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Pan farář působí v Pustiměři již 25 let
Osobnost Františka Janského
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▲ Den dětí v MŠ (2. 6. 2014).

▲Probouzení zvířátek s MC Stonožka (13. 4. 2014).
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CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
Knihovna i v tomto roce připravovala pro své čtenáře množství akcí
v prostorách knihovny a některé z nich i mimo budovu obecního úřadu. Tyto akce
jsme mohli pořádat díky podpoře
loni

založeného

Čtenářského

klubu Crhy a Strachoty, jehož
členové se aktivně podíleli na
většině

z nich.

Děkujeme

i

děvčatům, která učila převážně
děti

různorodé

techniky:
Mirce

Věrce
Jandlové,

Koutníčkové,

výtvarné
Kučerové,
Simoně
Jiřince

▲Tvoření s Jiřinkou Sedlákovou. Foto: Anna Hrozová.

Sedláčkové, Yvoně Lacinové a nepřímo Antonii Němcové na výstavce jejích výšivek.
Děkujeme také ZŠ a MŠ za spolupráci při organizování akcí a na rozvoji vztahu dětí
ke knize a místnímu detašovanému pracovišti ZUŠ Ivanovice na Hané při přípravě
výstav prací jejich žáků v knihovně, panu Janu Dorazilovi za příjemnou a pozornou
vycházku jeho oborou a Miroslavu Trněnému za poutavé vyprávění o tamních
zvířatech, za poskytnuté prostory a pomoc SDH Pustiměř, hlavně Zuzance
Štroblíkové

a

starostovi

SDH

Stanislavu

za

soustavnou

Pospíšilovi,

za

vstřícnost

podporu, nejen materiální, a za
pomoc pracovníků Obce Pustiměř
a zvláště starosty obce Mgr.
Miloše Nevřaly.

▲ Pasování nových čtenářů 2014. Foto: Jitka Strouhalová.
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Datum

Akce

8. ledna 2014
17. a 24. ledna 2014

Proběhlo hodnocení soutěže knihovna je IN. Do dalšího kola půjdou práce Marušky Buriánkové z 2.A
místní ZŠ a MŠ v Pustiměři. Na 2. místě byla Lucie Drmelová a na 3. Leona Strouhalová. Maruška
Buriánková se v okresním kole umístila na 2. místě.
Návštěva v dolní MŠ s knihami a v horní MŠ s knihami.

3. února 2014

Výstavka křížkových výšivek Antonie Němcové.

14. února 2014

IV. ročník turnaje v dámě. Vyhrál Matěj Zbořil, druhý byl Pavel Hodinka a třetí Vojta Mach.

21. února 2014.

Rámečky na obrázky s paní Věrkou Kučerovou.

21. února 2014

Výstavka srdíček paní Mirky Jandlové.

7. března 2014

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou.

14. března 2014

Pedigové věnečky zdobené papírovými dekoracemi s paní Jiřinkou Sedlákovou.

Březen 2014

Výstavka prací děti ze 2.A třídy naší ZŠ a MŠ: „Jak vidí naši vesnici“.

Březen 2014

Výstavka výkresů žáků místní ZUŠ, malovaných škrábanou technikou.

4. dubna 2014

Vyrábění oveček z motaného papír s paní Mirkou Jandlovou.

11. dubna 2014

Zábavné odpoledne s našimi dětmi v jejich ZŠ. Předvedly nám příběhy i dovednosti, které se se svými
učiteli naučily. Také jsme si mohli zakoupit plno předmětů, které si pro nás připravily.

21. března 2014

Glazovat s paní Simonou Koutníčkvou.

14. dubna 2014

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

16. dubna 2014

Velikonoční tvoření s Jiřinkou Sedlákovou.

25. dubna 2014

4. ročník soutěže v páce: 1. Filip Trávníček, 2. Jiří Černý s 3. Jakub Marvan.

1. května 2014

Na vycházce na zámeček Ferdinandsko s OÚ Zelená Hora:

2. května 2014

Srdíčka s paní Mirkou Jandlovou.

14. května 2014

Výstava plakátů dětí ze ZUŠ

16. května 2014

Pasování malých čtenářů 16. května 2014 v knihovně : 1.A a 1.B.

18. května 2014

Svátek matek v Sokolovně.

30. května 2014

6. r. pexesománie: Zvítězila Leonka Strouhalová, 2. byl Kuba Marvan a 3. Matěj Emperger.
Nová výstavka čarodějinic v knihovně z rukou žáků naší ZUŠ.

13 května 2014

Návštěva babiček v základní škole.

13. června 2014

Přírodovědně historická procházka na Hradisko přes oboru pana Dorazila.

25. června 2014

Půjčování knih s klávesami.

4. 7. 2014

Miniatury s paní Yvonou Lacinovou

Kromě těchto akcí, které proběhly v knihovně od začátku roku 2014 je v knihovně zaktualizovaná výstavka výročí spisovatelů, byl
obnoven historický koutek, je zde koutek Petry Pospíšilové, měnící se Pustiměře, šikovných čtenářů, Rozehnalovy kapely.
Průběžně si děti hrají stolní hry a kreslí. Velký zájem je o počítače. Slouží k vyhledávání informací dospělým i dětem. Děti sem
společně chodí hrát i virtuální hry.

Z akcí mimo knihovnu jsme se
zúčastnili výchovného koncertu pro žáky I.
stupně

místní

ZŠ

a

MŠ

Pustiměř,

pořádaného ZUŠ Ivanovice na Hané,
detašovaným pracovištěm Pustiměř dne 3.
března. 11. dubna jsme si užili zábavné
▲ Půjčování s klávesami. Foto: Anna Hrozová.
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odpoledne s našimi dětmi v jejich základní škole. Předvedly nám příběhy i
dovednosti, které se svými učiteli naučily. Také jsme si mohli zakoupit plno
zábavných předmětů, které si pro nás připravily. 13. 4. jsme s našimi dětmi ze ZŠ a
MŠ a jejich učitelkami a děvčaty ze "Stonožky" probudili zvířátka, která jsme na
podzim uložili k zimnímu spánku. Děti přednášely a zpívaly velice pěkné básničky a
písničky. 15. dubna se žáci seznámili se životem dravců mimo jejich přirozené
prostředí. Přednáška byla plná faktů i humorných obratů. Přednášející ze záchranné
stanice dravců Seiferos poutavě vysvětloval problematiku záchrany a chovu dravců.
Předvedl i práci s ochočenými dravci v přírodě. 29. dubna na třídní besídce nám
zahrály naše děti na hudební nástroje. 30. dubna jsme se členy FK Pustiměř nazdobili
a postavili máju. 24. 5.
jsme navštívili 8. ročník
Memoriálu

Františka

Kaplánka v Pustiměři, pro
naše mladé hasiče velice
úspěšného. 7. června jsme
fandili na školním hřišti za
Sokolovnou 8. ročníku na
turnaji

ve

volejbale.

Zúčastnily se 6 mužstev:
Pustiměř,

Vážany

▲Vycházka na Hradisko přes oboru pana Dorazila. Foto: Anna Hrozová.

Vyškovské, Dědice, Haluzáři, Břeťa a spol. a Nezamyslice. Hlavním vítězem turnaje
byla dobrá nálada, jak řekl hlavní organizátor, přítel Kaplánek. 17. června v horní
budově ZUŠ jsme si vyslechli skladby v podání našich dětí. 19. června jsme zhlédli v
Sokolovně ocenění nejaktivnějších žáků naší ZŠ a MŠ. 21. června jsme prožili v
Pustiměři 2. ročník Avonpochodu. 26.6. jsme zhlédli Promenádní koncert hudebního
oboru, který se uskutečnil od 16.00 hodin na vyškovském náměstí a v němž
vystoupili žáci naší ZUŠ. 7. května v 17.15 hodin jsme uctili památku padlých v
II. sv. válce, jak občanů našich vesnic, tak osvoboditelů sovětských i
rumunských. 14. 6. jsme se s MC Stonožka na akci „Hurá prázdniny“ rozloučili
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hrami se školním rokem 2013-2014. Užili jsme si na těchto rozmanitých akcích
pohodu a příjemná setkání. Děkujme.
Mgr. Anna Hrozová

