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▲ Momentky z 2. ročníku AVON pochodu v Pustiměři (21. 6. 2014).
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NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE PUSTIMĚŘ
Rok 2014 byl také rokem volebním. Volili jsme nejen zástupce do Senátu
Parlamentu České republiky, ale i zastupitelstvo obce. Na posledním zasedání
minulého volebního období zastupitelé projednali poslední úkoly, které na ně čekaly.
Nepodařilo se jim však uspokojivě dořešit problematiku části obce Pod vodojemem,
což museli postoupit novému Zastupitelstvu obce Pustiměř.

▲Poslední hlasování na závěrečném zasedání Zastupitelstva obce Pustiměř v právě končícím volebním období.
Foto: Anna Hrozová.

Nové zástupce jsme si zvolili 10. - 11. října 2014.
Ve volbách do zastupitelstva obce jsme si zvolili tyto spoluobčany:
Sedláček Petr

ČSSD

BEZPP

Smékal Vlastimil, Mgr.

ČSSD

BEZPP

Holub Pavel

ČSSD

BEZPP

Nevřala Miloš, Mgr.

ČSSD

ČSSD

Pospíšil Jaromír

ČSSD

BEZPP

Peška Lukáš, Mgr.

ČSSD

BEZPP

Hynšt Milan

ČSSD

ČSSD

Gulázsi Ľudovit

ČSSD

ČSSD

Herynk Richard, Ing.

KDU-ČSL

BEZPP
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Vávra Otakar

KDU-ČSL

BEZPP

Koutná Marie, Ing.

KDU-ČSL

BEZPP

Suchý Jan

KDU-ČSL

BEZPP

Zbořil Roman

KSČM

BEZPP

Raclavský Miroslav

KSČM

BEZPP

Ševčík Stanislav, Mgr.

KSČM

BEZPP

Zdroj:http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=1&xnumnuts=6206&xobec=593508
&xstrana=0

▲ Noví zastupitelé obce Pustiměř právě složili slib. Foto: Anna Hrozová.

Na ustavujícím veřejném zasedání, které vedl podle zákona nejstarší zvolený
zástupce Mgr. Miloš Nevřala, noví zastupitelé složili slib členů zastupitelstva a zvolili
si nové funkcionáře:
Starosta: Mgr. Miloš Nevřala.
Místostarosta: Milan Hynšt.
Rada obce: Mgr. Miloš Nevřala, Milan Hynšt, Ludovít Gulászi, Pavel Holub a
Ing. Marie Koutná.
Finanční výbor: Mgr. Vlastimil Smékal, předseda a členové Petr Sedláček,
Jaromír Pospíšil, Mgr. Mária Balátová a Ing. Richard Herynk.
Kontrolní výbor: Mgr. Lukáš Peška, předseda a členové Ing. Zoltán Bíró,
Denisa Olejníková, Vojtěch Grepl a Jan Suchý.
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▲ Noví zastupitelé si odhlasovali první úkoly do příštího veřejného zasedání. Svědkem byla spousta
spoluobčanů. Foto: Anna Hrozová.

Noví zastupitelé se hned pustili do práce. Hlavními body činnosti, kterým se
budou neprodleně věnovat v radě obce a právě zvolených výborech, je rozpočet obce,
problematika další výstavby a užívání veřejného prostranství v části obce Pod
vodojemem a postupující zateplování hasičské zbrojnice.
Přejeme jim hodně úspěchů a správných rozhodnutí v další práci pro naši
vesnici i její obyvatele.
Mgr. Anna Hrozová

DRUHÉ POLOLETÍ 2014
V OBECNÍ KNIHOVNĚ V PUSTIMĚŘI
Podobně jako v minulých letech byla
činnost obecní knihovny bohatá. Úzce celý rok
spolupracovala se svým Čtenářským klubem
Crhy a Strachoty. Připravili jsme rozmanité
výtvarné dílničky pro děti i výstavky jejich
prací.
Při
jejich
organizování
jsme
spolupracovali s místní MŠ a ZŠ, ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované pracoviště
Pustiměř, s paní Věrkou Kučerovou, Ing.
Kateřinou Herynkovou, Jiřinkou Sedlákovou,
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▲ Tvoření s paní Věrkou Kučerovou - květinky z
organzy. Foto: Anna Hrozová.

Simonou
Koutníčkovou,
Kristýnou Lacinovou, pány
Rosou a Kozákem z divadla
„Kašpárek“, starostou Mgr.
Milošem Nevřalou a Yvonou
Lacinovou. Všem děkujeme
za spolupráci a Obci Pustiměř
za neustálou podporu naší
činnosti. Děkujeme také
spolupracovnici
▲ Tvoření s paní Jiřinkou Sedlákovu, vyráběli jsme zvonkohru dobrovolné
měsíček. Foto: Anna Hrozová.
Janě Láníkové za pomoc v
péči o knihy a Ing. Jitce
Strouhalové za poskytnutý prostor na své doméně pro fotokroniku internetové
stránky Obecní knihovny v Pustiměři.
4. 7. 2014

keramika s Yvonou Lacinovou

11. 7. 2014

výstavka keramiky, kterou jsme si vyrobili s Yvonou Lacinovou

6. 8. 2014

tvořivé odpoledne s paní Věrkou Kučerovou, vyráběli jsme květinky z organzy

08/15/2014

korálkové odpoledne s paní Ing. Katkou Herynkovou

19. 9. 2014

tvořivé odpoledne s paní Jiřinkou Sedlákovou zvonkohra měsíček

25. 9. 2014

beseda s důchodci

září - říjen

výstavky v knihovně: psi a plakáty dětí ZUŠ a 1. sv. válka

10. 10. 2014

keramika s paní Simonou Koutníčkovou

17. 10. 2014

čtení pohádky v knihovně a děti při ní kreslily

24. 10. 2014

glazování s paní Simonou Koutníčkovou

31. 10. 2014

halowenská výstavka prací žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašovaného pracoviště v Pustiměři

5. 11. 2014

děti ze ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř kreslily karikatury

14. 11. 2014

šachy v knihovně pod záštitou starosty obce Mgr. Miloše Nevřaly

28. 11. 2014

virtuální soutěž FIFA

8. 12. 2014

stavění Betlému v knihovně

9. 12. 2014

děti zdobily vánoční stromeček

11. 12. 2014

tvoření s Jiřinkou Sedlákovou – zdobení svíček a přáníček ubrouskovou technikou a vánočních
ozdob z přírodních materiálů

15. 12 . 2014

divadlo Kašpárek v knihovně – Čert a Káča

19. 12. 2014

koledy s žáky ZUŠ Ivanovice na Hané, detašovaného pracoviště v Pustiměři a předvánoční
tvoření se slečnou Kristýnou Lacinovou

Děti si v knihovně průběžně kreslí, hrají stolní hry, počítačové hry, připravují si materiály pro domácí úkoly, zájemcům
vyhledáváme na internetu rozmanité informace, informace o knihách, připravujeme dokumenty pro klienty, dokončili
jsme inventuru pro Mezivýpůjční fond KKD Vyškov. Průběžně pečujeme o knihovní fond.
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Výběr z akcí, které
připravily ostatní organizace
v obci a jichž jsme se
zúčastnili jako hosté: 1. 9.
2014 jsme s žáky naší ZŠ a
MŠ i ZUŠ Ivanovice na
Hané, detašované pracoviště
Pustiměř zahájili nový školní
rok.
Všechny žáky na
školním hřišti přivítal pan
ředitel Mgr. Miroslav Zourek
a představil jim všechny
zaměstnance školy. Po té se
Turnaj FIFA - virtuálně na počítačích děti hrály nejvyšší fotbalovou
děti rozešly do svých tříd. ▲
soutěž s nejlepšími mužstvy Evropy. Foto: Anna Hrozová.
Tam se dozvěděly, co
nového je čeká v právě začínajícím školním roce. Pro nejmenší žáky prvních tříd ZŠ
jejich starší kamarádi připravili malý kulturní program.
Po ukončení informační hodiny se část dětí odebrala do ZUŠ, aby si rozdělila
vyučovací hodiny a také se dozvěděla, jak bude pokračovat její vzdělávání v tomto
školním roce.

▲ Hudební skupina "Náhoda" nám zahrála pěkné písničky a koledy. Foto: Anna Hrozová.

30. září 2014 jsme si v ivanovickém kulturním domě vyslechli koncert
Moravského tria se ZUŠ Ivanovice na Hané, na němž vystoupili i učitelé našeho
detašovaného pracoviště. Byl to překrásný zážitek.
V neděli 2. 11. 2014 jsme uspávali zvířátka s MC Stonožka a poslechli si pěkné
písničky a říkanky v podání žáků naší MŠ.
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V 11.00 11. 11. 2014 jsme uctili padlé z
Pustiměře ve všech válkách s příslušníky vojenské
posádky ve Vyškově.
V sobotu 22. 11. 2014 nás navštívil divadelní
spolek z Tučap „Apollo“ a předvedli nám překrásnou
pohádku Lotrando a Zubejda. Velice jsme se bavili.
30. 11. 2014 jsme spolu s MC Stonožka, MŠ a
SDH Pustiměř rozsvítili vánoční stromy v Prusích i v
Pustiměři. Nejprve jsme si s dětmi vyrobili vánoční
dekorace. Pod vánočním stromem jsme si vyslechli
přání pana starosty Mgr. Miloše Nevřaly, básničky a
koledy v podání našich nejmenších z MŠ a po té jsme se
zaposlouchali do písniček a koled v neopakovatelném ▲ Mgr. Miloš Nevřala nám popřál
klidný Advent, štastné Vánoce a
podání hudební skupiny Náhoda. Abychom zahnali zdraví a úspěchy v novém roce. Foto:
Anna Hrozová.
pocit
chladu, místní hasiči nám nachystali
teplé občerstvení.
1. 12. 2014 děti naší MŠ
navštívil Mikuláš. Setkali se v sále
Sokolovny, kde děti odpovídaly na
zvídavé otázky Mikuláše a dostávaly
drobné dárečky, děti si dopoledne
pěkně užily.
6. 12. 2014 jsme s místními
hasiči oslavili svátek sv. Mikuláše.
Děti si užívaly soutěže ve
▲ Miniatury s paní Yvonou Lacinovou. Foto: Anna Hrozová. strašidelném prostředí pekla na zemi.
Na hřišti za hasičkou chodily od
jednoho pekelného pracoviště ke druhému a plnily rozmanité úkoly. Po jejich splnění
na ně čekalo andělské překvapení. Hra se líbila nejen dětem, ale i jejich rodičům, na
něž čekalo občerstvení a povídání s přáteli.
11. 12. 2014 jsme si vyslechli vánoční koncert žáků našeho detašovaného
pracoviště ivanovické ZUŠ. Všichni hráli velice krásně. Děti nám se svými učiteli
připravily příjemný zážitek.
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▲ Za dětmi z naší mateřské školy přišel Mikuláš. Foto: Anna Hrozová.

