovna v Pustiměři a veřejná stanice internetu
www.knihovnapustimer.wz.cz
Provozní doba od 1. července 2010
Den

dopoledne

odpoledne

Pondělí

-

16.00 – 18.00

Středa

9.00 – 11.00

16.00 – 18.00

Pátek

-

15.30 – 18.30

Jak si knihovna vedla v roce 2010:
Pustiměřská obecní knihovna si udržela dobré hodnocení, přestože se
vyměnilo její vedení. Od července 2010 vystřídala Darinu Pospíšilovou Mgr. Anna
Hrozová.
Počet výpůjčních hodin týdně: 9
Knižní fond k 1. 1. 2011: 5908 knih
Nákup knih na jednoho obyvatele: 12,37 Kč
Počet knih dovezených z výměnného fondu: 364
Zaregistrovaných čtenářů celkem: 154 (9,4 % obyvatel obce)
Počet výpůjček celkem: 4861 (průměrně 3 na jednoho obyvatele obce)
Počet fyzických návštěv knihovny: 2000
Počet návštěv internetu: 292
Z celkových 10 hodnocených ukazatelů zaujala Obecní knihovna v Pustiměři
7x 1. místo v rámci vyškovského okresu mezi neprofesionálními knihovnami v
obcích nad 1000 obyvatel.
Na Vaši návštěvu se těší pustiměřská knihovnice.
Mgr. Anna Hrozová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejstarší občané obce
Jan JÍRA

97 roků

Marie ŠMEHLÍKOVÁ

92 roků

Karel SLÁMA

91 roků

Anna KLIMEŠOVÁ

91 roků

Věra FIŠEROVÁ

90 roků

Marie MALÁ

90 roků

Růžena RADOMILOVÁ

90 roků

Věroslava BROKEŠOVÁ

89 roků

Zdenka ZBOŘILOVÁ

89 roků

Františka TRÁVNÍČKOVÁ

88 roků

Nejmladší občánci obce
Amálie ŠŤASTNÁ
Tadeáš ODEHNAL
Vojtěch GREBÍK
Aglája PECKOVÁ
Eliška HARENČÁKOVÁ
Ellen MALEČKOVÁ
Tomáš PŠENICA
Karel BRUNCLÍK
Vojtěch BUZRLA
Laura HYNKOVÁ
Jakub KAVEČKA
Matěj STRAŠÁK
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PLÁN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
29. 7.
Hodová diskotéka, pořádá FK Pustiměř, hraje DJ Jiří Hanák
30. 7.
Tradiční hodová zábava , pořádá SDH Pustiměř, hraje Yren Music
13. – 20. 8.
Letní tábor pro děti, Kunčina Ves na Blanensku, pořádá SDH Pustiměř
15. 10.
Nestárnoucí operetní melodie, účinkují členové Moravskoslezského národního
divadla v Ostravě a Slezského divadla v Opavě, pořádá OÚ Pustiměř
22. 10.
Drakiáda, pořádá SDH Pustiměř, ZŠ a MŠ Pustiměř
3. 12.
Mikulášská besídka pro děti, Mikulášská zábava pro dospělé, pořádá SDH Pustiměř
31. 12.
Silvestrovská zábava, pořádá FK Pustiměř, hraje hudební skupina CLASSIC

INFORMACE
Morava Pustiměř, družstvo podalo na OÚ žádost o vyjádření
k případné stavbě bioplynové stanice ke spalování biomasy.
Zastupitelstvo obce neučinilo v této otázce žádné zásadní rozhodnutí a
doporučilo svolat besedu s občany, na které vystoupí zainteresované
strany a nezávislí odborníci a vysvětlí danou problematiku.
O případném svolání besedy budete včas informováni.
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Občasník OÚ Pustiměř, povoleno OkÚ Vyškov pod číslem OkÚ/04/95.
Za obsah odpovídá Mgr. Miloš Nevřala. Neprochází jazykovou úpravou.

