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Vážené a milé Pustiměřanky, vážení a milí Pustiměřané,
na počátku každého roku bilancujeme a plánujeme nejen ve svém osobním
životě, ale také v tom veřejném. Rád bych se proto s Vámi podělil o to, co se naší obci
podařilo i nepodařilo.
Sestavování rozpočtu na rok 2012 nebylo jednoduché, příjmovou stránku
ovlivňuje centrální finanční politika tohoto státu a skutečnost, že naše obec patří
do kategorie obcí s nejnižšími daňovými výnosy, proto jsme se drželi „při zemi“.
Z větších akcí lze jmenovat opravu mostu „V koutě“ a zbudování dalšího oddělení
mateřské školy, nepodařilo se realizovat zateplení budovy hasičské zbrojnice, protože
tato akce byla podmíněna získáním dotace, kterou obec od kraje neobdržela. Také
byla snaha zachovat v potřebné výši prostředky na chod obce, kulturní, sportovní a
sociální potřeby občanů. 1epřistoupili jsme na doporučené zvyšování daní
z nemovitostí, poplatků za svoz komunálního odpadu, i nadále vyplácíme pohřebné a
přispíváme na opravu fasád rodinných domů. Obdobně tak tomu bude i v roce
letošním.
1aše obec je širokou veřejností vnímána jako dobrá a čistá obec pro život.
Ostatně každý z Vás ať nejlépe posoudí, co nového se udělalo a co je stále ještě
potřeba.
Život v obci je neodmyslitelný bez aktivní účasti občanů. 1a tomto místě bych
chtěl poděkovat zastupitelům za dobrou práci a Vám všem, kteří pořádáte a
organizujete společenské akce v obci, pracujete s dětmi a mládeží, udržujete okolí
svého bydliště a tím přispíváte k rozvoji obce.
1enechme si život otravovat „blbou náladou“, dívejme se do budoucnosti
realisticky, zodpovědně, ale i optimismem – podařilo se mnohé a v přátelské
spolupráci se jistě podaří v úspěších pokračovat.
Přeji Vám do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu, mnoho
spokojenosti a stále usměvavou náladu po celý rok 2013.
Mgr. Miloš 1evřala
starosta
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LÉTO A PODZIM 2012 V OBEC@Í K@IHOV@Ě PUSTIMĚŘ
Podobně jako v minulém období Obecní knihovna v Pustiměři vyvíjela
bohatou činnost. Nebylo by tomu tak, kdyby nepokračovala spolupráce se Základní a
mateřskou

školou

Pustiměři,

Základní

uměleckou

školou

Ivanovice
pobočkou
Svazem

v

na
v

Hané,
Pustiměři,

postižených

civilizačními chorobami i
jednotlivými spoluobčany.
Hlavní dík patří však Obci
Pustiměř, která podporuje
knihovnu
▲ Odpoledne s Lucií Turcovskou. Vyráběli jsme dárkové obrázky
ubrouskovou technikou.

materiálně

a

vytváří podmínky pro její
činnost.

Děkujeme

za

podporu panu starostovi Mgr. Miloši Nevřalovi, místostarostovi Milanu Hynštovi a
všem děvčatům v adminstrativě úřadu za pomoc při zabezpečování chodu knihovny.
Poděkování patří i Mgr. Miroslavu Zourkovi, řediteli ZŠ a MŠ, jeho zástupci Mgr. Jiří
Bubeníkovi, Taťáně Ambrozové, která vede mateřskou školu v Pustiměři a celému
učitelskému sboru ZŠ a MŠ v Pustiměři, Yvoně Lacinové, vedoucí pustiměřské
pobočky ZUŠ Ivanovice na Hané, která nám pravidelně půjčuje výtvarné práce
našich dětí pro výstavy, a učitelům Monice Kľúčové, Zdeňku Spáčilovi a MgA. Janě
Bařinkové, PhD., paní Marii Šedovičové ze SPCCH a ČK v Pustiměři a děvčatům,
která připravila a vedla dílničky v prostorách knihovny, paní Věrce Kučerové,
Simoně Koutníčkové, Ing. Kateřině Herynkové, Lucii Turcovské a Elišce Blechové a
ostatním pomocníkům a příznivcům. Děkujeme také spoluobčanům za informace o
dřívějším životě vesnice, které jsou využívány k propagaci obce. Naše práce byla
oceněna poděkováním na poradě v KKD Vyškov.
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Tabulka akcí Obecní knihovny v Pustiměři v II. pololetí roku 2012.
20.7.

Kurz našívaných korálků s paní Eliškou Blechovou.

17.8.

Dílničky - voňavé pytlíčky a ozdobné deníčky s paní Věrkou Kučerovou.

2.9.

Výstavka autoportrétů předškoláků 2012.

14.9.

Druhý ročník Pustiměřské páky, na prvním místě skončil Ondřej Malý, na druhém Štefan
Gaži, ostatní místa nebyla určena, protože všichni hoši i děvčata předváděli chvályhodné
výkony, odpovídající jejich věku. Odměnu si zasloužili všichni.

21.9.

Zdobení kamínků ubrouskovou technikou s paní Lucií Turcovskou.

6.10.

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou na téma vánoční stromeček.

8.10.

Návštěva žáků 5. ročníku místní ZŠ a MŠ.

15.10.

Návštěva žáků 4. ročníku místní ZŠ a MŠ.

23.10.

Na besedě se staršími spoluobčany v Adélce – povídání o historii Pustiměře.

24.10.

Knihovna v obležení piráty - výstava prací žáků ZUŠ.

26.10.

Odpoledne s paní Věrkou Kučerovou - malování na textil (prostírání).

25.10.

Nové www stránky: www.zahrady-cz.com/okp.htm - přístupné ze záložky na stránkách
Obce Pustiměř

2.11.

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.

5.11.

Výstavka keramických výrobků, které jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou.

9.11.

Korálkové odpoledne s paní Ing. Katkou Herynkovou.

23.11.

Odpoledne s paní Lucií Turcovskou - dárkové obrázky malované ubrouskovou technikou.

30.11.

Šachový turnaj pod záštitou pana starosty Mgr. Miloše Nevřaly.

5.12.

Mikulášská nadílka v MŠ s členkami Svazu postižených civilizačními chorobami.

5.12.

Mikulášská čertovská středa, provázená tematickou výstavou prací žáků ZUŠ a jejich
betlému.

7.12.

Burza receptů na vánoční cukroví.

10.12.

Výstavka vyšívaných proštírek paní Denisy Olejníkové.

21.12.

Vánoční koncert dětí ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočky Pustiměř.
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Účastníme

se

i

kulturního života v obci.
29.

července

Pustiměři

byla

v

slavná

svatoanenská

pouť.

Návštěvníků,

poutníků,

atrakcí i stánků přijela
spousta. Navštívili nás i
rytíři

ze

skupiny

historického šermu Armet,
kteří

s

spolupracovali

námi

▲@a besedě s dříve narozenými spoluobčany jsme si povídali o současnosti
obce i o dávné minulosti našeho mikroregionu.

při

pasování nových čtenářů a vycházce na Melický hrad, a předvedli nám opět své
umění. Na našich stránkách jsme připomněli i dobrovolnickou aktivitu členek
Červeného kříže v Pustiměři ve prospěch potřebných ve spolupráci s Diakonií
Broumov, kdy v pátek 14. září provedly sběr textilu a dalšího materiálu. V pátek
19. října jsme prožili kouzelný den s dětmi naší ZŠ a MŠ. V neděli 28. října jsme
uspávali zvířátka, jež organizovaly MC Stonožka a MŠ Pustiměř. I přes chladné
počasí se nakonec podařilo uložit k zimnímu spánku všechna. 24. listopadu jsme
shlédli divadelní přepis pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ v podání divadla Apollo
Tučapy, které letos oslavuje 10. výročí své činnosti. 25. jsme slyšeli ukázky známých
skladeb v podání učitelů ZUŠ Ivanovice na Hané, kteří učí naše děti. A 27. jsme si
na přednášce „Morava knížecí“ Prof. PhDr. Martina Wihody, PhD. připomněli
význam středověké Moravy v evropském kontextu. Začátek Adventu jsem oslavili
spolu s MC Stonožka v Pustiměři, místními hasiči, dětmi a učitelkami pustiměřské
mateřské školy a pobočky ZUŠ Ivanovice na Hané a Obcí Pustiměř, s nimiž jsme
tradičně rozsvítili náš vánoční strom. Na vánoční vernisáži ve vyškovském infocentru
jsme si připomněli, jak jsou naše děti pod vedením učitelů ivanovské i vyškovské
ZUŠ šikovné. Se všemi jsme strávili užitečně prožité chvíle, za něž jim děkujeme.
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V příštím roce nás v
knihovně čeká hned na začátku
inventura

knižního

fondu.

Připravujeme výstavu obrazů
pana Josefa Štarmana, na jaře
opět

poznávací

zříceninu

hradu

výlet
Melice.

na
I

nadále jsou v knihovně pro
zájemce stolní hry, historický
koutek, stěna úspěchů našich

▲ Knihovnu navštívili žáci 4. a 5. třídy.

čtenářů.

