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Vážení spoluobčané,
opět nám končí kalendářní rok a přichází období Vánoc, kdy častěji než jindy vyjadřujeme
svůj vztah ke svým blízkým, přátelům a známým.
Právě v tomto období bych Vám chtěl poděkovat jménem zastupitelstva obce i jménem
svým za Vaši práci pro rozkvět naší obce, ať již na poli zvelebování prostředí nebo organizováním
kulturně společenských akcí.
Jménem celého zastupitelstva obce přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemné a radostné
prožití Vánoc, svátků míru a radosti. Do nového roku 2012 vám přeji hodně zdraví, spokojenosti
a harmonie ve Vašich rodinách, úspěchy v zaměstnání a převahu radostí nad těžkostmi, které nám
život přináší.
Ať radosti a světlo prozáří sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku.
Mgr. Miloš Nevřala
starosta obce

Občasník OÚ Pustiměř, povoleno OkÚ Vyškov pod číslem OkÚ/04/95.
Redaktor: Mgr. Vlastimil Smékal, e-mail: VlastecS@seznam.cz
Za obsah odpovídá Mgr. Miloš Nevřala. Neprochází jazykovou úpravou.

VLASTI K OSLAVĚ, BLIŽ=ÍMU K OCHRA=Ě
V roce 2012 oslavíme 130. výročí založení Hasičského sboru v Pustiměři.
„S vděčností vzpomínáme zakladatelů
prvního hasičského sboru, jakož i těch, kteří
nezištně a obětavě, často s nasazením vlastního
života, pracovali pro lidsky krásnou myšlenku
hasičstva: Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně.
Začátky byly těžké. Neuvědomělost ochrany
proti ohni a národnostní rozpory zabraňovaly
rozvoji hasičstva, které asi
před 150 lety počalo se
dobrovolně organisovat na
podkladě spolkového zákona.
Po způsobu jiných obcí v
našem okolí, kdež byly již
obr. 1: Pustiměřští hasiči s ruční
sbory založeny a předcházely
stříkačkou v prvních letech své
činnosti.
požárům, bylo i v obci obr. 2: Josef Raušer,
Pustiměři
přikročeno
k
založení rolník z Pustiměře,
hasičského sboru, který v současné době zakládající člen
Hasičského sboru v
se čítá mezi nejstarší sbory nejen v okolí, Pustiměři.
ale i na Moravě.
Hasičský sbor v Pustiměři dne 2. června 1882 ustaven
pro Pustiměř, Německé Prusy a Zelenou Horu“, tolik kronikář
Rudolf Štolfa starší.
Zakládající člen Hasičského sboru v Pustiměři František
Drbal z č.p. 149 v Melicích vzpomíná: „Před tím hasilo se
obr. 3: František
ručními dřevěnými stříkači. Panští ve dvoře měli stříkačku, do
Drbal, Pustiměř 146,
zakládající člen
niž se nalévala voda. Při požárech dostavovali se také a
sboru.
pomáhali hasit. Není divu, že hašení ohně prostředky tak
nedokonalými bylo málo účinné a že se ukázala potřeba cvičeného sboru. Hasičský
spolek v Pustiměři založil na popud učitele Františka Pospíšila tehdejší starosta
František Janský č. p. 58 a rolník Josef Raušer č. p. 24. Hasičský spolek byl založen
2. června 1882 a pracovati začal 12. června, jak dovezli stříkačku. Prvním velitelem a
cvičitelem byl učitel Pospíšil. Spolek nebyl v prvních letech oblíben, hlavně u
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rolníků. Hasiči byli samá nižší třída a rolníci měli na ně platit. Přihlásil-li se který
selský synek a neměl-li hned zlatou čepici, vystoupil ze sboru hned po valné hromadě
ani na cvičení nešel.
Při začátku bylo zapsáno 86 členů činných z Pustiměře,
Německých Prus a Zelené Hory. Přispívajících bylo asi 20, ale
přestali býti brzy členy, neboť je omrzelo dávati 1 zlatku ročního
příspěvku.
Když se začalo cvičiti, zůstalo jenom
32 členů činných. Ti byli větším dílem
chudobní a každý činný člen si musel
kupovati šaty na cvičení i na parádu sám.
Proto “pádem” vystupovali. Z prvních členů obr. 4: Karel
Funtíček, zakládající
jsou dosud v roce 1923 naživu František člen Hasičského
Drbal z Pustiměře, č. p. 149, a František sboru v Pustiměři.
Koudelka z Německých Prus.
Při založení dostalo se spolku hojně darů od arcibiskupa
obr. 5: František
Fürstenberka, od preláta rajhradského
Koudelka,
zakládající člen
Benedikta
Korčiána,
rodáka
z
Hasičského sboru v
Německých Prus,
Vyškovského
Pustiměři.
cukrovaru, Živnostenského spolku, od
lékaře Františka Dudíka, obcí Pustiměře a Německých Prus.
Nejvíce finančních prostředků získali z Občanské záložny, jež
zaplatila první stříkačku a po letech i druhou. První stříkačka i
z výzbrojem (přilby, pásy, sekyry) stála 1.100 zlatých. Nářadí
(koše a žebře) se přikupovalo později “po
obr. 6: Josef Funtíček,
něčem”.
první velitel Hasičského
Čestnými členy byli lékař František sboru v 0ěmeckých
Prusích.
Dudík a hostinský František Novák.
Hasičský sbor v Pustiměři, dříve
náležející k 36. župě Vyškovské, se zúčastnil od svého založení
do roku 1923 všech požárů místních, počtem 37 a 22 požárů
přespolních.
“V polovině let 80. devatenáctého století život v Pustiměři
obr. 7: Prelát
byl nehlučný, domácký.” Národní uvědomění se již ale
rajhradský, P.
probouzelo. Někteří rolníci kupovali hospodářské knihy
Benedikt Korčián,
rodák z 0ěmeckých
a časopisy i sama obec předplácela časopis Moravskou Orlici,
Prus.
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jenž býval vyložen v obecním hostinci. Také výlety hasičů na něž byly zvány okolní
sbory, bývaly zabarveny vlastenecky a posilovaly národní sounáležitost.
Na pokyn župy hasičské ve Vyškově byl zřízen
samostatný Hasičský sbor v Německých Prusích a založen dne
2. ledna 1924. Prvním velitelem hasičů byl Josef Funtíček,
rolník č. p. 170, podvelitelem Vojtěch Dohnal, rolnický syn
č. p. 41, jednatelem František Janský č. p. 110, pokladníkem
Josef Šmehlík, vedoucí kamenného
lomu okresu vyškovského č. domu 171 a
zbrojmistrem František Janák č. p. 69,
kovář pracující v Šmídově továrně
obr. 8: Vojtěch
v Ivanovicích.
Dohnal, P. Prusy 41,
Oba hasičské sbory jak v
druhý velitel
Hasičského sboru v
Pustiměři, tak v Německých, dnes
0ěmeckých Prusích.
Pustiměřských
Prusích
úzce
spolupracovaly při likvidaci požárů a často pořádaly společné
schůze, na nich připravovaly ruku v ruce program výcviku,
obr. 9: František
prevencí požárů i kulturních podniků. Každoroční slavností Janský, P. Prusy 110,
od počátku jejich existence býval hasičský ples. Společně si první jednatel
Hasičského sboru v
připomínaly i svá významná výročí i úspěchy a životní i 0ěmeckých Prusích.
pracovní jubilea svých členů.
Záslužná práce pustiměřského i pruského hasičstva
pokračovala nejen v příznivých časech, ale i dobách
ekonomicky tíživých, stejně jako v letech válečných, kdy byla
jejich členská základna velice oslabena.
Práce hasičů je velice náročná a při
záchraně majetku i životů často dochází k
závažným poraněním, proto ve sboru
pracovala skupina sester i bratrů, kteří
obr. 10: František
poskytovali první pomoc postiženým hned
Janák, první sbormistr
na místě zásahu. Tito samaritáni, jak se
Hasičského sboru v
nazývali,
vytvořili
organizaci
0ěmeckých Prusích.
obr. 11: Hugo
Československého červeného kříže v Kühndl,
Pustiměři, v níž ve své záslužné práci pokračovali. Prvním bratrem dlouholetý velitel
samaritním byl František Sekanina, vyučený zedníkem, například Hasičského sboru
v Pustiměřských
v roce 1907 mu pomáhaly Jana Gregorová, Anna Pospíšilová a Prusích.
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Slávka Jakubíková. Z mladších si připomeňme Marii
Šedovičovou, Františku Schneiderovou, Vlastu Gregorovou,
Jindřišku Smékalovou a mnoho dalších, kteří se věnovali této
záslužné práci dlouhá léta.
Spolupráce obou sborů pokračovala i v poválečném období
nejen při výcviku, prevenci požárů a
odstraňování jiných škod, ale i na
obr. 12: Josef
kulturním životě obce, například při
Štolfa, dlouholetý
jednatel
přípravě oslav 900. výročí první písemné
Hasičského sboru
zmínky o Pustiměři, ostatků, plesů apod. Ze
v Pustiměřských
zasloužilých členů si připomeňme Hugo
Prusích.
Kühndla, Bohuslava Klimeše, Bohuslava
o
Indrycha, jenž pracoval s mládeží,
br. 13: Bohuslav
Antonína Jeřábka, Jana Srnce, Vladislava Klimeš, do roku 1977
Zbořila, Františka Zbořila, Karla Holušu, dlouholetý předseda
Františka Kaplánka, Františka Mlýnka, Hasičského sboru v
Pustiměřských Prusích.
Karla Smékala, Víta Pospíšila, Ladislava
Snídala, Vítězslava Pešku, Františka Raclavského, Josefa Štolfu,
Antonína Lamkaše a mnoho dalších. K jejich opětovnému spojení
obr. 14: Karel
došlo na Slavnostní slučovací shůzi dne 9. 12. 1977 za účasti
Holuša, první
předseda opětovně zástupců ostatních organizací v obci.
spojeného
Prvním předsedou se stal Karel Holuša, který dostal klíče od
Hasičského sboru v
Pustiměři.
nové požární zbrojnice postavené v akci "Z". Po roce 1989 se z
požárníků stali opět hasiči. Nyní Dobrovolný sbor hasičů v
Pustiměři vede starosta Stanislav Pospíšil, místostarosta Jan
Pospíšil,
velitel
Jan
Suchý a jeho zástupce
Vojtěch Štroblík mladší.
Zároveň si od 1. ledna
2005
v
organizaci
mladých
požárníků obr. 15: František
vychovávají
své Kaplánek, dlouholetý
zasloužilý člen,
nástupce. Na starosti je jednatel a předseda
má
Dana
Klíčová. Hasičského sboru v
Pustiměřských
obr. 16: Zleva Jan Suchý, velitel, a
Pravidelně
pořádají
Prusích a Pustiměři.
Stanislav Pospíšil, starosta Hasičského
Memoriál
Františka
sboru v Pustiměři se svými svěřenci.
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obr. 17: V popředí zleva Veronika
Pospíšilová, Zuzana Štroblíková a
Kateřina Klíčová, v pozadí zásahová
vozidla.