Všem přejeme v novém roce štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Mgr. Anna Hrozová

OKÉNKO NAŠÍ ŠKOLY
V rámci organizace probíhá velmi dobrá spolupráce mezi ZŠ
a MŠ. Učitelé ZŠ ve spolupráci se svými žáky připravují návštěvní
dny pro naši mateřinku i mateřinky z Drysic a Radslavic.
Žáci 9. ročníku nachystali 27. září pro předškoláky sportovní
dopoledne v tělocvičně školy. „Letos se děti přenesly hluboko do
nitra džungle mezi divoké gorily, pandy, tygry, ale i mezi jiná
zvířata, jako byli jeleni, kohouti nebo kočky. Na stanovištích plnily úkoly, které jim
zvířata zadala a snažily se tak vysvobodit náčelníka indiánského kmene. Z tohoto
dopoledne si děti odnesly nejen pamětní list, bonbon nebo obrázek na tváři, ale
doufáme, že i pěkný zážitek. Už se na ně v naší škole těšíme“, zhodnotila tuto akci
jedna z organizátorek Petra Krejčiříková.
V sobotu 4. října proběhl návštěvní den. Předškoláci si vyzkoušeli např. práci
s interaktivní tabulí, počítačovými výukovými programy nebo si něco vytvořili ve
výtvarném koutku.
Pravidelně probíhají zábavná odpoledne, která by měla dětem usnadnit nástup
do 1. ročníků.
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Škola věnuje značnou pozornost přípravě žáků 9. ročníku na přijímací
zkoušky na střední školy. K tomuto účelu slouží řada soutěží (Přírodovědný klokan,
Matematický klokan, …), testování (SCIO), příprava v zájmových útvarech (český
jazyk, matematika), návštěva Veletrhu vzdělávání, Úřadu práce ve Vyškově nebo
návštěvy zástupců středních škol na naší škole.
Společnost SCIO, jejíž testy bývají používány pro účely přijímání na několik
stovek středních škol a gymnázií, udělila naší škole certifikát „Pečujeme o vzdělání“,
za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti.
V rámci environmentálního vzdělávání se snažíme žákům poskytovat
potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní získávat informace o vztazích
člověka k přírodě a životnímu prostředí. Žáci se každý rok zúčastní ekologických
programů, které pro nás nejčastěji zajišťuje Zoopark Vyškov nebo školské zařízení
pro environmentální vzdělávání Lipka.
Během školního roku probíhá nespočet kulturních akcí pro děti i veřejnost.
Mezi tradiční a nejvíce navštěvované akce z řad veřejnosti patří Den kouzel a
Velikonoční
jarmark.
Žák 4.A
Lukáš Olejník
ke Dni kouzel
poznamenal:
„Ráno
jsme
dlabali dýně a
potom jsme šli do tělocvičny na pohádku O princi Bajajovi. Večer jsme se tu u školy
všichni sešli, rozsvítili jsme dýně a
ochutnali
dýňovou
polévku.
Nejvíce se mi líbilo rozsvěcování
dýní.“ Jeho spolužačka Milena
Burešová doplnila: „Nejvíce se mi
za celý den líbily masky. Velice mi
chutnalo cukroví a čokoládová
lízátka. Líbily se mi také
rozsvícené dýně. A také směšné
obličeje na nich.“
Ve spolupráci s místním obecním úřadem se uskutečnil v září zájezd na
představení Sněhová královna do pražského divadla Hybernia (článek níže),
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v prosinci mohli zájemci zhlédnout v Národním divadle Brno představení Louskáček.
Tradicí se stává taneční vystoupení našich žáků na Obecním plese, jehož je ZŠ
a MŠ spoluorganizátorem.
Do nového roku přejeme všem školákům a školačkám plno milých úsměvů,
přátelských spolužáků a nespočet dobrých známek.
ZŠ a MŠ Pustiměř

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Už na konci minulého školního nám paní učitelka Hrozková nabídla možnost
zúčastnit se zájezdu do pražského divadla Hybernia na představení. Tehdy jsme ještě
nevěděli, do čeho jdeme, ale jevilo se to jako dobrý nápad.
Naše představy o skvělém a poutavém představení se vyplnily 21. 9. 2014, kdy
jsme si poslechli vynikající zpěv a zhlédli výborné herecké i taneční výkony známých
tváří českého divadla, a to např. Mahuleny Bočanové, Felixe Slováčka, Anny
Slováčkové, Davida Gránského a dalších. Co bychom mohli vyzdvihnout kromě již
zmíněných hereckých výkonů, byly kostýmy a skvělá práce maskérek.
I přes skvělý vzhled Sněhové královny v podání M. Bočanové nám přišlo, že
byly její scény s pěveckým výkonem napsány neúměrně k její hlavní roli.
Na závěr chceme poděkovat Obecnímu úřadu Pustiměř za přispění nemalé
částky, díky které byla cena zájezdu velmi příznivá.
Petra Krejčiříková, Tereza Zourková, Tereza Barátová, Veronika Jenáčková

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ U STROMEČKU A TVOŘENÍ
S RODIČI V MŠ PUSTIMĚŘ
Jako každým rokem jsme se opět sešli na vánočním vystoupení dětí. Každá
třída naší MŠ si připravila bohatý program a děti se už nemohly dočkat, až rodičům
předvedou, co všechno se s pí. učitelkami naučily. Po krásném vystoupení si rodiče
společně s dětmi vyrobily takovou malou vánoční dekoraci. Po těžké (☺) práci si děti
ochutnaly perníčky, které si upekly ve školní jídelně – děkujeme všem paním
kuchařkám za spolupráci při pečení perníčků. Z tohoto pěkného odpoledne si děti
neodnesly jen krásný výrobek, ale také i krásný zážitek. Další den ve školce na děti
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čekalo veliké překvapení. Po svačince náhle děti zaslechly krásný zvuk zvonečku,
který ohlásil, že v naší školce byl ježíšek. Pod stromečkem jsme našli spoustu
krásných hraček. Děti si společně rozbalily vánoční dárečky a jejich úsměv mluvil za
vše.
Kolektiv MŠ Pustiměř

DEN KOUZEL V NAŠÍ ŠKOLE
Děti v naší ZŠ a MŠ si na svůj Den kouzel
připravily se svými maminkami překrásné masky.
Ani učitelé nezůstali za svými žáky pozadu. Letos
poprvé je všichni předvedli v průvodu vesnicí.
Během dopoledne děti chystaly také dýně na
večerní rozsvěcení. Mohli jsme vidět spoustu
rozmanitých obličejů i složitějších výjevů
vyřezaných do jejich slupky. Starší děti pomáhaly
mladším.
Svou třídní v deváté třídě navštívili ve
slušivých maskách žáci, kteří už naši základní
školu opustili. Setkání to bylo velice dojemné.
Poprvé se v maskách předvedli i prvňáčci,
kteří jejich zkušenější spolužáci přivítali ve škole
básničkami a písničkami v první den školního
roku. Mohli jsme ochutnat polévku z dužiny
vyřezaných dýní, kterou děti uvařily s kuchařkami ▲ Masky dětí byly překrásné. Foto: Anna
Hrozová.
v
naší školní kuchyni a na níž jsme si
velice pochutnali.
Hlavním bodem podvečerního
programu bylo rozsvěcení dýní, které
děti připravily ke stěně školy.
Tomuto aktu předcházel krátký
kulturní program žáků školy a
promluva ředitele školy, který
▲ Absolventky základní školy se svou bývalou učitelkou Mgr. všechny přivítal, pochválil žáky
Bronislavou Hronovou. Foto: Anna Hrozová.
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za jejich aktivitu při přípravě Dne kouzel a
podvečerního rozsvěcení dýní. A popřál
všem příjemný podvečer ve společnosti
jejich dětí v prostorách školy i jejím okolí.
Poté děti rodiči rozsvítily svoje dýně.
V prvním patře základní školy byla
dlouhá řada stolů naplněných talířky s
cukrovím. Učitelky nestačily doplňovat
dobroty, které bleskově končily v žaludcích
návštěvníků. Děti se svými maminkami a
babičkami je připravovaly odpovědně,

▲ Učitelé Mgr. Jaroslava Klementová, Mgr. Jana
Adamcová a Mgr. Vlastimil Smékal podávali
chutnou polévku všem zájemcům. Foto: Anna
Hrozová.

protože byly velice
chutné. Ve škole jsme
viděli
i
spoustu
krásných dekorativních
výrobků připomínajících
podzim, který se v plné
síle hlásil za okny.
Děkujeme
učitelům, že je provedli
úskalími přípravy tohoto
Dne kouzel.
▲ Děti pod vedením své učitelky Mgr. Zuzany Olejníkové zazpívaly písničky a
Děti
si
užily
pan ředitel Mgr. Miroslav Zourek všechny přivítal. Foto: Anna Hrozová.
pěkný celý den a dospělí
se svými dětmi milý večer.
Mgr. Anna Hrozová

