PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
Červenec 2012

Z obsahu: Hasičský sbor oslavil 130. výročí založení
Pustiměřští fotbalisté chtějí zkvalitnit zázemí areálu hřiště
Oddíl sportovního lezení opět úspěšný
MC Stonožka pořádá několik akcí
Místní knihovna vyvíjí bohatou činnost
Ukázky prací žáků místní ZŠ
Již před 120 lety zřízen v Pustiměři poštovní úřad
Předběžné výsledky Sčítaní lidu, domů a bytů 2011
Turistická stezka Melickem

Přípravka FK Pustiměř na E.O8 Cupu: Horní řada zleva - L. Votava, Klepáček, Hučík, Školař, Zbořil,
A. Martínez Puche, Špaček; Dolní řada zleva - D. Votava, Vojtek, Plhal, Schweidler, Čtvrtníček, Zlámal, Kleveta.

▲ Dětský den Hurá, prázdniny (23. 6. 2012) v areálu fotbalového hřiště.
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OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽE8Í SDH PUSTIMĚŘ
Nejstarší spolek v obci – Sbor dobrovolných hasičů v Pustiměři oslavil
neuvěřitelných 130 let své činnosti. Nebylo to vždy jednoduché. Dlouhá desetiletí
pracoval jako dvě samostatné organizace, aby po roce 1977 vytvořil opět společnou
jednotku. Po celou dobu plnil úkoly vyplývající z účelu, pro který byl založen,
a zároveň byl plnohodnotnou součástí obce v péči o životní prostředí i v kulturní
oblasti. Zkrátka bylo hodně důvodů, proč se u tohoto výročí zastavit a zavzpomínat.
Předznamenáním oslav byl už letošní Memoriál Františka Kaplánka, v němž
v požárním útoku z našich nejlépe bodovali nejmenší z hasičské přípravky, kteří
obsadili 2. místo. Celkem se této pořadateli výborně vedené soutěže zúčastnilo
38 družstev mladých hasičů. Pozdravil je i senátor Ing. Ivo Bárek.
Vlastní oslavy se konaly 16. června letošního roku. Ráno proběhla okrsková
soutěž v požárním útoku. Hasiči s perfektní přípravou a s nejvyšším nasazením
bojovali s časem o nejlepší umístění a to všechno při opět výborné organizaci
a v pohodovém
prostředí.
Hlavním bodem
programu byl průvod
od hasičské
zbrojnice
do kostela,
kde
pustiměřský
farář
Dr. Josef
Beníček
posvětil
renovovanou
kombinovanou
ruční
a motorovou stříkačku,
která je tažená koňským
spřežením, lidově zvaná ▲ Svěcení hasičského praporu Dr. Josefem Beníčkem v kostele sv. Benedikta
v Pustiměři, prapor třímá Jan Suchý, velitel zásahové jednotky sboru.
„koňka“, a nového
praporu SDH v hasičských barvách s nápisem „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
Po návratu do areálu za „hasičkou“ pustiměřští hasiči ocenili zásluhy svých
spolubratrů a poděkovali svým sponzorům i obci, která si váží jejich práce a bohatě je
podporuje.
Mohli jsme se podívat na ukázku hašení koňkou z roku 1932, jak se používala
v době své největší slávy. Byla připravena výstava hasičské výstroje ve zbrojnici
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▲ Svěcení renovované kombinované ruční a motorové hasičské stříkačky z roku 1932, zvané "koňka".

a vývoje dokumentace užívané pustiměřskými hasiči v jejich klubovně.
Svou historickou i současnou techniku ukázali i hasiči spřátelených sborů.
S problematikou své práce nás seznámili i příslušníci státní i městské policie. Své
umění předvedly mladé mažoretky ze souboru Kalimero.
Vyvrcholením oslavy byla ukázka, v níž mladí pustiměřští hasiči předvedli
komplexní zásah při požáru, včetně vyprošťování a ošetřování zraněných.
Bylo pamatováno i na děti, pro něž bylo připraveno několik atrakcí a pro
všechny občerstvení. Celé odpoledne provázela dechová hudba Zdounečanka. Večer
k tanci i poslechu zahrála kapela Sympaťáci.
Hasiči se ukázali jako pozorní hostitelé. Užili jsme si den plný pohody,
zajímavých informací a atraktivních zážitků. Zároveň jsme si připomněli, co obětavé
práce ve svém volném čase naši hasiči věnují svému výcviku a výchově svých
nástupců. Při plnění svých náročných úkolů nezapomínají na spoluobčany a aktivně
se zapojují do kulturního života obce. Děkujeme jim za jejich úsilí a přejeme hodně
úspěchů v další práci a pohody ve společně prožívaných chvílích odpočinku.
Mgr. Anna Hrozová

Z ČI88OSTI MÍST8ÍHO SBORU HASIČŮ
Na následujících řádcích se Vám budeme snažit přiblížit činnost SDH Pustiměř
za posledních zhruba 6 měsíců.
Činnost SDH Pustiměř nespočívá pouze v pořádání různých společenských a
dětských akcí, ale znamená i přípravu mladých hasičů na sezónu a samozřejmě
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v neposlední řadě zahrnuje i činnost zásahové jednotky, která je k dispozici
především pro Vás, jako občany, a
to nejen při požárech, ale také
zejména v případech vytopených
prostor domu, při ohrožení
bodavým hmyzem nebo pokud
potřebujete vyčerpat či vyčistit
studnu. O všechny tyto služby si
můžete požádat přímo u velitele
SDH Pustiměř Jana Suchého na
tel.: 774 733 795 nebo 725 111 488
nebo u zástupce velitele Vojtěcha
Štroblíka ml. na tel.: 724 742 466.
Jako obvykle se toho během minulého půlroku událo mnoho, kromě již
tradičních akcí, jako jsou karneval, ples nebo dětský den, jsme letos organizovali a
uspořádali i oslavy 130. výročí založení našeho sboru, ale o tom více v následujících
odstavcích.
Počátek roku 2012 se nesl v duchu tradičně slavnostním, uspořádáním
hasičského plesu 11. února jsme ukončili plesovou sezónu v Pustiměři. K tanci a
poslechu nám hrála karlovarská skupina Sympaťáci, jejíž výběr se ukázal jako
správná volba. Zahájení proběhlo tradičním předtančením hasičů v uniformách, ke
kterým se posléze na taneční parket přidali i ostatní a plesová zábava pokračovala do
brzkých ranních hodin. Díky kladným zpětným reakcím a také díky lidem, kteří se
k nám sjeli z širokého okolí, můžeme tvrdit, že se nám letošní ples opět velmi
vydařil.
Dětský rok byl zahájen Karnevalem, který byl opravdu velice povedenou akcí,
což nám potvrdila nejen účast, ale především úsměvy na dětských tvářích, jež jsme
viděli při každé soutěži, kterou si děti mohly vyzkoušet, když si vyzvedávaly ceny
z tomboly nebo když si nechávaly kreslit na obličej.
Od poloviny února jsme také pořádali pravidelné schůzky mladých hasičů
v hasičské zbrojnici. V letošní sezóně jsme poskládaly dvě družstva mladších žáků
(tj. 6 - 11 let) - Krakeny a Perličky a družstvo přípravky (tj. do 6 let). Bohužel
nepodařilo se nám sestavit družstvo starších žáků, avšak díky přátelským vztahům
s SDH Hlubočany, a tímto jim děkujeme, naše dvě děti mohly téměř celou sezónu
běhat s nimi.
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Dětskou hasičskou sezónu a tím i celoroční hru Plamen a Plamínek jsme
zahájili již na podzim závodem požární všestrannosti v Kučerově, po kterém
následoval na jaře ten samý závod, ale tentokrát v Pístovicích. V letošním roce jsme
se zúčastnili všech dětských soutěží a již druhým rokem zaznamenáváme velké
úspěchy v požárním útoku a děti se nám umisťují pravidelně na předních příčkách.
Krásné jsou především úspěchy naší přípravky, jakožto pokračující generace mladých
hasičů v obci, kteří se pravidelně umísťovali na 2. místě téměř na všech závodech.
Velkou radost nám samozřejmě dělají i mladší žáci, kteří v této sezóně zaběhli
nejrychlejší čas v historii mladších hasičů v Pustiměři a to čas 19:10 (první
terč 18:95) na závodech v Topolanech, a to s neupraveným strojem PS 12.
Dětský den byl zahájen již tradičně branným závodem pro místní Základní
školu Pustiměř a pokračoval volným hravým odpolednem za hasičskou zbrojnicí, kde
si mohly děti vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, prohlédnout si zásahové auto Liaz
nebo si opéct špekáčky.