ZUŠ PUSTIMĚŘ
ZUŠ Pustiměř je detašovaným pracovištěm, spadá pod ZUŠ Ivanovice na
Hané. Ve škole se vyučuje hudební a výtvarný obor. V letošním roce bylo
pustiměřské pracoviště zcela naplněno v obou oborech. Počet žáků byl 146. V příštím
školním roce se situace opakuje a již na konci školního roku byly psány pořadníky
zájemců. Rodiče žáků, kteří mají o výuku zájem, mohou kontaktovat ředitele ZUŠ
Mgr. Kamila Sedláka na tel. čísle 517 363 332, případně uč. Yvonu Lacinovou, tel.
737 60 95 36, nebo si vyzvednout přihlášku u kteréhokoli učitele naší školy. Studium
je nezbytné pro žáky, kteří se chtějí hlásit na školy uměleckého zaměření, ale je i pro
ty, kteří se chtějí touto činností pouze bavit. Škola pořádá koncerty a výstavy v obci i
mimo ni a tím reprezentuje školu i obec.
Obor výtvarný: 1-3 hod. výuky týdně - dle věku žáka, vyučuje uč. Yvona
Lacinová.
Obor hudební:1 hod. hry na nástroj, 1 hod. hudební nauky (teorie) a od 4.
ročníku přibývá 1 hod. komorní hry.
Vyučující:
Klavír a klávesy – Yvona Lacinová, Mgr. Jana Bařinková, Bc. Lukáš Krejsa
Zpěv – Mgr. Jana Bařinková, Monika Spáčilová, DiS.
Trubka a HN – Zdeněk Spáčil, DiS.
Zobcová flétna – uč. Jana Krejsová, Zdeněk Spáčil, DiS., Aleš Zeman.
Saxofon, klarinet – uč. Aleš Zeman.
KH – uč. Yvona Lacinová, Aleš Zeman, Bc. Lukáš Krejsa, Zdeněk Spáčil.
Bicí – Bc. Lukáš Krejsa.
Školné se platí pololetně, vždy v září a únoru a činí 1150,-Kč v hudebním
oboru a 950,-Kč ve výtvarném oboru. Školu mohou navštěvovat žáci od 5 do 18 let.
Do dalšího školního roku přejeme žákům hodně studijních úspěchů a krásné a
pohodové prožití zbytku prázdnin. Za ZUŠ Pustiměř, dle pokynů ředitele školy,
zpracovala uč. Yvona Lacinová.
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PROMENÁDNÍ KONCERT VE VYŠKOVĚ
Žáci naší ZUŠ, která je detašovaným pracovištěm ZUŠ Ivanovice na Hané,
předvedli svoje umění na promenádním koncertě, pořádaném jejich Alma Mater ve
Vyškově na Masarykově náměstí 26. června. Předvedli velice náročné skladby:
Bohdan

Voříšek

předvedl

na

bicí

sestavu nazvanou Beatové rytmy, byly
to vybrané úryvky z proslulých skladeb
jeho učitelem Bc. Lukášem Krejsou, na
trubky hráli šikovní začátečníci Ondřej
Jelínek a Zdeněk Kleveta pod vedením
Zdeňka Spáčila, DiS. V podání našich
žáků pod taktovkou a za spolupráce

▲Bohdan Voříšek a jeho bicí. Foto: Jitka Strouhalová.

jejich učitelů jsme slyšeli skladbu skupiny ABBA Dancing Queen, O šípkových
růžích Karla Svobody a z dílny
Jaroslava

Ježka

brabenec

a

Ezop

Život

je

a
jen

náhoda, které s žáky nacvičila
Yvona Lacinová; zpěv: Diana
Lukačková, Alena Řeháková,
Tereza

Barátová,

Lenka

Horáková ze třídy MgA. Jany
Bařinkové, PhD., klavír: Marie
▲ Pubes Band. Zleva: Veronika Jenáčková, Tereza Zourková, Petra
Krejčiříková, Lukáš Krejsa, Pavlína Šormová a Nikol Trávníčková. Foto:
Jitka Strouhalová.

Koleničová
Holubová

ze

a

Andrea

třídy

Yvony

Lacinové. Dále True Love převzaté z repertoáru Grace Kelly a Bing Crosbyho a v
podání Pubes Bandu vedeného Lukášem Krejsou Obladi Oblada od Beatles; na
saxofon hrály pod vedením Aleše Zemana Nikol Trávníčková a Pavlína Šormová, na
bicí Tereza Zourková, na klávesy Veronika Jenáčková a Petra Krejčiříková a skupina
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Pubes Band vedená Lukášem Krejsou. Celou akci vtipně uváděl Mgr. Kamil Sedlák,
ředitel školy.
Na náměstí vládla příjemná atmosféra.
Děti ukázaly, že hudba je důležitou součástí
jejich života.
Naše děti nezahálejí ani během roku.
Koncertují pro rodiče v ZUŠ a pro širokou
veřejnost v Sokolovně, připravují i výchovné
koncerty pro žáky ZŠ. Vystupují na akcích
jiných organizací a zároveň se účastní i

▲Zleva: Lenka Horáková a Marie Koleničová. Foto:
Jitka Strouhalová.

koncertů školy mimo naši obec. Spolu se žáky ZŠ a MŠ připravily se svými učiteli,
jako každoročně, vystoupení pro svoje maminky u příležitosti Svátku matek.
Také výtvarný obor vedený Yvonou Lacinovou slavil, tři žákyně úspěšně
složily talentové zkoušky na střední školy: Marie Koleničová na Střední
pedagogickou školu, Veronika Špicová a Lenka Horáková na uměleckoprůmyslovou
školu, jeho dřívější žákyně Lucie Vidlářová bude studovat od příštího roku svou
vysněnou architekturu.
Přejeme všem žákům a žákyním hodně trpělivosti a štěstí v dalším studiu.
Mgr. Anna Hrozová

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ DEVÁTÉ TŘÍDY POZVALI NA
PROHLÍDKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVOJE BABIČKY A
DĚDEČKY
V rámci programu sbližování generací vyhledaly děti se svou učitelkou
Mgr. Bronislavou Hronovou v Pustiměři dříve narozené občany a přemýšlely o
způsobu, jak s nimi navázat kontakt. Nebylo jednoduché najít tu správnou cestu, aby
se naši dříve narození občané necítili ohroženi ve svém životním prostoru narušením
intimity vlastního domova. Nakonec padlo rozhodnutí, aby tito občané byli pozváni
do školy.
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Děti napsaly a
roznesly pozvánky do
jejich schránek. Nakonec
jsem do školy na jejich
prosbu dovezla tři milé
dámy:
paní
Marii
Šedovičovou,
Jindřišku
Holušovou a Květoslavu
Snídalovou.
Ve škole
jsme byly dětmi i jejich
učitelkou mile přivítány.
Prohlédli
jsme
si
nejnovější část školy a
navštívili
jsme
děti

▲Děvčata z deváté třídy - Kristýna Pruknerová, Marcela Ďuráčová, paní
Jindřiška Holušová, Květoslava Snídalová, Mgr. Vlatimil Smékal, Marie
Šedovičová a Mgr. Bronislava Hronová. Foto: Anna Hrozová.

v jejich třídách při vyučování. A ty se
nám pochlubily nejen svými znalostmi i
jinými dovednostmi. Předvedly nám
básničky, písničky, tanec i scénky.
Babičky vyprávěly, jak probíhala výuka
v jejich dětství v této škole, a podivovaly
se, jaké vymoženosti dnes děti při svém
učení používají. Ve třídách našly i svoje
vnoučata a pravnoučata. Představily se
▲Mgr. Zuzana Podloučková s dětmi předvádí rodičům,
co se v první třídě již naučily. Foto: Anna Hrozová.

hledat rodinné vazby žáků se
známými a přáteli těchto milých
návštěvnic. Mezi nimi byla i babička
učitele Mgr. Vlastimila Smékala.
Návštěvě věnoval několik
minut ze svého času strávených
v příjemném rozhovoru i ředitel
školy Mgr. Miroslav Zourek. Prožili
jsme všichni kouzelné dopoledne.
Děkujeme žákům i jejich učitelům a
těšíme se na další návštěvu.

jim i ostatní děti. Bylo velice zajímavé

▲Mgr. Osvald Vrtílek se svým pěveckým sborem při
vystoupení k Svátku matek. Foto: Anna Hrozová.
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Doufáme, že příště nás přijde více.
Děti jsme ve škole navštívili i při jejich jarmarku, na něm děti ukázaly svým
rodičům a prarodičům, co umí a jak jsou šikovné. Ti jim přispěli do jejich
pokladniček několika korunami tak, že si kupovali výrobky, které jim připravily.
Spolu se ZŠ a MŠ a ZUŠ jsme připravili oslavu Svátku matek. Všechny děti se
velice snažily a rodiče radostně prožívali chvíle s nimi strávené.
Děkujeme všem učitelům, že se našim dětem tolik věnují.
Mgr. Anna Hrozová

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE, STŘEDNÍ A JIŽNÍ
ANGLIE
Ve dnech 3. – 10. 5. proběhl na naší škole 8-denní poznávací zájezd do Paříže a
Anglie. Žáci navštívili nejkrásnější místa Paříže, střední a jižní Anglie, měli možnost
konverzovat v anglických rodinách a okusit atmosféru života v cizích zemích. O
svoje zážitky se s vámi podělí ve svých článcích.
Mgr. Jana Adamcová
Paříž /1. a 2. den/
Dlouhá noc strávená společně v autobuse
byla vyčerpávající. Všichni spali, byť jen pár
minut, ale spali. Kolem 3. hodiny ráno jsem asi
na hodinu usnula a byla jsem ráda za ten kousek
energie, co se mi během spánku doplnil, protože
nás čekal celý den chození po Paříži.
Na náměstí u muzea umění Centre
Georges Pompidou začala naše prohlídka, a to
už brzo z rána, a proto se nám naskytl pohled na
prázdné pařížské ulice. Následně jsme mohli
pozorovat zaplňování toho prázdna turisty,
Pařížany a samozřejmě námi samotnými.
Pokračovali jsme ke gotické katedrále Panny
Marie - Notre Dame.
Cestou k Louvru jsme prošli přes několik
náměstí a několik krásných mostů přes řeku
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▲ Pohled na Eiffelovu věž v Paříži.