Kaplánka, spojený s ukázkou hašení pomocí
zásahového automobilu značky LIAZ, které
nedávno dostali do výzbroje. Každoročně se
účastní závodů hasičských sborů na okrese v
kategorii dospělých i dětí. V místě se plně
zapojují i do kulturního života obce vlastním
programem i podporou aktivit ostatních
společenských organizací.
Přejeme našim hasičům hodně úspěchů
do další práce.

Mgr. Anna Hrozová

FOTBALISTÉ PUSTIMĚŘE =A DRUHÉM
MÍSTĚ TABULKY
Fotbalový klub Pustiměř v současnosti reprezentuje
v mistrovských soutěžích šest družstev. Dvě družstva mužů a čtyři mládežnická
družstva (dorost, žáci, mladší a starší přípravka).
Kromě sportovní činnosti se členové tohoto klubu podílejí i na obohacení
kulturního života v obci, a to pořádáním několika akcí, z nichž můžeme jmenovat
Maškarní karneval pro dospělé, Stavění máje, Indiánské léto pro děti, Hodovou
diskotéku a Silvestrovskou zábavu.
Koncem jara proběhl po obci sběr železného šrotu.
Během prvního jarního utkání minulé sezóny proti Radslavicím uspořádal klub
charitativní akci, jejíž celý výtěžek byl věnován zdravotně postiženému Petru
Zahradníčkovi.
Za pomoc s organizací těchto akcí děkuje klub všem aktivním členům a dalším
zájemcům. Sportovní činnost byla zabezpečena díky velké podpoře Obce Pustiměř,
sponzorů, k nimž patří ZEPUS Pustiměř, Ekonomické stavby s.r.o., DREPOS s.r.o.,
AGROFIT CZ s.r.o. (Ing. Jaroslav Sumec), Truhlářství Tomáš Měšťánek, Bambusové
zboží Milan Hošek, družstvo MORAVA Pustiměř, BANADO s.r.o., L.A.S.O. s.r.o.,
GENERALI Pojišťovna a.s., firma SOPTÍK (p. Jiří Hučík) a několika jednotlivců.
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Umístění jednotlivých družstev po podzimní části soutěží
„Áčko“ mužů zažilo podařený podzim a přezimuje na 2. místě tabulky
okresního přeboru. Vrcholem bylo vítězství 3:0 nad rivalem z Radslavic. Nejlepším
střelcem mužstva se stal s 11 brankami Tomáš Kubíček, který před sezónou
definitivně přestoupil do Pustiměře z Hoštic-Heroltic.
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

1.
2.
3.
4.

Otnice
Pustiměř
Brankovice
Radslavice

14
14
14
14

11
9
9
7

2
2
2
5

1
3
3
2

Skóre

60 :
37 :
35 :
33 :

26
22
20
19

Body

35
29
29
26

▲ Brankář Kotulán chytá míč po rohovém kopu, přihlíží hráči Bartoněk a Rozehnal

„Béčku“ se podzim nevydařil a umístilo se na samém chvostu tabulky
III. třídy. Na jaře se dá očekávat těžký boj o záchranu v této soutěži.
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

1.
.
11.
12.
13.
14.