Ovšem nejočekávanější akcí tohoto roku však byly již zmíněné oslavy 130.
výročí založení SDH Pustiměř. Na přípravách se intenzivně pracovalo po celý rok,
což se nakonec ukázalo jako správné, neboť celá akce byla náročná jak na přípravu,
tak i na samotný průběh. Jako slušné nám přišlo podělit se o onen slavný den s bratry
hasiči ze IV. okrsku, a proto jsme v dopoledních hodinách uspořádali okrskovou
soutěž, na kterou nás přišel podpořit pan senátor Ivo Bárek, a poté ihned mohly začít
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velkolepé oslavy, které byly zahájeny slavnostním průvodem vesnicí do místního
chrámu sv. Benedikta, kde nám pan farář posvětil nově zakoupený slavnostní prapor.
Po slavnostní mši jsme se přemístili před faru, kde už stálo nejočekávanější
překvapení toho dne – zrenovovaná koněspřežná stříkačka.
Ihned po jejím
posvěcení se průvod
přemístil zpět na domácí
půdu
za
hasičskou
zbrojnici, kde SDH
Pustiměř
poděkovalo
všem
aktivním
sponzorům,
a
to
jmenovitě
Čalounictví
Vitásek
(pan
Pepa
▲ Zrenovovaná koněspřežná stříkačka.
Vitásek), zámečnictví
Alne (pan Jirka Hořický), Coloseum Reality (realitní makléř, pan Jan Derka), pan
Modlidba, který se z velké části podílel na renovaci koněspřežky, neboť kreslil
veškeré její linky. A v neposlední řadě obdržela velké poděkování obec Pustiměř,
která v čele s panem starostou Mgr. Milošem Nevřalou a panem místostarostou
Milanem Hynštem velmi aktivně podporuje činnost hasičského sboru.
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Po slavnostním nástupu a děkovných ceremoniích již započal vlastní program,
který byl orientován zejména pro děti, které si mohly vyzkoušet různé atrakce,
podívat se na výcvik psů, a také si prohlédnout práci Městské policie Vyškov, Policie
ČR, dále pak si prohlédnout techniku přizvaných sborů dobrovolných hasičů SDH
Račice, SDH Vyškov, SDH Drysice, SDH Brodek u Prostějova a SDH Radslavice.
V podvečerních hodinách již dostali slovo pustiměřští mladí hasiči, kteří předvedli
zásah na hořící dům, vyproštění, ošetření a samotné hašení požáru, to vše
v doprovodu místního zásahového automobilu Liaz. Po uplynutí odpoledního
programu se chystala večerní zábava pro dospělé, taktéž za hasičskou zbrojnicí.
K tanci a poslechu hrála hudební kapela Sympaťáci. Celý oslavný den byl velice
úspěšný, což celé SDH Pustiměř velice těší, protože práce jednotlivých členů byla
více než dobře zúročena.
Závěrem ještě něco málo k akcím, které plánujeme do druhé poloviny roku.
První akcí bude hodová zábava, která se uskuteční v sobotu 28. 8., k tanci a poslechu
zahraje hudební kapela Classic. Dále hned v srpnu pořádáme hasičský tábor „Cesta
do pravěku“ s finanční podporou obce Pustiměř.
V podzimních měsících
uspořádáme samozřejmě Drakiádu a na první prosincové sobotní odpoledne, tj. 1. 12.
připravujeme Mikulášskou besídku pro děti a ve večerních hodinách Mikulášskou
Retro párty.
Všechen náš program bychom samozřejmě nemohli pořádat bez finanční
podpory sponzorů, bez každodenní neúnavné práce členů SDH Pustiměř a hlavně bez
Vás, spoluobčanů, kteří se na naše akce, jak pro děti, tak pro dospělé, rádi vracíte, za
což Vám velmi děkujeme.
SDH Pustiměř

FOTBALISTÉ CHTĚJÍ ZKVALIT8IT ZÁZEMÍ
SPORTOV8ÍHO AREÁLU
Fotbalový klub Pustiměř působí ve své obci již sedmým rokem jako
samostatně fungující občanské sdružení. Vyloučení oddílu kopané z TJ jejími
funkcionáři před sedmi roky paradoxně otevřelo nově vzniklému klubu cestu
k rychlejšímu uskutečnění nevyhnutelných změn a k realizaci nových plánů, které
zakládající členové výboru prosazovali.
„Mám pocit, že generace, která stála a stojí v posledních sedmi letech u
kormidla, sází na odpovědnost a snaží se brát svoji práci jako poslání. Významně
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nám k tomu pomáhá několik partnerů z Pustiměře, ale i partnerů z našeho okolí, kteří
mají podobný pohled na věc jako my, což je v této složité době výjimečné a významně
to zvyšuje jejich společenský kredit. Alespoň by tomu tak mělo bezesporu být! /aším
neodmyslitelným partnerem je Obec Pustiměř, která klubu poskytuje zázemí a
podporuje nás ve všem, co děláme. Moc si této podpory vážíme“, říká současný
předseda klubu Pavel Holub.
Klub má v současné době 6 družstev. Muži „A“ startují v okresním přeboru,
muži „B“ hrají III. třídu, dorostenecké, žákovské a dvě družstva mladší a starší
přípravky působí taktéž v okresních soutěžích. „Přestože je větší a větší problém
udržet děti u jakéhokoliv sportu, zatím se nám to v klubu daří. V tomto směru
spolupracujeme zejména s MFK Vyškov, s kterým si navzájem vyměňujeme hráče
mládežnických družstev, což nás udržuje při životě. Již v minulosti jsme se snažili
klást důraz na odpovídající kvalifikaci trenérů, což by mělo zajistit i odpovídající
kvalitu jejich práce. Otázku trenérských kvalifikací teď řeší i FAČR a v následujícím
období to bude již povinnost každého trenéra, být držitelem trenérské licence“, říká
sekretář klubu Vlastimil Smékal.

Fotbal je kolektivní hra na hřišti, ale i mimo něj. „Je to tak! Musíme si
uvědomit, že kromě fotbalu se podílíme i na výchově dětí a do určité míry ovlivňujeme
jejich chování, vystupování, ale také jejich vyvíjející se morálně volní vlastnosti. Je to
pro nás zároveň výzva, ale i odpovědnost, o které jsem mluvil na začátku.
Propagujeme klub, jehož zázemí je útočištěm pro všechny, kteří k němu mají vztah a
rádi se do něj vracejí. Vždy mě potěší, když k nám zavítají i rodiče hráčů, či jejich
manželky s dětmi. Je to pro nás jasný důkaz toho, že svoji práci děláme dobře nebo se
o to alespoň snažíme. /ezapomínáme však ani na ty, kteří se snažili budovat fotbal
v Pustiměři před námi, a díky kterým v tom dnes můžeme pokračovat i my. Letos jsme
ocenili několik bývalých žijících i nežijících funkcionářů a chceme na to v budoucnu
opět navázat“, upřímně konstatuje Holub.
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Kromě své přirozené sportovní činnosti je cílem klubu být přínosem pro
kulturní život obce, což je také součástí jeho náplně. „Pravidelně pořádáme
„Hodovou zábavu“, příležitostně „Maškarní karneval“ a jednou za dva roky
„Silvestrovský večer“. To je pro nás samozřejmě i zásadní zdroj příjmů na naši
činnost. Dále pomáháme místním organizacím s pořádáním akcí pro děti a
každoročně se účastníme dobročinné akce, jako bylo v minulých dvou letech darování
finančního příspěvku na obce postižené povodněmi, či finanční podpora tělesně
postiženému občanu Pustiměře“, rekapituluje ekonom klubu Michael Smejkal.
Jaké jsou cíle do budoucna? „Letos jsme rozšířili výbor o dva členy. Chceme
být více aktivnější v budování zázemí klubu. Je toho opravdu hodně, co bychom v této
souvislosti chtěli udělat“, naznačuje Pavel Holub. Člen výboru a jeden z trenérů
přípravky Roman Zbořil dodává: „Chtěli bychom se i dále aktivně věnovat zejména
mladým fotbalistům na všech věkových úrovních. Pokud se nám je v klubu podaří
udržet, vidíme v tom jakousi budoucnost a perspektivu. Úspěchy v mistrovských
soutěžích nebo na mládežnických turnajích, jako třeba letos družstva přípravek na
atraktivně obsazeném E.O/ Cupu v Boskovicích, jsou pro nás povzbuzením.“

▲Přípravka oslavuje vstřelení branky. Zleva Čtvrtníček, Zbořil, Špaček, Školař, D. Votava.