▲ Rodiče ve škole viděli spoustu podzimních dekorací. Foto: Anna
Hrozová.
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NAŠI UČITELÉ ZUŠ
Mnozí rodiče z Pustiměře a okolí přihlásili své děti do místní ZUŠ a mají tak
jistotu, že jejich ratolesti stráví odpolední čas smysluplnou činností, při které se navíc
něčemu novému naučí. Aby však výuka byla kvalitní, je třeba mít také kvalitní
pedagogy. Co o nich víme?
Paní učitelka Jana Krejsová ovládá hru na hoboj, zobcovou flétnu a také
saxofon. Mezi její další přednosti patří vynikající přístup k našim nejmenším žákům
z mateřských škol. Není tedy divu, že paní učitelka „objíždí“ odloučená pracoviště
v MŠ Drysice, MŠ Orlovice, MŠ Hoštice-Heroltice, MŠ Chvalkovice a MŠ Ivanovice
na Hané. Její metodiku výuky ocenili i inspektoři z České školní inspekce v minulém
školním roce.
Pana učitele Bc. Lukáše Krejsu mohu jedním slovem charakterizovat jako
multiinstrumentalistu. Ovládá totiž hru na zobcovou flétnu, fagot, klavír, klávesy,
bicí, xylofon i baskytaru. Kromě Pustiměře vyučuje také žáky na odloučeném
pracovišti v Moravských Málkovicích.
Pan učitel Aleš Zeman si velmi rozumí s klarinetem, saxofonem, zobcovou
flétnou a s houslemi. Své zkušenosti předává nejen žákům místním, ale také těm
v Ivanovicích na Hané. Často je zván jako porotce při soutěžích dechových nástrojů.
Služebně nejmladší členkou učitelského sboru je paní učitelka MgA. Jana
Bařinková PhD., která vyučuje klavír, klávesy a sólový zpěv. Mimo jiné aranžuje a
komponuje hudební skladby pro žáky tak říkajíc „na míru“. Své znalosti vštěpuje
dětem také na odloučeném pracovišti na ZŠ Nádražní ve Vyškově.
Členkou a sólistkou Vyškovského bigbandu je paní učitelka Monika
Spáčilová DiS., která však především působí u nás jako výborná učitelka sólového
zpěvu. Její žáci se pravidelně umísťují na předních příčkách pěveckých soutěží.
Další člen a první trumpetista Vyškovského bigbandu pan učitel Zdeněk
Spáčil DiS. se v naší ZUŠ věnuje žákům na dechové nástroje. Sám hraje na trumpetu,
baryton a zobcovou flétnu. Díky němu máme opět malé žáky trumpetisty, které nám
okolní umělecké školy mohou jenom závidět.
Výtvarné cítění a vyjadřování vštěpuje svým žákům paní učitelka Yvona
Lacinová. Proslulé jsou především její betlémy, které každoročně zdobí vánoční
Vyškov. Kromě toho paní učitelka naší školu propaguje na různých kulturních a
společenských akcích a se žáky vytváří další praktické věci (např. plakáty na
koncerty ZUŠ). A aby toho nebylo málo, vyučuje rovněž hru na klavír a klávesy, což
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je svým způsobem unikát. Neznám totiž učitele v okolních „zuškách“, který by
vyučoval jak výtvarný tak hudební obor.
Závěrem dodávám, že největším odloučeným pracovištěm ZUŠ Ivanovice na
Hané je právě Pustiměř. Se 150 žáky tvoří téměř čtvrtinu všech žáků ZUŠ. Velkou
zásluhu na tomto stavu má vedení Obecního úřadu Pustiměř, které nám vychází vstříc
a celkově se stará o bohatý kulturní život obce. Největší dík ovšem patří těm
rodičům, kteří neváhali svěřit nám své děti, neboť vědí, že investice do vzdělání se
vždy vyplatí.
Mgr. Kamil Sedlák
ředitel ZUŠ Ivanovice na Hané

Z AKCÍ MATEŘSKÉHO CENTRA STONOŽKA
Podzim-zima bazárek ve dnech 26. – 28. září 2014
Tentokrát
k nám
zavítalo přes 120 prodejců a
nabízené zboží bylo opravdu
různorodé. Děkujeme vedení
obce za bezplatný pronájem
sokolovny,
kolektivu
technické
podpory
za
revitalizaci
pojízdných
stojanů na oblečení a celkově
za vstřícnost při pořádání
takto obsáhlých akcí.
Těšíme se na Vás na
akci Jaro-léto bazárek, která se uskuteční 20. – 22. března 2015 v místní sokolovně.
Darina Pospíšilová
Vánoční dílničky
Rok s rokem se sešel a s opětovným využitím prostor Adélky se první adventní
neděli konali tradiční vánoční dílničky.
Vánoční dílničky proběhly s radostí a úsměvem všech zúčastněných. Děti,
mamimky, tatínci, babičky, dědečci či tety i strejdové si přišli letos vyrobit na pěti
stanovištích vánoční kytičku z chlupatých drátků, vánoční hrneček se svíčkou, zápich
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čerta a mikuláše, mašličkový stromeček nebo lýkový vánoční závěs. Velice nás
potěšilo, že i v době předvánočního shonu si návštěvníci našli čas na malé tvoření a
těšíme se Vaši účast v příštích letech.
Pavlína Rozehnalová
Uspávání zvířátek
„Zima, zima, zima, už je tu!“ zpívaly v neděli 2. listopadu děti z Pustiměře
zvířátkům a paní Zimě při akci „Uspávání zvířátek“, kterou připravilo MC Stonožka
Pustiměř ve spolupráci s Mateřskou školou Pustiměř. Za skoro už zimního počasí děti
svými rozsvícenými lampionky nejprve probudily paní Zimu, která ještě pospávala v
teplých peřinách. Potom se postupně rozloučily a popřály „dobrou noc“ medvědovi,
veverce, broučkům, berušce a motýlkovi. K zimnímu usínání jim děti zazpívaly
básničky a písničky, které se naučily v MŠ Pustiměř. Pak paní Zima svojí kouzelnou
hůlkou zvířátka uspala. Roční období Jaro, Léto, Podzim, Zima připravila pro děti
zajímavé hádanky, za které byly děti odměněny.
Závěrem se děti rozloučily s paní Zimou, která dětem slíbila hodně sněhu…
Děti a rodiče si užili pěkný den a už teď se společně těší na jarní akci „Probouzení
zvířátek.“
Hana Malečková

ÚSPĚŠNÁ SEZONA MLADÝCH HASIČŮ
Sezóna 2013/2014 byla mimořádně
úspěšnou pro děti z SDH Pustiměř. Do kroužku
chodilo v této sezoně 51 dětí, z toho 17
v kategorii starších, 25 v kategorii mladších a 10
v kategorii přípravka.
Schůzky dětí probíhaly jednou týdně pro
každou kategorii. Přičemž náplň je v podstatě
stejná pro všechny kategorie. Na podzim a
začátkem jara probíhají přípravy na závod
požární všestrannosti. V zimních měsících si děti
v garáži zbrojnice zkouší skládat základnu,
zapojovat hadice, motat hadice, zkrátka vše, co
během jara využijí na závodech v požárním
útoku. Zhruba od května pak děti trénují všemožné disciplíny, se kterými se na
16

závodech během sezony setkají v areálu za hasičskou zbrojnicí.

V roce 2014 se všem kategoriím během účasti na závodech velmi dařilo, ať už
v požárním útoku, štafetě dvojic či štafetě 4x60m. Děti měly nesčetně umístění a
vyhrály spousty pohárů. Například:
Kategorie starších:
•
Ivanovice na Hané 1. místo (putovní pohár)
•
Dražovice 2. místo
•
Pustiměř 3. Místo
Kategorie mladších:
•
Kroužek
1. místo
•
Velešovice
1. místo
•
Dražovice
3. místo
•
Pustiměř
3. místo
•
Luleč
1. místo (put.
pohár)
•
Hlubočany
2. místo
•
Milešovice
3. místo
•
Topolany
2. místo
17

Kategorie přípravka:
•
Pustiměř 2. místo
•
Luleč 2. místo
•
Hlubočany 2. místo
•
Milešovice 3. místo
•
Křenovice 3. místo
•
Topolany 2. místo
SDH Pustiměř

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Po prvním úspěšném příměstském
táboře v roce 2013, jsme se i v roce
2014 rozhodly tuto akci zorganizovat.
Oslovily jsme obecní úřad, zda nás opět
finančně podpoří tím, že se bude
spolupodílet na financování obědů dětí a
zpřístupní tak tento tábor všem rodinám
nejen naší obce. Naši žádosti bylo
vyhověno, a tak nestálo nic v cestě
dalšímu ročníku, možná jen půlroční děti dvou vedoucích a pokročilé stádium
těhotenství třetí, nicméně ani to nás nezastavilo.
Hned v druhém červencovém týdnu se na hasičské zbrojnici již od půl sedmé
začaly scházet děti, klubovna v přízemí doslova praskala ve švech, ale vše se zvládlo.
Celý první týden byl ve znamení tropického počasí, a proto jsme volné chvilky dětem
vyplňovaly
koupáním
v nafukovacím bazénu, který
nám ale nějakým záhadným
způsobem
každý
den
v podvečerních
hodinách
vytekl a špunt jsme vždy další
ráno našly naštěstí někde
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opodál, což byla komplikace, protože jsme každé ráno strávily opětovným
nafukováním a napouštěním, ale děti byly zodpovědné a se vším nám pomáhaly.
Program se konal většinou v areálu hasičské zbrojnice, ale pořádali jsme také naučné
výlety obcí nebo jejím okolím. V prvním týdnu jsme jeli také na celodenní výlet do
ZOO Olomouc. Náladu nám nezkazilo ani pošmourné počasí.
Druhý týden příměstského tábora se nesl ve stejném duchu, jen našeho
neznámého již přestalo bavit vypouštět dětem bazén, nicméně místo toho jsme zase
nacházely ráno před příchodem dětí prázdné lahve v okolí ohniště. Každopádně ani to
nebyl důvod, aby nám polevil
úsměv. Již od pondělí děti
batikovaly trička, ve středu jsme
se vypravili na celodenní výlet do
ZOO Lešná, což bylo náročnější
na délku cestu, ale děti to zvládly
bez větších problémů. V pátek,
jako rozloučení se všemi dětmi
jsme byli pozváni do Drysic na
Kozí farmu, kde si děti mohly vyzkoušet dojení, a dozvěděli se spousty zajímavých
informací. Děkujeme rodině Moučkových za krásnou exkurzi. Po oba dva týdny se
děti stravovaly v Restauraci Adélka, kde nás vždy čekala příjemná obsluha a výborné
obědy. Po obědě se děti většinou odmítaly pohybovat, protože měly přecpaná břicha,
za což děkujeme celému tamějšímu kolektivu.
Po táboře jsme si všechny odpočinuly a už teď vybíráme místa pro celodenní
výlety příměstského tábora 2015.
Za SDH Pustiměř Hana Suchá, Dana Pavézková a Zuzana Štroblíková

ČERTOHRÁTKY
Mikuláš, čerti a andělé. Všechny tyto osoby máme všichni dozajista spojené
s dobou adventní. SDH Pustiměř každoročně k této příležitosti pořádá Mikulášskou
besídku v místní Sokolovně, avšak v loňském roce jsme se rozhodli této akci vyměnit
kabát a pokusit se tak přilákat více rodin s dětmi. Tento záměr se nám nakonec
podařilo naplnit.
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Akce se konala v areálu za hasičskou zbrojnicí, který se na tento večer
proměnil v peklo plné čertů, ohňů a síry. Atmosféra tam byla naprosto úžasná.
Odvážnější děti chodily po pekelných stanovištích samostatně, ty méně odvážné si
přizvaly buďto rodiče nebo alespoň kamarády. Po každém splněném úkolu dostaly
děti od čertů sladkou odměnu. Po absolvování všech stanovišť se děj přesunul z pekla
před hasičskou zbrojnici, kde na děti čekali andělé, kteří kontrolovali splnění
disciplín na pekelných kartách. Na závěr přišel
Mikuláš, který dal dětem balíčky s odměnami za
odvahu a statečnost. Po celou dobu trvání akce
byl v garáži hasičské zbrojnice připraven stánek
s občerstvením, kde si mohli všichni zakoupit
pekelnou
medecínu nebo i
něco na zub.
Celý průběh
tohoto pekelného
večera
probíhal
v přátelské atmosféře, děti čekalo nejedno překvapení a
podle kladných ohlasů soudíme, že celá akce byla
úspěšná, proto se už teď těšíme na příští rok. Velmi
děkujeme také sponzorskému daru obce Pustiměř, díky
němuž jsme mohli nakoupit spousty odměn a
maminkám Kateřině Herynkové a Hance Šotkové za
upečení perníčků pro děti.
Hana Suchá, SDH Pustiměř