Vyškov B
.
Rychtářov
Kučerov
Opatovice
Pustiměř B

14
.
14
14
14
14

11
.
3
4
4
2

2
.
5
2
0
3

1
.
6
8
10
9

6

Skóre

75 :
.
26 :
21 :
29 :
25 :

15
45
45
49
47

Body

35
.
14
14
12
9

Dorost se umístil ve středu dvanáctičlenné tabulky. Hráči Milan Raus, Martin
Zbořil, Ondřej Klimek, Radek Jachan a Lukáš Kučírka nakoukli i do týmů mužů.
Jejich výkony jsou perspektivou do dalšího období.
Pořadí

1.
.
7.

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

11
.
11

10
.
5

0
.
1

1
.
5

66 : 9
.
34 : 21

30
.
16

Otnice
.
Pustiměř

Žáci se úspěšně vyrovnali s odchodem několika hráčů do
kategorie dorostu. Hráči Daniel Martínez Puche, Ondřej Nohel,
Adam Popovič a Jan Pospíšil navíc střídavě startovali v SK
ROSTEX Vyškov, kde patřili k oporám svých družstev, stejně
jako Elena Klevetová v FC ZBROJOVKA Brno.

Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.
.
7.

Nesovice
.
Pustiměř

11
.
11

10
.
4

0
.
3

1
.
4

63 : 7
.
32 : 26

30
.
15

Po roční pauze se mistrovských soutěží zúčastnilo i
družstvo přípravky, a to rovnou v obou kategoriích – starší i
mladší.
▲ Žák Ondřej =ohel
Cílem klubu v této nejmladší věkové kategorii je s pohárem k 100. brance
vstřelené ve své kariéře
vychovávat a rozvíjet budoucí talenty, pozitivně ovlivňovat
jejich zdraví, sdružovat je a vyplňovat tak jejich volný čas a aktivně spolupracovat
s rodiči.
Do utkání nastoupilo přes 20 hráčů, které bouřlivě podporovaly početné
skupinky rodičů a se zájmem sledovaly jejich počínání. Nejužitečnějším hráčem
v kategorii starší přípravky byl vyhlášen Jiří Hučík, u mladších byl oceněn Matěj
Zbořil. Nejlepším střelcem starších se stal Martin Školař se 6 brankami, u mladších
Andrés Martínez Puche, který rozvlnil síť soupeře celkem 24krát.
Fotbalový klub přeje všem šťastné a příjemné prožití svátků vánočních a
úspěšný vstup do nového roku 2012, jehož příchod můžete společně oslavit na
Silvestrovské zábavě v místní Sokolovně.
Vlastimil Smékal, Pavel Holub
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ROZHOVOR S HRAJÍCÍM TRE=ÉREM "ÁČKA"
PAVLEM HOLUBEM
Jak byste komplexně zhodnotil výkon mužstva po polovině soutěže?
„Zvládli jsme výborně začátek podzimu. Po facce v 9. kole v Pačlavicích jsme se
hned oklepali vysokým vítězstvím proti Mouřínovu, ale pak už jsme na to nedokázali
souvisle navázat. Myslím si, že máme
v současnosti velice vyvážené mužstvo,
které má na všech důležitých postech dobré
fotbalisty. U nás je to hodně o psychice a o
tom, jak si hráči věří. Dalším hodně
důležitým aspektem úspěchu je snaha o
důsledné dodržování taktických pokynů od
trenérů, což se nám vždy nedařilo plnit.
Když to hráči přijmou a budou tomu věřit,
měli bychom být úspěšní. Nechci být až
příliš náročný. Při pohledu na tabulku jsem
samozřejmě spokojený, ale jak jsem již
zmínil, mohlo to být lepší. Pro mě osobně
je důležité i to, zda budou chtít hráči
v rozdělané práci dále pokračovat.“
=a první Otnice ztrácíte 6 bodů. Myslíte, že může být reálné tento náskok
během jara smazat a zaútočit tak na nejvyšší příčku?
„Záleží jen na nás. S Otnicemi hrajeme hned první jarní kolo a bude to pro nás
důležité utkání. V něm se ukáže, zda jsem schopni se porvat o čelo tabulky. Pokud se
to podaří, nesmíme pak udělat chybu a plnit to, co jsem zmínil v předchozí
odpovědi.“
Výraznou posilou do realizačního týmu se zdá být příchod trenéra Michala
Beneše. Jak se vám s ním spolupracuje?
„Musím říci, že velice dobře. Jsem rád, že moji nabídku přijal a mohu s ním
spolupracovat. Na nic si nehraje a od začátku se snaží do mužstva přinést něco
nového. Myslím, že i naše názory na fotbal jsou podobné. Pro kabinu je to z mého
pohledu velký přínos.“
8