„Aktuálně ještě řešíme otázku vrácení pozemků pod oběma hřišti od TJ
Pustiměř fotbalovému klubu, jako majetkové vyrovnání za podivně odůvodněné
vyčlenění. Cítíme jakýsi mravní nárok na tyto pozemky, které odjakživa užívali
fotbalisté, a které TJ získalo od státu zadarmo na provozování sportovní činnosti
fotbalových oddílů. V současnosti však tato organizace nemá žádný oddíl, který by
hřiště využíval. Bohužel se nám se zástupci TJ nedaří navázat kontakt, respektive
jejich nepochopitelná pasivita a vymlouvání se nám brání v dalším jednání.
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Pracujeme na koncepci sportovního areálu, který bude sloužit všem občanům
Pustiměře, ale i okolních obcí. Potřebujeme mimo jiné i další travnatou plochu,
abychom uspokojili všechna naše družstva a zajistili jim tak odpovídající tréninkové
podmínky. Věříme, že nás v tomto podpoří všichni rozumně smýšlející občané naší
vesnice, a že se nám nakonec podaří náš záměr uskutečnit“, přeje si předseda klubu
Pavel Holub.
Výkonný výbor FK Pustiměř
Konečné umístění jednotlivých družstev v ročníku 2011-2012
„Áčko“ mužů po 2. místě po podzimní části soutěže o dvě příčky kleslo a
skončilo nakonec na 4. místě tabulky okresního přeboru, čímž vyrovnalo svoje
nejlepší umístění z předchozích sezon. Celkový bodový zisk 50 bodů je však
nejúspěšnějším během 6-ti letého působení družstva v této nejvyšší okresní soutěži.
Nejlepším střelcem družstva se stal Tomáš Kubíček s 12 brankami.
Vítězem soutěže se staly Otnice, které postoupily do 1. B třídy. Sestoupily
Křižanovice a Velešovice, Mouřínov se odhlásil. Nováčky budou Drnovice
(sestupující z 1. B), Vyškov „B“, Kobeřice a Slavíkovice.
První mistrovské utkání je naplánováno na neděli 12. srpna, kdy na domácí
půdě přivítáme Brankovice, o dva týdny později hostíme sousední Radslavice.

▲ Pustiměřská zeď Tamáš, Rozehnal, Holub a Švehla čelí přímému kopu soupeře. V pozadí Zbořil.
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„Béčko“ se po vydařeném závěru jarní části odpoutalo za samého chvostu
tabulky III. třídy a skončilo na 11. místě ve 14-ti členné soutěži. Nejlepším střelcem
se stal se 7 brankami Michal Jelínek.
Dorost obsadil konečné 7. místo. Během jara se prezentoval kvalitní hrou a
patřil k nejlepším družstvům této věkové kategorie. Nejlepším střelcem byl Martin
Zbořil se 13 góly, který spolu s Lukášem Kučírkou přechází do kategorie mužů.
Zkoušeni budou i nadějní hráči Milan Raus, Ondřej Klimek a další.
Žáci skončili na 6. místě. Nejlepším střelcem byl Daniel Martínez Puche, který
vsítil 17 branek.

▲ Družstvo žáků zakončilo sezonu mimo jiné opékáním špekáčků.

Přípravka splnila svůj cíl, kterým bylo bavit se fotbalem a vyplňovat tak
volný čas více než 20 dětí. Nejlepšími střelci starší přípravky byli Roman Špaček s 12
brankami a Martin Školař s 11 přesnými zásahy. Nejužitečnějším hráčem byl
vyhodnocen brankář Jiří Hučík. Nejlepším kanonýrem v mladší kategorii se stal
Andrés Martínez Puche, který rozvlnil síť soupeře 49 krát! Matěj Zbořil vsítil 28 gólů
a Erik Schweidler 12 branek. Nejužitečnějším hráčem sezony mladší přípravky se stal
Matěj Zbořil.
Mgr. Vlastimil Smékal, sekretář klubu
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HOD8OCE8Í ODDÍLU SPL PUSTIMĚŘ
Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce velmi
úspěšně reprezentuje svou činností Tělovýchovnou jednotu i obec
oddíl sportovního lezení - SPL Pustiměř. Ten za dobu své existence
vychoval a i nadále vychovává celou řadu špičkových závodníků,
kteří se svými výkony řadili a v současné době řadí mezi absolutní
špičku u nás a pozvolna se začínají prosazovat i v zahraničí.
Oddíl má k dnešnímu dni stabilizovanou členskou základnu, z níž většina jsou
děti a mládež do 18 roků. Nejlepší z nich jsou pak zapojeni do celostátních soutěží
Tendon Cupu - českého a regionálního poháru mládeže, kde dosahují výborných
výsledků. Důkazem je vystoupení našich závodníků v první polovině právě
probíhající sezony 2012.
Naše nejúspěšnější reprezentantka Kateřina ŠVECOVÁ se po překonání
vleklých zdravotních problémů začíná dostávat do své dřívější formy. Letošní sezonu
začala závodem Českého poháru dospělých v Lomnici nad Popelkou, ve kterém
obsadila nejtěsnějším rozdílem 4. místo a potvrdila tak, že to se svým návratem mezi
elitu myslí vážně. V následujících závodech Českého poháru mládeže se již zařadila
na absolutní vrchol, což prokázala i svými výsledky. V Jablonci obsadila 3. místo,
v Jičíně 2. místo a v prozatím posledním závodě v Pardubicích již dokázala zvítězit,
čímž se zařadila mezi nejvážnější uchazeče o celkové vítězství v tomto seriálu.
Těmito výsledky si vybojovala i reprezentační dres české juniorské reprezentace pro
sezonu 2012. O mimořádných kvalitách této lezkyně svědčí i výsledky ankety
"SPORTOVEC ROKU" okresu Vyškov za rok 2011. V absolutním pořadí této ankety
dokázala Katka přesvědčivě zvítězit a nechala za sebou celý zbytek sportovního světa
okresu Vyškov.
Další naše skvělá juniorka Jana VINCOURKOVÁ rovněž zvládla úvod letošní
sezony na výbornou. Po přípravném závodě mezi dospělými, který se konal
v Uherském Brodě, a v kterém obsadila 4. místo, se Jana vrhla na přípravu na Český
pohár mládeže a vyplatilo se. V úvodním závodě v Jablonci zvítězila, v Jičíně
obsadila 4. místo a v Pardubicích opět zvítězila. Také ona se tak zařadila mezi
favoritky tohoto prestižního seriálu. Stejně jako její oddílová kamarádka se i Jana
svými výsledky probojovala do české juniorské reprezentace a i ji máme možnost v
letošním roce vídat při závodech Evropského poháru juniorů. Obě tyto zkušené
reprezentantky se v současné době připravují na neoficiální mistrovství Evropy, které
proběhne první červencový víkend v rakouském Petzenu.
11

Velikou radost nám dělají i naši nejmladší závodníci, kteří svou premiéru
absolvují v regionálním seriálu Tendon Cup a vedou si velice zdatně.
V kategorii nejmladších děvčat si suverénně počíná osmiletá Terezka
CIBULKOVÁ. V úvodních dvou závodech ve Vyškově a v Jeseníku dokázala
zvítězit, v Praze pak obsadila 3. místo a v celkovém hodnocení se s jistotou usadila v
čele průběžného hodnocení.
Zdatně jí sekundují i další dvě pustiměřské závodnice - Patricie REMŽOVÁ a
Veronika POSPÍŠILOVÁ. Těm patří po první polovině 9., resp. 11 místo.
O kategorii výše startuje další pustiměřská naděje Simona BRHELOVÁ. I ona
se závod od závodu neustále zlepšuje a pomalu se přibližuje k medailovým pozicím.
Celkově prozatím v seriálu obsadila 4. místo a další její kolegyně v této kategorii
Lenka HOŘICKÁ 10 místo.
V kategorii chlapců úspěšně bojují prozatím dva hoši, v nejmladší kategorii
teprve 7 letý Šimon CIBULKA a o dvě kategorie výše 12 letý Martin GOTTWALD.
Oba si vedou v regionálním seriálu Tendon Cup velmi zdatně a oba shodně v
celkovém pořadí zaujímají velmi hezké 3. místo.
Samostatnou kapitolou je pak naše
nejzkušenější mladá závodnice v této soutěži
Veronika OPRCHALOVÁ. Ta nejprve
vynechala úvodní závod ve Vyškově a ne
zcela podle jejích představ skončil i druhý
závod v Jeseníku. Vše si však vynahradila při
třetím startu v Praze. V tomto prestižním
závodě a v nejsilnější konkurenci podala
skvělý výkon a odměnou jí bylo velice cenné
3. místo. Tímto výsledkem se zařadila mezi
absolutní špičku této kategorie a pomalu
začíná pošilhávat po prestižním Českém
Tendon poháru mládeže. Předpoklady k tomu
bezesporu má.
▲ Veronika Oprchalová