Seinu a na některých z nich byly připnuté zámky, jako symbol lásky dvou lidí.
Samotný Louvre, dříve hrad zrekonstruovaný Františkem I. na palác, je největší
celosvětové muzeum umění. Dlouhou frontu na vstup jsme naštěstí nemuseli stát a
mohli jsme jít rovnou dovnitř bez jakéhokoliv čekání. Další zastávka bylo náměstí La
Concorde, na kterém je 3200 let starý obelisk z Luxoru. Prošli jsme Tuilerijské
zahrady, Alexandrův most až k Muzeu Armády, což je francouzské národní muzeum,
umístěné kolem čestného nádvoří ve východním a západním křídle pařížské
Invalidovny v 7. obvodu.
A poté přišla konečně na řadu nejznámější pařížská dominanta, Eiffelovka!
Vyšli jsme do 2. patra, ze kterého jsme se mohli dívat dolů na památky, které jsme ten
den navštívili. U Parku Trocadero nás nabral autobus a jeli jsme do Calais do F1
hotelu.
Naše anglická maminka Sofia nám řekla, že se jí na Paříži nelíbí, že tu není
skoro žádná zeleň na rozdíl od Anglie. S tím souhlasíme, ale i tak se nám Paříž moc
líbila a nelitujeme toho, že jsme sem jeli! Měli jsme možnost poznat něco nového,
podívat se na historická místa a vidět světoznámý styl oblékání Francouzů, který je
úchvatný! Moc se nám Paříž líbila!!
Veronika Jenáčková, Tereza Zourková
Dover, Walmer, Canterbury /3. den/
Po snídani v hotelu F1 v Calais jsme vyrazili autobusem ke kanálu La Manche.
Tam jsme chvíli čekali a najeli jsme na trajekt. Cesta trvala asi dvě hodiny, které jsme
strávili většinou na palubě. Sjeli jsme z trajektu v Doveru a jeli do městečka Walmer
na návštěvu hradu. Byl to krásný hrad, kde žil sir Wellington a další angličtí
šlechticové. Odpoledne jsme jeli do Canterbury na návštěvu proslulé Canterburské
katedrály. Tady nás čekala i procházka městem, kde byly typické anglické kamenné
hrázděné domy. Starobylé městečko se nám moc líbilo. Večer jsme jeli do Londýna,
kde si nás konečně přebraly naše nové rodiny. Měli jsme z toho obavy, ale vše dobře
dopadlo. Byl to moc hezký den.
Václav Kypr
Londýn /4. den/
Po výborné snídani u rodin jsme se vydali na cestu do Londýna. Bohužel při
jízdě autobusem nás potkala kolona aut, takž jsme do Londýna přijeli později.
Autobus nás vysadil nedaleko Westmister Abbey, katedrály pocházející ze 13. století,
ale dovnitř jsme se bohužel nepodívali, jelikož bychom museli dlouho čekat na lístky.
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Tato katedrála je místo odpočinku mnoha anglických králů, ale i svateb, například
vévodkyně z Cambridge, Catherine Middleton a prince Williama. Dále jsme
pokračovali k budovám parlamentu, které se dělí na sněmovnu lordů a dolní
sněmovnu. Poté jsme viděli Big Ben, jehož minutová ručička měří 4 metry. Po
Westminsterském mostě přes řeku Temži jsme se dostali k aquariu Sea Life, ve
kterém jsme mohli vidět mnoho mořských ryb, želv, krokodýlů, rejnoků, žraloků, ale
i tučňáků v areálu upraveném jako prostředí Antarktidy. Celkově jsme spatřili 350
různých mořských živočichů. Po prohlídce jsme šli na London Eye, nejvyšší ruské
kolo Evropy, které měří 135 metrů a je také nejnavštěvovanější placená atrakce
v Londýně! Patří ke 3 stavbám vybudovaným na přelomu tisíciletí. Přes Jame‘s Park,
který jsme viděli z London Eye, stejně jako všechny stavby, které jsme navštívili,
jsme se dostali k Buckinghamskému paláci. V parku jsme si dali svačinku a druhou
stranou jsme došli na Trafalgar Square, kde je možno vidět Národní galerii a
Nelsonův památník. Naše cesta pokračovala na Lester Square, Piccadilly Circus a na
Čínskou čtvrť, ve které bylo mnoho restaurací a obchůdku. Naší cestu jsme zakončili
na Covent Garden, kde jsme měli rozchod a šli jsme si nakoupit suvenýry, nebo něco
k jídlu. Pak jsme uprostřed náměstí viděli představení místních kejklířů. Při čekání na
autobus jsme ještě shlédli obelisk Kleopatra a autobus nás zavezl na večeři do rodin.
Kateřina Drmelová, Adéla Přibylová
Oxford, střední Anglie - Cotswolds /5. den/
Po snídani v rodinách jsme vyrazili po rušné anglické dálnici do známého
univerzitního města Oxford. Po cestě nám paní průvodkyně i paní učitelka pověděly
spoustu zajímavostí i zážitků z doby, kdy tady žily. V Oxfordu je spousta univerzit,
my jsme navštívili i univerzitu, kde se natáčel Harry Potter - High street, potom Saint
Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. st., Town Hall, Radcliff Camera. Všichni si tady
taky dobře nakoupili. Odpoledne jsme vyjeli do Cotswolds, krásné venkovské krajiny
s domky z typického vápence, viděli jsme vesničky Stow-on the Wold, Bourton-onthe Water, Bibury, Burford. Den se nám moc líbil.
Jižní Anglie /6. den/
Už v autobusu při cestě na jih Anglie ke křídovým útesům (Seven sisters) bylo
jasné, že počasí nám do noty zrovna hrát nebude. Už prvních pár minut nám
dokazovalo, že budeme promoklí až na kost, ale i tak se spousta odvážlivců vydala na
pláž, aby se mohla pokochat krásou britského pobřeží, a aby si mohla odnést nějaký
suvenýr z hlubin moře.
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Cesta do Brightonu nám dala prostor uschnout, ale příchod na molo nám dopřál
novou dávku vody v podobě malých, ale silných dešťových kapek. Zde nás čekal
Palace Pier – 500 m dlouhé přístavní molo s atrakcemi a nádherným výhledem na
město a pláže. Několik z nás zašlo s paní učitelkou na pravý anglický čaj.
Další bod tohoto dne byl palác Hampton Court, kde jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí a nafotili množství fotek. Na zahradách tohoto paláce nás nejvíce
uchvátilo bludiště, ale celé zahrady v podobě parků vzbuzovaly velmi pěkný a
příjemný dojem. Byl tu i starý tenisový kurt z doby Jindřicha VIII.
Po tomto dlouhém a namáhavém dni jsme všichni s radostí usedli na naše místa
v autobuse a vydali jsme se na zpáteční cestu k našim rodinám, kde nás čekala
výborná večeře.
Petra Krejčiříková, Monika Kasperová
Londýn a cesta domů/ 7. a 8. den/
Se sbalenými věcmi a s plnými břichy po opět výborné, ale také poslední
snídani u našich anglických rodin, jsme se vraceli do Londýna, abychom shlédli věci,
budovy a další zajímavosti, které jsme ještě neviděli při předchozí návštěvě Londýna.
Po příjezdu k našemu meeting
pointu jsme si naskládali
velké kufry do autobusu,
rozloučili jsme se s rodinami
a odjížděli jsme se slzami
v očích do Londýna, protože
jsme věděli, že tyto báječné
lidi už asi nikdy neuvidíme. I
když nám zase cesta moc
nepřála a zase jsme byli v koloně, cestu jsme si při
výkladu o okolí a při filmech náramně užili. Vystoupili jsme u London Eye a šli jsme
směrem k muzeu hrůzy-London Dungeon. Toto muzeum bylo, aspoň pro mě, velmi
silný zážitek a musím podotknout, že to bylo jedno z nejlepších míst, které jsme na
zájezdě navštívili. Viděli jsme historii Londýna, špínu, odpadky, nemoci a vše, na co
bychom ve starém Londýně narazili. Po oběšení v London Dungeon jsme se šli
podívat do St. Paul Cathedral. Tato katedrála je postavená po velkém požáru Londýna
stavitelem Christopherem Wrenem. Tady jsme nahlédli do vnitřního interiéru
obrovské katedrály. Také jsme viděli Millenium Bridge, neboli most tisíciletí, o
kterém jsme se dozvěděli, že po slavnostním otevření byl most funkční pouze dva
▲ Londýnský Tower Bridge.
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dny a poté ho opět uzavřeli, protože se most třásl. Pak jsme byli v muzeu moderního
umění Tate Gallery, kde jsme mohli spatřit obrazy například Pabla Picassa, a také
jsme viděli Shakespeare’s Globe, což je rekonstrukce Shakespearova divadla, které
v 17. století shořelo. Poté jsme už jen přešli břeh po Tower Bridge a nasedli jsme na
loďku a jeli jsme po Temži do Greenwich, kde jsme uviděli nultý poledník a také
jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když stojíte jednou nohou na západní polokouli a
druhou nohou na východní. Nejen, že jsme byli každou nohou na jiném místě, ale
také jsme viděli úžasný pohled na celý Londýn a mohli jsme si ukázat, kde jsme
všude byli. S tímto pohledem jsme se rozloučili s Londýnem a autobusem jsme
odjížděli zpátky domů. Výlet byl úžasný!
Adéla Přibylová