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
„Jupíííí“, zajásali všichni členové SDH Pustiměř, když nám v srpnu loňského
roku vedení obce Pustiměř oznámilo, že byla schválena dotace na kompletní
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nicméně jsme také všichni věděli, že nás čeká
obrovský kus práce. Hned v druhém zářijovém týdnu začala firma s vybouráváním a
výměnou oken, dveří i vrat, pokračovalo se zateplováním, výměnou střešní krytiny a
poslední fáze byla barva nové fasády. No a co by to bylo za akci, kdyby nenastal
problém.
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Budova byla celá vlhká a
zjistilo se, že k odizolování je
potřeba odkopat všechny betony
kolem zbrojnice. Takže v podstatě
celá mužská část našich členů
strávila tři víkendy ve zbrojnici a
kopali, bouchali a rozbíjeli.
Naštěstí jsou to hoši šikovní a
práce jim jde od ruky, tudíž vše
dopadlo k radosti obou stran. Firma
budovu odizolovala a kluci mohli chystat terén na jarní dláždění, neboť za zbrojnicí
to vypadalo spíš jako na oraništi. Takže rozvezli štěrk, zabetonovali patníčky, obecní
úřad zakoupil dlažbu a my se už
nemůžeme dočkat jara, až bude terén
nově vydlážděn a připraven na Memoriál
Františka Kaplánka, kde se nám sjíždí
každoročně na 400 dětí.
Bohužel to stále nebylo vše,
protože jak už jsem zmínila, kluci jsou
šikovní, ale také nápadití, tudíž si hned
začali vymýšlet další novinky, které by
se daly zrealizovat. Hlavním problémem, který nás všechny trápil, bylo zázemí pro
kapely na letní akce. Po zabetonování stojek se začal stavět přístřešek před tanečním
parketem. S touto realizací nám výrazně pomohla rodina Jachanova, kde jsou také
chlapci pracanti. A když už jsme byli u těch dřevěných konstrukcí, tak se k tomu
přidal nápad, že by se mohl postavit i přístřešek ihned za budovu, tak, aby bylo
alespoň část posezení kryto proti
dešti. Nicméně ten se začne budovat
až na jaře, protože zima začala
k překvapení nás všech příliš brzy.
Posledním bodem v našem seznamu
rekonstrukcí byla základová zídka
pro lavečky kolem ohniště v areálu za
zbrojnicí, polovina už je vystavěná a
polovina čeká taktéž na jarní počasí.
Vše
se
ale
musí
stihnout
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do květnových dětských hasičských
závodů, což je šibeniční termín, ale my
pevně věříme, že vše zvládneme.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem členům, kteří se aktivně podíleli na
rekonstrukci či úklidu během ní, bez
podpory a píle všech členů nebo i jejich
rodinných příslušníků by nebyla hotová
ani zdaleka taková práce, jako je teď.
Děkujeme obecnímu úřadu za platbu
vícenákladů, které byly ale potřeba,
protože, přiznejme si všichni, pokud se
budova opraví teď, několik desítek let se
do ní nebude muset investovat a další
generace dětí mají kde vyrůstat a mohou
se učit, hrát si nebo i trávit volný čas
v prostředí, které je příjemné, bezpečné a
estetické.
Hana Suchá, SDH Pustiměř

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ODDÍLU SPL PUSTIMĚŘ
ZA OBDOBÍ R. 2014
Do roku 2014 vstupoval oddíl SPL Pustiměř jako v minulém
roce se stavem aktivní členské základny čítající 9 dětí a 5 dospělých.
Děti navštěvují pravidelné tréninky ve 2 turnusech vždy 3x týdně po
3 - 4 hodinách. Hlavní náplní oddílu zůstalo, stejně jako v letech
minulých, účastnit se republikových soutěží v lezení. Ty
nejschopnější v účasti na celorepublikovém seriálu TENDON CUP
U14, ostatní pak v seriálu MORAVSKÉHO POHÁRU. To se beze zbytku podařilo
splnit.
Nejlepších výsledků dosáhli v uplynulém roce sourozenci Cibulkovi. Terezka
jako zkušená lezkyně dosáhla v celkovém pořadí TENDON CUPu v kategorii U12 na
3. příčku, její bratr Šimon skončil v celkovém pořadí kategorie U10 chlapců dokonce
na 2. místě.
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Kromě toho se oba zúčastnili neoficiálního mistrovství Evropy konané
v rakouském Petzenu pod názvem PETZEN THROPY. Zde si počínali obzvláště
dobře, neboť v silně obsazeném závodě s účastí soutěžících téměř ze všech států
Evropy dokázali oba svou vysokou připravenost a ve svých kategoriích zaslouženě
zvítězili.
Ostatní
závodnice oddílu
se s úspěchem
zúčastnily seriálu
závodů
MORAVSKÉHO
POHÁRU. Zde si
nejlépe
vedla
Nikol Pintěová,
která
skončila
dokonce
na
stupních vítězů - na 3. místě. Další děvčata, Simona Brhelová, Patricie Remžová a
Katka Spáčilová skončily shodně v celkovém pořadí ve svých kategoriích na 6.
pozici. Nutno ovšem poznamenat, že všechny měly ať už z osobních či zdravotních
důvodů problém s účastí na všech závodech, což se na celkovém pořadí jistě
projevilo. Zbylé 2 závodnice - Adéla Grmelová a Lenka Hořická skončily se svou
střídavou účastí v polovině tabulky.
Kromě závodní činnosti se členky zájmového lezení zúčastňují v průběhu své
tréninkové činnosti také proškolování v lezení na skalách a činnosti v horském terénu
vůbec. Zde si nejlépe vede Katka Spáčilová, která se svým přístupem a znalostmi
postupně stává platnou pomocnicí trenéra. Výsledkem má být praktické lezení a
činnost v terénu, jež se bohužel v tomto roce doposud nepodařilo absolvovat a bude,
jak doufám, hlavní náplní v roce příštím.
Kromě závodů se v uplynulém roce náš oddíl společně s nově založeným
oddílem lukostřelby v rámci akce ČSTV zúčastnil i doprovodného programu na
výstavě SPORT LIFE Brno. Zde si zazávodili sourozenci Cibulkovi v přeborech ve
volném lezení na laně, kde oba zvítězili. Všichni účastníci si pak vyzkoušeli i zbylé
atrakce jako jízda kladkou, či tzv. drytoolig, což je lezení s cepíny a mačkami
uzpůsobené na připravené umělé stěně. Zde si mohli učinit konkrétní představu o
náročném lezení v horách a ledových polích. Nedílnou součástí výstavy bylo i
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mistrovství republiky v boulderingu dospělých. I zde si mohli naši členové učinit
jasnou představu o úrovni lezeckého sportu v naší republice.
Nedílnou součástí činnosti oddílu je i nábor nových členů do oddílu, který je v
tomto odvětví "adrenalinových sportů" daleko obtížnější. Zde si vedoucí oddílu
p. Sedláček vytyčil úkol vytvoření nového soutěžního družstva. Po peripetiích v
průběhu roku se na jeho konci jeví reálná možnost jeho vzniku.
Také dle dohody s vedením ZŠ Pustiměř p. Mgr. Zourkem byl proveden nábor
do lezeckého kroužku zájmového lezení. Do základního výcviku se přihlásilo 5
chlapců, kteří již na konci roku začali s výcvikem v lezení a základními činnostmi. I
zde se (pochopitelně po nutné tréninkové přípravě) jeví předpoklad jejich růstu a
úspěšné účasti na republikových závodech.

Po delší době se také podařilo zaktivizovat zapojení zbylých dospělých členů
oddílu do činnosti. Naše instruktorka Lucie Janečková společně s dalším novým
členem Honzou Augustinem se ujali úkolu renovace a výstavby nových lezeckých
cest, což jistě přispěje jak k úrovni tréninku dětí, tak i lezení veřejnosti na naší
lezecké stěně. Oba si též vytkli aktivní účast na vybraných závodech v lezení
dospělých, a tak se snad v roce 2015 konečně dočkáme i rozšíření závodního pole
našeho oddílu o tuto kategorii. Ostatně ona lezecká činnost již započala. V sobotu
3. 1. 2015 se naše 2 členky Katka Spáčilová a Sara Křupková zúčastnily úvodního
závodu MORAVSKÉHO POHÁRU v Příboru. Jejich 2. místo Katky a 10. místo
začínající Sary jsou příslibem do budoucna. A následující závod - NOVOROČNÍ
OUPEN konaný 17. 1. v Polici n. Met. a SLOVAK OUPN konaný 31. 1. v Uherském
Brodě si oba naši dospělí závodníci jistě nenechají ujít.
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Navzdory peripetiím se zajišťováním financí na chod oddílu a účastí na
republikových závodech věříme, že se všechna očekávání příštího roku, hlavně s
pomocí Obecního úřadu Pustiměř zajišťujícím bezproblémový chod haly s lezeckou
stěnou, sponzorem TRIOP ZLÍN a v neposlední řadě rodičů dětí, podaří naplnit.
Ing. Jan Kuchtíček

Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO KLUBU
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám hned na začátku popřál za sebe, za
všechny mé kolegy a členy fotbalového klubu hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti v rodinném kruhu a také spoustu pozitivní
energie do roku 2015. Děkuji zástupcům obce Pustiměř, že nám
i v tomto vydání pustiměřského zpravodaje umožnili sdělit vám
pár informací o naší činnosti.
Od založení nového FK v roce 2006 procházíme zřejmě nejtěžším obdobím
v dosavadní existenci. Zájem dětí o sport je čím dál tím menší a tak každoročně
bojujeme s naplněním počtů jednotlivých věkových kategorií.
Krizová situace je v kategorii žáků, na což musel zareagovat i nám nadřízený
orgán FAČR (Fotbalová Asociace České Republiky), který upravil pravidla pro tyto
kategorie, tedy, že povolil hrát na zmenšená hřiště a zároveň se tak snížil i počet
hráčů. Před zahájením soutěží, loni v srpnu, jsme byli nuceni nově obsadit i místo
trenéra. U družstva totiž ukončili svoji trenérskou činnost Zdeněk Brandýs a Zbyněk
Nohel. Oběma chci za jejich práci poděkovat. Družstva žáků se tedy ujal Roman
Zbořil a spolu s Dušanem Barátem a Romanem Špačkem úzce kooperují ve vedení
jak tohoto družstva, tak i dalších dvou družstev mladší a starší přípravky. Je to
opravdu časově velmi náročná práce a tak smekám klobouk před všemi třemi kolegy.
Zejména pak před prvním jmenovaným. Pokud by se našel někdo z bývalých, či
současných hráčů klubu, který by měl zájem nám v tomto směru pomoct, uvítáme to
s radostí.
V kategoriích dorostu a přípravek je to tedy o něco lepší. I když to trenéři
dorostu nemají vzhledem k problematickému věku svých svěřenců vůbec
jednoduché, daří se jim díky jejich trpělivosti, vůli a nastaveným pravidlům udržet
mužstvo pohromadě. Hlavním takovým cílem v této kategorii je připravit a následně
pak udržet hráče pro týmy dospělých.
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Velkým přáním je z řad vlastních
odchovanců doplnit zejména „A“ tým
mužů. Z mého pohledu jsou v družstvu
hráči, kteří by v budoucnu mohli
v kategorii
dospělých
úspěšně
reprezentovat náš klub a obec, avšak
„úmrtnost“ hráčů v přechodu mezi
mládežnickou kategorií a kategorií
dospělých je obrovská. V minulosti tomu
tak nebylo. Dnes, abyste skoro prosili
kluky na kolenou a dělali jim různé
ústupky, jen abyste je u fotbalu udrželi. To
je zřejmě nejtěžší úkol trenérů a členů
fotbalového výboru.
▲ Hlavičkový souboj pustiměřského Marka
Rozehnala (vlevo) a radslavického Jiřího Hučíka.