Všichni
výše
jmenovaní
mladí
pustiměřští závodníci v průběhu sezony
ukázali svůj talent a obrovskou perspektivu. Pokud jim nadšení, poctivý přístup a
samotná radost z lezení vydrží, tak o nich v budoucnu dozajista ještě uslyšíme.
Výborné výsledky našich závodníků tak znovu a znovu potvrzují, jak
významným momentem bylo vybudování nové lezecké stěny a obcí umožněný její
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pravidelný provoz. Ta otevřela našim závodníkům nové možnosti a umožnila
naprosto ideální podmínky pro úspěšný růst jejich výkonnosti. Proto nezbývá než
vyslovit velký dík všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na úspěšné realizaci
této stavby, obci Pustiměř a Tělovýchovné jednotě především. Poděkování patří
rovněž všem našim trenérům a instruktorům, kteří nezištně věnují svůj volný čas a
dovednosti ve prospěch úspěšného a bezproblémového chodu oddílu SPL Pustiměř.
Jiří Sedláček, předseda oddílu

I8FORMACE Z MATEŘSKÉHO CE8TRA
STO8OŽKA PUSTIMĚŘ
Od září 2008 funguje v obci Mateřské centrum Stonožka, které vzniklo
přičiněním aktivních maminek. Cílem bylo obohacení života v obci kulturními
akcemi nejen pro děti, vytržení jednotlivce ze stereotypu mateřské dovolené,
prevence sociálně-patologických jevů, podpora sociálně slabších rodin.
Po několikaletém působení se můžeme pochlubit tradičními akcemi:
• Probouzení a Uspávání zvířátek – probíhá ve spolupráci s MŠ Pustiměř,
děti u každého stanoviště recitují či zpívají danému zvířátku. Na uspávání si svítí
lampiónky, při probouzení třepotají vlastnoručně vyrobenými mávátky. Trasa vede
po chodnících a klidnějších komunikacích obce, je vhodná pro všechny věkové
kategorie.
• Eko výlety do okolí – za vydatné pomoci SDH Pustiměř, činnost je
zaměřena na vyhledávání a odklízení nepořádku ve skrytějších částech naší obce.
Letos jsme se opět vydali za „ Humna“. Na tom stejném místě se již uklízelo a opět
jsme nasbírali 4 pytle odpadků. Neuvěřitelné a velmi smutné!!
• Hurá, prázdniny – letošní 5. ročník se konal 23. 6. ve spolupráci
s FK Pustiměř – akce k uvítání letních prázdnin, soutěže, atrakce a doprovodný
program v oploceném travnatém areálu fotbalového hřiště.
• Jarní a Podzimní bazárek – velká akce v místní sokolovně trvající 3 dny,
uvítáme každou pomocnou ruku, neboť Podzimní bazárek 28. 9. – 30. 9. se blíží.
Přebytky z akce budou opět věnovány potřebným.
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• Vánoční dílničky a Rozsvěcování adventního stromu – vždy první
adventní neděli, ve spolupráci s MŠ, ZUŠ a SDH Pustiměř. Tvoříme, zpíváme,
adventní čas vítáme.
• Cvičení pro rodiče s dětmi – aktivní pondělky v tělocvičně ZŠ pod
vedením zkušené instruktorky. Opět začínáme v 10/2012.

▲ Cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně ZŠ

Veškeré výdělky z činností MC jsou využívány na dotování dalších akcí,
odměn pro děti, dokupování tělocvičného nářadí a náčiní, hraček do písku, prvků na
dětské hřiště atd. Nutno říci, že naše snažení je ze strany obce hojně podporováno a
tímto děkujeme vedení Obce Pustiměř za letitou spolupráci.
Co na závěr popřát členkám MC? Spoustu elánu do dalšího snažení, plánování
akcí, shánění sponzorů a hodně aktivních lidí ochotných pomoci.
Za MC Stonožka Darina Pospíšilová
Mateřské centrum Stonožka Pustiměř, o.s.
Pustiměřské Prusy 79
IČO: 22724613
Číslo účtu: 224232812/0300
Odpovědný vedoucí: Pavlína Rozehnalová. tel: 725 247 651
Email: mc.stonozka@email.cz, http://mcstonozka.rajce.idnes.cz/
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V PUSTIMĚŘSKÉ K8IHOV8Ě
OD LED8A DO ČERVE8CE
Život v pustiměřské knihovně se nezastavil ani v prvním pololetí letošního
roku. Velice dobře se rozvíjí spolupráce s místní základní a mateřskou školou nejen
nad knihami, ale i v oblasti kulturní a zájmové činnosti, jejímž vyvrcholením je
pasování nových čtenářů. Také v letošním roce děti obou prvních tříd místní základní
školy prokázaly svoje umění ve zvládání neznámého textu, a tak byly za účasti dvorní
dámy
pasovány
rytířem Zdeňkem,
ze
skupiny
historického šermu
Armet, na čtenáře.
Od krále dostaly
knížku
o životě
Dášeňky
a
od
královny
„Pas
malého čtenáře“ a
čtenářskou
průkazku.
Děti
naopak připravily
pamětní koláž a
zachytily
průběh
▲ Pasování žáků prvních ročníků na čtenáře po té, co prokázali své umění
svého
pasování a pomohli tak zachránit princeznu Čítanku ze spárů hrozného draka, který ji chtěl
na výkresy, oboje unést z našeho světa, a tak způsobit zánik království fantazie.
zdobí prostory knihovny. V obou částech mateřské školy, horní i dolní, jsme
besedovali nad knihami přímo v jejich třídách. Děti prokázaly znalost pohádkových
hrdinů i zvířátek a květin a naoplátku předvedly svoje výrobky a dovednosti. Na
pozvání se naopak účastníme akcí pořádaných školou. V prvním pololetí jsme
navštívili Jarmark, ukázkovou hodinu žáků první třídy a soutěže v přednášení básní
mladšími žáky. Podobně probíhá i vzájemná podpora činnosti knihovny a
pustiměřské pobočky ZUŠ Ivanovice na Hané. V knihovně jsou to výstavy
výtvarných prací a koncerty žáků a navštěvujeme také jejich vystoupení při jiných
příležitostech v obci. Snažíme se rovněž udržovat tradici pořádání turnajů. IV. ročník
Pexesománie vyhrála Eliška Marvanová, na druhém místě byl Jiří Hroza a na třetím
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Marcela Ďuráčová. V II. ročníku ve hře v dámu letos zvítězil Marek Krampl, druhý
byl Štefan Gaži a třetí Filip Štolfa. Postupně seznamujeme návštěvníky, nejen děti,
i s rukodělnými technikami. Tradicí se již stala korálková odpoledne s paní
Ing. Kateřinou Herynkovou, odpoledne keramických technik s paní Simonou
Koutníčkovou a tematická odpoledne s paní Věrou Kučerovou. Tradicí se stávají
i historicko – přírodovědné vycházky na Melický hrad ve spolupráci s pustiměřskou
tělovýchovnou jednotou. Letos byla zaměřená na osobnosti pustiměřských dějin,
určování rostlin a zvířátek, s ukázkou cvičení v přírodě a nezbytným hledáním
pokladu v jeho ruinách. Při návratu nám na dvoře Sokolovny členové skupiny
historického šermu Armet předvedli své umění v soubojích a ukázali nám, jak se
používají jednotlivé zbraně,
což jsme si pod jejich
bedlivým
zrakem
i
vyzkoušeli.
Přibližujeme i umění
našich čtenářů, například v
malování
a
tvorbě
keramických plastik Yvony
Lacinové a kreslení Patrika
Marvana,
a také
jejich
úspěchy v různých soutěžích.
Letos to bylo vítězství Karin
Václavíkové v okresní soutěži
v přednesu
básní
ve
vyškovské
knihovně.
▲ Budoucí adepti šermířského výcviku se statečně postavili svým
Připomínáme
si
světový
protivníkům. Po návratu z Melického hradu 18. května 2012.
úspěch Filipa Trávníčka v
bojových uměních. Mohli jsme porovnat techniky vyšívání dřívějších i současných
pustiměřských vyšívaček. Pro besedy s dříve narozenými spoluobčany připravujeme
obrazový materiál ze života obce v různých obdobích její existence. Nezapomínáme
ani na kulatá a polokulatá výročí českých spisovatelů. Všem, kteří pomáhají rozvíjet
činnost v knihovně děkujeme, jsme vděční za všestrannou podporu ze strany „Obce
Pustiměř“.
Děti si chodí do knihovny i kreslit a hrát různé stolní hry a všichni bez rozdílu
věku si třeba jen tak popovídat. Zájem o stanice veřejného internetu je tak veliký, že
je nutno počítat minuty strávené u obou počítačů.
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Trvale je zde umístěna připomínka dějin Pustiměře, tvorby akademické
malířky Petry Pospíšilové a dechové kapely Františka Rozehnala, která dlouhodobě
působila v Pustiměři a jeho okolí.
V knihovně je také
možné
si
zakoupit
za
symbolickou
částku 5 Kč
vyřazené
knihy, vybraná
částka
bude
užita
k zakoupení
programu pro
děti
umožňujícího
simulaci létání
po celém světě ▲ Koncert a vernisáž výstavy obrazů a plastik Yvony Lacinové a obrazů Petra Laciny.
v počítači. Je vybráno 850,- Kč, cena programu je kolem 4 000,- Kč. Všem, kdo již
přispěli, děkujeme.