POSLEDNÍ SLOVA LETOŠNÍCH DEVÁŤÁKŮ
Je konec školního roku a já přemýšlím za celou naši třídu, abych napsala něco
inteligentního. Je to neuvěřitelné, ale už je to 9 let, a přesto je to stále jako včera, kdy
naše malé nožičky překročily práh této školy a my zasedli do lavic.
V první třídě se většina z nás naučila základům počítání, psaní a čtení. Ještě
jednou musím zdůraznit, že většina, protože někteří s těmito základními věcmi zápasí
dodnes. Ale všichni jsme vděční p.uč. Vlčkové, která z nás jako první sňala roucho
nevědomosti. A pak už to šlo ráz na ráz. S postupem času se z nás, maminčiných
mazánků, stal docela dobrý kolektiv. Za těch devět let jsme dokázali naštvat každého
z učitelského sboru i ze správních zaměstnanců. Ale jinak to s dětmi přeci ani nejde.
Kromě toho naštvání jsme ale většinu času strávili v pohodě, v radosti a
s úsměvem na tváři. Prožili jsme devět nezapomenutelných let a teď se rozprchneme
každý jinam. Odejdeme, ale se spoustou vzpomínek a s vědomostmi, za které
vděčíme všem našim učitelům. Plně si uvědomujeme, že jste to s námi neměli lehké.
Proto bych chtěla za celou naši třídu poděkovat Vám, milé paní učitelky a také
Vám, milí páni učitelé, za Vaši trpělivost, s jakou jste nás celá ta léta vedli.
Ale největší DÍKY patří vám, milá paní učitelko Hronová. Z celého srdce vám
děkujeme za to, že jste vždy stála za námi a i přes naše držkování a odmlouvání jste
nad námi nezlomila hůl a dokázala jste z nás „inteligentů“ něco vyždímat.
Pro mnohé z nás bude těžké se rozloučit, ale pamatujeme si, že něco krásného
končí, aby mohlo něco ještě krásnějšího začít.
Loučí se s Vámi kolektiv teenagerů, kteří poznávali, získávali, třídili a
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postupně skládali morální hodnoty, na kterých chtějí – a to i díky vám – postavit svůj
spravedlivý život.
Kristýna Pruknerová a její spolužáci z 9. ročníku

PŘEDSEDA HOLUB HODNOTÍ ČINNOST
FOTBALOVÉHO KLUBU
Vážení spoluobčané,
možnost přiblížit široké veřejnosti každodenní činnost našeho fotbalového
klubu nebývá příliš častá a tak jsem rád, že této příležitosti mohu dnes využít. Nechci
se bavit pouze o fotbale, ale i o věcech, které s kolegy z klubu řešíme i mimo něj.
Fotbal je pro nás sice hlavním atributem a zájmem, avšak chtěli bychom mezi nás
přitáhnout širší spektrum občanů všech věkových kategorií.
I z tohoto důvodu se už několik let snažíme o konstruktivní jednání s TJ
Pustiměř ohledně navrácení pozemků pod hřišti zpět Obci Pustiměř. Chtěli bychom
dále zvelebovat sportovní areál nejen pro fotbal, avšak trváme na tom, aby byly tyto
případné projekty zbudovány na obecních pozemcích a bylo tím garantováno, že i v
budoucnu budou tato sportoviště moci využívat všichni občané Pustiměře. Letos, na
počátku jara, se nám konečně podařilo iniciovat společnou schůzku. Bohužel jsme od
členů výboru TJ obdrželi zamítavé stanovisko a současně i vyjádření o tom, že TJ do
svého areálu investovat v žádném případě nehodlá. Musíme se tedy i nadále smířit se
stavem, jaký momentálně je. Naše zaujetí však neopadá a jsme připraveni oslovit
výbor TJ znovu.
Přes tuto skutečnost pracujeme na možnosti rozšířit sportovní zázemí na
pozemcích Obce Pustiměř, tedy v části bližší hlavní komunikaci. Pokoušíme se
zpracovat studii této části areálu, a pokud bude akceptována dotčenými stranami,
pokusíme se postupně zajistit potřebné finanční prostředky.
Letos se nám konečně podařilo dokončit saunu v areálu sportovního zázemí
klubu. Využívají ji hráči klubu k regeneraci, ale avizovali jsme a máme v úmyslu
umožnit návštěvu sauny i pro veřejnost. Chtěli bychom však před tímto krokem
vychytat některé detaily a zajistit, aby byli návštěvníci spokojeni a rádi se k nám
vraceli. Momentálně na tom pracujeme.
Je žádoucí, abych alespoň heslovitě zhodnotil i uplynulou fotbalovou sezónu
2013/2014. Fotbal se na všech úrovních hraje hlavně pro diváky. Z tohoto pohledu se
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nám uplynulá sezóna příliš nepovedla, snad jen s výjimkou těch nejmladších, tedy
kategorií přípravek, které nám letos přinesly opět největší radost.
„A“
mužstvo
dospělých dostálo fáze,
kdy je nutná generační
výměna
hráčů.
Po
neúspěšné
podzimní
části
se
podařilo
mužstvu
vybojovat
konečnou 9. příčku a
splnilo tak stanovený cíl,
zachránit se v okresním
přeboru. Do nové sezóny
by měli přijít nejméně
dva noví hráči a ▲ Pustiměřská zeď ve složení Rozehnal, Snídal, Zbořil a Tamáš čelí přímému
kopu hráče Ivanovic, v pozadí brankář Kotulán.
trenérskou lavičku posílí
na pozici trenéra mužstva Jaroslav Kudýn.
„B“ muži se sice v posledním kole zachránili ve III. třídě, ale pro nový ročník
přihlásilo vedení klubu soutěž nejnižší, tedy IV. třídu. Z mužstva odchází Petr Snídal
do „A“ týmu a kariéru dočasně přerušil Pavel Polišenský, oba dva zásadní opory
mužstva. I když jde o kvalitativně nejslabší soutěž, právě proto by se v ní mohlo naše
mužstvo více prosadit a hráči by mohli mít větší radost ze hry i z výsledků. Chceme
v klucích opět probudit větší chuť do fotbalu, přestože byla s tímto krokem spojena
spousta debat a různých názorů. Věříme, že naše konečné rozhodnutí se nakonec
ukáže jako to správné.
I dorostencům se v soutěži příliš nedařilo a skončili na konci tabulky. Přes
určité obavy o zachování této kategorie pokračuje družstvo i v nadcházející sezóně,
za což děkuji hráčům a hlavně trenérům Vladislavu Zbořilovi a Liboru Nečasovi.
Kategorie žáků je v posledních letech nejvíce problematická z pohledu
slabých ročníků. Mluvíme o tom dlouhodobě a i v uplynulé sezóně s tímto faktem
bojovali trenéři Zdeněk Brandýs, Roman Špaček a na jaře k nim přibyl navrátivší
Zbyněk Nohel. Také díky jejich obětavosti se podařilo soutěž dohrát a s přijatelným
umístěním. Všichni tři jmenovaní po posledním mistrovském zápase ukončili své
působení na postech trenérů a já bych jim chtěl i za své kolegy poděkovat za jejich
práci.
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O družstvech přípravek jsem již hovořil
v úvodu. Starší přípravka patřila k největším
překvapením soutěže a jen díky porážce
s vedoucím Vyškovem obsadila 2. místo tabulky. U
mladších přípravek se tabulky nevedou, avšak i
tito nejmladší hráči podávali výborné výkony a
jsou velkým příslibem do budoucnosti. Navíc se
družstva přípravek během jara zúčastnila několika
fotbalových turnajů s atraktivními soupeři, ale
hlavně se prezentovala výbornými výsledky, čímž
příkladně reprezentovala celou naši Obec daleko
za hranicemi našeho okresu. Pozitivem je mimo
jiné i zájem bývalých výborných hráčů Pustiměře
o trénování těchto mladých fotbalových nadějí.
▲ Pustiměřská naděje Adam Plhal
při utkání žáků.