Nadále

budeme

spolupracovat s místními školami, organizacemi a ochotnými lidmi v přípravě
vzdělávacích i kulturních programů pro naše čtenáře, na nichž jste všichni vítáni. I
v příštím roce budou veřejnosti k dispozici v otevírací době knihovny dvě stanice
internetu. Připomínáme rovněž novou adresu internetové stránky Obecní knihovny v
Pustiměři www.zahrady.cz.com/okp.htm , kde se můžete o naší činnosti dozvědět
více.
Všem čtenářům, spoluobčanům, přátelům a spolupracovníkům Obecní
knihovny v Pustiměři přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
Mgr. Anna Hrozová, pustiměřská knihovnice

20. VÝROČÍ Z@OVUOTEVŘE@Í ZUŠ V PUSTIMĚŘI
1. února 2013 uplyne již 20 let od doby, kdy se zde našim dětem v hudebním a
výtvarném oboru začali věnovat učitelé Základní umělecké školy v Ivanovicích na
Hané.
Stalo se tak po zrušení vyškovské pobočky ZUŠ v Pustiměři, která zde
působila od osmdesátých let 20. století jako pobočka tehdejší lidové školy. Sídlila na
obecním úřadě. Ta ukončila činnost ve školním roce 1990/1991. Rodiče žáků
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projevili

nesouhlas

s

ukončením výuky uměleckých
oborů v Pustiměři. Obec se
tedy obrátila na ivanovskou
ZUŠ a od druhého pololetí
školního roku 1992 /1993 na
obecním úřadě navštěvovalo
ve třídě Yvony Lacinové ve
dvou odděleních výtvarného
▲ Koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočky Pustiměř v místní
Sokolovně 12. prosince 2012.

oboru po šesti žácích a šestnáct
ve hře na klavír. Pět žáků

vyučoval PhDr. Miroslav Španěl ve hře na trubku. Tehdy učili sami i hudební nauku.
Od září 1993 se výuka rozšířila. Učitelka klavíru Barbora Sedláková dvakrát
týdně dojížděla za dalšími deseti žáky a František Čeki se věnoval dvanácti adeptům
hry na zobcovou flétnu. Během dalších tří let se počet žáků stále zvyšoval, až dosáhl
sto padesáti. Ve výtvarném oboru pracovala Yvona Lacinová ve třech až čtyřech
třídách asi s osmdesáti žáky. Z toho důvodu byly odloučenému pracovišti ivanovické
ZUŠ přiděleny od roku 1997 třídy na budově školní družiny v části obce Pustiměř,
č.p. 73 na městečku. Také počet žáků v hudebním oboru se zvýšil. Klavír a klávesy
vyučovali Yvona Lacinová, Barbora Sedláková, které zároveň vedly i hudební nauku,
dále Lukáš Krejsa, Milan Takáč, Tomáš Dorazil a Barbora Panáčková, která spolu s
učitelem Debnárem školila i violoncello, a také hudební nauku. Hře na zobcovou
flétnu se věnoval Miroslav Golda, který získal ocenění za všestrannou hudební
činnost, Zdeněk Malý, Jana Krejsová a Aleš Zeman. František Čeki a Jaroslav Spáčil
zároveň učili hudební nauku a hru na klarinet spolu s Miroslavem Goldou a Alešem
Zemanem, který se věnoval i hře na saxofon. Zájemce o hru na harmoniku a klávesy
vedl Milan Takáč. Hře na trubku stále učil PhDr. Miroslav Španěl.
Vzhledem k takto vysokému a stabilnímu zájmu o vzdělávání v uměleckých
oborech Základní umělecká škola v Ivanovicích na Hané zřídila v roce 1996 v
Pustiměři svou pobočku, jejíž vedení svěřila Yvoně Lacinové.
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Od roku 2010 byla výuka
rozšířena o sólový zpěv, který
vede Monika Kľúčová, DiS, a hru
na zobcové flétny a trubky i
hudební nauku Zdeněk Spáčil,
DiS. V letech 2011 až 2012 učila
hru na klavír a klávesy Katarína
Straková.
V

současnosti

vedoucí

pobočky Yvona Lacinová vyučuje
výtvarný obor a klávesy a klavír,
sólový zpěv Monika Kľúčová,

▲ Kresba Michala Vrby, žáka Yvony Lacinové, 2012

DiS, zobcové flétny, trubky a hudební nauku Zdeněk Spáčil, DiS, flétny Jana
Krejsová, flétny, klarinet, saxofon a housle Aleš Zeman, klavír, klávesy, bicí a hře v
souboru Lukáš Krejsa a klavír a klávesy MgA. Jana Bařinková, PhD. Hudební nauka
zároveň prolíná celou výukou
na

hudební

nástroje

podle

aktuální potřeby žáků. Do roku
2012 byl ředitelem ivanovické
ZUŠ

Svatopluk

Polišenský,

nyní od začátku roku 2012 ji
vede Mgr. Kamil Sedlák.
Pustiměřská
pravidelně
svých

pobočka

pořádá

žáků,

koncerty

účastní

se ▲ Ukázka prací nejmenších výtvarníků v místní Obecní knihovně.

výtvarných výstav a pomáhají s
kulturním programem i ostatním organizacím v obci, pravidelně vystavuje práce
mladých výtvarníků v Obecní knihovně v Pustiměři a také tady její žáci dvakrát ročně
koncertují.
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O dobré úrovni výuky na pustiměské pobočce ZUŠ Ivanovice na Hané svědčí
vyznamenání, kterých její žáci dosáhli.
Největší úspěch zaznamenali žáci výtvarného oboru na výstavě keramiky v
Ploskovicích. 1. místo získala v letech 2000 a 2001 kolektivní práce – betlém, v roce
2001 práce Lenky Pospíšilové a Jany Švédové, v roce 2000 2. místo práce Petry a
Kristýny Lacinové a v roce 2001 3. místo práce Martina Miklase. Jeden z betlémů se
dokonce stal součástí permanentní ploskovické keramické expozice.
Průběžně

bývají

pustiměřské betlémy
vystaveny v Ostravě,
Hodoníně

a

vyškovském
infocentru.
Žáci,
rozvíjeli

kteří
svoje

schopnosti

na

pustiměřské pobočce
ivanovické
úspěšně

ZUŠ

a

složili

talentovou zkoušku na
školu s uměleckým

▲Výstava maleb, kreseb a betlémů ve vyškovském infocentru v prosinci 2012.

zaměřením, jsou například Jana Kroupová, Petra Lacinová, Katarína Kozáková,
Linda Nepeteová, Klára Pospíšilová, Hana Konečná, Monika Čtvrtníčková, Klára
Zorková a Lucie Vidlářová. V hudebním oboru v oblastních kolech skončili na
prvním místě Jaroslav Novák (trubka), Jaroslav Voříšek a Ilona Štroblíková
(saxofon). V okresním kole se pravidelně umísťuje na předních místech několik žáků
v každém ročníku. Hře se i po ukončení výuky na místní pobočce věnuje Jaroslav
Voříšek a Tereza Chovancová. Každoročně navštěvuje pobočku ZUŠ Ivanovice na
Hané pobočku v Pustiměři průměrně 150 žáků ve věku od 5 do 18 let.
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Dotazy ohledně výuky, přihlášky ke studiu a připomínky vyřizuje Yvona
Lacinová, vedoucí pobočky, na telefonu 737 609 536, případně ředitel ZUŠ Ivanovice
na Hané na telefonu
517 363 332.
Za
práci,

poctivou
která

se

projevuje
dovednostmi

jak

výtvarnými,

tak

interpretačními
schopnostmi
žáků,
▲ Andrea Holubová a @ikol Trávníčková při koncertě 12. 12. 2012 v Sokolovně.

jejich

děkujeme

především učitelům

pustiměřské pobočky ivanovické ZUŠ, vyučujícím naše děti, vedené od počátku
Yvonou Lacinovou. Zároveň děkujeme i Obci Pustiměř, která všemožně vychází
vstříc potřebám výuky uměleckých oborů v naší vesnici. Do dalších let jim přejeme
mnoho úspěchů v jejich činnosti.
Zdroje: http://www.zahrady-cz.com/okp.htm, http://zus-ivanovice.almadeo.cz/
rozhovor s Yvonou Lacinovou