Ukončení kariéry oznámil Roman Zbořil. Lze takového hráče vůbec nahradit?
„Bohužel se s tím musíme smířit. Alespoň prozatím. Roman má své velké fotbalové
přednosti, ze kterých mužstvo hodně těžilo a spoléhalo na jeho výkony. Musíme
vnímat skutečnost, že už na hřišti nebude a přizpůsobit se tomu herně i hráčsky.
Navíc v podzimní části určitě patřil mezi 3 nejlepší hráče mužstva. Tento typ hráče
momentálně nemáme.“
Chtěl byste vyzdvihnout některé další individuální výkony?
„Fotbal je v první řadě hlavně kolektivní hra. Je však pravda, že mě hodně hráčů
svými výkony mile překvapilo. Kromě Romana Zbořila chci zmínit například Honzu
Bartoňka, kterého jsme stáhli z ofenzívy na pravý kraj obrany a on tam odvádí docela
dobrou práci. Škoda, že mu pracovní povinnosti nedovolují startovat pravidelněji.
Výborný podzim odehrála dvojice středních záložníků Marek Rozehnal a Jirka
Sedlák. Jirka patří mezi nejvíce poctivé hráče, co se týče přístupu k tréninku a
k fotbalu vůbec. Má k tomu navíc i vynikající rodinné zázemí. Jsem moc rád, že se
daří Tomáši Kubíčkovi v útoku a že nás jeho branky drží na předních místech
tabulky. Jedno jméno jsem si přece jen nechal na závěr. Jde o Petra Spodného. Petr
podle mě odehrál vynikající podzim a jeho výkony byly ze všech hráčů
nejvyrovnanější. Zlepšil i tréninkovou docházku a morálku, což je také jednou
z příčin jeho formy.“
Můžete nastínit, které posty byste chtěl na jaro posílit nebo na nich zvýšit
konkurenci?
„Budeme řešit post po Romanu Zbořilovi, ale také posty krajních hráčů.“
Můžete nastínit, jak bude probíhat zimní příprava?
„Příprava začne na konci ledna v domácím prostředí. V únoru odjíždí mužstvo na
čtyřdenní soustředění do Luhačovic. Konkrétní plán přípravy a přípravných utkání
bude vyvěšen na webových stránkách klubu.“
Děkuji za rozhovor.
Vlastimil Smékal
Celý rozhovor si můžete přečíst na webových stránkách klubu pod odkazem:
http://www.fkpustimer.banda.cz/webs/f/fkpustimer/usr_files/file/rozhovor-PH.pdf
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HOD=OCE=Í ODDÍLU SPL PUSTIMĚŘ ZA ROK 2011
V uplynulém roce velmi úspěšně reprezentoval Tělovýchovnou jednotu i obec
svou činností oddíl sportovního lezení - SPL Pustiměř. Za dobu své existence dosáhl
již celé řady významných úspěchů nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci.
Rovněž vychoval a nadále vychovává celou řadu špičkových závodníků, kteří se vždy
řadili a řadí k absolutní špičce u nás. Nejinak tomu bylo i v letošní sezoně, která nám
připravila řadu komplikací, s nimiž jsme se museli v jejím průběhu potýkat. Nicméně
všichni naši závodníci zvládli svá finálová vystoupení na výbornou, takže ji můžeme
hodnotit rovněž jako vydařenou.
Největší dávku smůly si vybrala naše nejlepší lezkyně Kateřina Švecová. Ta
začala letošní sezonu skvělým způsobem a jednoznačně prokazovala svoji vysokou
kvalitu. V obou kategoriích Českého poháru a to jak v dospělých, tak i mezi mládeží
figurovala po jeho první polovině s přehledem na medailových pozicích. V
prázdninové přestávce si nejprve nešťastně poranila nohu a na měsíc musela na lezení
zapomenout. Bezprostředně po návratu k tréninku si pak poranila úpon na předloktí a
tím pro ni v podstatě úspěšně rozjetá sezona skončila. Katka však prokázala jak je
velká bojovnice. Zatnula zuby a s nepříjemným a bolestivým zraněním absolvovala
Mistrovství ČR mládeže v Chocni. V závodě samotném bojovala více sama se sebou
než se soupeřkami, přesto se dokázala probojovat do finále, kde obsadila 4. místo. O
týden později absolvovala ještě Finále Českého poháru mládeže, které se konalo ve
Svitavách. S obrovským zdravotním handicapem a s velikým sebezapřením dokázala
v tomto finálovém závodě zvítězit a v celkové klasifikaci Českého poháru mládeže v
lezení na obtížnost pro rok 2011 obsadila krásné 2. místo. Před takovým přístupem
nezbývá než smeknout.
Další výborný pustiměřský závodník Jaroslav Vystavěl se v letošní sezoně
specializoval na disciplínu - lezení na rychlost. Že si zvolil správnou cestu nejlépe
prokázaly jeho letošní výsledky. Celou sezonu procházel naprosto suverénně a
zejména ve dvou závěrečných závodech, které se konaly v Příboru a v Břeclavi
potvrdil, že si svou formu načasoval dokonale. V obou dokázal jednoznačně zvítězit a
po zásluze se tak stal i celkovým vítězem Českého poháru mládeže v lezení na
rychlost pro rok 2011. Nemalý podíl na jeho úspěchu má jistě i jeho trenér a otec v
jedné osobě, který s ním celou přípravu i celý seriál absolvoval.
Druhá polovina sezony však ukázala také své světlé stránky. Po úspěšném
jednání náš tým posílila i další výborná juniorka, (a vlastně i bývalá členka oddílu)
Jana Vincourková. Ta po předchozím angažmá ve Vyškově, resp. později i v Brně u
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nás na nové stěně našla ideální tréninkové podmínky i prostředí, a tak lze říci, že do
příští sezony přibude další želízko v ohni. A máme se jistě na co těšit. Jana patří k
absolutní špičce českého lezení ve své kategorii a letos si odbyla i úspěšnou premiéru
v Evropském poháru v rámci české juniorské reprezentace. Ambice do budoucna má
hodně vysoké, jen je uskutečnit.
Dalším výrazným pozitivem jsou pak naši nejmenší. V letošním roce po
úspěšném náboru přibylo do oddílu 7 nových členů, tentokrát vesměs z Pustiměře. Je
někdy až neuvěřitelné sledovat, s jakou chutí a elánem jdou do každé cesty a do
každého tréninku. Jak krůček po krůčku překonávají strach a první problémy a
stoupají po náročné cestě za dokonalostí a úspěchem. A také to, že již dokázali
zvládnout spoustu prvků lezecké abecedy, což prokázali při své závodní premiéře,
která proběhla 6. 12. 2011 na Vánočním poháru v Lipníku n. Bečvou. Ve startovním
poli čítajícím na 50 závodníků se naši rozhodně neztratili a patřili mezi nejlepší. Mezi
nejmladšími děvčaty ozdobila
svůj premiérový start 3. místem
Veronika Pospíšilová, mezi
chlapci kategorie B dokázal
Daniel
Čudovský dokonce
zvítězit. Medailovou sbírku
zkompletovala svým 2. místem
Veronika Oprchalová mezi
děvčaty kategorie B. Všichni
tímto
svým
premiérovým
vystoupením prokázali svůj
talent a obrovskou perspektivu.
Pokud jim nadšení, poctivý
přístup a samotná radost z lezení
vydrží, tak o nich v budoucnu
dozajista ještě uslyšíme.
Závěrem
je
nutno
zdůraznit, že všechny výše
uvedené výsledky mají jednoho
společného jmenovatele. Tím je
nově zbudovaná kvalitní lezecká
stěna oddílu při TJ Pustiměř,
bez jejíž existence si dnes již
▲ Veronika Oprchalová při své finálové cestě
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činnost oddílu nikdo nedokáže představit. Její vybudování otevřelo našim
závodníkům nové možnosti a dalo jim především možnost pravidelného,
systematického a kvalitního tréninku. Bez těchto tří aspektů je v dnešní době cesta na
absolutní špičku naprosto nemožná. Nutno rovněž podotknout, že stěna neslouží
pouze pro trénink závodníků, ale i pro širokou veřejnost jak z Pustiměře, tak i z okolí.
Každý má tak možnost vyzkoušet si alespoň základy tohoto atraktivního sportu.
Také nelze opomenout všechny, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
úspěšné realizaci této stavby a přispěli tak k vytvoření ideálních podmínek pro další
rozvoj naší činnosti.
Jiří Sedláček
předseda oddílu

I=FORMACE Z MATEŘSKÉHO CE=TRA
STO=OŽKA PUSTIMĚŘ, O.S. ZA ROK 2011
Pravidelný provoz:
• Každé pondělí od 16:00 - do 17:00 (šatna se otevírá v 15:45) probíhá pravidelné
cvičení rodičů a dětí v tělocvičně ZŠ. S sebou přezůvky a sportovní oblečení.
• Každou lichou středu od 8:10 - 10:00 (je možnost zůstat i déle) otevřeno v
prostorách mateřského centra v budově obecního úřadu PUSTIMĚŘ (v přízemí) otevřena herna pro děti
Ve dnech 25. 3. až 27. 3. pořádalo MC v místní sokolovně Bazárek jaro - léto
oblečení a bot, maškarních kostýmů, hraček, stavebnic, plaveckých a jiných
sportovních potřeb, kol, odrážedel, chodítek, autosedaček, kočárků, těhu-oblečení atd.
Akce se zúčastnilo 40 prodávajících.
Dne 31. 3. pořádalo MC další výlet do přírody - Eko akci.
S příchodem jara na nás, občany Pustiměře, vykoukla nadílka prvních květů a
nejen jich. Kam oko pohlédlo, válely se papírky, plastové láhve, kousky kovů, skla, s
jarním přezutím aut přibyly staré pneumatiky apod. V minulém roce zorganizovalo
MC Stonožka několik EKO výletů do okolí Pustiměře za cílem poznat skrytá zákoutí
naší obce. Aktivní děti s rodiči hodiny uklízeli daná místa. A nyní? S odtátým sněhem
zbyly jen oči pro pláč… Ve svém, to má každý naklizeno, ale jen vyjdeme za plot 12