Chci také využít této příležitosti, abych poděkoval
Edvardu Lasotovi, kterého sice fotbalově
„zaměstnává“ sousední klub FC Rapid Radslavice, avšak i Eda obětuje svůj volný čas
k tomu, aby přenášel své bohaté fotbalové zkušenosti našim nejmladším. Není to
obvyklý jev a tak si Eda určitě zaslouží náš obdiv!
Zanedlouho tomu bude jeden rok, co nás nečekaně a navždy opustil náš
kamarád a skvělý člověk, Jarek Snídal. Dovolte, abych alespoň takto připomněl jeho
pietu. Říká se, že nikdo není nenahraditelný. V jeho případě však myslím můžeme
říci, že byl bezesporu jedinečný.
Blíží se víkend tradiční pustiměřské Pouti a tak si dovolím vás pozvat na
páteční zábavu, kterou pořádá náš fotbalový klub. Začátek je ve 21.00 hodin v sále
Sokolovny. Přijděte se pobavit a odreagovat se od vašich každodenních povinností.
Občerstvení je zajištěno.
Také vám chci v této souvislosti popřát příjemné prožití tohoto pouťového
víkendu, dětem pomalou druhou polovinu prázdnin a po zbytek roku pevné zdraví a
pozitivní myšlení.
Na úplný závěr přijměte ještě jedno pozvání, a to na neděli 17. srpna, kdy
sehraje naše „A“ mužstvo FK Pustiměř své první domácí utkání nové fotbalové
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sezóny proti Sokolu Dědice. Úvodní hvizd zazní v 16.30 hodin, takže neváhejte a
přijděte za námi povzbudit hráče domácího mužstva.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř

ŽÁCI VYKOPALI PÁTÉ MÍSTO
Trenéři: Zdeněk Brandýs, Zbyněk Nohel, Roman Špaček
Hráčský kádr: Roman Brandýs, Tomáš Jachan, Kamil Gryc, Kryštof Maňásek,
Vojtěch Zabloudil, Kamil Alán, Ondřej Krupica, Tomáš Proch, Adam Popovič,
Ondřej Nohel, Ondřej Malý, Roman Špaček, Dominik Votava, Zdeněk Zlámal,
Martin Školař, Jiří Hučík, Václav Kypr. Z přípravky vypomáhali: Adam Plhal a
Michal Čtvrtníček.
Podzimní část byla z větší části povedená. Vyrovnaná utkání s předními
družstvy i jasné vítězství nad Drnovicemi dávali do jarních bojů naději na velmi
dobré konečné umístění v tabulce. Zejména poslední dvě podzimní utkání odehráli
žáci FK Pustiměř ve velkém stylu se skóre 34:0! Přezimovali tak na čtvrtém místě
s minimálním bodovým odstupem za trojicí nejlepších.
Zimní příprava se odehrála jak v hale, tak venku. Hráči svou chutí pracovat
překvapili trenéry a to zejména účastí na nepopulárních výbězích. Bohužel jarní část
již nebyla z mnoha příčin tak úspěšná. Lehkost, s jakou na podzim drtili soupeře, byla
pryč a většinou se trápili i se slabšími soupeři. Rovněž nepřítomnost několika hráčů,
kteří přestali chodit, byla znát. Nově se musela řešit i pozice brankáře. Přesto některá
utkání FK byla povedená. Celkově tak žáci FK Pustiměř v sezóně 2013/14 obsadili
5. místo se skóre 71:43.
Zbyněk Nohel, trenér žáků

HODNOCENÍ SPL PUSTIMĚŘ PO POLOVINĚ SEZONY
Stalo se již téměř tradicí, že Tělovýchovnou Jednotu i
obec Pustiměř velice úspěšně reprezentuje doma i v zahraničí
oddíl sportovního lezení mládeže - SPL Pustiměř. Výjimkou
nebyla ani první polovina sezony 2014, ve které naši závodníci
vzdor generačním problémům, které beze zbytku postihují
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každý oddíl, dokázali navázat na úspěchy z předchozích let a ve svých věkových
kategoriích patřili mezi nejlepší. Pro letošní rok připravila komise sportovního lezení
mládeže novou koncepci závodů, jak na obtížnost, tak i na rychlost. Hlavní změnou
je oddělení starších kategorií (junioři) od mladších a zásadní změnou je také
hodnocení celkových výsledků Českého poháru mládeže a Tendon Cupu. Úplnou
novinkou je vznik nového seriálu závodů s oficiálním názvem - Moravský pohár.
Nejvýraznějších výsledků v republikových soutěžích dosáhla stejně jako loni
Tereza CIBULKOVÁ (roč. 2003). Ta sice vinou zranění musela vynechat úvodní část
letošní sezony, ale v závodech, kterých se zúčastnila, prokázala svoji kvalitu.
V královské disciplíně - lezení na obtížnost dokázala zvítězit v úvodních dvou
závodech seriálu Tendon Cup, které proběhly v
Olomouci a v Jeseníku. Zbývající dva závody této
soutěže se jí nevyvedly zcela podle jejích představ a tak
v Brně a Orlové obsadila shodně 5. místo. V nabité
konkurenci této kategorie jsou však tyto výsledky
výrazným úspěchem a dobrým odrazovým můstkem do
podzimní části.
O nic méně za svou starší sestrou nepokulhává ani její bratr Šimon CIBULKA.
Ač mladší (roč. 2005), vede si na závodech velmi zdatně. V seriálu Tendon Cup v
Olomouci a Brně dokázal ve své kategorii zvítězit a v dalších závodech - v Jeseníku a
Orlové skončil na hezkém 2. místě. Vzhledem k jeho mládí a úsilí při tréninku se
můžeme těšit na jeho vylepšující se výkonnost a Šimon nás jistě ještě do budoucna
překvapí.
O tom nakonec podává svědectví i jeho účast a výsledky na neoficiálním
mistrovství Evropy dětí a mládeže v rakouském Petzenu, jehož se se svou sestrou
zúčastnil. V obou královských kategoriích - obtížnost a rychlost, zde dokázal zvítězit
a tím se stal vítězem těchto závodů ve své kategorii. Jeho sestra Terezka také
nezklamala a tvrdě zabojovala. V lezení na rychlost dokázala zvítězit a v
započítávané kategorii boulderingu skončila na 2. místě. To jí vyneslo taktéž do čela
soutěže, a tak obě děti dokázaly výborně prezentovat náš oddíl i obec Pustiměř i v
zahraničí.
Výbornými výsledky se prezentuje také další pustiměřská závodnice Simona
BRHELOVÁ. Ta si za hlavní cíl pro letošní sezonu stanovila pódiové umístění v
nově vzniklém Moravském poháru a svoje předsevzetí úspěšně naplňuje. Po
úvodních závodech, které proběhly v Příboru a Olomouci, a ve kterých dokázala
obsadit první, resp. páté místo, je na průběžném 1. místě, s velkými ambicemi i do
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druhé poloviny sezony. Bude záležet jen na ní a na
jejím přístupu k tréninku a lezení vůbec, jestli dokáže
dotáhnout slibně rozjetou sezonu do úspěšného konce.
Simona se letos zúčastnila také premiérově
Vsetínského poháru, kde zanechala výborný dojem, a
po bezchybném výkonu dokázala zvítězit. Rovněž
absolvovala tři závody Tendon Cupu a to v Olomouci,
Jeseníku a Brně, přičemž nejlépe se jí povedl ten v
Jeseníku. Po odlezení tří kvalifikačních cest
postupovala do finále z druhé pozice, ale tento úspěch
nedokázala ustát, a tak drobná chybička ji odsunula na
konečné 5. místo. I tak ale prokázala, že při
maximálním tréninkovém nasazení a hlavně ▲ Simona Brhelová.
koncentraci, není cesta mezi absolutní špičku až tak nereálná.
Nejmladší pustiměřskou zástupkyní v letošní sezoně je Nikol PINTĚOVÁ (roč.
2004). Také ona si za svoji prioritu určila medailové umístění v Moravském poháru a
po úvodních dvou závodech je na nejlepší cestě tento svůj cíl úspěšně naplnit. Po
polovině této soutěže je s dostatečným náskokem na 1. místě celkové kvalifikace po
závodech v Příboru, kde dokázala zvítězit a v Olomouci, kde obsadila 3. místo.
Výbornou výkonnost předvedla rovněž při 10. ročníku Vsetínského poháru, ve
kterém po vyrovnané superfinálové bitvě dokázala rovněž zvítězit. V průběhu sezony
se představila i ve dvou závodech Tendon Cupu v Olomouci a Brně. Lépe se jí dařilo
hned v tom úvodním, ve kterém obsadila celkové 6. místo. Nikol je bezesporu veliký
talent, ale bude záležet
jen na ní, zda se dokáže
oprostit od všeho, co ji
od lezení a tréninku
odvádí a svým tvrdým
tréninkovým úsilím vše
přeměnit ve skutečnou
kvalitu.
Mimo
čistě
závodního
teamu
zaměřeného pouze na
závody a výsledky v
▲ Sekce zájmového lezení-seznamování s horolezeckým materiálem.
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soutěžích provozuje svou činnost i oddíl zájmového lezení. Jeho náplní je především
získání všeobecných znalostí z oblasti horské turistiky a horolezectví obecně. Tomu
je přizpůsoben i jeho tréninkový program.
To ovšem neznamená, že se zde
nevěnujeme závodní činnosti. O závody se zajímají především Patricie Remžová a
Katka Spáčilová. Obě se zúčastnily republikových závodů, Patricie zabojovala a
výsledkem bylo hezké 8. místo v Sobotce a 8. místo v Olomouci. Kromě toho si
vyzkoušela i závod na rychlost - LIPENSKÁ SKOBA v Lipníku n. Bečvou. Zde opět
uspěla a svým druhým místem si vylepšila své "závodní skóre". V celkovém
hodnocení Moravského poháru je prozatím na hezkém 2. místě, což jí dává naději na
stupně vítězů.
Katka začínala svou závodní sezonu s obavami, protože pro svůj věk (roč.
2000) byla zařazena už do vyšší soutěže Českého poháru mládeže. A to se u ní
projevilo i na zahajovacím závodě ve Svitavách, kde skončila jako 17. Ovšem už v
následujícím závodě ve Zlíně lezla celkem v pohodě a to se projevilo i hezkým 9.
místem v silné konkurenci 19 závodnic v nejsilněji obsazené kategorii. Smůla ji
ovšem neopustila a nečekané zranění ji na pár měsíců ze závodní činnosti vyřadilo.
Obě další členky, Lenka Hořická a Adéla Grmelová si vyzkoušely své umění
taktéž na Moravském poháru, přičemž ani tam nebyly outsidery a svým umístěním v
polovině tabulky dokázaly, že v Pustměři má lezení svou tradici i jméno.
Všichni jmenovaní pustiměřští závodníci v průběhu sezony opět prokázali svůj
talent, vůli a obrovskou perspektivu. Pokud jim jejich nadšení, poctivý přístup a
samotná radost z lezení vydrží, tak o některých v budoucnu ještě určitě uslyšíme.
Závěrem nutno poděkovat vedení obce Pustiměř a Tělovýchovné jednotě za
vstřícný přístup a celoroční podporu, bez nichž by podobné úspěchy našeho oddílu
byly nemyslitelné.
Jiří Sedláček, předseda oddílu