Mgr. Anna Hrozová

ZPRÁVA SPL PUSTIMĚŘ ZA ROK 2012
V uplynulém roce 2012 velmi dobře reprezentoval obec svou
činností oddíl sportovního lezení - SPL Pustiměř. Za dobu svého
působení dosáhl již celou řadu významných úspěchů nejen v domácí,
ale i zahraniční konkurenci. Oddíl má k dnešnímu dni stabilizovanou
členskou základnu, z níž většina jsou děti a mládež do 18 roků.
Nejlepší z nich jsou zapojeny do celostátních soutěží Českého poháru a Tendon cupu,
kde dosahují výborných výsledků a řadí se mezi nejlepší.
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V letošním roce prošel oddíl základní reorganizací a významným omlazovacím
procesem a jak je z výsledků patrné, začíná tato změna nést své ovoce.
Výrazným způsobem se v republikových soutěžích dokázala prosadit zejména
Tereza CIBULKOVÁ. V seriálu Tendon cup nejmladších děvčat obsadila celkově
nejtěsnějším rozdílem 2. místo, o čemž rozhodl až její poslední, ne zcela povedený
závod v Trutnově. V elitní soutěži Českého poháru mládeže figuruje v celkovém
pořadí na skvělém 4. místě. Třešničkou na dortu pak byla její účast na neoficiálním
mistrovství Evropy v rakouském Petzenu, kde při své premiéře v mezinárodních
soutěžích dokázala vybojovat 3. místo v celkovém hodnocení, přičemž v jedné
z disciplín (závod na rychlost) dokázala dokonce zvítězit.
Skvělým způsobem vkročila do své první sezony také další pustiměřská
lezkyně Simona BRHELOVÁ. V závodech Tendon cupu se hned zpočátku zařadila
mezi elitu kategorie děvčat kategorie D. Kromě sbírání zkušeností přidala v průběhu
sezony i řadu cenných výsledků. Vyvrcholením pak byl závod v Lanškrouně, ve
kterém dokázala překvapivě zvítězit a připsala si tak první velký úspěch. V celkovém
pořadí tohoto seriálu obsadila ve startovním poli čítajícím 31 závodnic krásné 4.
místo.
Dalšími dílčími úspěchy přispěla do sbírky letošních úspěchů Lucie
KUPČÍKOVÁ. Ta startovala v jediném letošním závodě Tendon cupu v Lanškrouně a
tento start dokázala proměnit v jednoznačné vítězství. Také mezi elitou v Českém
poháru mládeže startovala pouze jeden závod a to v Chocni. I zde všechny
přesvědčila, že to se svým návratem myslí vážně. V průběhu závodu se neustále
zlepšovala a s jistotou si zajistila postup do finále. Tam svůj výkon dokázala ještě
vystupňovat a po výborném výkonu obsadila 4. místo, když mimo jiné dokázala
porazit i vicemistryni ČR z letošního roku.
Výrazným lezeckým potenciálem disponuje také další perspektivní
pustiměřská závodnice Veronika OPRCHALOVÁ. Ta startovala letos bohužel jen ve
dvou závodech Tendon cupu. V Jeseníku to ještě nebylo zcela podle jejích představ a
po chybě ve finálové cestě obsadila 7. místo. Vše si však vynahradila v
nejprestižnějším závodě této série - v Praze. Zde od samého začátku dávala svým
výkonem najevo, že bude patřit mezi nejlepší. To se jí nakonec po bezchybném
výkonu podařilo a výsledné 3. místo pro ni bylo velikým povzbuzením do dalšího
tréninku.
V oddíle SPL Pustiměř kromě lezců zabývajícími se výkonnostním lezením
pracuje i sekce zájmového lezení se zaměřením kromě závodů i na základy VHT a
skalní lezení. (To nakonec bývá i doplňkem tréninku celého oddílu). Její členové
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se zabývají širším pojetím horolezeckého výcviku (teoretická příprava i praktické
procvičování horolezeckých dovedností). Mimo to se příležitostně účastní i seriálu
Tendon cup. V něm se ani oni nenechávají zahanbit a svými výkony potvrzují dobré
jméno SPL Pustiměř, jako např. Martin GOTTWALD, který ve své kategorii obsadil
celkově 8. místo (při účasti pouze na 2 závodech). Také další členky Patricie
REMŽOVÁ, Lenka HOŘICKÁ a Veronika POSPÍŠILOVÁ obsadily celkově 11. a
14., resp. 16. místo, které je drží v horní polovině tabulky.
Aktivně se zde zapojila i o rok starší lezkyně Katka SPÁČILOVÁ, která ač
započala později a zúčastnila se pouze 2 závodů, skončila celkově na 15. místě a tedy
opět v horní polovině celkového pořadí Tendon Cupu. Svou poctivou přípravu pak
završila přesvědčivým vítězstvím ve Vánočním poháru v Lipníku.
Je nutno zdůraznit, že tyto úspěchy byly dosaženy nejen dobrou prací
závodníků, trenérů a instruktorů oddílu, ale i přístupem vedení obce k této práci s
mládeží a v neposlední řadě i finanční dotací od Obecního úřadu obce Pustiměř.
Proto i s ohledem na to, že oddíl bude i nadále účastníkem Českého poháru mládeže a
Tendon cupu, a naše nejlepší závodnice Lucka Kupčíková má nakročeno do
reprezentačního výběru ČR, žádáme Vás tímto o finanční podporu našeho oddílu.
Věříme, že v rámci možností pomůžete našemu oddílu a tím i dobré věci, jakou tato
práce s mládeží bezesporu je.
Jiří Sedláček
předseda oddílu

FOTBAL V PUSTIMĚŘI OSLAVÍ 80 LET EXISTE@CE
Fotbal v Pustiměři čeká tento rok významné historické jubileum. Právě před 80
lety, v roce 1933, vznikl Sportovní klub kopané Pustiměř a stal se členem okresního
sdružení fotbalových klubů.
Největšího úspěchu dosáhla pustiměřská kopaná v sezóně 1984/1985, kdy po
vítězství v okresním přeboru skupiny A, bojovali hráči v kvalifikačním dvojutkání o
postup do krajské soutěže proti TJ Slavkov u Brna, vítězi skupiny B. Po domácím
vítězství 3:2, které sledovala obdivuhodná návštěva 600 diváků, však přišla v odvetě
ve Slavkově porážka 3:0, a z postupu se tak radoval soupeř.
FK Pustiměř, jako pokračovatel fotbalové tradice v obci, se ke kořenům místní
kopané hrdě hlásí, a připravuje k tomuto výročí bohatý a zajímavý program, o kterém
budete včas informováni.
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Umístění jednotlivých družstev po podzimní části sezóny 2012/2013
„Áčko“ po velmi dobrém úvodu příliš nezvládlo závěr soutěže a přezimuje ve
středu tabulky na 7. místě s 20 body. Na jaře chce mužstvo předvádět atraktivnější
fotbal a posunout se tabulkou směrem nahoru. Bližší hodnocení přidává trenér Michal
Beneš, rozhovor s ním čtěte na str. 15 a 16.

▲ Početná skupinka fanoušků Pustiměře při utkání ve Vážanech nad Litavou (16. 9. 2012).

„Béčko“ šlo do sezóny se skromným cílem vyhnout se záchranářským
starostem. Po nepovedeném vstupu do sezóny, kdy z prvních čtyř utkání mužstvo
vydolovalo pouze jeden bod, se tým naštěstí zvedl a zaznamenal sérii tří důležitých
vítězství. Napomohla tomu hlavně stabilizace obranné čtyřky, které přinesla klid a
jistotu do hry družstva. V dobrých výkonech tým pokračoval až do konce podzimní
části, což vyústilo v solidní 10. místo při zisku 17 bodů.
Hra týmu se vyznačovala především bojovností a poctivým plněním úkolů na
hřišti. Mrzí neproměňování vyložených brankových příležitostí. Při lepší střelecké
potenci mohlo mužstvo pomýšlet na umístění o několik příček vyšší.
Všech 14 mistrovských utkání odehrálo kvarteto hráčů Lukáš Kučírka, Pavel
Polišenský, Vlastimil Smékal a Petr Snídal. Nejlepšími střelci se stali se šesti
přesnými zásahy Petr Snídal a Tomáš Hůlka, který se blýskl především pěti zásahy do
sítě Kučerova. „Zlým mužem“ byl Pavel Polišenský, který obdržel šest žlutých karet.
Na jaře se „béčko“ pokusí zaútočit na pozice v první polovině tabulky, tzn. do
7. místa.
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Dorost zakončil podzim v 8-členné soutěži na 4. místě se ziskem 10 bodů.
Někteří hráči se velmi dobře zapojují do utkání v kategorii mužů.
Žáci skončili ve své skupině šestí, uhráli
13 bodů.
Přípravka je, co se týče umístění v tabulce,
nejúspěšnějším družstvem klubu. Podzimní
„půlrok“ družstva přípravky zhodnotil její trenér
Roman Zbořil.
Starší přípravka je po polovině soutěže na
krásném 2. místě za prvními Drnovicemi.
Získala 21 bodů za 7 výher a 2 prohry. Skóre je
63:40. Nejlepší střelci jsou Roman Špaček - 24
branek, Martin Školař - 16 branek a Michal
Čtvrtníček - 7 branek, který se stal i
nejužitečnějším hráčem družstva. Poděkování ▲ Mladá pustiměřská naděje Roman Brandýs.
zaslouží všichni hráči, kteří nastoupili do zápasů.
Mladší přípravka se umístila taktéž na 2. místě, první jsou Bohdalice. Získala
18 bodů za 6 výher a 2 prohry se skórem 83:35. Nejlepšími střelci se stali Andrés
Martínez Puche - 22 branek, Lukáš Rak - 22 branek a nejužitečnější hráč týmu Matěj
Zbořil - 14 branek. Tito hráči mají velký talent a doufáme, že jednou budou hrát
velký fotbal.
Trenéra Zbořila dále potěšilo, že se za rok jeho působení rozrostla členská
základna o 13 hráčů. „Jsem za to rád a vím, že děti rádi dochází na tréninky a
mistrovská utkání, zkrátka je fotbal baví,“ těší kouče. Velkou podporu máme
v rodičích, kteří dopravují svoje děti na zápasy na vlastní náklady, za což jim moc
děkuji,“ připomněl Zbořil. Velmi dobře funguje i spolupráce s mým trenérským
kolegou Romanem Špačkem,“ ocenil na závěr Zbořil.
Fotbalové jaro začíná o víkendu 30. – 31. března, mládež zahájí o týden
později.
FK Pustiměř dále děkuje všem sponzorům, OÚ Pustiměř, rodičům a
příznivcům za velkou podporu, bez které se dobře fungující klub nemůže obejít.
Vlastimil Smékal
sekretář klubu
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TRE@ÉR BE@EŠ: MÁME @A LEPŠÍ UMÍSTĚ@Í
Jak celkově hodnotíte podzimní umístění a bodový zisk?
Co se týče bodového zisku, tak moje představa byla mít po podzimu 25 bodů, což se
bohužel nepodařilo a dokázali jsme uhrát pouze 20. Z toho vychází i umístění na
7. místě tabulky, které určitě nikoho z nás netěší. Měla by to být pro nás motivace,
pokusit se na jaře dohnat bodovou ztrátu
z podzimu a pokusit se aktuální umístění
vylepšit. Jsem si jistý, že máme s tímto
kádrem na lepší umístění!

▲ Trenér Michal Beneš (vlevo) s vedoucím
družstva Vladimírem Konečným.

Co nejvíce ovlivnilo umístění?
Toto umístění jsme si “zasloužili“ a ovlivnili
hlavně my samotní. V průběhu podzimu jsme
dostali mnoho branek a mnoho z nich
zbytečných, většinou po našich ať už
individuálních či taktických chybách. Průměr
obdržených gólů byl na podzim 2,5 na zápas,
což je opravdu hodně. 1avíc ani v útočné fázi
jsme nebyli nijak zvlášť efektivní při
proměňování šancí.