▲Před ochodem na Melický hrad 18. května 2012.
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I tentokrát jsme se ve většině sledovaných ukazatelů hodnocení
neprofesionálních knihoven obcí nad 1000 obyvatel za rok 2011 umístili na prvním
místě, zároveň jsme zaznamenali nárůst využívání poskytovaných služeb. Máme
ve stavu 6 439 knih, z nichž přibylo 531 v roce 2011 a 420 knih jsme si vypůjčili
ve výměnném fondu KKD Vyškov. Máme 197 evidovaných čtenářů, kteří si vypůjčili
celkem 6 157 knih a časopisů, což je 3,8 výpůjčky na jednoho obyvatele. Fyzicky
přišlo do knihovny 4 683 návštěvníků. Celkem jsme uspořádali pro malé i velké 30
vzdělávacích a kulturních akcí.
Seznam pořádaných akcí Obecní knihovny prvním pololetí roku 2012:
12. ledna

Hodinka nad knížkami na návštěvě v dolní mateřské škole.
Připomínáme si kulatá výročí našich literátů v roce 2012.
Byla obměněna výstavka prací žáků místní pobočky ZUŠ Ivanovice.

20. ledna

Povídání s Lai-ou, lektorkou břišního tance, Ivetou Varhaníkovou.

10. února

Hrátky s pedigem nám vedla paní Věrka Kučerová.

20. února

Hodinka nad knížkami na návštěvě v mateřské škole v horní budově.

16. února

Návštěva třídního kola v přednášení básní v 1. A.

16. února

Návštěva soutěže v přednášení básní žáky 1. - 3. třídy.

Únor, březen Výstavka obrázků Patrika Marvana.
2. března

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou: Velikonoční vajíčko 10x
jinak.

16. března

II. ročník turnaje v dámě pod záštitou starosty Pustiměře Mgr. Miloše Nevřaly.

23. března

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou - velikonoční vajíčko 100x jinak.

29. března

Návštěva Jarmarku v ZŠ a MŠ v Pustiměři.

13. dubna

Zahájení výstavy ručních prací pustiměřských děvčat.

8. května

Pasování malých čtenářů z 1.B pustiměřské základní školy.

11. května

Pasování malých čtenářů z 1.A pustiměřské základní školy.

18. května

Hledání pokladu na zřícenině hradu Melice - určovali jsme rostliny i zvířátka,
sportovali jsme v přírodě a povídali si o významných osobnostech, které tvořily
dějiny Pustiměře a okolí. Po chvilce odpočinku a občerstvení jsme se podívali, jak
zápasili rytíři ve středověku a vyzkoušeli jsme si jejich zbraně.

18

16. května

Instalace výstavy nových prací žáků ZUŠ Ivanovice, pobočka Pustiměř.

31. května

Na besedě s důchodci v Adélce jsme si zavzpomínali nad fotografiemi na léta
minulá.

1. června

IV. ročník Pexesománie.

8. června

Korálkové odpoledne s paní Ing. Kateřinou Herynkovou.

15. června

Koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočky Pustiměř a výstava obrazů a plastik
Yvony Lacinové a obrazů Petra Laciny.

27. června

Knihovnu navštívili žáci 7. třídy místní základní školy.

Na webových stránkách knihovny mají své místo i svědectví o činnosti
ostatních organizací v Pustiměři. Z velice zdařilých si připomeňme oslavu 130.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pustiměři a memoriál Františka
Kaplánka v hasičském útoku. Probouzení zvířátek, kde zpívali a přednášeli žáci
místní MŠ a Hurá prázdniny, jejichž hlavním pořadatelem bylo MC Stonožka, ČSSD
a fotbalisté. Dále Stavění máje na fotbalovém hřišti, divadla, obecní ples, koncerty a
další vystoupení dětí a hudební skupiny „Jednou týdně“. Všechny tyto akce nám
přinesly příjemné chvíle strávené se spoluobčany. Děkujeme všem pořadatelům i
jejich pomocníkům.
Mgr. Anna Hrozová, knihovnice

Z ČI88OSTI ZUŠ
ZUŠ Pustiměř je pobočkou ZUŠ Ivanovice na Hané, ředitelem je Mgr. Kamil
Sedlák (tel. 517 363 332). Vedoucím pobočky Pustiměř je uč. Yvona Lacinová
(tel. 737 609 536).
Vyučujeme hru na klavír, klávesy, bicí, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, dále
zpěv, trubku a výtvarný obor.
Cena školného na pololetí je 950 Kč za hudební obor a 700 Kč za výtvarný
obor.
Organizujeme výstavy, koncerty, třídní besídky, připravujeme žáky na školy
uměleckého zaměření.
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Počet žáků během roku se
pohybuje kolem 150.
V případě zájmu o
studium Vašeho dítěte v ZUŠ
kontaktujte p. uč. Lacinovou
nebo přímo ředitele školy co
nejdřív, počet volných míst je
pro příští školní rok minimální.
Studium je možné od 5 do 18 let
věku žáka.
Všem žákům přejeme
krásný zbytek prázdnin a
příjemný začátek školního roku.
Yvona Lacinová
vedoucí pobočky

▲ Ukázka tvorby Karolíny Dlouhé, žákyně 9. r. ZŠ a MŠ Pustiměř

ZÁVĚREČ8É ROZLOUČE8Í ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Tato slova zazněla při slavnostním předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
zdejší ZŠ v Sokolovně dne 28. 6. 2012.
Vážené vedení obce, vážené vedení školy, vážení učitelé, milí rodiče, hosté.
Máme již za sebou devět let povinné školní docházky. Devět let starostí, ale
také devět let radosti a smíchu. Je to jako na houpačce. V 1. třídě jsme se do školy
těšili. V 5. třídě jsme se od ní drželi stůj co stůj. Nyní nás svírají obavy.
Co dál? Rozutečeme se do všech koutů republiky, snad i světa. A budeme
vzpomínat na ta krásná léta, kdy nás tížily nanejvýš domácí úkoly nebo strach ze
zkoušení. Za pár let nad tím mávneme rukou. Čeká nás svět, ve kterém nejsme zváni.
Svět, který upadá. Pokud ale vynaložíme veliké úsilí a budeme stát při sobě, máme
větší šanci zlepšit tento svět a také zajistit dalším generacím blaho a klid.
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A tak tu dnes naposledy stojíme jako třída, jako vaši žáci základní školy
v Pustiměři a chceme vám poděkovat, že jste nás na tento svět připravili. Naše díky
patří nejen našim učitelům, kteří konali vše pro naše dobro, ale i našim rodičům, že
měli ten čas, aby nám pomohli, ať jsme byli jacíkoliv. Poznali jsme tvrdost a řád, ale
také přátelství, které nebylo jen mezi žáky. Poznali jsme radost a místy i lásku.
Děkujeme všem učitelům, že měli s námi strpení, děkujeme panu řediteli, který
pečoval o naše zdraví a děkujeme i panu školníkovi, který nás dokázal naučit práci.
Děkujeme paním uklízečkám, že se staraly o naši školu a děkujeme též paním
kuchařkám, které vaří výborně a vždy zdravě.
Děkujeme, že jsme mohli prožít s vámi devět let života v klidu, i když byl
někdy narušen. Nyní nám nezbývá, než říci sbohem.