DEN DĚTÍ V NAŠÍ MŠ
Dne 02. 06. jsme si společně s dětmi užili úžasné dopoledne, a to u příležitosti
oslavy Mezinárodního dne dětí. Pro děti byl přichystán dopolední program, který se
dětem velice líbil. Po příchodu do MŠ se děti pořádně posilnily svačinkou a vše
mohlo začít. Poté paní učitelky dětem zahrály maňáskové divadlo O Perníkové
chaloupce. Představení u dětí sklidilo úspěch, a protože bylo nádherné počasí, tak
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jsme se rozdělili do barevných družstev a rychle jsme spěchali na školní zahradu, kde
byly přichystané další aktivity. Všechny děti dostaly deníček, do kterého se
zaznamenávalo splnění úkolů. Po dokončení všech úkolů nastalo to, na co všechny
děti čekaly – rozdávání medailí. Bylo to nádherné dopoledne plné dětského smíchu a
radosti.
Ve 2.
pololetí
školního
roku
2013/2014 jsme pro děti
přichystali
různé
kulturní, sportovní akce.
Na některých akcích
spolupracujeme s OÚ
Pustiměř, ZŠ Pustiměř,
MC Stonožka, SPCCH
Pustiměř, SDH Pustiměř
a Obecní knihovnou
Pustiměř.

▲ Rozloučení s předškoláky.

Kolektiv MŠ

BAZÁREK SE STONOŽKOU
Letošní
uspěchaný
příchod jara jsme přivítali akcí
Jaro-léto bazárek, která se
konala 28.-30. března. Během
prosluněného
víkendu
do
sokolovny v Pustiměři zavítalo
mnoho kupujících, leckdy celé
více-generační rodiny a bylo
opravdu
z čeho
vybírat.
Postupem času se náš bazárek
stal vyhlášeným v okrese a my ▲ Hledám, hledáš, hledáme.
měli 3 dny plné ruce práce – vybrat zboží, naaranžovat na prodej, hlídat, nabízet,
urovnávat a pak zpětně roztřídit na hromádky prodejcům a dohledávat a kontrolovat
věci. Paradoxně nás tato burza ušetřila „uloupených kousků“ a ještě pár kusů oblečků
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přebývalo… Věci darované prodejci na charitu (oblečení i hračky) jsou pak věnovány
azylovým domům či přímo potřebným rodinám.
Rádi mezi sebou uvítáme nové
maminky, pomocnice a pomocníky, bez
kterých by nebylo možné akce tohoto rozsahu
pořádat.
Na viděnou na akci P O D Z I M-Z I
M A bazárek, která se uskuteční 26.-28. září
2014 v místní sokolovně.
Darina Pospíšilová

AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU
Již druhý ročník Avon
pochodu uspořádala Petra
Pešková
21.
června
v Pustiměři.
Spolupořádajícími
organizacemi byly SDH
Pustiměř a Obec Pustiměř a
provozovatel
restaurace
Adélka Antonín Grmela st.
Růžová trička zaplavila
hřiště za obecním úřadem a
přesně ve 13.00 hodin vyšel
jejich průvod poté, co Mgr. Miloš Nevřala, starosta obce Pustiměř, Jan Suchý, velitel
pustiměřských hasičů, a Antonín Grmela
st. společně přestřihli růžovou pásku, do
ulic vesnice.
Pomalým krokem, aby se mohli
zapojit i hůře pohybliví občané, prošli
vesnicí a vrátili se na hřiště. Kromě
možnosti nakoupit si rozmanité reklamní
předměty a tak přispět na prevenci a léčbu ▲Malé mažoretky z MŠ Drysice pod vedením učitelky
předvedly svoje umění. Foto: Anna
rakoviny prsu se mohla děvčata seznámit Marethové
Hrozová.
▲Velitel SDH Pustiměř Jan Suchý, starosta obce Pustiměř Mgr. Miloš
Nevřala a Antonín Grmela otevírají Avon pochod přestřižením růžové
pásky. Foto: Anna Hrozová.
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s pravidly
samovyšetření
prsu,
využít kosmetické služby, netradičně
se vyfotit a pobavit se díky
programu, který organizátoři na toto
odpoledne připravili. Poslechli jsme
si pustiměřské skupiny „Jednou
týdně“ a „Dejsi“, jež je tvořena i
hráči z okolních vesnic a skupinu
Karel Gott revival, která k nám opět
zavítala. Potěšili jsme se uměním
▲Balonky letí k nebi. Foto: Jitka Strouhalová.
mažoretek nejmenších i těch starších.
I děti si přišly na své. Hlavní program byl zakončen soutěží s tombolou a vypuštěním
růžových balónků do nebe. Zábava plynule přešla v letní noc, kdy jsme si mohli
poslechnout pěkné country písničky. Prožili jsme pospolu příjemný čas. Akce se
zúčastnilo 480 návštěvníků a bylo vybráno 58 000,-Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
Peníze budou věnovány na preventivní vyšetření rakoviny prsu.
Mgr. Anna Hrozová.

VELEBNÝ PÁN ODEŠEL
Letos je tomu právě 25 let, co nás navždy opustil P. Václav Žákovský,
administrátor z Pustiměře. Narodil se v Přílepech
u Holešova 3. dubna 1920, kde vyrůstal se dvěma
bratry Josefem a Emilem. Víra v Boha ho přivedla
až do semináře. Primici měl v Holešově, poté
sloužil ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Senici na
Hané, kde sice unikl vězení, ale byl nasazený do
Mimoně v Čechách jako voják. Pak se vrátil na
Moravu do Ivanovic na Hané, kde pracoval jako
kaplan. Odtud se přestěhoval do Pustiměře, kde se
stal

administrátorem

pro

farnosti

Pustiměř,

Drysice a Podivice. Byl jmenován arcibiskupským
▲ P. Václav Žákovský, administrátor
pustiměřský a arcibiskupský rada.
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radou. Příkladně plnil na svých farnostech povinnosti duchovního v těžké době vlády
jedné strany. Poctivě se věnoval vzdělávání katolické mládeže. Společenské uvolnění
koncem 60. let využil a svým farníkům zajistil výlet do Itálie a Vatikánu v dubnu
1969. Z Pustiměře a okolí vykonalo 59 poutníků cestu do Říma. Ve velikonoční
středu 9. dubna 1969 byli na generální audienci u sv. Otce Pavla VI. Bylo přítomno
20 000 věřících z celého světa. Naše poutníky uvítal sv. Otec slovy: „S radostí vítám
vás, milovaní synové a dcery, kteří jste přišli z Moravy na pouť uctít místa památná
mučednickou smrtí sv. Petra, svědka Kristova zmrtvýchvstání. Kéž vaše víra je vždy
silná a pevná, vaše naděje klidná a plná důvěry. Vaše láska ať je plná ohně a touhy
projevit se činy. Pak křesťanské Velikonoce budou vždy pro vás a vaše rodiny zdrojem
pravé radosti a trvalého míru!“
Naši zástupci pozdravili jménem všech sv. Otce. Tlumočili mu naši oddanost a
vděčnost za lásku, kterou chová k našemu národu. Pavel VI. odpověděl takto:
„Děkuji vám, že jste si udrželi víru v Pána Boha. Dali jste tak příklad druhým. Tuto
víru si udržte i v budoucnu. Zůstaňte věrnými občany své vlasti, ale také opravdovými
členy katolické církve. K tomu vám dávám své požehnání.“
Na tuto pouť pamětníci dosud vzpomínají. To bylo naposledy, kdy spolu
s našimi

farníky

volněji

vydechl.