Jak byste charakterizoval hru týmu?
Chceme hrát kombinační fotbal s cílem být často u míče a vytvořit si rychlou
kombinační akcí brankovou příležitost. 1ácviku této taktiky se věnujeme v tréninkové
fázi již delší dobu, ale ne vždy se výsledek dostaví. Vždy navíc musíme vycházet
z toho, kteří hráči do zápasu nastupují, protože se sestava často mění. Věřím, že
v jarní části sezóny dokážeme našim fanouškům předvést zajímavější fotbalovou
podívanou, než na podzim.
Kdy jste měl na podzim po zápase největší radost a naopak, kdy jste byl nejvíce
zklamán?
Když vyberu dvě situace z podzimní části sezony, tak ta pozitivní bude hattrick
Michaela Smejkala do sítě Slavíkovic. 1aopak nejvíce zklamaný jsem byl určitě po
domácím zápase proti Kobeřicím, ve kterém jsme dostali gól v 90. minutě z penalty a
zápas skončil remízou 1:1. Ovšem radost mám z každého tréninku či utkání
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(ať už skončí jakkoli), když na hráčích vidím chuť do hry, nasazení obětovat se pro
tým a pocit radosti ze hry. Všichni děláme fotbal pro radost, proto je potřeba umět se
radovat i z maličkostí.
Jak bude probíhat zimní příprava?
Zimní příprava je velice důležitá, a když ji absolvujeme poctivě a vyhnou se nám
zranění, budeme z ní čerpat celý rok. Proto bude začínat už ke konci ledna a bude
obsahovat zhruba 20 tréninkových jednotek, 6 přípravných utkání + čtyřdenní
intenzivní herní soustředění.
Plánujete změny v kádru?
Ano, rádi bychom kádr posílili i před jarní částí sezóny. Snažíme se o to s kolegou
Pavlem Holubem v každém přestupovém období. Bude ovšem záležet na tom, jak se
naše plány budou spojovat s realitou na „přestupovém trhu“. V dnešní době není
jednoduché přivést kvalitního fotbalistu a navíc jich rapidně ubývá, protože je
nenahrazují mladší ročníky, které mají jiné zájmy, než je fotbal. Věřím však, že se nám
podaří kádr posílit alespoň o dva hráče. Do zimní přípravy se zapojí i mladí hráči,
Kučírka a Klimek. Co se týče odchodů z klubu, tak věřím, že až na případný odchod
Michala Švehly do vyšší soutěže, zůstane kádr pohromadě. Tím také doufám v to, že
hráči oznamující již delší dobu odchod do „fotbalového důchodu“ své rozhodnutí
ještě zváží a i na jaře budou patřit mezi aktivní členy týmu.
S čím půjdete do jara?
Jak jsem již zmiňoval výše, chceme se po kvalitní zimní přípravě posunout tabulkou o
pár pater směrem nahoru a předvádět atraktivnější fotbal. Bude to ovšem záležet na
všech hráčích, jak k tomu přistoupí a co všechno jsou proto ochotni obětovat a udělat
pro tým něco navíc. Vím, že nikdo z týmu aktuální sedmé místo nebere jako úspěch, a
proto už i já s očekáváním vyhlížím začátek zimní přípravy a start jarní části
fotbalové sezony, kterou když počasí dovolí, začneme v domácím prostředí proti
atraktivnímu soupeři, Vyškovu „B“.
Děkuji za rozhovor.
Vlastimil Smékal

16

MC STO@OŽKA - DĚ@Í V ROCE 2012
Rok se s rokem sešel a my opět bilancujeme, co nám ten uplynulý vše dal a
vzal. I přes zvyšující se podíl zaměstnaných maminek v MC a rostoucí náročnost při
organizování aktivit pro vás, jsme se snažili udržet sled tradičních akcí. Ke zdárně
proběhnutým tedy patřily tyto: Jaro – léto bazárek, Probouzení zvířátek, Eko
vycházky, Hurá, prázdniny, Podzim – zima bazárek, Uspávání zvířátek, Vánoční
dílničky a Rozsvěcování vánočního stromečku.
K pravidelnému programu centra dále patří:
Cvičení pro rodiče s dětmi – úterý od 16,00 – 17,00 hod
Dopolední herna v MC – úterý od 9,30 - 11,30 + tematická tvoření dle zájmu
maminek a možností dětí.
Mateřské centrum Stonožka Pustiměř, o.s., Pustiměřské Prusy 79
IČO: 22724613
Bú: 224232812/0300
Odpovědný vedoucí: paní Rozehnalová
Email: mc.stonozka@email.cz, http://mcstonozka.rajce.idnes.cz/
Nejbližší akce Jaro – léto bazárek, předběžně 22. 3. – 24. 3. 2013.
Co popřát MC do dalšího roku – výdrž v pořádání akcí pro děti a spoustu
pomocných rukou, neboť bez aktivních lidí ochotných nezištně pomoci se v dnešní
uspěchané době neobejdeme ani my.
Za MC Darina Pospíšilová

VÁ@OCE, V @AŠÍ MŠ, TROŠKU JI@AK
Společně s pí. učitelkami jsme se v loňském roce rozhodli, že Vánoce pojmeme
trošku jinak, než tomu bylo v předešlých letech. Celý projekt probíhal za běžného
provozu MŠ v posledním pracovním týdnu před vánočními prázdninami. Celé to
začalo v pondělí, kdy si děti společně s pí. učitelkami nazdobily vánoční stromečky, a
přes noc čekali, zdali nám Ježíšek nadělí nějaké dárky. V úterý se děti dárků dočkaly
a jejich radost byla veliká. Ve středu a ve čtvrtek si rodiče společně s dětmi mohly
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přijít do naší MŠ vyrobit krásné vánoční ozdoby. V pátek si děti udělaly navzájem
radost, kdy si připravily tzv. besídky děti dětem. Celý týden byl krásný a myslíme, že
jsme si ho užili jak my, tak děti i rodiče.

Po celý školní rok pro děti zajišťujeme kulturní akce, tj. divadla, která jsou ve
většině případů v prostorách naší MŠ. Letos však pojedeme na divadlo do Městského
divadla v Prostějově. Jak se divadlo dětem líbilo, se dozvíte v dalším vydání
Obecního zpravodaje.
Kolektiv MŠ

ZÁKLAD@Í ORGA@IZACE SVAZU I@VALIDŮ PUSTIMĚŘ
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá
štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“
-Jan WerichPřátelé, přeji Vám všem jménem našich 74 členů dobrý dech zdraví a více
tolerance s námi zdravotně postiženými.
Jak ten čas letí, tak už uběhlo celých 23 let, co zde v Pustiměři byl založen
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Svaz invalidů. Na začátku nás bylo pár, kteří měli zájem o práci ve svazu. A jak čas
běží, tak nás ubývá. Za těch 23 let naší organizace zemřelo 31 členů a další odešli ze
zdravotních důvodů. Bylo proto potřeba ustanovit nový výbor a revizní komisi. Na
výroční schůzi po sjezdu Svazu invalidů v roce 2004 byl zvolen nový výbor ve
složení Klevetová, Mačkal, Šedovičová, Schweidlerová a Lanšperková a revizní
komise ve složení Mačkalová, Poláchová, Kutálková. Také máme členy v okresním
výboru Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) – Klevetová,
Šedovičová, Mačkal, Schweidlerová.
I když jsme malá organizace, snažíme se něco dělat pro zdravotně postižené.
Minulý rok jsme zajišťovali Sousedský bál, který se konal již 18krát. Dále byl
uspořádán ozdravný pobyt v Ludvíkově, kterého se zúčastnilo 46 osob. Uspořádali
jsme zdravotní přednášku a dále dvě besedy s důchodci při OÚ Pustiměř. Před
vánočními svátky jsme společně oslavili Mikuláše. Děti nám přednášely básně a
pěkně zazpívaly.
Chtěla bych touto cestou poděkovat sponzorům, kteří nám přispívají na tyto
akce. Naše organizace nemá žádný příjem a bez sponzorských příspěvků bychom do
budoucna nemohli plánované akce uskutečnit. Na závěr bych chtěla poděkovat OÚ
Pustiměř a firmě Moraviatisk Vyškov se sídlem v Pustiměři, že nám vždy vyjdou
vstříc.
Celému výboru ZO Pustiměř chci poděkovat za práci, kterou dělá pro
zdravotně postižené občany z naší obce, a všem občanům přeji šťastný nový rok
2013.
Přátelé, držme si pěsti, ať zdravíčko vydrží a nám na šňůrku přibudou další
korálky štěstíčka.
Jarka Klevetová

MLADÝ BOJOV@ÍK FILIP TRÁV@ÍČEK ZAZ@AME@AL
DALŠÍ ÚSPĚCH @A MEZI@ÁROD@Í SCÉ@Ě
Třináctiletý Filip Trávníček z Pustiměřských Prus přidal do své početné sbírky
medailí další cenný kov, skončil třetí na mistrovství světa 2012 v tradičním bojovém
umění wu-shu (wu-šu).
Prestižní soutěž se uskutečnila začátkem listopadu v městské prefektuře
Huangshan (Chuang-šan) v Číně. Zúčastnilo se jí kolem 3 500 soutěžících ze zhruba
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70 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo 14 cvičících.
„Wu-shu je souhrnný
název pro čínská bojová umění
zahrnující ohromné množství
(řádově
několik
set)
nejrůznějších
často
velice
rozdílných stylů. Kromě termínu
wu-shu se pro čínská bojová
umění používá také termín
kung-fu,“ vysvětlil Filip.
„Soutěžil
jsem
v kategorii beze zbraně i se
zbraní. V kategorii beze zbraně
jsem získal bronzovou medaili
za pěstní formu, se zbraní jsem
skončil desátý,“ přiblížil svůj
úspěch Filip. Navázal tak na svůj největší sportovní úspěch, kterým byl zisk čtyř
zlatých medailí na soutěži v Hong Kongu před dvěma lety.
V kategoriích, kterých se zúčastnil, nemusel soupeřit s žádným protivníkem.
„Soutěžil jsem ve formách, což jsou sestavy, ve kterých jde především o přesnost
provedení
jednotlivých
výpadů,“
prozradil talentovaný mladík. Soubojů
se soupeřem si užije dost na trénincích.
Jelikož Filip strávil v Číně téměř
tři týdny, měl dostatek času poznat
tamní okolí a zvyky. „Zaujal mě pohled
na ostré hroty vrcholků pohoří
Huangshan (Žluté hory), které je na
seznamu Světového dědictví U1ESCO,
dále třeba buddhistické chrámy,“
popsal svůj cestovatelský zážitek Filip.
Netradiční byla i zdejší kuchyně.
„Ochutnal jsem například kuřecí pařát
nebo psa,“ líčil gurmánský zážitek
Filip.
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K úspěchu
mladého
sportovce
přispívá pravidelný trénink. Cvičí pod
Moravskou asociací Hung Gar Kung Fu.
„Trénuji dvakrát týdně v Brně a jednou
týdně ve Vyškově,“ řekl mladý bojovník.
Filip se bojovému umění věnuje již sedm
let a prospěch z tréninků se projevuje i
v každodenním životě. „Trénink rozvíjí
pohybové schopnosti, zlepšuje soustředění a
vychovává k přemýšlení,“ uzavřel Filip.
Vlastimil Smékal