šup papírek od bonbónku, lup kelímek od kávičky,…A děti to vidí! Přilneme snad k
nechvalnému: „Doma huj, za plotem fuj?“ Kam se poděla úcta k přírodě?! Lidé –
homo sapiens sapiens? Když už vezete něco potajmu do lesa, nevyjde nastejno cesta
do sběrného dvora uprostřed vesnice, kde si odložíte nepotřebný odpad – a zadarmo?
Ono se těžko vysvětluje malému dítku, odkud se berou pneumatiky v lese, pet lahve
pohozené na zemi, když všude jsou „ty bedýnky na tříděný odpad“. Dne 31. 3. jsme
se tentokrát vydali od hasičky směrem k čerpací stanici SHELL, pohled na znečištěný
příkop byl zdrcující. Podél cesty se nám podařilo nasbírat neskutečných 6 pytlů
odpadků. Děkujeme všem aktivním dětem, kterým není jedno, jak vypadá jejich okolí
a proto se vydaly sbírat odpadky. Další eko akce je naplánovaná na jaro 2012.
Doposud byly vyčištěny tyto části obce: cesta ke studánce, za humny, Réhňa a
cesta u čerpací stanice SHELL.
Velikonoční dílničky se letos konaly v neděli 17. 4. Každým rokem pořádá
MC Stonožka Vánoční a Velikonoční dílničky, kde jsou pro děti připraveny ukázky
výrobků, které si mohou samy vyrobit a zároveň si připomenout lidové zvyky a
tradice, které k těmto významným svátkům patří. Letošní velikonoční dílničky
obohatila o ukázku a prodej svých výrobků paní Laďka Sodomková - pletení z
papíru.
Dne 25. 6. se od 15 hodin konal Dětský den „ Hurá prázdniny“. Článek byl
již otištěn v červenci v Pustiměřském zpravodaji.
Podzim – zima bazárek se konal 23. 9. – 25. 9. O tom, že se Pustiměř stala
oblíbeným místem pro prodej obnošeného, ale i nového šatstva, svědčilo konečné
číslo prodávajících na burze. Tentokrát jsme uvítali přes 80 prodejců a věcmi
k prodeji zaplnili vestibul, klubovnu i hlavní sál Sokolovny. K mání bylo všemožné
oblečení, sportovní potřeby, kočárky, autosedačky, knížky, hračky. Potěšil nás kladný
ohlas nakupujících, kteří si pochvalovali velký výběr, přehledné uložení zboží i
rychlost prodeje. Tato akce byla velmi náročná, protože zaměstnala velký počet
maminek a moc jim tímto děkujeme, že přišly a pomohly. Podobné akce pro Vás i
nadále rádi přichystáme, ovšem je potřeba spousty pomocných rukou na přípravu i
samotnou realizaci. Proto uvítáme do našich řad aktivní lidi, co rádi přiloží ruku
k dílu pro dobrou věc.
Od 17. 10. pořádá MC pravidelné cvičení rodičů s dětmi a to každé pondělí od
16 do 17 hodin. Cvičení se koná v tělocvičně ZŠ. Cvičení vede Hana Malečková.
Vypomáhají Pavlína Rozehnalová a Sylvie Smejkalová. MC požádalo v letošním roce
o dotaci na cvičební a herní pomůcky z JmK. Dotace byla úspěšná a MC si může
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připsat dalších 20 000,- Kč na konto získaných dotací. Od svého vzniku v roce 2008
se MC podařilo získat již 138 560,- Kč.
Úspěšné projekty:
1. Pískoviště pro děti - získaná částka z nadace 35 250,- Kč - pískoviště, lavečka a
houpadlo umístěny ve dvoře Obecního úřadu
2. Dotace na založení a vybavení MC z JmK 28 900,- Kč
3. Dotace z nadace Škola hrou na projekt dílničky 4 000,- Kč realizováno 04/2009
4. Dotace na projekt chráníme a čistíme naše okolí 21 600,- Kč realizace 2009/2010
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/chranme-siprirodu-kolem-sebe. Část dotace byla vrácena, protože lidé z Pustiměře se
nezapojovali do projektu.
5. Dotace z JMK na cvičební pomůcky 28 810,- Kč - realizace 01,02/2010
6. Dotace z JMK na cvičební pomůcky 20 000,- Kč - realizace 12/2011 - 01/2012
Na Uspávání zvířátek jsme se sešli 30. 10. Tentokrát děti prožily veselé
odpoledne s postavami Podzim – Hana Malečková, Zima – Pavlína Rozehnalová,
Jaro – Jana Červíková, Léto – Darina Pospíšilová a se zvířátky Velký medvěd – Jana
Raková, Malý méďa – Pavel Horák, Motýl – Lenka Horáková, Veverka – Martina
Zahradníková, Brouci – Zuzka Smejkalová, Eva a Lenka Cigánkovy. Po přivítání a
připomenutí ročních období si děti zahrály pár her pro zahřátí a pak se vydaly uspat
zvířátka po vesnici. Paní učitelky z MŠ měly s dětmi připraveny básničky a písničky.
Za doprovodu altové flétny jsme se tedy s každým zvířátkem pěkně rozloučili. Na
cestu jsme jim svítili lampiónky a díky příznivému počasí měla akce krásnou
tajemnou atmosféru.
Na přelomu října a listopadu probíhalo v MC Stonožka Focení rodin s paní
Žemličkovou. Po počátečním ostychu na obou stranách se rozvinula velmi příjemná
atmosféra a paní fotografka z nás „focených“ vydolovala maximum! Těžko říci, zda
díky kouzelným dekoracím nebo osobnosti fotografky, která svou nekonečnou
trpělivostí a nápaditostí vyloudila úsměv i na té nejzarputilejší tvářičce. Poté proběhl
s jejím asistentem klidný výběr fotek, ujasnění detailů a počtů k vyvolání a nám
nezbývá, než se těšit na originální dárky.
Již tradičně patřila 1. adventní neděle "Vánočním dílničkám". Letos jsme
vyráběli přáníčko se sobíkem, čerta s čerticí, přírodní svícen, zdobili skleněný
svícínek a malovali sádrové ozdoby na stromeček. Pustiměřané i přespolní nás mile
překvapili hojnou účastí a vytvořením příjemné veselé atmosféry na jednotlivých
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stanovištích. Tvoření obohatila svou výstavou Laďka Sodomková - Dušková z
Rousínova, která předvedla kolekci vánočních doplňků z papírových ruliček a
floristických kousků a taktéž manželé Burešovi, kteří se přidali s prodejní výstavou
kouzelných vyřezávaných ozdob a betlémů z dýhy.
Od 16 hodin proběhlo před restaurací Adélka tradiční Rozsvěcování
vánočního stromečku. Na akci zazpívaly koledy a básničky děti z mateřské školky
Pustiměř. Letos byla akce zpestřena pěveckým sborem - Zpěvanky z Bučovic pod
vedením paní Petry Peškové. Občané si mohli po dobu akce zakoupit teplé
občerstvení, které zajišťovali dobrovolní hasiči Pustiměř, před hasičskou zbrojnicí.
Specialitou byla zabijačková polévka a jiné zabijačkové pochoutky. Za sponzorské
dary tímto děkujeme panu Burešovi a také děkujeme všem dětem, pěveckému sboru
Zpěvanky, paní Peškové, dobrovolným hasičům a učitelkám MŠ Pustiměř.