Pak nastala doba
„normalizace“
s ní

a

spojená

omezení.
V

okolí

kostela

jsme

našeho Velebného
pána mohli často
vidět v pracovním
oděvu.

Měl

rád

▲ Antonín Grygar, polesný z Podivic, P. František Stehlík, farář z Lipovce a
P. Václav Žákovský, administrátor z Pustiměře, v rozhovoru s papežem Pavlem VI. v
roce 1969.

půdu a pracovával v sadě. Farskou zahradu i okolí fary udržoval příkladně ošetřené.
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Plodiny, které zde vypěstoval, zpeněžil a utrženou částku věnoval pro potřeby kostela
a fary.
Po 34 letech služby v Pustiměři ze 46 let své kněžské služby po těžké nemoci
zemřel a byl pochován do hrobu rodiny Skopalovy.
Na jeho místo nastoupil Dr. Josef Beníček, který letos 11. července oslavil 25.
výročí své služby v naší farnosti.
Zdroj: Pamětní kartička z návštěvy našich občanů u Pavla VI. ve Vatikáně.
Rozhovor s manžely Zavadilovými.

Mgr. Anna Hrozová

25 LET V PUSTIMĚŘI
Již je tomu 25 let, co do
naší obce 11. července 1989
přijel nový farář P. Mgr. Josef
Beníček. Bylo to několik
měsíců
revolucí.

před

sametovou

Všichni

jedním

dechem poslouchali odvážná
slova mladého faráře, čekali
na
▲ Dr. Josef Beníček při mši svaté 11. července 2014, v den 25. výročí
jeho nástupu do farnosti Pustiměř, Drysice a Podivice za zesnulého
P. Václava Žákovského.

každou

jeho

větu.

S elánem sobě vlastním se
pustil do zvelebování jemu

svěřených budov, stejně tak pečoval o jemu svěřené duše. Dokázal i absolvovat
vlastním úsilím doktorandské studium v Římě. Do Pustiměře i dalších jeho farností
zval významné lidi i umělce. Jeho zásluhou se Prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík
stal čestným občanem Pustiměře. Pravidelně věřícím přinášel slova víry nejen ve
svěřených kostelích, ale i v jeho proslulých Farních informátorech. Pustiměřskou
farnost propagoval na cestách víry se svými věřícími i v zahraničí.
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V jeho výroční den jsme mu ústy Dagmar
Chyťové poděkovali za jeho práci pro farnost a
popřáli jsme mu do dalších let zdraví, úspěchy
v práci

a

hodně věrných
farníků. Jeho
práci ocenil i
starosta obce
Mgr.

Miloš

Nevřala,
▲ Mgr. Miloš Nevřala ocenil zásluhy
Dr. Josefa Beníčka během jeho služby
v naší farnosti. Foto: A. Hrozová.

místostarosta
Milan

Hynšt

projevil přání, aby vztahy Farnosti a Obce
Pustiměř

byly

v následujícím

období

nadstandardní.

▲Milan Hynšt projevil Dr. Beníčkovi přání
nadstandardních vztahů mezi Farností a
Obcí Pustiměř. Foto: A. Hrozová.

Tedy ještě jednou hodně zdraví, pracovních úspěchů a štěstí v soužití s
věřícími v naší obci, pane doktore!
Mgr. Anna Hrozová

FRANTIŠEK JANSKÝ, STAROSTA, HASIČ A OSOBNOST
REGIONÁLNÍHO POJIŠŤOVNICTVÍ
Tento vážený člověk Pustiměře z č. p. 58, který žil a pracoval na přelomu 19. a
20. století, má letos dvě půlkulatá výročí. 30. srpna tomu bude 155 let, co se narodil,
a 14. listopadu 2014 uplyne 75 let od jeho úmrtí.
V 60. letech 18. století byly velice zlé časy, lid byl sužován živelnými
pohromami a neúrodou a v roce 1866 válkou. Na venkově trpěl nejvíce od lichvářů,
kteří rolníkům půjčovali, ale žádali za to vysoké úroky 10 – 100 %. Právě na
záchranu důležitého stavu zemědělského byly zakládány záložny a spořitelny. Tato
činnost byla propagována i v novinách. V Pustiměři nejprve v říjnu 1871 vznikla

27

„Občansko
živnostenská záložna
Včela“, jejíž název byl
změněn v roce 1872 na
„Občanská
záložna
v Pustiměři s ručením
omezeným“. Nejprve
se úřadovalo v prvním
patře
obecního
hostince, nyní „Na
fušce“, od roku 1894
ve vlastní budově
vystavěné v sousedství,
▲ Občanská záložna, v Pustiměři měla ke dni 1. ledna 1929 884 členů s 1 798
závodními podíly. Roční obrat činil 5 722 918 Kč. Vklady činily 3 237 154 Kč.
Na knížky školním dětem a 5 Kč (jubilejní dar) uloženo 2 995 Kč.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

nyní je zde zdravotní
středisko.
První
ředitelem byl právě
František Janský, posledním Antonín Soldán z Pustiměřských Prus.
V letech 1877 až 1885 byl
starostou obce Pustiměř. Pokračoval
tak ve šlépějích svého praděda
Vendelína, jenž v Pustiměři vykonával
před rokem 1800 funkci purkmistra.
Také jeho otec Pavel, narozený 25. 1.
1802, jenž zemřel 30. 8. 1888 na zápal
plic, byl starostou obce Pustiměř, a to
v letech 1835 až 1850.
2. 2. 1882 při založení Sboru
dobrovolných hasičů v Pustiměři byl
zvolen jeho starostou1 a podílel se na
výcviku členů sboru i na protipožární
výchově obyvatel obce.
František Janský se stal také
ředitelem
První
kontribučenské ▲ Nově vystavená budova První kontribučenské záložny
ve Vyškově, otevřená 5. červencce 1885.
spořitelny ve Vyškově. Kontribučenská Zdroj:
1

Viz rodokmen Miroslava Janského.

http://www.holicekfoto.cz/fotoalbum/vyskov/vyskov--historicke-foto/vyskov---rozdeleni-dle-obdobi/obdobi-doroku-1918/.
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záložna, později První kontribučenská spořitelna se v roce 1885 rozhodla vystavět na
náměstí novou velkou budovu pro svou narůstající agendu. Budova byla stavěna od
počátku s úmyslem podpory spolkového a kulturního života ve městě. Spořitelna se
stala mecenášem škol. Také byla sponzorem českého kulturního zázemí. Samotná
spořitelna se i po dostavění budovy a fakticky po celé období první republiky
věnovala aktivní finanční podpoře českého spolkového života ve městě. Poskytovala
spolkům levné úvěry a inzerci. Z řad zaměstnanců spořitelny pocházeli hlavní
pokladníci
spolků,
kteří tím zároveň
velmi obratně mohli
vést a kontrolovat tok
financí.
Z tohoto
pohledu ani František
Janský jako starosta a
jednatel
SDH
v Pustiměři
nevybočoval
z řady.
Z fotografií pamětních
desek z budovy První
kontribučenské
spořitelny – dnešního
Besedního
domu,
Obrázek 4. Pamětní desky ve vchodu do České spořitelně, sídlící v budově
Besedního domu. Foto. Anna Hrozová.
v části budovy, která je
sídlem České spořitelny i dnes, vidíme, že pracoval na jejím ředitelství i v době její
výstavby, na níž se jako jeden z řídících pracovníků podílel.
Z výčtu aktivit Františka Janského vidíme, že mu nebyl lhostejný osud jeho
spoluobčanů a svůj život věnoval jejich ochraně před strázněmi jejich bytí v tehdejší
nelehké době.
Zdroj: Rodokmen Miroslava Janského,
Zvláštní internetový zpravodaj Obce Pustiměř z měsíce července 2003,
http://www.holicekfoto.cz/fotoalbum/vyskov/vyskov---historicke-foto/vyskov---rozdelenidle-obdobi/obdobi-do-roku-1918/,
Štolfova fotokronika,
rozhovor s Miroslavem Janským.