ZAMYŠLE8Í ŽÁKŮ 8AŠÍ ŠKOLY
Za dveřmi je čas
Čas – když se zamyslíme, zjistíme, že se jedná o velmi rozsáhlé téma. Čas
představuje něco zvláštního a dá se špatně popsat.
Každý si ten „svůj“ čas představuje trošku jinak než ostatní. Je to jako řeka,
která teče a nikdy se nezastaví, je jako vesmír, který nikde nekončí. Plyne stále stejně
rychle, i když se nám to někdy nezdá.
Když se na něco těšíme (třeba na nějaký den), čas ubíhá do té doby pomalu, ale
potom to hezké uplyne velmi rychle. Naopak pokud se nějaké události obáváme a
netěšíme se na ni, čas najednou běží strašně rychle a pak se nám navíc zdá, že ona
hrozná věc trvá příliš dlouho.
Ve skutečnosti tomu ovšem tak není. Někdy nám přijde, že si čas dělá, co chce,
a zpomaluje se nebo zrychluje. Proto se nesmíme bát událostí, které nastanou, a
užívat si tu dobu, než se stanou skutečností.
Každý má na život svůj čas a záleží na něm, jak ho využije. Podle mě by se jím
nemělo moc plýtvat a člověk by měl využít a užít si každé vteřiny na tomto světě.
Z toho plyne, že čas je velmi zvláštní věc a každý ho vidí z jiného pohledu než
ostatní. Všichni si užíváme toho svého, v němž jíme, spíme, podnikáme různé
výpravy a vůbec, při kterém se těšíme ze života. Každý má svou vlastní rychlost a
styl života, při kterém plyne čas, který se nikdy nevrátí ani nezopakuje.
Eliška Filáková, žákyně 9. ročníku ZŠ a MŠ Pustiměř
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Otevřené dveře do historie
Naše historie je stará jako lidstvo samo…, ale mnoho lidí si neuvědomuje, jak
je historie důležitá. Historii je nutno znát, aby lidstvo neopakovalo chyby, kterých se
dopouštěli naši předci! Aby vládci všech zemí nerozpoutávali zbytečné války, jako
tomu bylo již dříve. Aby se i normální lidé nedopouštěli chyb, kterých se dopouštěl
někdo jiný. Aby se zkrátka nemusela historie znovu opakovat.
Ale bohužel tomu kolikrát tak není… Stále už několik let zuří válka
v arabských zemích pro nic! A to nemluvím jen o téhle, ale o ostatních válkách na
světě. Ale nemluvme jen o válkách, v historii se vystřídalo mnoho panovníků –
někteří byli krutí, druzí se zase zasloužili o rozkvět země a někteří zase nestáli za nic.
Dnešní panovníci by si z toho měli vzít příklad, hlavně země, ve kterých vládne
totalita a strach.
Měli bychom si také díky historii připomenout revoluční vynálezy a objevy,
jako jsou třeba papír, střelný prach, dalekohled, objevení Ameriky, vynález střelné
zbraně, objev penicilinu, genetiky atd. Historie je důležitá a každý by měl vědět to
nejdůležitější.
Ondřej Lankaš, žák 9. ročníku ZŠ a MŠ Pustiměř

POŠTA ÚŘADUJE V PUSTIMĚŘI JIŽ 120 LET
Počátky výměny zpráv spadají už do starověkých zemí, např. Egypta, Persie
a Indie. Stejně jako v historických románech prvními “pošťáky” bývali poslové, kteří
přinášívali
svým
adresátům jak všelijaké
zprávy, tak i objednané
zboží a různé dary.
Teprve s postupem času
začalo vznikat to, čemu
dnes říkáme pošta.
Nejprve byly využívány
k
přepravě
zásilek
nepravidelné,
či
pravidelné veřejné spoje
přepravující cestující či
▲ První sídlo poštovního úřadu v Pustiměři, nynější Čechalovo. Ordinaci zde
firemní zboží.
měl i pustiměřský lékař.
Zdroj: Štolfova fotokronika.
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V českých zemích se začala organizovaná doprava zpráv rozvíjet v roce 1526,
kdy byl zvolen českým králem arcivévoda Ferdinand Habsburský. První stálé
poštovní stanice u nás, v nichž se vyměňovali koně jízdních kurýrů, byly zřízeny
hned roku 1527. Touto přepravou byla tehdy pověřena šlechtická rodina Taxisů, která
provozovala zásilkovou službu již dříve v Evropě. Po té, co se dostala do finančních
potíží, její službu převzaly další významné rodiny. Za vlády Karla VI. byla pošta
zestátněna a jeho dcera Marie Terezie ji zahrnula do státní správy.
Pustiměř původně náležela k poštovnímu úřadu ve Vyškově. Tehdy zásilky
rozvážel jízdní posel z Vyškova. Protože se v naší obci zájem o tuto službu stále
zvyšoval, byl v obci 1892 zřízen samostatný poštovní úřad. Prvním pustiměřským
doručovatelem zásilek byl expedient František Petera, jeho vystřídala Františka
Bartošová, která je roznášela do roku 1914. První jízdní pošta fungovala v obci od
roku 1908, kdy byla založena, do začátku I. světové války a převážela zásilky dvakrát
denně.
Přestože v Evropě už několik měsíců ztěžovala život obyvatel válka, tehdejší
expedient Emanuel Kupčík připravoval povýšení své pustiměřské úřadovny
na poštmistrovství, což se od 1. ledna 1915 podařilo. Náležely mu tehdy obce
Pustiměř, Prusy, Zelená Hora, Kotáry, Podivice, Ferdinandsko a Radslavice. Drysice
až od roku 1923, ale jen do 1. října, kdy byly ze svazku vyřazeny.
Jízdní pošta byla obnovena až v roce 1918. V tehdejší těžké době ale byla málo
využívána a také krmení pro
koně se nedostávalo, a proto
brzy zanikla. Telefon a telegraf
byl na podnět pustiměřských
poštmistrů na jejich úřadovně
zřízen teprve 15. prosince
1923.
První
pustiměřský
poštovní úřad sídlil v domě,
kde nyní bydlí Čechalovi, na
chvíli byl přeložen do domu
č.p.
15
Pohlodkovo
(Nenadálova,
později
Dohnalova hospoda), pak na
Provazníkovo
č.p.
8/196
▲ 8ynější budova České pošty. Zdroj: soukromý archiv A. Hrozové. a následně na č.p. 9, aby se
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od roku 1910 do roku 1930 vrátil na “Čechalovo”. V roce 1930 byla postavena v
Pustiměři z obecních prostředků za 88.855,- Kčs nová budova pro poštovní úřad a byt
poštmistra na domovní parcele číslo 202, pozemku koupeném od Karla Macha, který
dříve vozil koněm poštu do Vyškova. Otevřena byla 15. října. Tento objekt byl po
Únoru 1948 protiprávně převeden do majetku Československé pošty a následně po
rozdělení Československa 1. ledna 1993 byl automaticky přiřazen České poště.
Roku 1929 byl poštmistr Emanuel Kupčík na vlastní žádost přeložen na poštu
do Lulče a jeho nástupcem v Pustiměři se stal Stanislav Halouska. Tehdy zásilky
vozil koňským potahem do Vyškova Karel Medek a zároveň je roznášel po
Německých Prusích i Pustiměři. V roce 1929 ho nahradil František Rychlík
s osobním autem. V době II. světové války a po ní do roku 1950 vozil “poštu” opět
koněm pruský Václav Komárek. Od té doby jezdí trvale poštovní auto. Z
doručovatelů si připomeňme například i Jana Streita, Františka Pospíšila, Emila
Konečného, Janu Grmelovou, paní Poláškovou, Kupkovou, Trávníčkovou, Kalovou a
Růženu Dobiášovou. Dalším poštmistrem v řadě byl pan Navrátil a dlouhá léta
Antonín Blaha, jeho vystřídala v roce 1972 Růžena Gulasziová, se kterou dlouhá léta
spolupracovala Marie Navrátilová. Nyní je vedoucí pošty Miluše Hanáková
z Dřevnovic, jež nahradila ivanovickou Boženu Matějkovou, která zde úřadovala
od roku 2005. Doručovatelky Lenka Růžičková, Věra Pitáková a Marcela Bayerová
mají nyní k dispozici automobil a rozvážejí “poštu” ve všech obcích mikroregionu
Melicko.
Od letošního roku (2012) se změnil způsob organizace poštovní služby.
Postavení České pošty
na trhu nově není v České
republice již výsadní.
Zásilky
už
děvčata
nezpracovávají
přímo
v Pustiměři, ale chystají si
roznáškové
balíky
centrálně ve Vyškově a
teprve po té se s nimi
vydávají do obcí původně
náležejících úřadovně v
Pustiměři. Služba pro
Korespondenční lístek vydaný u příležitosti 100. výročí pošty
občany zůstává zachována ▲
v Pustiměři.
Zdroj: soukromý archiv pana Pistěláka.
v obvyklém rozsahu.
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Část novinových zásilek roznášejí i nadále pracovnice “Mediaservisu”,
v Pustiměři Ilona Vojdulová a v Pustiměřských Prusích Ludmila Přikrylová.
Zdroje: Pustiměřské kroniky a Wikipedie, otevřená encyklopedie.