▲ Rozsvěcování stromečku 2011
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MC zve na další akce v roce 2012:
Jaro – léto bazárek – 23. 3. – 25. 3. 2012
Eko akce – jaro 2012 (03 nebo 04/2012)
Probouzení zvířátek – duben 2012
Hurá, prázdniny – červen 2012
Za aktivní maminky: Pavlína Rozehnalová, Jana Červíková, Kateřina
Herynková, Darina Pospíšilová, Jana Raková, Hana Malečková, Jana Schweidlerová,
Marcela Klimešová, Jana Zbořilová, Vladimíra Votavová, Simona Horáková, Denisa
Olejníková, Petra Provazníková, Soňa Poláchová, Lucie Lališová, Kamila Vítková,
Zuzana Pořízková, Terezie Pitelová, Ilona Šťastná, Lucie Turcovská aj.
Staňte se i Vy aktivní maminkou! ☺
Napište nám na email: mc.stonozka@email.cz
Fotky z akcí naleznete zde: http://mcstonozka.rajce.idnes.cz
http://www.stonozkapustimer.estranky.cz
MC tímto děkuje všem sponzorům, kteří zadotovali naše akce v roce 2011.
MC Stonožka přeje všem občanům poklidný zbytek adventu a v novém roce na
dalších akcích na viděnou.
Mateřské centrum Stonožka

I=FORMACE Z PUSTIMĚŘSKÉ FAR=OSTI
Aktuální dění života všeobecné Církve a farností Pustiměř, Drysice a Podivice
je představeno ve Farním informátoru, který vychází každý týden již po dobu 18 let.
Informátory jsou k dispozici ve farních kostelích jednotlivých farností. Počínaje
ročníkem 2005 si pak lze jednotlivá čísla Farního informátoru prohlédnout
na webových stránkách farnosti – www.pustimer-farnost.cz. Poslední číslo ročníku je
věnováno právě uplynulému roku – pod titulem – TE DEUM LAUDAM
Dr. Josef Beníček, farář pustiměřský
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V K=IHOV=Ě ZA POZ=Á=ÍM I ZÁBAVOU
Pustiměřská obecní knihovna i v druhém pololetí letošního roku 2011 vyvíjela
bohatou činnost. Podařilo se připravit několik zajímavých ukázek činností, které
rozšiřují dovednosti našich návštěvníků. Děkuji paní Věře Kučerové, Janě Pitákové,
Simoně Koutníčkové, Ing. Kateřině Herynkové a Elišce Blechové za ukázky ručních
prací, zajímavá povídání i sponzorskou podporu jejich ukázkových programů, se
kterými nás navštívily. Děkuji paní Yvoně Lacinové za soubory kreseb a maleb pro
naše výstavy i přípravu žáků a vedení odpoledne půjčování knih s koledami a další
podporu v kulturní oblasti. Děkuji také panu starostovi nejen za podporu vlastní
činnosti knihovny, ale i za záštitu při šachovém turnaji a odměnu za první místo,
kterou výherci věnoval z vlastních prostředků.
Děkuji panu Janu Rozehnalovi za informace o jeho tatínkovi, kapelníku
dechové hudby v Pustiměři, jejímž byl mnoho let svého života kapelníkem. Děkuji za
povídání o dřívějším životě v obci paní Čelechovské, Klevetové, Petříčkové,
Šedovičové, Vávrové, Holušové, Školařové i panu Štolfovi, Lamkašovi, Pištělákovi,
Koutnému a Sedláčkovi za zapůjčení fotografií z rodinných archívů pro historický
koutek v knihovně a besedu s našimi dříve narozenými spoluobčany.
Děkuji také sponzorům, kteří knihovně věnovali materiál potřebný k rozvíjení
dalších dovedností dětí.
Jsem vděčná i za vstřícný přístup a spolupráci pustiměřské Základní a
Mateřské školy při výchově mladých čtenářů.
Také knižní fond se zatím rozrostl zhruba o pět set svazků nejen každoročními
nákupy nových knih prostřednictvím KKD Vyškov, ale hlavně z darů od našich
spoluobčanů. Děkuji všem, kteří knihy věnovali. Knižní nabídka je pravidelně
doplňována výpůjčkami oblíbených knih i novinek z meziknihovního výpůjčního
fondu i výpůjčního fondu KKD Vyškov. Děkuji všem pracovnicím této knihovny za
vstřícný přístup a podporu při zajišťování žádaných knih.
Děkuji také všem pracovníkům a pracovnicím Obce Pustiměř při zajišťování
materiálně technické podpory celoročního provozu knihovny.
Do nového roku přeji návštěvníkům i dárcům a spolupracovníkům Obecní
knihovny v Pustiměři mnoho pěkných chvil při práci, hraní i vzdělávání, a aby u nás
v knihovně vždy našli každou knihu, kterou potřebují. Přeji také všem hodně zdraví a
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Anna Hrozová
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Tab.: Seznam akcí pořádaných Obecní knihovnou Pustiměř ve 2. pololetí roku 2011
Datum

Akce

19. srpna

Smaltování s paní Kučerovou

od 3. září

Výstava háčkovaných prací paní Pitákové (ukončeno po 4 týdnech)

16. září

Háčkování s paní Pitákovou

23. září

Háčkování s paní Pitákovou (pokračovací lekce)

3. října

Korálkové odpoledne s Ing. Herynkovou a paní Blechovou

14. října

Keramické odpoledne s paní Koutníčkovou

26. října

Drátkování s paní Kučerovou

4. listopadu

Glazování s paní Koutníčkovou

4. listopadu

Fotografický materiál pro besedu s dříve narozenými spoluobčany

14. listopadu Výstavka keramiky vytvořené v knihovně
18. listopadu 2. ročník šachového turnaje pod záštitou našeho pana starosty Mgr. Miloše Nevřaly
5. prosince

Kreslení na mikulášské téma – dárečky (perníkové postavičky)

9. prosince

Strojení stromečku a vánoční výzdoba knihovny

13. prosince Výroba tvarovaných voňavých mýdélek s paní Kučerovou
21. prosince Vánoční koncert žáků ZUŠ – půjčování knih s koledami
průběžně