Vůbec nejpozitivnější je situace u
našich přípravek, o kterých jsem již krátce
hovořil. Tady byl na podzim zájem dětí nad naše očekávání. Dokonce jsme požádali
některé rodiče, aby odložili nástup svých dětí do fotbalu o několik měsíců později.
S odstupem krátkého času jsme však naše rozhodnutí vyhodnotili jako špatné a
uspořádali další výběr nejmenších fotbalistů, kam jsme opět tyto rodiče s dětmi
pozvali. Přes zimu využijeme sportovní haly, kde je přece jen práce s tak velkým
počtem dětí o něco jednodušší, než na velkém hřišti. Přesto všechno se nám tedy daří
udržet všechny mládežnické kategorie, tedy od nejmladších přípravek až po
dorostence.
Před nedávnem jsme avizovali otevření sauny, umístěné v zázemí sportovních
kabin, pro veřejnost. V měsíci prosinci byl tedy zahájen zkušební provoz, ve třech
otevíracích dnech, abychom získali potřebné informace, které potřebujeme
k rozhodnutí, zda má, či nemá smysl zahájit tento provoz v pravidelných termínech.
Návštěvnost sice nebyla ohromující, avšak ti, kteří využili tohoto zkušebního
provozu, byli nadmíru spokojeni. Alespoň z toho máme takový pocit a jsme za to
rádi. Plánujeme tedy další otevírací dny. O všem vás budeme informovat
prostřednictvím místního rozhlasu, či sociálních sítí.
V minulých letech jsme se aktivně účastnili, či samostatně pořádali charitativní
a dobročinné akce. Chceme v tomto pokračovat i v roce 2015. Rádi přijmeme i
návrhy, či doporučení z řad vás občanů komu a jak pomoci. Budeme rádi, když naše
pomoc bude účelná a potřebná.
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V této fázi článku bych se chtěl vyjádřit k aktuální a veřejně probírané kauze
ohledně naší snahy o řešení dalšího užívání, rozvoje, zvelebování sportovního areálu
v naší obci, resp. jednání o možném převedení pozemků TJ Pustiměř, tvořících
sportovní areál v naší obci na Obec Pustiměř. Cíl podzimního „letáku“ byl jediný.
Jako výbor FK Pustïměř jsme chtěli tento problém více rozkrýt a posunout do roviny
veřejné, informovat občany, vyvolat diskuzi veřejnosti, případně alespoň těch, kteří
považují sport u nás v obci za důležité téma. Naším hlavním zájmem je, aby bylo
v budoucnu možné sportovní areál dále užívat a zvelebovat v zájmu všech
sportovních klubů, sdružení a občanů naší vesnice. Chceme, aby se vlastníkem těchto
pozemků stala obec Pustiměř tak, jak tomu bylo i v minulosti. Ta jediná je totiž v této
době schopna získat potřebné dotace na budoucí projekty související s tímto
sportovním
areálem
a
je
schopna
garantovat,
že
pozemky budou
využity správným
směrem. Ani FK
Pustiměř ani TJ
Pustiměř nejsou
schopni o tato
sportoviště
dlouhodobě
pečovat a udržovat
je v takovém stavu, ▲ Hráči Pustiměře při obranné situaci před svou brankou. Zleva Švehla, Pořízek,
Raus a P. Snídal.
aby sloužila široké
veřejnosti a nedělala naší obci ostudu. Z tohoto pohledu podporuje úsilí našeho
fotbalového klubu i ČUS (Česká Unie Sportu, dříve ČSTV), tedy orgán, zastřešující i
TJ Pustiměř, a to prostřednictvím zaslaného dopisu od zástupců VH ČUS nově
zvoleným zastupitelům obcí a měst. V něm zástupci ČUS jednoznačně konstatují, že,
cituji: „Zcela klíčové a systémové je sjednocení vlastnictví sportovní infrastruktury
do majetků obcí, které jsou jediné schopné pečovat o tento majetek s péčí řádného
hospodáře, a vizí rozvoje“. Podzimním „letákem“ jsme tedy neměli v žádném
případě v úmyslu jakkoli útočit proti cti, vážnosti a důstojnosti osob, v něm
jmenovaných, které jsou zároveň členy výboru TJ Pustiměř a v dané věci vystupují.
Záměrem bylo jednoznačně upozornit veřejnost Pustiměře na skutečnosti, které se
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kolem této kauzy dějí. I dnes si stojíme za obsahem našeho sdělení a máme za to, že
jako občané obce máte právo být o takto zásadních věcech obce informováni a
vyjádřit se k nim. Stále doufáme, že TJ Pustiměř začne vnímat tuto věc jako věc
veřejného zájmu a nebude svým pasivním postojem nadále bránit rozvoji jediného
sportoviště tohoto druhu v naší obci.
Na organizaci naší činnosti se podílí velké množství osob a subjektů. Kromě
členů výboru klubu, trenérů a hráčů FK Pustiměř, spolupracujeme s několika
„spřízněnými dušemi“, tedy lidmi, kteří nám pomáhají čistě z vlastní iniciativy.
Obrovsky si toho vážíme a všem chceme tímto za jejich přízeň moc poděkovat.
Poděkování také patří všem našim oficiálním partnerům, díky nimž existujeme a
můžeme dělat to, co nás baví. Chci především jmenovat ZEPUS Pustiměř, Obec
Pustiměř, Moravu Družstvo Pustiměř, firmu DREPOS a v neposlední řadě i FAČR.
Děkuji i všem dalším partnerům, kteří nám byli v loňském roce 2014 nakloněni. Moc
si toho vážíme.
Na závěr využiji této příležitosti, abych vám oznámil, že FK Pustiměř, se
rozhodl v tomto roce uspořádat tradiční Ostatky. Termín je 14. – 15. února 2015 a
tímto vás všechny srdečně zveme. Věříme, že si to společně s námi užijete.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř

ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV
FK PUSTIMĚŘ
Muži „A“
Muži „A“ se po podzimní části soutěže nachází na 9. místě tabulky okresního
přeboru se ziskem 16 bodů. Nejlepším střelcem je s 8 brankami Michal Jelínek, který
v Pustiměři hostuje z Drnovic.
Muži „B“
„B“ mužstvo bylo i přes záchranu ve III. třídě přihlášeno pro tuto sezónu o
soutěž níž, do IV. třídy. Hlavními důvody bylo kvantitativní i kvalitativní oslabení
kádru, protože někteří hráči přešli do „A“ mužstva, přerušili kariéru, byli dlouhodobě
zranění nebo je omezovali pracovní povinnosti. Šanci tak dostali především mladší
hráči, kteří by mohli být příslibem pro budoucnost.
Po polovině soutěže patří „béčku“ v tabulce 3. místo se ziskem 25 bodů.
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Z 12 odehraných utkání bylo osm vítězných, jedno remízové a třikrát mužstvo
prohrálo. Nejlepšími střelci byli se 7 brankami Tomáš Hůlka a Jiří Snídal.
Do mistrovských utkání zasáhlo celkem 27 hráčů! Základní kádr tvořili hráči
Milan Raus, Petr Kalousek, Marek Kalvaster, Jiří Luska, Tomáš Petro, Vlastimil
Smékal, Tomáš Vojáček, Radek Kavečka, Vojtěch Měřínský, Pavel Polišenský, Jiří
Snídal, Michal Sojka, Martin Zbořil, Tomáš Hůlka, Michal Jelínek, Lukáš Krejčí a
Martin Maděra. Z dorostu často pomáhali Jan Brandýs, Patrik Krampl a Michal
Sedláček.
Cílem do jarní části soutěže bude přidat do hry více fotbalovosti, vyvarovat se
nekoncentrovaných výkonů a udržet pozitivní atmosféru v kolektivu.
Vlastimil Smékal
Dorost
Dorostenci odehráli během podzimu 10 utkání, z nichž 6 vyhráli a 4 prohráli,
v osmičlenné tabulce jim patří pátá příčka. Nejlepším střelcem je s 10 zásahy Jan
Zlámal, s 9 trefami mu sekunduje Radek Jachan.
Mladší žáci
Družstvo mladších žáků dělá v současné době největší radost klubovým
funkcionářům. Žáci jsou po podzimní části na 1. místě bez ztráty bodu a předvedená
hra odpovídá dosaženým výsledkům.