UKÁZKA LITERÁR@Í PRÁCE ŽÁKY@Ě @A TÉMA
„SMÍRČÍ KAME@Y“
Jsou tu z časů opravdových vášní, z doby, které ještě stálo za to, zabývat se
smrtí jednoho jediného jedince. Mají přímý vztah ke středověkému soudnictví, kdy se
pachatel, došlo-li k zabití člověka, s příbuznými smířil a zbývalo mu usmířit se
s Bohem. Stavění smírčích křížů tam, kde došlo ke zlému činu, bylo výrazem usmíření
a pokání.
@ení sen jako sen
Každý z nás o něčem sní. Sny nám
běhají hlavou, když bdíme, ale i když spíme.
Nedávno se mi zdála noční můra, týkající se
smírčích kamenů.
V jedné malé vesničce se odehrával
celý můj sen. Víska neměla moc obyvatel.
Starosta malé dědinky se jmenoval Karel.
Táhlo mu na padesát a ještě pořád nebyl
ženatý. Karel se líbil mnoha mladým, hezkým
dívkám, ale on vždycky řekl, že žádná z nich
není ta pravá. Jednoho dne, jakoby se stal
zázrak. Najednou se v jejich vísce začalo
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▲ Smírčí křížový kámen u hájovny v Pustiměři.

objevovat nové, krásné děvče. Nikdo nevěděl co je zač, ale všimli si, že dívka je
velmi neposedná, milá a pracovitá. Po pár dnech si ji obyvatelé oblíbili. Všímal si jí i
starosta, kterému se velice zamlouvala. Začal jí říkat Rozárka. Zajímal se o ni čím dál
tím víc, ale ona ho krutě odmítla. V mrazivé zimě si na Rozárku počkal na cestě.
Věděl, že půjde tou trasou, jelikož měla taneční a Karel už měl její koníčky dávno
zjištěné. Vyskočil na ni a stáhl ji s sebou ze světla odrážejícího se od lampy do
černočerné tmy. Z křoví se ozvalo jen ACH!..AU!..POMÓC!.. Bohužel ji nikdo
neslyšel. Ležela mrtvá v trnitém houští. Karel od místa hrůzostrašného činu utekl.
Ráno Rozárku našli občané a vystrojili jí slušný pohřeb. Dlouho pátrali po vrahovi,
ale žádné důkazy a stopy neměli. Až se rok s rokem sešel, přesně na den Rozárčina
úmrtí, byla z Karla úplná troska. Od katastrofy, kterou spáchal, měl psychické stavy
velice špatné, a proto už ani nevykonával funkci starosty. Lidé o Karla měli strach a
nevěděli, co mu je. Až po tak dlouhé době jako je rok, pravda konečně vyšla na
povrch. Karel s obrovskými výčitkami se ke všemu přiznal. Musel se pokusit o mír
s Rozárčinými příbuznými a pak také s Bohem. Trnité houští vysekal a začal stavět
kámen na památku Rozárky. Nedostavěl ho však. Byla opět krutá zima a Karel u
skládání úcty usnul a zmrznul. Bůh mu neodpustil, potrestal ho. Obyvatelé vísky
kámen dostavěli. Měli Karla rádi, a proto postavili i druhý kříž, aby Bůh poslal
alespoň Karla do nebe a vytáhl ho z pekla.
Od té doby stojí ve vísce dva smírčí kameny.
1ikol Trávníčková
9. ročník ZŠ a MŠ Pustiměř

KUMPA@OVCI OPĚT V PUSTIMĚŘI
Rok se s rokem sešel a
Kumpanovi

muzikanti

se

v

předvánočním období vrátili do
Pustiměře. Opět nám připomněli,
že

jejich

interpretace

nejen

vlastních skladeb, ale i děl dalších
autorů

přináší

poslechový

ten
zážitek.

nejsilnější
Jejich
▲Všichni napjatě poslouchali.
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produkce byla rozdělena na dvě části.
V první jsme si připomněli
úspěšnou pracovní dráhu významného
regionálního

hudebníka

Dominika

Trávníčka staršího, který letos oslavil
85. narozeniny. Starosta Mgr. Miloš
Nevřala vzpomněl jeho úspěchy v
▲ Mgr. Miloš @evřala a Milan Hynšt blahopřejí
Dominiku Trávníčkovi st. k 85. narozeninám.

aktivní interpretační činnosti nejen na
našem území, ale i v zahraničí a

poděkoval mu za jeho činnost pedagogickou na tehdejší Základní umělecké škole ve
Vyškově. Slibnou kariéru mladého interpretačního umělce v Ostravě přerušily
zdravotní problémy a tak se vrátil do rodných Dědic a ve
Vyškově začal vyučovat své žáky na dechové nástroje.
Založil taneční orchestr Synkopy. Po ukončení činnosti
tohoto uskupení sestavil tehdy velice populární dechovku
Vyškovskou desítku. Současně dlouhá léta aktivně hrával ve
Vyškovském bigbandu, s nímž zajížděl koncertovat do
zahraničí. K blahopřání se připojili i Kumpanovi muzikanti,
kteří zahráli oslavenci dvě skladby z jeho dílny. Byla to
polka „Potůček“ a kompozice „Vánoční sen“. Od jeho

▲Pořadem provázel Jožka
Šmukař.

oblíbeného autora Antonína Žváčka vybrali kus „Našim penzistům“.
Dárek a květiny dostal i Vlado Kumpan, který v letošním roce
oslavil také svoje kulatiny. Nejvíce skladeb, které jsme vyslechli, bylo
jejich

vlastních. Nejplodnějším autorem

uskupení

je Miloslav

R. Procházka, který tvoří i pro jiné formace. Jak říká pan Jan Rozehnal:
▲Kvalitu
produkce
kontroloval
zvukař Jozef
Wallach.

„1ové melodie ho budí i ze spaní. Jedině díky počítači je schopen ten
příval nápadů zapisovat.“ Zazněly skladby orchestrální i zpívané
sourozenci Baťkovými, Boženkou a Zdeňkem, který se také podílel na

několika z nich. Zpívat jim pomohli i ostatní členové kapely. V druhé části jsme
vyslechli koledy a vánoční melodie, které podtrhly atmosféru svátečního očekávání.
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Sám Vlado Kumpan se vyznačuje
cílevědomostí, až neuvěřitelně houževnatou
prací na sobě samém, železnou disciplínou s
motivující

energií

k

jakékoliv

životní

činnosti.
Narodil se 11. dubna 1972 ve Skalici,
okresním městečku na Slovensku, 2,5 km od
hranic České republiky, městečku bohatém
na lidové a dechovkové tradice. Šest let
studoval
▲ Vlado Kumpan se svou trumpetou.

bratislavskou

konzervatoř,

pak

pokračoval u Prof. Kamila Roška. Už během

studia byl angažován v bratislavském Národním divadle i v orchestru bratislavského
rozhlasu. Vystupoval na pozvání v nejrůznějších sestavách, malých či větších,
známých či méně známých. Hrál v Moravance, Moravěnce, Glorii, Žadovjácích, s
Michaelem Klostermannem a v dalších uskupeních.
Nová hvězda na dechovkovém
nebi počala zářit od té doby, co Vlado
Kumpan v roce 2001 založil svou
kapelu.

Třináct

mimořádných

muzikantů, tvořících tento virtuózní
soubor

dosáhlo

v

krátké

době

neuvěřitelných úspěchů. Už ke svým
druhým „narozeninám“ si na podzim
roku

2003

nadělili

▲Boženka a Zdeněk Baťkovi

Kumpanovi

muzikanti titul Mistr Evropy v profesionální kategorii, který získali ve švýcarském
Seedorfu (kapela tam získala nejvíce bodů v celé historii soutěže). Za deset let své
existence si dokázal vynikající trumpetista Vlado Kumpan se svou kapelou
Kumpanovi muzikanti doslova podmanit dechovkovou Evropu.
Do

zahraničí

cestují

„Kumpanovci“

přibližně

padesátkrát

za

rok.

Sólotrumpetista a kapelník Vlado Kumpan navíc hostuje jako sólista několikrát ročně
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u zahraničních orchestrů (Hermann Engelberting und seine Egerländer Musikanten,
Grenslandkapelle, Harmoniemusik Vaduz, Blaskapelle Česka a řada dalších). Jejich
fanoušci je provázejí nejen po Evropě, hráli i v prestižním Carnegie Hall v New
Yorku.

▲ Kumpanova kapela: Vlado Kumpán es trumpeta, křídlovka (v černé vestě), Petr Smolař tuba, Ondra Dvořák
klarinet, Jiří Komosný baryton křídlovka, Miro Štefík klarinet, Petr Jandásek křídlovka, Milan Slobada
trumpeta, Stano Masaryk křídlovka, Miloslav R. Procházka trumpeta, skladatel, pozoun, Robert Kozánek
baskřídlovka a pozoun (Lukáš Prajka) a Mirek Bureš trumpeta obligátka, dřepící František Jeřábek a Pavel
Kalivoda bicí.