Knižní návštěvní služba v domácnostech

průběžně

Kreslení

průběžně

Hry

průběžně

Fotokronika Pustiměře

průběžně

Výstava prací žáků ZUŠ – 2x obměněno

průběžně

Od 28. 11. betlém

průběžně

Od 30. 11. Výstavka kreseb s vánoční tématikou

průběžně

Výstavky obrázků nakreslených v knihovně

průběžně

Účast na dalších akcích - viz fotogalerie na internetu

průběžně

Koutek Petry Pospíšilové

průběžně

Historický koutek

průběžně

Koutek Františka Rozehnala, kapelníka

Z ČI==OSTI ZUŠ
ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočka Pustiměř vás tímto informuje o akcích, které
probíhají během školního roku. V pátek 16. 12. se uskutečnil vánoční koncert žáků v
sále sokolovny. Představili se žáci všech hudebních oborů, které se v Pustiměři
vyučují. Následovala vánoční besídka pro místní knihovnu, která proběhla
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ve středu 21.12. Vystoupili žáci pěveckého a klávesového oddělení se směsí
vánočních koled. Výtvarný obor vás zve na výstavu betlémů a jiných výtvarných
prací, kterou pořádá spolu se ZUŠ Vyškov v muzeu města Vyškova do 30. 12.
Dále bych chtěla informovat rodiče o možnosti nástupu nových žáků do výuky
od pololetí školního roku. Můžete se hlásit do poloviny ledna na tel. čísle 737 609
536 - uč. Yvona Lacinová nebo přímo v ZUŠ u kteréhokoli učitele. Závaznost
přihlášky je půlroční.
Vyučujeme: výtvarný obor, hru na klavír, klávesy, zobcovou flétnu, trubku,
saxofon, klarinet, bicí a zpěv.
Do nového roku Vám rodičům i Vašim dětem přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a dětem hodně studijních úspěchů ve hře na hudební nástroje i výtvarné práci.
Yvona Lacinová
vedoucí pobočky

ČSCH PUSTIMĚŘ
Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Pustiměři pod vedením předsedy Miroslava Lamkaše a
jednatele Františka Petržely dokáže o 7 členech čelit veškerým překážkám dnešní
ekonomické situace. Přestože je tato organizace nezisková, svými odchovanci
obohacuje naší kulturu ve výstavnictví a v prošlechťování zvířat. Dovoz a odvoz
zvířat na výstavy řeší různými
formami a na vlastní náklady.
Zúčastňuje se místních, okresních,
národních a dokonce i evropských
výstav a soutěží. Svými úspěchy se
umísťuje na čelních místech.
V letošním roce jsme na
okresní výstavě získali pěkné 3.
místo v soutěži organizací. Velmi
rádi mezi námi přivítáme nové
členy, kteří by měli zájem o
▲ Členové ČSCH Pustiměř, vzadu: Jiří Školař, Roman Zbořil,
čistokrevný chov drobných zvířat.
František Petržela, Jiří Švehla, vpředu: Miroslav Lamkaš,
Miroslava Lamkašová, Luboš Maděra
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ČSCH Pustiměř přeje
všem
spoluobčanům
příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a
zdraví v novém roce 2012.
František Petržela

UPLY=ULO 100 LET OD =AROZE=Í
PUSTIMĚSKÉHO KAPEL=ÍKA

▲František Rozehnal

Už tomu bylo 100 let, co se narodil v roce 1910 v Zelené
Hoře na Vyškovsku František Rozehnal. Pamětníci vzpomínají
na zpívající a jásající tón jeho křídlovky, na niž se učil u svého
otce Jana Rozehnala, kapelníka dechové hudby v Zelené Hoře.
Hru na housle a praxi ve smyčcovém orchestru absolvoval
u Petra Sedláčka z Pustiměře. Jeho dalším učitelem a velkým
muzikantským vzorem byl vyškovský František Štědroň, jehož
orchestru byl členem, stejně jako symfonického sdružení
"Haná" a přední taneční hudby "Viktorka" ve Vyškově.
Pocházel ze skromných poměrů, ale na tuto dobu rád
vzpomínal „Zatímco naši šli na pole, tak já zpravidla v úterý
a pátek šel hrát někam na svatbu, v neděli na muziku, mezitím
nějaký pohřeb, zkouška. O mě býval zájem, já jsem se na tom
poli moc nenadělal.“
V roce 1947 složil kapelnickou zkoušku v Praze: „Když
jsem tam jel, tož strach jsem měl, ale přešel, když jsem slyšel
20

hrát ty druhé. Dali mně zahrát cosi z not, tož jsem zahrál. Potom ještě něco a
najednou kolem mě stálo plno lidí a ať jdu hrát do Prahy, že po válce dobrých
muzikantů není.“ Z rodinných důvodů ale nakonec zůstal doma a dále hospodařil na
rodných i vypachtovaných polích, s nimiž po všech příkořích padesátých let byl
nucen vstoupit do JZD. Své koně musel později také opustit a do důchodu odcházel
jako zemědělský nádeník.
Přestože byl hluboce věřící a vedl pustiměřský kostelní pěvecký sbor, měl jako
"umělec z lidu" vcelku klid na svou práci kapelníka oblíbené a žádané pustiměřské
dechové hudby, již v roce 1947 založil a vedl do roku 1975, kdy kvůli těžké nemoci
basisty, za něhož nemohl najít náhradu, raději svou dechovku před prvním májem
rozpustil. S touto ztrátou se nevyrovnal. Zemřel po těžké nemoci v roce 1979.
Rád se vydávával s křídlovkou na „špacír“ či „vandr“ melodiemi svého mládí.
Co starých a krásných melodií odešlo s ním.
Mgr. Anna Hrozová

I=FORMACE ZE ZŠ PUSTIMĚŘ
„Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru
důvěry a porozumění, motivující prostředí.“
Provoz základní školy je od začátku
školního roku zabezpečován ve dvou budovách.
V současnosti je na škole evidováno 217 žáků,
z toho na I. stupni 114 a na II. stupni 103 žáků.
Celkově je to o 21 žáků více než minulý školní
rok. Všichni žáci budou navštěvovat devět
ročníků rozmístěných do 10 tříd. Do prvního
ročníku nastoupilo celkem 35 dětí. Školní
docházku ukončí v letošním roce 23 žáků. Do naší školy dojíždí celkem 74 žáků
z okolních obcí.
Je zřízeno jedno oddělení školní družiny s maximálním počtem 25 žáků.
Pátý rok se pokračuje ve výuce dle vlastního Školního vzdělávacího programu
(ŠVP pro ZV – „Škola pro život“), jenž vypracoval kolektiv pedagogů v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Personální obsazení
Ředitel: Mgr. Miroslav Zourek
Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Bubeník
Výchovný poradce: Jana Pažická
Metodik školní prevence: Mgr. Kateřina Hrozková
Environmentální koordinátor: Mgr. Vlastimil Smékal
Mediální koordinátor: Roman Chelík
Asistent pedagoga: Jitka Brtníčková
Třídní učitelé
I. stupeň
1. A Mgr. Zuzana Podloučková
1. B Mgr. Kateřina Vlčková
2.
Mgr. Zuzana Olejníková
3.
Jana Pažická
4.
Mgr. Iveta Moskovská
5.
Mgr. Osvald Vrtílek

17 žáků
18 žáků
19 žáků
23 žáků
18 žáků
19 žáků

II. stupeň
6.
Mgr. Jana Adamcová
7.
Mgr. Bronislava Hronová
8.
Mgr. Vlastimil Smékal
9.
Mgr. Kateřina Hrozková

26 žáků
26 žáků
28 žáků
23 žáků

=etřídní učitelé
Mgr. Petra Pohlodková
Mgr. Marie Kaldová
Mgr. Marie Zedníková
Mgr. Jiří Kalda
Roman Chelík
Školní družina
Jitka Brtníčková
ZŠ a MŠ Pustiměř
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▲ Den pro předškoláky, výtvarná učebna ZŠ (12. 11. 2011)