Mgr. Anna Hrozová
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STARODÁVNÝ RODOKMEN
Dávný rodák z Pustiměřských Prus titulu Arnošt Radomil (původně se
jmenoval Vozihnoj) z č. p. 25, který
zde narukoval do I. světové války, se v
letech 1937-1938, tehdy bydlící v
Praze, hlásil o přiznání šlechtického
titulu. „Dokazoval, že jest po matce
rozené Štefkové z č. p. 42 rodově spjat
s Tobiášem Štefkem z Kolodějů2 “,
píše kronikář Janský. Původem byl
▲ Koloděje, sídlo, které dalo jméno i Tobiášovi Štefkovi
z Koloděj.
Zdroj: http://www.praha21.cz/infocentrum/ujezdkulturni-a-historicky/historie/obdobi-1309-1620.html

měšťanem, 1593 povýšeným do
šlechtického stavu, správcem panství
Smiřických ze Smiřic a za časů
stavovského povstání direktorem. To skončilo bitvou na Bílé hoře 8. listopadu 1620.
Tato porážka znamenala konec
svobody
náboženského
vyznání
v Zemích koruny české na více než dvě
staletí. České země se staly součástí
katolické střední Evropy a "železná
opona" je oddělila od protestantské
Evropy. 27 mužů z českých stavů bylo
21. 6. 1621 popraveno. „Chcete-li
Akt popravy 27 pánů, kteří reprezentovali obyvatele
zničit národ, zbavte ho jeho kořenů. … ▲
Čech, kteří se nemohli smířit s tím, že byly od roku 1556 v
Naší reformací byly položeny základy zemi porušovány zásady zemského práva (ústavy), jež
obsahovalo záruky náboženské svobody, jednoho ze
moderní humanity a tím i demokracie." základních lidských práv, vyjádřené v Kutnohorské
smlouvě z roku 1485 v Čechách a na Moravě přijetím
zhodnotil
chování
našich
elit zásad v Knize Tovačovské, jejímž autorem byl zemský
T. G. Masaryk. Památku popravy na hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka v míře tenkráte
v Evropě nebývalé. Majestátem Rudolfa II. byly tyto
Staroměstském náměstí a události, zásady aktualizovány a znovu stvrzeny. Hlavy těchto
mučedníků byly vystaveny na Karlově mostě.
které po ní následovaly a vyvrcholily Zdroj:
třicetiletou válkou, označil český http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=14165
historik Josef Pekař jako "památku slz a krve". „Naše společnost bojovala a podlehla
konec konců za zásadu mravního sebeurčení a za princip svobody“, napsal.
2

Datum narození neznáme.
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Právě
k tomuto
demokraticky
orientovanému předku se hlásil Arnošt
Vozihnoj narozený roku 1886 na č. p. 25,
který během I. světové války získal
akademické vzdělání jako důstojník rakouské
armády. Po ní se nechal přejmenovat na
Radomila a s ním celá početná rodina. V
Praze se bohatě oženil, s manželkou získal
soukromý bankovní závod, který pak měl
jméno “Arnošt Radomil - bankovní závod”.
Jeho bratři Bohumil a František si pak s jeho
pomocí v Praze zavedli každý vlastní
řeznictví a uzenářství. Také svou sestru Marii
a bratra Karla vzal
Arnošt k sobě a
zaměstnal je ve své
bance. Marie se pak
provdala za bankovního úředníka. Sám si koupil také
velkostatek s lesy v Čechách, kde nějaký čas přebýval i jeho
otec Michal. Tak se 5 členů z rodiny Radomilových stalo
Pražany. Nezapomínal ani dalšího bratra. Janovi, který zůstal
▲ Místo poblíž budovy Staroměstské radnice, kde
vykonal kat Jan Mydlář rozsudek na 27 pánech,
mezi nimi sťal měšťana radního Tobiáše Štefka z
Koloděj, stejně jako 23 dalších, ostatní byli
pověšeni. Dnes je na tomto místě v šedé dlažbě
vysazeno vedle data 21. 6. 1621 a zkřížených mečů
i 27 bílých křížů, z nichž každý označuje jedno
jméno.
Zdroj: Miroslav BITTER, 13. 3. 2007.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5074http://
www.hrady.cz/index.php?OID=5074http://www.h
rady.cz/index.php?OID=5074http://www.hrady.cz
/index.php?OID=507
http://www.hrady.cz/index.php?OID=507

na chalupě v Prusích a jehož potomci zde žijí dodnes, ▲ Erb Tobiáše Štefky
z Kolodějů. Foto Anna
pomáhal materiálně. I v Pustiměři zdi obydlí potomků Hrozová.
slavného předka Tobiáše Štefka z Kolodějů zdobí jako památka jeho erb.
Zdroj: http://veritas.evangnet.cz/html/21-06bcz.htm,
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=14165,
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5074,
Janského kronika.

Mgr. Anna Hrozová

VÝZNAM ZELENĚ V OBCI
Před pár dny jsem viděla upoutávku na časopis, který řeší problém zvyšujících
se teplot ve městech. Hlavou mi prolétlo, že je to velkými zpevněnými plochami –
parkovišti, střechami továren a obchodních center…. Jak je nám na vesnici lépe!
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Aspoň zatím. Proč? Protože „pokrok“ dorazil i do menších sídel. Snažíme se
využít každý centimetr plochy a mnohdy nám překáží stávající výsadba. A v tom
jeden z háčků. Strom přináší stín, ten zmenšuje rozpálení svého bezprostředního
okolí. V některých studiích se uvádí, že i takový pás, jaký představuje sluncem
rozpálené dálniční těleso, dokáže přesměrovat srážky. Není v obyčejných lidských
silách tohle změnit, ale můžeme měnit své bezprostřední okolí. Pečujme o to, co nám
odkázali naši předkové, pečujme o to, co je nedávno vysázené. Neničme si své
životní prostředí. Nahrazujme dožívající výsadbu novou. Vím, že limity výsadeb jsou
čím dál tím přísnější (sítě, doprava), ale s dnešním sortimentem rostlin je i toto
možné. Važme si svého životního prostředí, važme si toho, co jiní vysázeli. Mrzí mě,
že se najdou lidé, kteří dokazují svou sílu nebo dospělost ničením svého okolí.
Poničené ploty, převrácené osázené mísy, podupané záhony, poškozená posezení na
pracně vytvořené turistické trase Melickem. U studánky zlomená lípa, darovaná
panem starostou.
Tím, že si budeme vážit svého okolí, budeme pečovat o nové i původní
výsadby, udržujeme si tak mikroklima, které pro nás bude příjemnější, než sluncem
rozpálené cesty a parkoviště.
Při svých cestách jsem se setkala ve městě s alejí mladých stromů. V ten den
bylo velmi teplo. Všude rozpálené domy, chodníky a vozovky. A najednou ulice, kde
se koruny stromů svými větvemi téměř dotýkají. Bylo to, jako když v poušti narazíte
na oázu. Škoda jen, že díky inženýrským sítím a nedostatkem místa v ulicích, nelze
takovou oázu vytvořit i u nás. Hned by se nám lépe chodilo do školy, k lékaři nebo
jen tak na procházku.
Ing. Jitka Strouhalová

PUBLIKACE VELKÁ VÁLKA
V letošním roce si připomínáme smutné 100. výročí začátku I. světové války,
která byla v dobových textech nazývána Velkou. Do té doby lidstvo nikdy nezažilo
tak děsivé hrůzy, které přinesly nové způsoby boje i užívání nových zbraní a
bojových plynů, před nimiž nebylo úniku pro nepřítele ani toho, kdo je v boji použil.
Velké množství mužů odešlo do války a mnozí z nich na jistou smrt. Jednoduché to
neměli ani lidé v zázemí. Jak prožívali válku naši předkové, se můžeme dozvědět
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z brožury „Velká válka a my z Pustiměře a
Německých Prus“ (dřívější jméno Pustiměřkých
Prus), která obsahuje výpisy z kronik i autentické
zážitky. Můžete si ji zakoupit v úředních
hodinách na Obecním úřadě v Pustiměři, stejně
jako i „Pustiměř v proměnách času“ a „Atlas
Pustiměře“.

▲
Kombinovaný
obrázek
z titulní stránky titulu Velká válka a my
z Pustiměře a Německých Prus.
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▲ Glazování s paní Simonou Koutníčkovou v obecní knihovně (21. 3. 2014).

▲ Velikonoční jarmark v ZŠ (11. 4. 2014).

▲ Žáci FK Pustiměř (19. 4. 2014) - horní řada zleva: Václav Kypr, Adam Popovič, Roman Brandýs, Kamil Alán,
Tomáš Jachan, Vojtěch Zabloudil, Ondřej Krupica, dolní řada zleva: Zdeněk Zlámal, Martin Školař, Adam
Plhal, Ondřej Nohel, Roman Špaček, Dominik Votava, leží: Jiří Hučík.

◄▲ Memoriál Františka Kaplánka (24. 5. 2014).