▲ Mladší žáci při rozcvičení před utkáním. Zleva Jiří Hučík, Zdeněk Zlámal, Patrik Klepáček, Adam Plhal,
Roman Špaček, Michal Čtvrtníček, Erik Schweidler, Matěj Zbořil, Martin Školař a Dominik Votava.
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Sešla se velice dobrá parta kluků, která hraje spolu již od přípravky. Hráči si
uvědomili, že kolektivní pojetí hry s velmi dobrou tréninkovou docházkou jim přináší
„zasloužené ovoce“. Nechci jmenovat nejlepšího hráče, protože všichni, kteří
nastoupili v mistrovských zápasech, si zasluhují velkou pochvalu a uznání.
Sestava týmu je následující – brankář Jiří Hučík, obránci Adam Plhal, Matěj
Zbořil, Patrik Klepáček, záložníci Martin Školař, Michal Čtvrtníček, Roman Špaček a
útočník Dominik Votava. Dále pravidelně nastupují Zdeněk Zlámal, Erik Schweidler,
Milan Pušpacher a Lukáš Votava. Trenéry jsou Roman Zbořil a Roman Špaček.
Všem hráčům mládežnických kategorii přeji hodně zdraví, trenérům, rodičům a
divákům pevné nervy při našich utkáních. Chci poděkovat také všem našim
sponzorům.
Roman Zbořil
Přípravka
V tomto ročníku máme opět přihlášená dvě družstva – mladší (ročník 2006 a
mladší) a starší přípravku (ročník 2004 a mladší).
V mladší kategorii pod vedením trenéra Dušana Baráta se daří hráčům velice
dobře a ve své skupině jsou v horní části tabulky. Nejlepším hráčem i střelcem je
Lukáš Rak, který je obrovským talentem pustiměřského fotbalu. I další hráči jsou
velkým přínosem do budoucnosti – Daniel Barát, Daniel Němec, Jakub Herynk, Jan
Špičák, Jan Michálek, Luděk Pour.
Ve starší kategorii přišla generační obměna, kdy starší hráči nastupují za mladší
žáky, což ovlivnilo i některá utkání. Družstvo se pohybuje ve středu tabulky.
Hlavní osou týmu je v bráně dobře chytající Lukáš Votava a v obraně Erik
Schweidler, který je i nejlepší střelec týmu. Dalšími hráči týmu jsou Zdeněk Kleveta,
Michal Červík, Lukáš Olejník, Vojtěch Šafář, Matěj Kostiha, Ondřej Oprchal, Ondřej
Jelínek, Dominik Vojtek, Daniel Gottvald. Trenérem je Roman Zbořil.
Roman Zbořil
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Z DOSUD NEUVEŘEJNĚNÝCH VZPOMÍNEK
NA VELKOU VÁLKU
Na výzvu, aby se na nás se svými zprostředkovanými zážitky z velké války
obrátili spoluobčané, jejichž příbuzných nebo známých osudů jsme v naší publikaci
Velká válka a my z Pustiměře a Německých Prus nezaznamenali, využila paní Marie
Koutná. Připomněla, že do války byli z Pustiměře odvedeni i Alfons Alán z č. p. 5 v
Pustiměři, Petr Pohlodek z Pohlodkovy hospody (bratr tatínka paní Koutné), příbuzný
Petra Pohlodka z Ulice, jenž zemřel brzy po návratu domů na plicní komplikace,
Vladimír Korčián z Ulice, dědeček Věry Pospíšilové, pan Adamec ze
Schweidlerového a pan Pittner z Peckového v Horním Buchtále, kteří bojovali na
italské frontě, kde zahynul téměř celý 35. pluk. Právě na něj si vzpomínával Ing.
Vladimír Vávra, když zpíval písničku „Pětatřicátníci,
navraťte se zpět...“1
František Pohlodek, stařeček paní Marie
Koutné, „opatroval koňa oberleitnantovi“. Musel ho
jeho majiteli častokrát předvádět. Aby byl kůň stále
▲ A kukuřice jim zachránila život.
ve formě a srst se mu jen leskla, dostával pro něj
přemíru kukuřice v době, kdy se jídla vojákům nedostávalo. A z té kukuřice při
největším hladu dával tajně část svým kamarádům, těm, co neměli co do úst. Mezi
nimi byl i pan Pittner. Jeho maminka vždy, když šla do kostela a potkala pana
Pohlodka, zdravila: „Děkuju tě, Františku!“ U koní sloužil ve válce i Šimon Adamec.
Pan Pittner se z bojů vrátil s následky válečného zranění. Míval epileptické
záchvaty a stařenka Pittnerová, protože mu nemohla pomoci, vždy když přišly křeče,
přerušila práci v poli a nahlas se modlila. Když křeče odezněly, pokračovali oba v
započaté činnosti.
1

: Plzeňský 35. pěší pluk byl založen 8. ledna 1683 pro boje s turky králem Leopoldem I. Při návštěvě Plzně. V
létě 1914 se Pětatřicátníci účastní 1. světové války a to na ruské frontě, v roce 1915 se vyznamenávají násilným
přechodem řeky Dněstr. V roce 1916 je část pluku nasazena na italské frontě. 2-3. 7. 1917 byly 35. ppl s 75. ppl v
sestavě 37. brigády 19. pěší divize (polní podmaršálek Eduard Böltz) IX. sboru, poráženy u Zborova od čs. legionářské
brigády. 35. ppl. ztratil 1800 mužů, neboť německé zálohy nenastoupily včas. Po bitvě zbývalo z 35. ppl. pouhých 50
Němců a 476 Čechů. Následně bylo porážky obou pluků zneužito k očerňování Čechů a k jejich nařčení ze zrady.
Vyšetřování chování českých pluků u Zborova skončilo 11. 10. 1917 očištěním jejich cti. To již byl pluk doplněn a
nasazen na italské frontě. Koncem války byly zbytky 35. ppl. staženy nazpět k Plzni, kde se, poté, kdy je poslední král a
císař Karel Habsburský zprostil povinnosti přísahy, účastnily zajišťování nové české státnosti v tradičních zemských
hranicích. Koncem války byly zbytky 35. ppl. staženy nazpět k Plzni, kde se, poté, kdy je poslední král a císař Karel
Habsburský zprostil povinnosti přísahy, účastnily zajišťování nové české státnosti v tradičních zemských hranicích. Na
základě výnosu italského ministra války z 13. 8. 1918, byl 13. 9. 1918 v Itálii založen 35. ppl. čs. legií Foligno. Tento
duální pluk se pak dne 8. 12. 1918 v Padově účastnil i oficiálního zakončení legionářské anabáze. Účatnil se i do dalších
bojů. Rozpadem Rakouska-Uherska zanikl i císařsko-královský 35. pěší pluk.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/35._p%C4%9B%C5%A1%C3%AD_pluk .
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Petr Pohlodek z Pohlodkovy hospody, přišel z války s velikým břichem, ale to
nebylo z přebytku jídla. Právě naopak, aby přežil, jedl i
piliny. Brzy po návratu díky takové stravě zemřel.2
Otec Jan, dědeček paní Koutné, byl od odvodu do
války díky svému bratranci, opatu rajhradského kláštera,
Benediktu Korčiánovi osvobozen, ale starší syn Vladimír
nastoupit musel. Měl však nesmírné štěstí. Šel v průvodu, ▲ Veš šatní - neodbytný
průvodce každého vojáka hned
který byl ostřelován, uprostřed svých spolubojovníků. po odvodu do války.
Mnoho chlapců tam padlo, ale až k němu se kuličky nedostaly. Když
se vysloužilci navraceli z vojny, už všichni myslili, že Vladimír v
bojích zahynul. Nezahynul, vrátil se. Volal před domem: „Otevřte mě
vrata, nemůžu jít dovnitř!“ Šaty měl posety blechami a vlasy bílé od
vší. Museli mu pomoci se umýt, aby se jich zbavil.
Také výše jmenovaného Františka Pohlodka provázely celé
▲ Blecha číhala
na
každého čtyři roky v Itálii „ruské blechy“, když
bojovníka, lákalo
ji teplo lidského se vrátil z války, přinesl si s sebou tam
těla.
často používanou souhlasnou větičku:
„Lajtnant, ja gud!“3 Brzy ji převzala i jeho čtyřletá
dcerka, kterou známe jako paní Věrku Zbořilovou,
maminku paní Jany Všetulové. Pobíhala po dvoře i po
ulici a volala: „Lajtnant, ja gud!“
Nic ale dobré nebylo. Mnoho vojáků se
nevrátilo, mnoho z těch, kteří se vrátili, si přinesli z
vojny fyzické následky úrazů, řadu přečkaných
onemocnění, útrap a hladu i psychická traumata ▲ Jan Korčián ve spodní řadě napravo
válečnými druhy v zajetí za světové
získaná v bojích. Ani doma nebylo lehko. sválky
v Rusku. Vrátil se jako legionář.
Hospodářství i domácnosti byly neustálými Zdroj: Soukromý archiv Marie
Pospíšilové.
rekvizicemi zdecimované. Těžko se pracovalo nejen
na poli, ale i na ostatních majetcích.
Zdroj: Rozhovor s paní Marií Koutnou.

Mgr. Anna Hrozová

2
: Manželka se po jeho smrti provdala za pana Dohnala a Nenadálova hospoda, jak se původně jmenovala tato
budova, získala nové jméno. Jejich syn studoval „na doktora“, chodil s Boženkou Holubovou, ale nevzali se. Jeho
zavřeli do koncentráku, umřel v Německu.
3
: „Poručík, ano dobře!“ zkomoleno z německého jazyka.
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ROZVĚTVENÁ RODINA
V minulém Zpravodaji jsme se zabývali potomky rodáka z Pustiměře Arnošta
Vozihnoje, který když se po návratu z Velké války odstěhoval do Prahy, změnil si
příjmení na Radomil a po něm všichni jeho sourozenci, jejichž rodokmen sahá až
k Tobiáši Štefkovi z Koloděj4, popravenému s dalšími 26 pány
na Staroměstském náměstí po prohrané bitvě na Bílé Hoře.
Připomněli jsme si sourozence Bohumila, Františka, Marii a
Karla, kteří se za svým bratrem odstěhovali do Prahy, a Jana,
jenž zůstal hospodařit na rodinném majetku v Pustiměři.
Toto ale nebyly všechny děti Michala Vozihnoje, který
se svým synem Arnoštem trávil nějaký čas na jeho velkostatku
ve Zhoři na Rakovnicku. Ozvala se nám Jarmila Míková
z Hoštic-Heroltic, která uvedla ještě další tři jeho potomky,
▲ Erb Tobiáše Štefky z
jejichž jména v dávné kronice nebyla: „Františku, která se Kolodějů. Foto: Anna
Hrozová.
provdala do Hoštic za Ludvíka Machaře, statkáře, a jejíž
vnučkou paní Míková je, Adélu provdanou Coufalíkovou ve Vitčicích a Michala,
jehož dcera bydlí v Pustiměři“, upřesňuje Jarmila Míková. Také jejich domovy zdobí
erb dávného předka.
Mgr. Anna Hrozová

25 LET V PUSTIMĚŘI
V letošním roce tomu bylo 25 let, co do naší obce nastoupil jako farář Dr. Josef
Beníček, rodák ze Suché Lozi. Už čtvrtstoletí nás provází církevním rokem se všemi
jeho svátečními událostmi. Spolu s ním přivádíme do církve naše nejmenší a také se
loučíme s našimi zemřelými. K tomuto výročí mu popřáli kromě věřících i starosta
obce Mgr. Miloš Nevřala a místostarosta Milan Hynšt, který vyjádřil přání
nadstandardní spolupráce Obce Pustiměř s pustiměřským farním úřadem.
Z hlediska společenského v obci je z církevního roku nejvýznamnější událostí
pouť ke Sv. Anně, jíž je zasvěcena pustiměřská kaple. Pouť měla vždy největší
význam pro naše věřící spoluobčany díky její duchovní hodnotě založené na
dlouholeté tradici. Provázelo ji jako každoročně během dvou dní několik mší
věnovaných jak našim farníkům, tak poutníkům, kteří zavítali do naší obce.
4