Akce naší MŠ „KORÁLEK“ ve spolupráci se ZŠ, OÚ, SPCCH
a MC Stonožka za 1. pololetí školního roku 2011/2012
- 27. 09. 2011 jsme společně s dětmi podnikli pirátskou výpravu za pokladem, který
děti společnými silami našly, a odměnou jim byl opečený špekáček
- 11. 10. 2011 byli naši předškoláci pozváni základní školou na sportovní dopoledne,
které se dětem líbilo a domů si odnesly diplomy a malé sladkosti
- 30. 10. 2011 ve spolupráci s MC Stonožka naše děti ukolébaly písněmi a básněmi
zvířátka k zimnímu spánku
- 02. 11. 2011 se uskutečnilo Podzimní tvoření, kde si rodiče společně s dětmi
vytvořily výrobky z přírodního materiálu
- 04. 11. 2011 naše děti vystoupily na setkání SPCCH v restauraci Adélka. Všechny
členy setkání děti obdarovaly drobným dárečkem.
- 07. 11. 2011 navštívil naši MŠ kouzelník „Waldiny“, který nás pobavil a vykouzlil
dětem úsměv na tváři
- 27. 11. 2011 což byla první adventní neděle, děti vystoupily u příležitosti
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Rozsvěcování vánočního stromečku. Akce se uskutečnila ve spolupráci s OÚ a MC
Stonožka.
- 29. 11. 2011 přijel do naší MŠ „Dětský kabaret“, kde si děti mohly vyzkoušet různé
čáry a kouzla
- 30. 11. 2011 – Pečení perníčků – děti si společně s p. kuchařkami ZŠ mohly
vyzkoušet pečení perníčků
- 05. 12. 2011 ve spolupráci s OÚ a SPCCH navštívil naší MŠ Mikuláš. Děti byly
obdarovány drobnými sladkostmi.

▲ =ávštěva Mikuláše v MŠ

- 14. 12. 2011 – Vystoupení u vánočního stromečku pro rodiče, kde si všichni
společně vytvořily ozdoby, kterými vyzdobily vánoční stromečky
Kolektiv MŠ
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TAM KDE TE=KRÁT
Nevnímám. Pomalu se probouzím. Vidím jen jedno. Černočernou tmu. Chci
křičet! Nemůžu. Nejde mi vydat ani jednu hlásku. Moje ústa mě zradila. Moje tělo
mě zradilo. Chci brečet. Po tváři mi ale nesteče ani jedna slza. Nic není tak jak má
být. Říkávala sem si. Chce to změnu. Život mě už nebavil, není idea. Lidi si ničí
životy. Je to složité. Cítím, že umřu. Nebo už sem mrtvá? Pociťuji jen teplo.
Bezhybně ležím na zemi. Nic neslyším, jen hlasy v mojí hlavě, které říkají, uteč,
dokud můžeš! Už nemůžu.
Ano, jsem v pekle. Tam kam jsem se vždy chtěla podívat. Teď chci pryč.
Fascinuje mě ten klid tady. Vlastně je tu i příjemně. Ochladilo se. Otevřu oči.
Konečně to jde. Cítím tu úlevu, která mi projela tělem. To co vidím se mi snad jen
zdá. Krása. Zář. Bílá křídla. Modré oči. Dokonalost. Nevěřím svým očím. Věnuje mi
krásný pohled. Opětuji ho svým úsměvem. Nebyla jsem žádný svatoušek, ještě když
jsem žila. Procházejí mi hlavou cudné myšlenky. Musím se stydět. Moje tvář se ztrácí
s trapnými řečmi. Touha po něčem co chci, zarůstá mechem. Tady není realita. Jen
"život" podle snu, který chcete žít. Slova končí někde tam, odkud není úniku. Žila
sem jako v nicotě. Tenkrát. Ukápne kapka krve. Trn, který se zaryl do mého srdce.
Nechápavě se na něj podívám. Zrychlený tep. Srdce tluče jako o život.
Moje mysl je zatemněná mou minulostí. Spleť pocitů, které se pomalu, ale
jistě derou napovrch. Hysterická vášeň, která patří k mému tělu. Sbírám sílu. Chci se
ještě jednou nadechnout. Myslím nelogicky na věci, které jsou tak logické. Les
otázek kladoucí moje hlava je tak nesnesitelný. Lehce zavírám oči. Inteligence moje
tělo ztratila. Pomalu padám. Jsem zase tam kde tenkrát. Strach. Trest. Zločin.
Ambice. Moje tělo a moje mysl. Odtrhli se od sebe. Padám do nekonečna jen s
pocitem spásy a prosbou k Bohu. Prosbou o návrat. Padám do spárů smrti. Do jejich
dlouhých rukou plných chtíče.
Andrea Přikrylová
žákyně 9. ročníku ZŠ

SPOLEČE=SKÉ AKCE V MÍST=Í SOKOLOV=Ě
So
Pá
So

31. 12.
6. 1.
28. 1.

So
So

Silvestr 2011
Myslivecký ples
Obecní ples
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11. 2.
25. 2.

Hasičský ples
Podnikatelský ples

SPOLEČENSKÁ KRONIKA – r. 2011
Zemřelí občané obce
Věra BURIÁNKOVÁ

* 1933

Antonín POSPÍŠIL

* 1951

Blažena COUFALOVÁ

* 1919

Ludmila PŘIKRYLOVÁ

* 1923

Svatoslav DOČKAL

* 1945

Jiří SMÉKAL

* 1956

Jan DRBAL

* 1942

Stanislav ŠVANCARA

* 1945

Anastázie DUDOVÁ

* 1923

Božena VLČOVÁ

* 1931

Alexander GREGUŠ

* 1932

Antonín ZOREK

* 1941

Narození občánci obce
Karel BRUNCLÍK

Pust. Prusy

Vojtěch BUZRLA

Pod Vodojemem

Adam DIAS

Pust. Prusy

Šárka DOBEŠOVÁ

Pust. Prusy

Jakub ĎURÁČ

Pust. Prusy

Vojtěch GREBÍK

Pust. Prusy

Lukas GRIM

Pustiměř

Eliška HARENČÁKOVÁ

Pustiměř

Laura HYNKOVÁ

Pust. Prusy

Tobiáš KARBÁČ

Pod Vodojemem

Jakub KAVEČKA

Pust. Prusy

Natálie KUBIŠOVÁ

Pust. Prusy

Sofie KUBIŠOVÁ

Pust. Prusy

Ellen MALEČKOVÁ

Pust. Prusy

Tadeáš ODEHNAL

Pust. Prusy

Aglája PECKOVÁ

Pustiměř

Tomáš PŠENICA

Pod Vodojemem

Matěj STRAŠÁK

Pustiměř

Amálie ŠŤASTNÁ

Pod Vodojemem

Tobias ZAKOPAL

Pod Vodojemem

Tereza ZELINKOVÁ

Pust. Prusy

▲ Účastníci šachového turnaje v místní knihovně (18. 11. 2011)

▲ Lampionový průvod - uspávání zvířátek (30. 10. 2011