Jejich skladby psané „na
tělo“

umocňují

virtuozitu,

mimořádnou

muzikálnost

všestrannou
Kumpanových

a

profesionalitu
muzikantů

jejich kapelníka.

a

Proto v

zahraničí vystupuje kapela jako
instrumentální

těleso,

pouze
▲Výkon Kumpanových muzikantů byl v Pustiměři odměněn
aplausem ve stoje.
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na domácích koncertech s kapelou zpívají hostující sourozenci Baťkovi.
Slyšet soubor Kumpanovi muzikanti rozhodně stojí za to!
Zdroje: http://www.vladokumpan.De/vladokumpan.html
http://www.11pm.cz/portfolio/kumpanovi-muzikanti/
http://www.dechovka.eu/index.php/album/bands-of-the-month/422-duben-2010-dechovahudba-vlado-kumpan-a-jeho-muzikanti
Rozhovor s Janem Rozehnalem

Mgr. Anna Hrozová

V ČESKOSLOVE@SKU PŘED 35 LETY
Do nové kolébky v obřadní síni v Pustiměři byla uložena malá Marcelka
Schweidlerová, která se narodila 28. března 1977.
„Je nás 15
miliónů“ se tehdy
psalo v regionálním
týdeníku

„Náš

život“.

Podle

propočtu tehdejšího
„Federálního
statistického úřadu
se

narodil

28. března

1977

patnáctimiliontý
občan

tehdejší

socialistické
republiky.

▲ Schweidlerovi s nejmladší dcerou Marcelkou a svými syny. V pozadí Marie
Spisarová, nyní provdaná Chadtová, matrikářka, Václav Chládek, předseda
Místního národního výboru v Pustiměři a Blažena Švarcová, zástupkyně
pustiměřského Sboru pro občanské záležitosti, s dětmi v krojích, které v rámci
obřadu přednášely novému miminku básničky.

Statistikové
odhadovali, že se během tohoto dne narodilo 600 – 700 dětí.“ I ona se tedy stala
patnáctimilontým občánkem Československa.
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10. května 1977 se v
Našem životě psalo: “Také
přivítání

malé

Marcelky

Schweidlerové
Pustiměřských

z
Prus

bylo

jedním z nejdůstojnějších za
26leté období od založení
Sboru
záležitosti
▲ Patnáctimilióntou občanku
společenských organizací v obci.

přišly

tehdy

přivítat

zástupci

pro

občanské

v

Pustiměři.

Za doprovodu

kroužku

vážné

osvětové

hudby

besedy

kolébaly

patnáctimiliontou občanku v kolébce děti v národních krojích, přednášely básničky a
děkovaly šťastné mamince za dar života. Přišli blahopřát také zástupci ZVROH ze
Stavokonstrukcí, kde rodiče pracovali, inspektorka pro kulturu Věra Kunešová,
členky ČSŽ a další hosté.“

▲ Význam této výjimečné události byl umocněn účastí zástupců všech společenských organizací.
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“S prázdnou

nepřišli

ani

zahrádkáři.

Okrasný stromek zasazený do zahrady mateřské
školy bude vždy připomínat tuto slavnostní
chvíli.“
Dnes v zahradě tuto magnolii nenajdeme,
neboť byla omylem vykácena.
Marcelku rodiče vychovávali spolu se
staršími bratry, Janem a Pavlem. Otec Jan pracoval
jako zámečník a soustružník. V obci byl činný ve
▲ Jan Schweidler osobně připravuje půdu
k zasazení pamětní magnolie na zahradě
mateřské školy.

výboru Svazu zahrádkářů a v organizaci chovatelů
drobného zvířectva úspěšně reprezentoval svou

obec v chovu slepic, za nějž získal několik cen, i v krajském kole byly jeho
„hempširky“ nejlepší. Na rozvoji obce, dokud
mu to zdraví dovolovalo, se podílel mnoha
hodinami dobrovolné práce. Dnes již nežije.
Matka Marcela, absolventka střední ekonomické
školy, dlouhá léta roznášela spolu s kolegyněmi
Růženou Dobiášovou, Ludmilou Uhlířovou a
Věrou Pitákovou poštu v Pustiměři a později
v Radslavicích, kam ji nosila denně na svých

▲ Pan Schweidler při svařování armatury
čističky odpadních vod v Pustiměřských
Prusích.

bedrech, dokud jí zdraví sloužilo, pěšky. I ona
byla

členkou

několika

společenských

organizací

v

Pustiměři, Svazu žen, Československého červeného kříže a
dosud

pracuje

ve Svazu

postižených

civilizačními

chorobami jako pokladní.
Marcelka dnes pokračuje ve šlépějích své matky.
Úspěšně absolvovala střední poštovní školu a nyní také
roznáší se svými kolegyněmi Lenkou Růžičkovou a Věrou
Pitákovou „pustiměřskou poštu“.
▲ Marcelka Bayerová Schweidlerová dnes.
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Lásku, kterou dnes už paní Marcelka Bayerová, dostala od své rodiny, rozdává
svým nejbližším. S láskou a obětavě se postarala o svého nevyléčitelně nemocného
manžela. Dlouhá léta sama vychovávala syna, který se narodil z jejich vztahu. Dnes
už se snad vše obrací k lepšímu.
Přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Zdroje:

Náš život, ročník 25, číslo 20 (10. 5. 1977) a 21 (14. 5. 1977)
Procházková Eva (1992): 100 let pošty Pustiměř
Rozhovory s paní Marcelou Schweidlerovou (říjen a listopad 2012)

Mgr. Anna Hrozová

PAMATUJME! KDYŽ ZEMŘOU VČELY,
ZEMŘE ČLOVĚK!
-Albert EinsteinVčelařství v Pustiměři i Pustiměřských Prusích má dlouhou tradici. Právě z
Pustiměřských Prus, tehdy Německých, pocházel propagátor včelařství a člen panské
sněmovny ve Vídni, rajhradský opat Benedikt Korčián, který byl činný v první
polovině 19. století.
První zmínky o včelařství v naší oblasti máme
jen útržkovité, převážně ve školních kronikách. Z nich
se dozvídáme o neúnavném propagátorovi Antonínu
Placherovi, který mimo vzdělávání nových včelařů
a jejich materiální podporu připravil vzornou expozici
o vývoji včelařství na Vyškovsku pro Národopisnou
výstavu v Praze. Za ni byl vyznamenán bronzovou
medailí. Později učí včelařství na zimní hospodářské
škole, kde zúročuje své zkušenosti z cest. Díky svým ▲ Včela medonosná - hlavní aktérka
procesu produkce medu.
znalostem se stává prvním diplomovaným učitelem
v oboru na Moravě. Roku 1899 zakládá na Ferdinandsku první plemennou
a oplozovací stanici, stává se redaktorem časopisu “Včela moravská” a zakládá
“Družinu přátel plemenného chovu včel”.
Vyškovský včelařský spolek, který patří mezi nejstarší spolky na Moravě, byl
založený z podnětu dědického učitele Ludvíka Fialy. Přípravná schůze proběhla
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26. září 1897 v Besedním domě ve Vyškově za účasti 70 včelařů, účastnili se
i zájemci
až z Prostějovska
a
Přerovska. Stanovy byly schváleny
24. listopadu 1897. K ustavení
spolku došlo 27. prosince 1897 za
účasti asi 50 včelařů. Členství
přijalo 32 z nich, z toho čtyři
včelaři z Pustiměře a dva z
Německých (nyní Pustiměřských)
Prus. Včelaři na Vyškovsku se
účastnili výstav hned v prvních
letech po svém ustavení. Již v roce
1902 pořádali včelařskou výstavu
▲ Odvíčkovávání.
ve Vyškově, jíž se účastnilo
75 vystavovatelů, zárověň zde byl uspořádán sjezd delegátů Ústředního spolku, sjezd
včelařských spolků ze střední Moravy a kurz pro učitele hospodářských škol. Včelaři,
ač neměli samostatnou včelařskou organizaci a hlavní metodické vedení měli
ve Vyškově, v Pustiměři a Pustiměřských Prusích si spolu vyměňovali zkušenosti
a podporovali se částečně i materiálně. Prostředníkem mezi organizací ve Vyškově
a místními včelaři byl a je stále přítel důvěrník, který přenáší informace i požadavky
ústředí mezi přátele včelaře ve své skupině. Dnes spolek pracuje pod názvem „Český
svaz včelařů, občanské sdružení, základní organizace Vyškov“.
V roce 2012 byli v Pustiměřských Prusích čtyři včelaři: důvěrník František
Hroza, Zdeněk Brokeš, Jaroslav Gregor a Václav Pilát, kteří mají dohromady 16
včelstev. V Pustiměři jich je sedm: důvěrník Stanislav Smejkal, Rudolf Štolfa, Marie
Klevetová, Josef Duda, Marie Koleničová, Martin Pecka a Zdeněk Peterka. Ti pečují
dohromady o čtyřicet včelstev.
Po válce existoval při škole v Pustiměři včelařský kroužek, v němž se
vychovávali mladí adepti včelařství. Posledním, kdo ho vedl, byl Ing. Josef
Matoušek, učitel zeměpisu a pracovního vyučování na tehdy místní Základní
devítileté škole, na Provazníkovém, v místě, kde je dnes budova, v níž sídlí výtvarný
a část hudebního oboru Základní umělecké školy Ivanovice, pobočky v Pustiměři.
Děti zde měly k dispozici tři cvičné úly, které se učili pod dozorem pana učitele
ošetřovat. Po jeho smrti zatím nebyl v Pustiměři obnoven. Od 1. září 2010 mohou
děti navštěvovat včelařský kroužek při DDM Vyškov vedený Ing. Ondákem.
Praktická část výuky je zajištěna v areálu "školního statku" Střední školy zdravotní
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a zemědělsko-ekonomické Vyškov. I když kroužek pracuje teprve krátce,
již se zúčastnil soutěže “Zlatá včela”.
Ale i ve zralém věku včelaři Vyškovska stále doplňují své znalosti, pořádají
pravidelné přednášky o chovu včel a
předcházení
chorobám
rojů,
utlumení varoázy a prevence moru,
na nichž je odborníci Českého svazu
včelařů,
Výzkumného
ústavu
včelařského a dalších odborných
zařízení seznamují s posledními
výzkumy v jejich oboru. Pravidelně
jsou také zpravováni o zdravotním
stavu svých včelstev Krajskou
veterinární správou v Brně. Pro
zkušenosti zajíždějí i ke svým
kolegům z dalších oblastí. V ▲ Včelařské žně - vytáčení medu v ručním medometu.
poslední době byli například ve
Vilémovicích nebo v Trenčíně. Pravidelně se také scházejí, aby řešili i záležitosti
organizační. Intenzívně pracují i na propagaci své činnosti mezi spoluobčany.
Například ve vyškovském zookoutku postavili expozici, která přibližuje všem
zájemcům život včel i zpracování včelích produktů. Zároveň jsou členové vedeni k
využívání dotačních programů. Pustiměřské včelaře podporují i soukromé firmy, u
nás konkrétně sdružení ZEPUS a také obec Pustiměř.
K 115. výročí založení své organizace včelaři pořádají pro své členy
společenský večer.
Včelaři dnes mohou většinu potřebných informací získat na webových
stránkách www.vcelari-zo-vyskov.cz.
Zdroje: Zpráva Ing. Jana Reka a Jana Alána
Janského kronika