Datum narození neznáme.
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Při letošní hlavní mši při
svatoanenské pouti jsme vyslechli
velice hodnotnou promluvu P.
ICLIC. MGR. Jana Nepomuka
Martina Bejčka, OSB, faráře
letonického,
benediktina
dolnorakouského opatství Panny
Marie v Göttweigu, který nám
připomněl 100. výročí vyhlášení
války, která se stala válkou velkou,
válkou světovou, jež změnila nejen
hranice států, ale i kulturní hodnoty
lidstva.
Paní Marie Šedovičová se
svou rodinou, hlavně dcerou Annou
Vávrovou, Dr. Josefem Beníčkem a
pracovníky Arcibiskupského muzea
v Olomouci mají zásluhu na tom, že
v Getsemanské zahradě u kaple Sv. ▲ Místostarosta Milan Hynšt popřál Dr. Beníčkovi k 25. výročí
zahájení práce v naší farnosti. Foto: Anna Hrozová.
Anny se opět modlí Ježíš se svými
spícími učedníky. Místo autentických soch z 15. století je zde z bezpečnostních
důvodů umístěna jen jejich fotografie. Dřevěné skulptury prošly restauračním
procesem, při němž bylo odstraněno osm vrstev barev a první z nich byla obnovena.
Převažuje na nich červená barva jako výraz duchovní podstaty vymodelovaného
výjevu.
Součástí
této duchovní
podstaty
setkávání jsou i
světské atrakce,
které přinesly
radost hlavně
našim dětem, a
zábavy
pro
dospělé,
▲ Ježíš Kristus na hoře Olivetské. Fotografie místa, kde se Ježíš modlil před svým
zatčením - zdroj www.wikipedie.cz, foto expozice v Getsemanské zahradě v Pustiměři a
pořádané
fotomontáž: Anna Hrozová.
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FK Pustiměř a SDH Pustiměř. Tradicí se stává i vystoupení vyškovské skupiny
historického šermu Armet, která nám předvedla nejen šermířské umění, ale i další
metody bojů, které se odehrávaly v období, jemuž se dostalo názvu "gotika". Tato
slavnost setkávání přinesla do vesnice převážně příjemné zážitky a pohodu v kruhu
našich příbuzných a přátel.
V našem chrámu se konal 16. 9. 2014 koncert k poctě svaté Ludmily. Slyšeli
jsme zde dětský pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína pod vedením Josefa Zajíčka,
který se svými písněmi navštívil spoustu zemí světa. Koncertoval např. v Asii, Jižní
Africe, v Americe … Doprovázeli ho na klavír Marie Válková, na trubku Vojtěch
Majkus a na flétnu Růžena Bednářová. Sbor k nám přivedl také Dr. Josef Beníček,
stejně jako 3. ledna 2015. Oba večery jsme prožili velice příjemné chvíle s
povznášejícími světově známými melodiemi.
A právě Dr. Josef Beníček, nejen že připravuje poctivě svoje pravidelné mše a
významné svátky církevního roku, pečuje o jemu svěřené církevní objekty, ale pozval
k nám i známá hudební tělesa a významné osobnosti. Nejváženější z nich byl Prof.
ThDr.
Tomáš
kardinál Špidlík, SJ,
který
se
stal
čestným občanem
Pustiměře.
Pro
věřící pořádal Dr.
Josef Beníček i
tématické zájezdy
nejen po České
republice, ale i za
jejími hranicemi.5
Přejeme mu
do dalších let hodně
úspěchů v práci a
štěstí a radosti v
▲ P. ICLIC. MGR. Jan Nepomuk Martin Bejček, OSB, farář letonický, benediktin
osobním životě.
dolnorakouského opatství Panny Marie v Göttweigu, nám připomněl 100. výročí
vyhlášení války. Foto: Anna Hrozová.

Mgr. Anna Hrozová

5

Více viz http://www.pustimer-farnost.cz a Farní informátory, které Dr. Josef Beníček pravidelně vydává.
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SPOLEČNÉ VZPOMÍNÁNÍ
SPCCH, Červený kříž, Obec Pustiměř, Obecní knihovna v Pustiměři a
Čtenářský klub Crhy a
Strachoty
v
Pustiměři
pořádali 25. září 2014
Besedu s důchodci. Dříve
narození občané si poslechli
děti z mateřské školy, které
jim zazpívaly písničky a
přednesly básničky. Po svém
vystoupení všem přítomným
rozdaly malé dárky. Občané
si také pozorně vyslechli ▲ Naši nejmenší předvedli, co se se svými učitelkami naučili. V pozadí:
skladby známých autorů v místostarosta Milan Hynšt, první porevoluční starosta Jan Všetula, paní
Marie Šedovičová, předsedkyně ČK v Pustiměři a místopředsedkyně
podání žáků ZUŠ Ivanovice SPCCH, a starosta obce Mgr. Miloš Nevřala.
na
Hané,
detašované
pracoviště v Pustiměři. Nejvíce je uchvátila svým zpěvem Adélka Přibylová s písní
Agnus dei za doprovodu učitelky Yvony
Lacinové. Velice hodnotné výkony ale
předvedli i Ondřej Jelínek na trubku, Andrea
Holubová, Nikol Trávníčková a Marie
Koleničová na klávesy. Po té se účastníci ústy
pana starosty Mgr. Miloše Nevřaly dozvěděli
poslední novinky ze života obce a vyslechli
přednášku Mgr. Aleny Voldřichové o užívání
léků, z níž získali informace o správném
způsobu užívání léků a účincích volně
dostupných přípravků. Dozvěděli se také, kdy
je nejvhodnější ten který prostředek při
běžných zdravotních patáliích použít. Rádi si
také prohlédli fotografie z posledních let i ty
nejnovější, které jim přiblížily i místa, na něž
se dlouhou dobu nepodívali. A ukázalo se, že
za poslední dobu se zvýšila upravenost a
▲ Zpívá Adélka Přibylová za doprovodu
čistota
veřejného
prostranství
vesnice
učitelky Yvony Lacinové.
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a prohlédla valná většina jejích domů. Nakonec si účastníci vyslechli spoustu
známých písní v podání Karla Maráka a jeho harmoniky.

▲ V pozadí Karel Marák se svou harmonikou.

Mgr. Anna Hrozová

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V PUSTIMĚŘI
Hodně lidí určitě slovo workout zná, vědí
k čemu workoutové hřiště je, ale pro ty, co nevědí,
o co jde, tak stručně, co to znamená. Jak už název
napovídá, jedná se o cvičení výhradně ve
venkovním prostředí pomocí různých cviků
kalisteniky, v překladu posilování vlastní tělesnou
váhou.
Jak vznikl nápad postavit hřiště?
„Minulý rok jsem měl nějaké zdravotní
problémy s krční páteří a neustále se to opakovalo.
Rehabilitace pomohly na krátkou dobu a bylo to
zpět. Zkusil jsem si tedy doma občas zacvičit,
abych třeba posílil záda. Hledal jsem na internetu
různá videa, jak cvičit doma, až jsem nějak narazil
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▲ Cvičí Lukáš Loníček, Foto: Anna
Hrozová.

na video od „Seberevolty“. Tam jsem se asi poprvé seznámil se slovem workout.
Hodně se mi tohle líbilo. Po nějaké době mě to cvičení vlastně začalo bavit a zjistil
jsem, že to není otrava, ale zábava. Chtěl jsem, aby něco takového mohlo být i u nás
v obci. Nápad vznikl někdy v únoru - březnu a šel jsem za panem starostou s tím, že
kamarád by mi posvařoval nějaké hrazdy a bradla na workoutové hřiště, tak jestli by
na to někde bylo místo volně přístupné veřejnosti. Samozřejmě to neprošlo.
Nápad dobrej, ale nemohlo to být udělané doma. Takže jsem nějak hledal další
cestu, jak to hřiště postavit. Získal jsem kontakt na suprové kluky z „Revolution 13“,
kteří taková hřiště staví. Zjišťoval jsem zhruba nějakou cenu a napadlo mě, že zkusím
zažádat z práce o finanční dotaci. Máme v práci takový nadační fond, který přispívá
na různé věci. No a za krátkou dobu jsem zjistil, že to není jen tak. Já jsem byl ale
100% rozhodnutý dát do toho
všechno, aby to bylo, a hlavně
jsem si věřil, že to dotáhnu do
konce!
V dubnu přišel pád na
absolutní dno a chtěl jsem to
vzdát. Několikrát jsem to chtěl
vzdát, ale nevzdal. V práci jsem
se po nějaké době dozvěděl, že
je vše na dobré cestě, a jak jsem
věděl, že dotaci dostanu, začalo
se to na pevno domlouvat.
▲ Nejen hoši, ale i některá děvčata si chodí na venkovní hřiště Nakonec nám firma RVL13
protáhnout těla. Ale i jen sledovat, jak se mladí muži snaží, je pěkné.
nabídla to, co nám tam stojí, s
Foto A. Hrozová.
OBROVSKOU slevou a udělali
tak obrovské gesto! Já osobně si toho moc vážím, ale popravdě jsem rád, že už je to
za mnou. Stálo mě to opravdu hodně nervů. Hřiště je přístupné pro kohokoliv, tak kdo
si rád občas protáhne kosti, tak má možnost.
Lukáš Loníček
19. 9. 2014 navštívila naši obec delegace zástupců vedení Dánské firmy Velux,
kteří se stali hlavními sponzory výstavby workoutového hřiště. Cena oproti
plánované sumě se podstatně zvýšila. Vedení firmy, když vidělo zájem mladých o
toto zařízení, slíbilo svůj sponzorský dar navýšit. Dánům se v naší vesnici velice
líbilo a chválili zájem našich spoluobčanů o veřejné životní prostředí.
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2. AVON POCHOD V PUSTIMĚŘI
Rakovinou prsu onemocní během svého života každá osmá žena.
V České republice žije momentálně přibližně 50 tisíc žen, které si vyslechly
diagnózu „máte zhoubný nádor v prsu“.
Ročně tak přibývá přibližně šest tisíc žen, které jsou nuceny s touto nemocí
bojovat. Bohužel je toto onkologické onemocnění také nejčastější příčinou úmrtí žen
ve věkové kategorii 20 – 54 let a to i přesto, že rakovina prsu je poměrně snadno
léčitelná, pokud je nádor odhalen včas. Z toho důvodu je tedy zásadní informovanost
žen o nutnosti samovyšetřovat se a pravidelně docházet na vyšetření do
screeningových center.

▲ Jan Suchý, Mgr. Miloš Nevřala a Antonín Grmela při přestřihávání pásky.