Mgr. Anna Hrozová

ROKU 1892 BYL V PUSTIMĚŘI ZALOŽE8
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
První okrašlovací spolek v českých zemích byl založen Janem Urbaníkem
v roce 1882, v jeho rodném kraji, na Potštejnsku. V Pustiměři vznikl o deset let
později. Jeho členům záleželo na vzhledu místa, v němž bydleli, proto se snažili, aby
veřejné prostředí obce bývalo uklizené, aby obyvatelé pečovali o svá obydlí i jejich
okolí. Okrašlovací spolek vysazoval aleje, jednotlivé stromy i okrasné rostliny po
celé vesnici a zakládal sady. Zapojoval se do kulturního dění v obci.
Podle Janského kroniky je připisována na vrub místního okrašlovacího spolku,
ale ne prokazatelně, tato
příhoda: „V Pustiměři
stávala
tehdy
na
prostranství blízko nynější
Sokolovny,
dříve
hospodářskych
budov
bývalého kláštera, nahoře
na městečku
u
kříže
odedávna jatka. Patřila
olomouckému
arcibiskupství a bývala
pronajímána
řezníkům,
kteří tam vysekávali maso.
▲ Jatka v kresbě Petry Pospíšilové.
Byla vystavěna ze silného
tesaného dřeva. Před ní bylo podloubí nad vchodem do sklepa. V jatce bývaly denně
dopoledne besedy. Přicházeli výměnkaři, na chvíli zaskočili pro maso blízcí sousedé,
přišly hospodyně nakoupit. Pěkně se v chládku besedovalo pod podloubím,
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když slunce hodně pražilo, v letech osmdesátých za řezníka Aloise Bureše, jenž byl
povídavý, šprýmovný, „všemi mastmi mazaný, jen tou dobrou ne“, jak vypravovatel
této zprávy zálibně uvádí. Vykládalo se, co nového, přemílaly se události,
pomlouvalo se, dělaly se smíšky a vtipy z lidí, kteří šli mimo, nikdo neušel
případnému posudku.
Odjakživa se kol jatky honívali chlapci, schovávali se do vchodu ke sklepu,
přeskakovali roubení. Bylo to pohodlné pro lidi, jatka byla na místě, kudy se nejvíc
chodilo. Když šli ráno do
kostela, dali si šátky, poručili si,
po kostele se stavili pro
navážené maso. Tak to bylo i za
řezníka Indry z Německých Prus
ke konci let devadesátých 19.
století a až do I. světové války.
Když
se
založil
okrašlovací spolek a městečkem
vedla už silnice a upravily se na
něm sady, začala se jatka
některým nelíbit, že nebyla
Takto dnes vypadá místo, kde dříve stávala jatka a první
právě ozdobou městečka. A ▲
hasičské skladiště v Pustiměři.
když se postavilo vedle ní
hasičské skladiště v roce 1892, začala dokonce zavazet. Mezi hasiči se všelico
mluvilo, jak se té boudy zbavit, chtěli míti vedle skladiště nějakou vzhlednější
budovu. Na veřejnou čítárnu se pomýšlelo, ale jatku nijak nešlo odklidit. Panská jatka
se nemohla prodat, jako nic z arcibiskupského majetku.
V době války byla zavřena. Řezník Indra byl na vojně. Až po válce život
v jatce se obnovil, ne však na dlouho, neboť rázem byl té idyle učiněn konec.
Dne 1. máje 1919 jde Indra z domu z Německých Prus do jatky prodávat, ale
jatky už není. Zmizela do rána. Jen hromádka třísek je na místě, kde tak dlouho
stávala; a řezníkovo náčiní: stůl, lávka, váhy a háky leží na zemi u kříže. Bylo to
velké překvapení, dosti divení, smíchu a vtipů o té neobyčejné příhodě. Vyšetřovalo
se, ale nikdo nechtěl o tom nic vědět. Daleko do okolí jatky bylo v noci slyšeti
mohutné rány do stěn trámových a rachot padající střechy, ale nikdo nevyšel podívat
se, co se děje. Snad hleděli jen pootevřenými okny ti, kteří nebyli právě účastni toho
hrdinství. Menší dřeva a odštěpky byly odnášeny i odváženy hned, a několik silných
trámů, jež našli četníci v hasičském skladišti a o nichž zase nikdo nevěděl,
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jak se tam dostaly, zmizelo odtud druhého dne v noci. Za sbírání třísek byli někteří
potrestáni vězením, ale neprozradili, kdo bořil a bral trámy – odpykali to za ně. – To
je obrázek poválečného smýšlení a jednání (po I. světové válce). Po dvou, třech
letech, když se vyvlastňoval panský dvůr, byla by se i jatka dostala lacino koupiti.
Na místě, kde stávala jatka, byl pořízen roku 1921 malý sádek.“
V roce 1957 okrašlovací spolky nahradil Československý zahrádkářský svaz. V
Pustiměři v nynější době zahrádkáři nenašli mezi svými spoluobčany žádné
následovníky, proto museli svoji oficiální činnost ukončit.
Zdroje: Janského kronika a Wikipedie, otevřená encyklopedie.

Mgr. Anna Hrozová

K HISTORICKÉMU VÝVOJI SČÍTÁ8Í LIDU
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství
cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně
zjistit.
Nejstarší sčítání bylo uskutečněno asi před
5000 lety v Egyptě. Odborný termín – cenzus, jak se
sčítání také říká, pochází ze starověkého Říma,
konkrétně z latinského výrazu censere = odhadovat.
Na našem území jsou známé soupisy obyvatel ze středověku, které sloužily
především k vojenským a daňovým účelům a zahrnovaly pouze určitou část
populace.
První moderní sčítání se na našem území uskutečnilo v rámci RakouskaUherska v roce 1869. Od roku 1880 se sčítání provádí pravidelně zhruba v 10-ti
letých intervalech (výjimkou r. 1940, kdy sčítání zabránili čeští politici a
demografové s úmyslem neposkytnout okupační mocnosti spolehlivé podklady pro
válečné hospodářství). Poslední sčítání proběhlo 26. 3. 2011 a již jsou známé
předběžné výsledky. Na dalších stránkách se s nimi můžete seznámit.
Zdroje: Chalupa, P.: Geografie obyvatelstva a sídel v přehledu a cvičeních, 1992
Český statistický úřad, Sčítaní lidu, domů a bytů
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PŘEDBĚŽ8É VÝSLEDKY SLDB 2011 PRO OBEC PUSTIMĚŘ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Obyvatelstvo celkem
muži
ženy