Mgr. Anna Hrozová
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RÓZO, TA@COJ, ... ALE @EŠOŠKAT!
V letošním roce si připomínáme 75. výročí založení Rozehnalovy kapely. První
sestava muzikantů začala pod vedením Františka Rozehnala hrát už v roce 1947
a provázet pustiměřské při významných životních meznících až do roku 1975. Pan
Rozehnal

sám,

přestože byl hluboce
věřící

a

pustiměřský

vedl

i

kostelní

pěvecký sbor, se mohl
jako "umělec z lidu"
své kapelnické práci
vcelku nerušen plně
věnovat.

To

se

příznivě

odrazilo

v úrovni

jejich

produkce. Bez jejich

▲ Poslední členové Rozehnalovy kapely. @edostatečná kvalita snímku je
způsobená nízkým rozlišením dobového novinového tisku.

muziky se neobešla
žádná zábava, ples, oslava, ostatky, hody, pouť…, zkrátka provázeli svou hudbou
každou společenskou událost na vesnici. Stejně jako přispívali svým uměním k
důstojnému prožívání slavnostních chvílí společných i soukromých, dokázali si i sami
mezi sebou užít intimní chvilky se svou hudbou. Narozeniny svého kapelníka oslavili
i se svými manželkami.
Pan Jan Koutníček z Radslavic, poslední žijící člen Rozehnalovy kapely, který
v ní hrál již od svých devatenácti let, vzpomíná: „V prvních letech většina muzikantů
pocházela z „Kopčan“1. Často se hrálo „na dva place“. Aby kapela dostála svým
závazkům, byla rozdělena na dvě skupiny. Jedna půlka hrála obyčejně v Pustiměři
a druhá v počátcích nejčastěji v Podivicích. Ostatkový maratón byl největší
zatěžkávací zkouškou dovednosti i výdrže muzikantů. Několikadenní merenda,
1

Zelená Hora
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která ctila zvyková pravidla bez ohledu na počasí a denní, či noční hodinu, důkladně
prověřila fyzickou i psychickou kondici každého účastníka.

▲ Manželky trpělivě provázely muzikanty životem.

V případě, že hráli mimo domovskou obec, se muzikantům ani nevyplatilo
kvůli krátkému odpočinku stěhovat nástroje do svých domovů a přespávali u
pořadatelů. V prvních letech po založení kapely lidé neměli peněz. Muzikanti často
hrávali i za naturální dávky. Třeba na lesáckém plese v Podivicích, když odehráli
nasmlouvané hodiny a zábava byla ještě v plném proudu, se pan nadlesní ptal: „Co
budeme dlužní?... Co říkáte chlapi? Dal bych vám na „otápky“.“ Chlapi za kopu
„otápek“ hráli až do rána: „hráli do votypky“. Domů chodívali samozřejmě „s
muzikou“ po „Hanácké“ „Réhňó“, kolikrát až během dopoledne. Věřící v Pustiměři
už spěchali na hrubou (hlavní mši). Poutníci na chvilku svou produkci přerušili, aby
zachovali „dekórum“ duchovního rozjímání lidí jdoucích do kostela. Jakmile se za
věřícími zavřely dveře, pokračovali na stejnou notu. „Veselost byla – lidi se neurazili,
tleskali,“ říká pan Vladimír Koutníček a dodává: „Po válce byli lidé vděčni,
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že se mohli po vystěhování vrátit do svých domovů. Dobrou náladu s jásavou
dechovkou si radostně užívali.“ Dnes v Podivicích není žádné pohostinství, ale v
době počátků kapely se tam hrávalo dokonce na dvou zábavách současně, u Pospíšilů
a druhá skupinka muzikantů obveselovala tanečníky na zahradě u Navrátilů. A lidé si
muzikantů považovali: paní Navrátilová nachystala pro muzikanty v síni „dlóhé stul“
a piva. Noty byly opřeny o ty piva a „šmetrdóle“2 byly hned pryč: „Sakra chlapci toš
tak nežerte, co si o nás pomyslijó.“ Jednou se ale stalo na parketu u Malíků v
Kotačkách neštěstí: „Šmetrdólky voněly na židli, aby na ně dosáhl každý z
muzikantů. Sliny se sbíhaly všem. Hudba hrála až se hory zelenaly. Bubeníka zvedlo
forte ze židle. Netrefil se na své místo. Vzácná dobrota zasvítila na jeho kalhotách.
Zaslzeli vzteky všichni.“

▲@a oslavě kapelníkových narozenin se všichni opět sešli.

„Stréček Malík byl urostlý chlap a tetinka drobounká, na parketu v Kotáčkách
„držívali zábavu“. Kapelník Rozehnal zahrál šimi-polku Pod kosteleckým mostem a
zpěvák si slova trošku upravil: Pod kotačskym mostkem se voda toči, pod kotačskym
mostkem běhají potkáni …. stréček Malík se hned ohradil: „Ve potvore, už je to sám
betón. Potkáni tam nésó.“

2

Sněhové trubičky – tenkrát nejvzácnější cukroví.
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Dalším z příznivců kapely byl stréček Maleček z Hvězdárny. Měl „kulatou“
milostpani. Když nálada na sále nabírala „obrátek“, přicházíval za muzikanty na
jeviště a vzpomínával a nakonec i plakával, „...jak první světová válka...“. Ludvík,
trumpetista menší postavy, mu vždycky podstrčil nějakó tu „štamprli“. Když byli
stréček Malík v nélepšim, tak odkládal svou estrumpetu a chodíval do kola s jeho
drobnou panímámó. Ale stréček Maleček si hlidali své. Otočili se do sálu a zahrozili
prstem: „Rózo, tancoj, ale nešoškat!“ a zase sedli a vzpomínali dál.
V době největší slávy bylo jádro kapely za svou hru řazeno odbornými
porotami na úroveň celostátně známé „Švitorky“ a dalších tehdy populárních
dechových uskupení. Po třiceti letech byl kapelník nucen kvůli těžké nemoci basisty,
za něhož nemohl najít náhradu, svou dechovku rozpustit. Jejich krásné melodie
přestaly Pustiměřem a okolím znít.

Zdroje:

Rozhovor s panem Vladimírem Koutníčkem a panem Janem Rozehnalem
Soukromý archiv Vladimíra Koutníčka

Mgr. Anna Hrozová

@E@ÁPAD@Ý BOJOV@ÍK
V příštím roce si připomeneme 110. výročí
narození obyčejného člověka Františka Kopřivy.
Tady na vesnici jsme ho viděli jako skromného
soukromého zemědělce, který spolu se svou
manželkou a sestrou hospodařil na čtyřech hektarech
polí. Do paměti se nám vryl jako poctivý hospodář,
který s kravičkami a dřevěným povozem jezdil
vesnicí, aby obsloužil svoji půdu. Do JZD nikdy
nevstoupil.
A proč bychom měli myslet na obyčejného
▲ František Kopřiva (30. 1. 1903-27. 10.
1970), zakladatel domova obuvníků a
švadlen a šéfredaktor časopisu Zájmy
hluchých.