V Pustiměři se 21. června 2014 konal již 2. ročník tohoto “boje”, který se
vyznačoval téměř dvojnásobnou účastí návštěvníků. Přes 500 z nás dalo sobotnímu
odpoledni prostor vyjádřit svoji odhodlanost a sílu podpořit všechny ženy, kterých se
problém dotýká.
Růžové pustiměřské odpoledne se konalo ze velké podpory Obce Pustiměř,
SDH Pustiměř, firmy TRASKO, Martina Klimeše, Magdy Martínkové fotokoutek Bobinie, Ladislava Mullera – profesionální fotograf, Aliance žen proti
rakovině prsu – paní Eva Najvarová, pojišťovny Allianz – pan Franc, Mariety
Ježové – kosmetické služby, Jany Košťálové – kadeřnické služby, Jany Greplové –
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manikérka a v neposlední řadě firmy AVON.
Velké díky také patří celému doprovodnému hudebnímu a tanečnímu
doprovodu. Všichni vystupující nás obohatili svým umem s nadšením a pochopitelně
zcela zdarma.
Děkujeme tak výkonům skupin Karel Gott revival Morava, Jednou Týdně,
Dejsi, mažoretkám Kalimero a neuvěřitelně energickému výkonu Zumby s
Veronikou.

Finanční příspěvek, který se díky prodeji předmětů s růžovou stužkou, jež jsou
speciálně vyrobeny na daný projekt, se letos v Pustiměři vyšplhal na 56.000,- Kč.
Stejné předměty mohou lidé nakupovat celoročně na www.zdravaprsa.cz, kde se také
současně dočtete veškeré další informace týkající se prevence, samovyšetření,
diagnostiky, léčby …
Velkým přínosem této akce je možnost získat ZDARMA poukázku na vyšetření
mamografem, která má hodnotu 200,-Kč. Slevové poukázky mají platnost do konce
listopadu 2014.
Celá akce vždy a na všech Avon pochodech končí “AKTEM NADĚJE”, což
je hromadné vypouštění růžových balónků, které symbolizují víru a naději v boji s
touto zákeřnou chorobou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na 2. ročníku Avon pochodu v Pustiměři
podíleli, a vím, že naše odhodlání a síla bojovat přináší pomoc každým dnem.
Mgr. Petra Pešková
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BRATREM DŮVĚRNÍKEM 69 LET
Včelaři se jako každoročně sešli, aby zhodnotili svoje výsledky v letošním
roce. III. společenský večer včelařů se konal 29. listopadu 2014 ve Vyškově „na
Letišti“. Všechny zúčastněné přivítal přítel Jan Alán. Hospodářský rok zhodnotil
předseda okresní organizace
Stanislav Vašek. Včelkám
letošní počasí sice nesvědčilo,
ale spolupráci v organizaci
hodnotil jako velice kvalitní.
Připomněl i zájezd 28. září
2014 na Černou louku v
Ostravě, kde se včelaři
seznámili s novými výrobky na
včelařském trhu a navštívili i
chrám na Svatém Kopečku a
vyslechli se zájmem i jeho
dějiny.
Všichni se zaposlouchali
do známých melodií v podání mladého nadějného harmonikáře Dalimila Ševčíka a o
životě a starostech včeliček jim přečetla Maruška
Alánová.
Spolu s přítelem Ing. Jaroslavem Matuškou si
slavnostně připili na další úspěšnou spolupráci. Poté
přítel Josef Pospíšil z Topolan, Drahomíra
Losmannová z Křižanovic a František Hroza z
Pustiměřských Prus obdrželi Pamětní listiny za
dlouholetou práci ve prospěch včelařského hnutí.
Právě František Hroza jako důvěrník pomáhal
pruským včelařům v péči o jejich roje celých 69 let.
Tuto funkci převzal po svém starším bratrovi, který
na konci války podlehl zásahu střepinami z miny,
která se zatoulala právě na jejich zahradu, právě když
se chystal založit nový úl včelkami, jež si přivezl
▲ František Hroza byl 69 let
předchozího dne z Otaslavic.
včelařským
důvěrníkem
v
▲ Jan Alán, Stanislav Vašek a Ing. Jaroslav Matuška předali
zasloužilým včelařům Pamětní listy za dlouholetou práci ve Svazu
včelařů.

Pustiměřských Prusích.
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▲ Kapela Jiřího Alána z Radslavic Revival Banda hrála k tanci i poslechu.

Po slavnostní večeři si účastníci mohli zatancovat při písničkách Revajvl
Bandy pod vedením Jiřího Alána z Radslavic a podívali se i na umění Stepařek
Sokola Vyškov. Mnozí si odnesli ceny z bohaté tomboly, na níž přispěli svými dary
jak včelaři samotní, tak i spřízněné firmy. Všem organizátoři setkání děkují.
Mgr. Anna Hrozová.

VOSTATKE BODÓ
Váženi spoluobčani,
v temto roku sme nachestale na štrnástyho a patnástyho hónora tradični
vostatky.
V soboto štrnástyho hónora vo třinácti hodinách náš vážené pán starosta předá
vostatníkum vykon práva na dědině do nedělni pulnoci. S právem bodó veřejně
zeznámeni všeci učastnici
vostatko, zároveň bodó
zeznámeni he s trestama,
kery
bodó
následovat
v případě,
že
bode
překročeny. Na dodržování
práva bodó dohližet policajti
a kasičkaři bodó hlidat vaše
prachy, kery jim bodete
dávat, dyž právo překročite.
▲ Tradiční ostatkové masky.
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Jak vostatnici převezmó to právo, vedajó se dědinó masky aji stárci v krojích pod
bedlivym vokem policajtu. Do kroko jim bode hrát krojovaná mozeka Voděnka.
Doprovázet je bode aji Kača, keró potahne Laďa Feláko s páró koňu.
Vod vosmi hodin večir bode následovat v našé Sokolovně vostatková merenda.
Hrát bode mozeka Jirke Halána z Raclavic. Tam take bodó všeci vostatnici dohlídat
na vostatkovy právo, co jim předá náš vážené pán starosta, a bodó poctivě trestat
všecke přečine veškeréch zhóčastněnéch.
Debe právo nehohlidale, mosely by vostatky skončit. Dyž ho ale dobře
vohlídajó, tak se v nedělu za časnyho kuropěni, vo vosmi hodinách ráno vydajó
vostatnici dědinó, abyste jim mohle předat vésložky, kery jim přepravite. Na vajička
si ponesó koš, na penizke pokladničko, hozeny možete napichovat na šavle a
šlijovečko jim nalivéte do vašech vlastnich štamprliček. Na cestu jim bodó vehrávat
naši mili mozikanti Kája Maráko a Laďa Hohliřo.
Na vás všechny se těšijó postiměřšti vostatnici.

OSTATKOVÁ POZVÁNKA VE SPISOVNÉM JAZYCE
Vážení spoluobčané,
členové fotbalového klubu Pustiměř si Vás po několikaleté odmlce dovolují
pozvat na TRADIČNÍ OSTATKY. Ty se uskuteční 14. a 15. února 2015.
V sobotu 14. února v 13 hod. náš vážený pan starosta předá ostatníkům
výkon práva ve vesnici, a to do nedělní půlnoci. S právem budou veřejně seznámeni
všichni účastníci ostatků a zároveň budou
seznámeni s tresty, které budou následovat v
případě, že bude překročeno. Na dodržování práva
budou dohlížet policajti a vaše peníze, které budete
dávat, když toto právo překročíte, budou hlídat
pokladníci. Jakmile ostatníci právo převezmou,
vydají se stárci v krojích a průvod masek vesnicí, to
vše pod bedlivým okem policajtů. Do kroku jim
bude hrát krojovaná hudba Voděnka. Doprovázet je
bude Káča, kterou potáhne Ladislav Filák s párem
koní.
Od 16 hod. proběhne v místní Sokolovně
▲
Stárková
Naděžda
Krátká
maškarní zábava pro děti.
s vostatkovym právem.
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Od 20 hod. bude následovat v naší Sokolovně ostatková zábava. Hrát bude
kapela Jiřího Alána z Radslavic. Tam budou všichni ostatníci hlídat ostatkové právo,
které dostali od našeho váženého pana starosty, a budou poctivě trestat všechny
přečiny všech účastníků. Kdyby právo neuhlídali, musely by ostatky skončit. Když
ho ale ostatníci dobře uhlídají, tak se v neděli brzy ráno vydají vesnicí, abyste jim
mohli předat výslužky, které jim připravíte. Na vajíčka si ponesou koš, na peníze
kasičku, uzené jim můžete napichovat na šavle a slivovici jim nalévejte do vašich
vlastních pohárků. Na cestu jim budou vyhrávat naši milí muzikanti Karel Marák a
Vladimír Uhlíř.
Na vás všechny se těší pustiměřští ostatníci.
Pokyny organizátorů:
- sraz ostatníků a masek je v sobotu od 12:00 hod. u Školařů (naproti OÚ, č. p. 28),
všechny masky jsou vítány
- v neděli je sraz ostatníků od 7:00 v Hospodě Na Fušce

44

Děti narozené v Pustiměři v období od 1. ledna do 31. prosince 2014
Jakub

Babirád

Matyáš

Kučera

Filip

Bátěk

Matěj

Kurka

Eduard

Brunclík

Jindřich

Láníček

Ondřej

Dobeš

Rozárie

Navrátilová

Sebastian Greguš

Petr

Pavézka

Barbora

Gregušová

Alžběta

Pilátová

Teodor

Hanáček

Jana

Plačková

Oskar

Hanák

Vojtěch

Platoš

Sofie

Herynková

Adéla

Pořízková

Jan

Holka

Daniela

Suchá

Petr

Hynšt

Štěpánka Šafářová

Adam

Chludil

Daniel

Štourač

Tereza

Jakešová

Nikolas

Zakopal

Vendula

Klevetová

Zemřelí občané Pustiměře v období od 1. ledna do 31. prosince 2014
Zdeňka

Řehůřková

1. 1.

Vladimír

Korčián

2. 1.

Miroslav

Malý

5. 1.

Aloisie

Rozehnalová

4. 2.

Vítězslav

Peška

19. 4.

Václav

Spisar

17. 6.

Naděžda

Krátká

20. 6.

Miloslav

Cigánek

29. 7.

Věra

Fišerová

1. 9.

Františka

Koutná

22. 9.

Jan

Jíra

6. 10.

František

Kremlička

27. 10.

Marie

Rafajová

5. 12.

Jana

Pešková

12. 12.

Jaroslav

Sedlák

21. 12.

▲ Pečení perníčků v MŠ (2. 12. 2014).

▲ 5. ročník turnaje v šachu v obecní knihovně (14. 11. 2014).

▲ Pohled na nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici v Pustiměřských Prusích (30. 11. 2014).

▲ Uspávání zvířátek (2. 11. 2014).