v tom pohlaví

z celku cizinci
8arození v obci trvalého bydliště

26.3.2011
1 651
795
856
3
882

1.3.2001
1 528
757
771
3
902

3.3.1991
1 408
692
716
.
881

Celkový počet obyvatel obce od počátku 90. let roste, především díky rozšiřující se
výstavbě a s tím spojeným přistěhovalectvím. Cizinci v obci nežijí. Podíl „rodáků“ –
osob, které se narodily ve stejné obci, v jaké mají současné bydliště, představuje
53,4 %, a je za poslední dvě dekády téměř konstantní.
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem
0 - 14 let

v tom ve věku

15 - 64 let
65 a více let
včetně nezjištěno

celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy

26.3.2011
1 651
294
150
144
1 129
555
574
228
90
138

1.3.2001
1 528
280
146
134
1 042
522
520
206
89
117

3.3.1991
1 408
318
167
151
883
441
442
207
84
123

Věková struktura je celkem příznivá. Dětská složka populace (0-14 let) převažuje nad
počtem osob v postproduktivním věku (65 a více let). Počet dětí dosahuje 17,8 %
populace obce (ø v ČR 14,5 %), počet osob ve věku 65 a více let 13,8 % (v ČR
16 %). Podíl osob v produktivním věku (15-64 let) se od posledního sčítání téměř
nezměnil a představuje 68,4 % obyvatelstva. Vyšší zastoupení mladšího obyvatelstva
je zárukou vyšší porodnosti a nižší úmrtnosti.
3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Muži celkem
z toho

svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí

Ženy celkem
z toho

svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé

26.3.2011
795
365
376
38
16
856
314
377
69
96
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1.3.2001
757
324
380
30
22
771
268
384
33
84

3.3.1991
692
.
356
.
.
716
.
358
.
.

Z hlediska pohlavní struktury převládají ženy (51,8 %), což odpovídá současné
situaci v ČR a potvrzuje celoevropský trend. Nejvyšší podíl mezi muži i ženami mají
osoby žijící v manželství (muži 47 %, ženy 44 %). Vzrostlo zastoupení svobodných a
rozvedených. Tento vývoj však není vzhledem k počtu sňatků a rozvodů v posledních
letech nijak překvapivý.
4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení
z toho
(bez maturity)
nejvyšší
ukončené úplné střední (s maturitou) a
vzdělání vyšší odborné vč. nástavbového
vysokoškolské
bez vzdělání

26.3.2011
1 357
220

1.3.2001
1 248
301

3.3.1991
1 090
404

525

519

434

460

361

210

119
6

57
2
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Vzdělanostní úroveň obyvatel nadále roste. Nejpočetnější skupinou zůstávají osoby
se středním vzděláním bez maturity (vč. vyučení), představují 38,6 % obyvatelstva.
Nejvýraznější byl nárůst – více než 104 % - vysokoškolsky vzdělaných a představují
v obecním průměru 8,8 %. Přesto je podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
podprůměrný, přes 3 % pod celorepublikovým průměrem.
5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní
zaměstnanci
zaměstnavatelé
v tom
z toho
osoby pracující na
vlastní účet
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

26.3.2011
1 651
876
817
647
23

1.3.2001
1 528
748
684
570
.

3.3.1991
1 408
673
664
.
.

111

.

.

59
734

64
775

9
735

Podíl ekonomicky aktivních osob představuje 53 % ze všech trvale bydlících
obyvatel. Nezaměstnanost kolem 6,7 % byla o 2 % nižší než průměr ČR.
6. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem

z toho národnost

česká
moravská
slezská
slovenská
polská
německá
romská
neuvedeno

26.3.2011
1 651
817
375
22
354
29

1.3.2001
1 528
1 165
300
29
1
27

3.3.1991
1 408
444
916
1
31
2
6
.

Oproti předchozímu sčítání výrazně poklesl podíl osob, které se přihlásily
k nejpočetnější české národnosti. V r. 2001 to bylo přes 76 %, v r. 2011 pouze
49,5 %. Hlavním důvodem úbytku bylo, že část populace (21,4 %) využila možnost
na otázku národnosti neodpovídat. Nejvýznamnější a jedinou minoritou v obci jsou
Slováci (1,3 %). Pustiměř je tedy národnostně homogenní „typicky česká“ obec.
7. Obyvatelstvo podle náboženské víry
26.3.2011
1 651
.
277
258
572

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi, nábož. společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, nábož. společnosti
Církev římskokatolická
z toho
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
Bez náboženské víry

1.3.2001
1 528
.
662
640
3
696

3.3.1991
1 408
.
896
892
2
.
299

Změny vývoje struktury obyvatelstva podle náboženské víry byly taktéž ovlivněny
možností ponechat tuto otázku bez odpovědi. Věřících hlásících se ke konkrétní
církvi bylo pouhých 16,7 % a většina z nich se přihlásila stejně jako v minulosti
k Církvi římskokatolické. Bez náboženské víry je přes třetinu občanů obce.
8. 8eobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
26.3.2011
77
74
24
4
3
1
1
-

8eobydlené domy celkem
rodinné domy
slouží k rekreaci
z toho důvod
přestavba domu
z toho neobydlenosti
druh
nezpůsobilé k bydlení
domu
bytové domy
přestavba domu
z toho důvod
neobydlenosti nezpůsobilé k bydlení

1.3.2001
84
83
14
14
28
-

3.3.1991
67
65
25
.
.
1
.
.

Neobydlených domů je v obci 77, téměř všechny jsou rodinné. Nejčastějším
důvodem neobydlenosti byla skutečnost, že se dům využívá k rekreaci (32,4 %).
U značného počtu domů však zůstal důvod neobydlenosti nezjištěn.
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
z toho právní
v osobním vlastnictví
důvod užívaní bytu
nájemní
družstevní
s internetem
z toho vybavenost
osobním počítačem
bez internetu

26.3.2011
524
370
62
26
24
331

1.3.2001
480
361
24
52
25

3.3.1991
462
.
.
.
44
.

18

42

.

507
503

450
436

.
.

z toho koupelna, sprchový kout v bytě
z toho splachovací záchod v bytě
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Výrazně se zvýšil počet bytových domácností vybavených osobním počítačem (více
než 5 krát). Má jej dvě třetiny bytů. Samozřejmým standardem se stalo připojení
k internetu. Má ho 63 % ze všech bytů a 95 % bytů vybavených počítačem.
10. Domy podle obalenosti, druhu domu a vlastníka
Domy celkem
z toho obydlené
z obydlených
podle druhu domu

z obydlených
podle vlastníka
domu

rodinné domy
bytové domy
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků
bytů (jednotek)

kombinace vlastníků
z obydlených s obdobím výstavby nebo
rekonstrukce od předchozího sčítání

26.3.2011
512
435
415
16
412
4
5

1.3.2001
478
394
379
13
373
4
11

3.3.1991
455
388
375
10
371
6
.

3

.

.

5

.

.

.

.

.

Za posledních 10 let se počet domů v obci zvýšil o 34, což byl ve velké míře
důsledek nové výstavby. Z celkového počtu 512 domů v Pustiměři je jich 85 % trvale
obydleno. Výstavba domů se jednoznačně koncentrovala do skupiny rodinných domů
s jedním bytem. Dlouhodobě dominantní formou vlastnictví jsou domy ve vlastnictví
fyzických osob (95 % domů).

11. Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií
Obydlené byty celkem
ústřední
etážové (s kotlem v bytě)
kamna
z kotelny mimo dům
uhlí, koks, uhelné brikety
z toho energie
plyn
používaná k vytápění
elektřina
dřevo
z toho plyn zaveden do bytu
z toho převládající
způsob vytápění

26.3.2011
524
384
88
39
3
6
402
26
61
445

1.3.2001
480
352
49
52
18
387
30
41
396

3.3.1991
462
244
83
134
.
.
.
.
.
-

Technická vybavenost bytů je srovnatelná s republikovými ukazateli. Ústřední či
etážové topení má 90 % bytů. Plyn má do bytu zavedeno 85 % domácností, 77 % ho
využívá k vytápění. Dřevem vytápí 61 domácností, což je přibližně 50% nárůst oproti
minulému sčítání.
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Mgr. Vlastimil Smékal
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▲ Hasičata SDH Pustiměř

▲ Oslavy 130. výročí založení místního hasičského sboru