člověka? Rád pomohl. Přivezl či odvezl, co bylo
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třeba, když to bylo v silách jeho tahounů. Svým typicky položeným hlasem se
domlouval se sousedy, i když on sám neslyšel ani slovo.
Byl hluchoněmý, stejně jako jeho sestra Adélka i manželka Marie, za
svobodna Provazníková, s níž se seznámil v Brně v komunitě stejně postižených.
Právě tam v „Zemském ústavu pro hluchoněmé“,
otevřeném již 11. 10. 1832, měli šanci i se svým
hendikepem získat vzdělání. Moravští neslyšící
v Brně museli ovládat vedle moravského znakového
jazyka i německý jazyk. S tehdejšími německy
hovořícími neslyšícími žijícími na území Brna
používali společný Moravský znakový jazyk, který se
od českého lišil.
Po vzniku Československa v roce 1918
neslyšící, stahující se do Brna z okolních vesnic a
scházející se v restauracích v blízkosti Hlavního
nádraží, stále častěji hovořili o myšlence vytvořit
spolek, který by pomáhal právě hluchoněmým, kteří

▲ Marie Kopřivová, rozená Provazníková
17. 1. 1902 – 22. 5. 1979, manželka.

již brány ústavu opustili. Zakládající valná hromada
„Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu v
Brně“ se konala 23. března roku 1919. Hlavním cílem
spolku bylo postavení „Útulny pro hluchoněmé“ z
okolních vesnic, hledající práci a bydlení, a vybudování
vzdělávacích zařízení v Brně – mateřskou školu,
učňovské obory i vysokou školu. K vybudování Útulny
byly užity peníze z různých zdrojů, mezi jiným i z daru
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka ve výši 5000,- Kč. Slavnostně otevřena byla
▲ Adéla Kopřivová 28. 3. 1983 –
30. 3. 1971, starší sestra

dne 27. září roku 1925.
Zemská

ústřední

jednota hluchoněmých

Moravu v Brně začala od 15. 3. 1929 vydávat časopis „Přítel“.
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pro

Prvním redaktorem byl ohluchlý
literát Pravoslav Jasan, který také téměř
celý časopis sám psal. V 30. letech
František Kopřiva, narozený roku 1903
v Lipovci a po té, co se v roce 1933
oženil

s

spoluobčan

Marií

Provazníkovou,

z Pustiměřských

náš
Prus,

vydával další brněnský časopis "Zájmy

▲ Pohled na dvůr se zahradou budovy Moravskoslezského institutu pro hluchoněmé, Trnitá ulice č.p. 8.
AMB, fond U5 - sbírka fotografií, sign. XIIb 72.

hluchých", který byl tehdy nejčtenějším u
nás. Kritizoval v něm Ministerstvo práce a sociální péče, že přispívá pouze
pražskému spolku pro péči o hluchoněmé a zanedbává ostatní spolky neslyšících
v Československé republice. Brněnská „Jednota“ rozvíjela i kulturní život
neslyšících, dokonce pořádali i plesy. Hlavním tahounem činnosti celé organizace v
třicátých letech se stal právě František Kopřiva, který byl od roku 1933 předsedou
jejího výboru. Tento všestranně nadaný, neslyšící kovář, podnikatel, zakladatel
„Družstva

hluchoněmých

švadlen

a obuvníků“,

spoluzakladatel

organizací

„Sportovního klubu hluchoněmých v Brně“ (1932 Sokol neslyšících). Se svou
manželkou spolufinancoval stavbu „Domova hluchoněmých v Brně – Králově Poli“.
V roce 1932 otevřela „Jednota“ své výrobní pobočky „Družstva“, založeného panem
Kopřivou, v Brně - Kobližné ulici a v
Hodoníně.

Během druhé světové

války získali neslyšící zakázky pro
výrobu vojenské obuvi. Připravovalo
se vytvoření i družstva neslyšících
stolařů.
Pokusům

o sloučení

s

podobnými organizacemi „Jednota“
úspěšně odolávala, neboť nabídkou
▲ Pohled na budovu Moravsko-slezského institutu pro
hluchoněmé, Trnitá ulice č.p. 8. AMB, fond U5 - sbírka
fotografií, sign. XIIb 72.
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služeb

s

vlastním

zázemím byla

unikátní v celé Evropě. Z dochovaných

novin čteme, že se neslyšící v Brně nechtěli stát součástí nepřehledného hašteření.
Pan Kopřiva nesouhlasil s předáním "Domova hluchoněmých" a likvidací Zemské
ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu v Brně Svazem československých
invalidů v Praze.
Neslyšící zakladatelé Vojtěch Vejchoda (27. 04. 1890 – 30. 05. 1962), Rostislav
Vaněk (28. 05. 1909 – 24. 06. 1982) a František Kopřiva se s krádeží "Domova"
neslyšících nikdy nesmířili, František Gottwald (09. 10. 1919 - 21. 07. 1990) v 50.
letech 20. století musel ukončit činnost výboru jednoty.
V roce 1980 Svaz invalidů provedl pod vedením J. Paura necitelnou
rekonstrukci, kdy byl zničen nejenom secesní vzhled budovy, na jejímž budování se
podíleli samotní neslyšící, ale i její správa. Od této doby neslyšící v Brně mezi sebou
hovoří jako o postupném odcizení budovy, která nebyla vrácena původní organizaci,
ale předána Svazu sluchově postižených, po roce 1994 přejmenovaném na Svaz
neslyšících a nedoslýchavých, se sídlem v Praze na Karlínském náměstí 12. V roce
1991 vznikají v Brně organizace Klub mladých neslyšících, Česká unie neslyšících.
Žádná z nich nesměla provozovat činnost v prostorách „Domova neslyšících“.
Zdroje:

http://ruce.cz/clanky/628/5-kalendarium-neslysicich
http://wikipedia.cz
Rozhovor s Bohumírem Provazníkem nejst. a Marií Šedovičovou

Mgr. Anna Hrozová
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ZDRAVOT@ICKÉ SLUŽBY V PUSTIMĚŘI
MUDr. Eva POUROVÁ – praktická lékařka pro dospělé
Pustiměř 74, tel.: 517 357 253
Po
06:30-12:30
Út
06:30-12:30
St
12:00-18:00
Čt
06:30-12:30
Pá
06:30-12:30
- možnost telefonického objednání – Po a St
MUDr. Jana MUZIKÁŘOVÁ – praktická lékařka pro děti a dorost
Pustiměř 74, tel.: 739 060 441
Po
Út
St
Čt
Pá

11:45-14:30
07:30-13:00 (ordinace Vyškov, Puškinova 2a)
07:30-10:00
11:00-13:00
07:30-09:30

MUDr. Tomáš MUROŇ – praktický zubní lékař
Pustiměř 74, tel.: 517 357 306, 606 727 610
Po
07:00-17:00
Út
07:00-08:00
St
07:00-17:00
Čt
neordinuje (ordinace Ivanovice n/H)
Pá
07:00-11:00
- polední přestávka vždy od 12 do 13 hod.
MVDr. Martina ALBRECHTOVÁ – veterinární ordinace (www.veterinapustimer.cz)
Pustiměřské Prusy 254, tel.: 734 497 994, e-mail: veterinapustimer@gmail.com
Po
09:00-11:00 15:00-19:00
Út
17:00-19:00
St
09:00-11:00 15:00-19:00
Čt
neordinuje
Pá
09:00-11:00 15:00-18:00
- nový termín možno domluvit telefonicky, v Pustiměři možnost návštěvy doma

Veterinární ambulance MVDr. Dana Hyláková
oznamuje ukončení činnosti od 1. 11. 2012.
Děkuji všem klientům za projevenou důvěru, přízeň a spolupráci.
Veterinární péči Vám poskytne:
Veterinární klinika VyVet -Vyškov (u hotelu „ Dukla“)
Kontakt: 517 330 436, 602 835 564, 724 901 962
39

VÝSLEDKY 1. KOLA VOLBY PREZIDE@TA REPUBLIKY
V OBCI PUSTIMĚŘ
okrsek

voliči v seznamu

volilo

volební účast

573
756

409
500

71,38 %
66,14 %

1 329

909

68,40 %

Pustiměř
Pust. Prusy
OBEC CELKEM

kandidát
Miloš ZEMAN
Jiří DIENSTBIER
Jan FISCHER
Karel SCHWARZENBERG
Vladimír FRANZ
Zuzana ROITHOVÁ
Taťana FISCHEROVÁ
Jana BOBOŠÍKOVÁ
Přemysl SOBOTKA

hlasy
Pustiměř

hlasy
Pust. Prusy

hlasy
OBEC CELKEM

%

87
93
63
80
41
16
10
10
9

147
103
85
59
31
38
17
10
9

234
196
148
139
72
54
27
20
18

25,8
21,6
16,3
15,3
7,9
5,9
3,0
2,2
2,0

Do 2. kola prezidentské volby, která se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna,
postoupili Miloš Zeman (24,21 % hlasů) a Karel Schwarzenberg (23,40 % hlasů).

Zdroj:
http://media.novinky.cz/441/354413gallery1-cy9jh.jpg
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA – r. 2012
Zemřelí občané obce
Milan AMBROZ

* 1939

Antonie KADLČÍKOVÁ

* 1935

Růžena KREMLIČKOVÁ

* 1930

Marie KRKOŠKOVÁ

* 1926

Josef KURKA

* 1947

Františka LEBARTOVÁ

* 1928

Jiří MALEČEK

* 1944

Karel MEDEK

* 1943

Anna PETŘÍČKOVÁ

* 1932

Vlastimila POSPÍŠILOVÁ

* 1930

Alice PŘIKRYLOVÁ

* 1958

Karel SLÁMA

* 1920

František ŠTRAJT

* 1949

Gabriela VALOVÁ

* 1934

Zdenka ZBOŘILOVÁ

* 1922

Narození občánci obce
Leontýna BOLDIŠOVÁ

Pustiměř

Klára DVOŘÁKOVÁ

Pustiměř

Šimon EMPERGER

Pustiměřské Prusy

Martin HOLUB

Pustiměřské Prusy

Jan KLÍMEK

Pustiměř

Adéla OPRCHALOVÁ

Pustiměř

Anna PILÁTOVÁ

Pustiměřské Prusy

Tomáš ROZEHNAL

Pustiměřské Prusy

Nela SMEJKALOVÁ

Pustiměř

Ondřej SVOBODA

Pustiměřské Prusy

Leila ŠOTKOVÁ

Pustiměřské Prusy

Sára ŠRUBAŘOVÁ

Pustiměř

Mariana ŠTRAJTOVÁ

Pustiměřské Prusy

Nela VYMAZALOVÁ

Pustiměřské Prusy

▲ Uspávání zvířátek.

▲ FK Pustiměř „B“: horní řada zleva – Vlastimil Hádra (vedoucí družstva), Jaroslav Kudýn, Marek Kalvaster,
Ondřej Klimek, Petr Snídal, Michal Jelínek, Karel Spáčil, Jiří Luska; dolní řada zleva – Martin Lankaš,
Zbyněk Pořízek, Václav Raclavský, Pavel Polišenský, Lukáš Kučírka, Vlastimil Smékal; ležící – Milan Raus.

