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▲ Mládež SDH Pustiměř.

▲ Mladší žáci FK Pustiměř – vítěz okresního přeboru ml. žáků OFS Vyškov 2014-2015. V pozadí trenéři Roman
Zbořil a Roman Špaček, stojící hráči Matěj Zbořil, Michal Čtvrtníček, Zdeněk Zlámal, Martin Školař a Adam
Plhal, klečící Erik Schweidler, Lukáš Votava a Roman Špaček, leží Jiří Hučík. Foto: Kateřina Smejkalová.
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PRVNÍ POLOVINA ROKU 2015 V KNIHOVNĚ
I v tomto pololetí byla činnost knihovny bohatá. Akce byly pořádány ve
spolupráci s dobrovolníky a
členy Čtenářského klubu
Crhy a Strachoty při Obecní
knihovně
v
Pustiměři.
Děkujeme
Paní
Věrce
Kučerové,
Jiřince
Sedlákové,
Simoně
Koutníčkové, panu Josefu
Štarmanovi a učitelkám a
učitelům ZUŠ Ivanovice na
Hané,
detašované
pracoviště Pustiměř a ZŠ a
Pan Josef Štarman ukazuje, jak se maluje teplým voskem. Foto: Anna
MŠ Pustiměř a také všem ▲
Hrozová.
dětem, jejichž práce byly v
knihovně vystaveny nebo nám zahrály na hudební nástroje, a členům skupiny
historického šermu Armet, zvláště Ing. Zdeňku Zdeňkovi.
Akce v knihovně od 1. ledna do 30 června 2015:
5. 1.

Ve čtvrtek 2014 proběhne v knihovně turnaj v dámě pod záštitou pana starosty Mgr. Miloše Nevřaly.

9. 1.

Návštěva s knihami v horní školce.

6. 1.

Návštěva s knihami v dolní školce.

15. 2.

Výstavka prací žáků ZUŠ Ivanovice n/H pobočka Pustiměř: zimní sporty.

22. 1.

Turnaj ve fotbálku: Zvítězil Adam Plhal, druhý byl Ondřej Kala a třetí Jakub Marvan.

21. 1.

Výstavka prací žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř s názvem "V lese".

25. 1.

I letos vzpomínáme výročí našich spisovatelů.

25. 1.

Výstavka zapomenuté keramiky z knihovních dílniček.

27. 1.

Návštěva první skupiny dětí z naší Mateřské školy.

3. 2.

Návštěva druhé skupiny dětí z naší Mateřské školy.

10. 2.

Výstavka kreseb dětí z MŠ s motivem návštěvy v knihovně.

14. - 15. 2. Ostatky spolu s Jiřím Petříčkem a FK Pustiměř, za podpory Obce Pustiměř.
26. 2.

Tvoření s paní Věrkou Kučerovou: ptáčci v kleci - velikonoční tvoření.
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28. 2.

Děti v naší ZUŠ kreslily tanečníky v akci.

6. 3.

Stojánky a mističky na vajíčka z keramiky s paní Simonou Koutníčkovou.

9.3.

Děti z naší ZUŠ kreslily velikonoční zajíčky.

20. 3.

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou

26. 4.

Velikonoční dekorace s paní Jiřinkou Sedlákovou.

24. 4.

Beseda s důchodci.

15. 4.

Pátý ročník soutěže v páce. První byl Lukáš Svoboda, druhý Robert Dunka a třetí Jakub Marvan.

7. 5.

Historická vycházka „Po stopách bojů při osvobozování Pustiměře za 2. sv. války!

27. 5.

Ve středu 2015 proběhne v knihovně setkání s panem Štarmanem a jeho obrázky a hudbou a vyzkoušíme
si malování pomocí žehličky barevnými vosky.

29. 5.

V pátek 29. května 2015 byli pasováni noví čtenáři 1a.

29. 5.

V pátek 29. května 2015 byli pasováni noví čtenáři 1b.

29. 5.

Včelařská výstava v Sokolovně 29. května 2015:

29. 5.

Včelky v knihovně - nové obrázky v knihovně:

12. 6.

Pexesománie - první byl Jiří Pilát, druhý Jakub Marvan a třetí Eliška Marvanová.

12. 6.

Výstavka Vilém Pražienka – perokresba, karikatura

12. 6.

Jan Hus – připomínka 600. výročí jeho upálení.

Navštívili jsme i akce jiných
organizací: 3. ledna 2015 jsme vyslechli
koncert dětského pěveckého sboru
Ondrášek v místním kostele sv. Benedikta,
24. ledna 2015 jsme zhlédli divadelní
představení „S moji dcerou ne“ v podání
Krásenského divadla ochotníků, 7. 2. 2015
jsme navštívili obecní a školský ples v
naší Sokolovně v Pustiměři, 20. 1. 2015
květnové odpoledne pro rodiče a děti na
hvězdárně ve Vyškově, 31. ledna 2015
karneval pro děti pořádaný místními
hasiči, 27. 3. 2015 Jarmark v základní
škole, 19. 4. 2015 jsme s MC Stonožka,
▲ Jakub Marvan přemýšlí, kterým pěšcem kam.
Foto: Anna Hrozová.

MŠ a ZŠ, za podpory Obce Pustiměř
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probudili zvířátka, 30. dubna 2015 jsme s našimi fotbalisty postavili máju na
fotbalovém hřišti a děti si zasoutěžily s čarodějnicemi, které si pro ně připravily
mnoho zajímavých úkolů, pořádané MC Stonožka, 9. května 2015 jsme oslavili
Svátek matek s KDU-ČSL, ZŠ a MŠ v Pustiměři a ZUŠ Ivanovice, detašované
pracoviště Pustiměř, 20. května 2015 koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané v
ivanovickém kulturním domě, 13. června 2015 Hurá prázdniny, pořádané MC
Stonožka, 13. června 2015 závěrečné utkání sezóny fotbalistů Pustiměře a Radslavic,
kde byly vyznamenáni mladší žáci, kteří v sezóně ani jednou neprohráli, 18. června
2015 vyhodnocení celoroční soutěže Nejaktivnější žák a 25. 6. 2015 ukončení
docházky žáků 9. tříd pořádané v Sokolovně ZŠ a MŠ v Pustiměři a 20. června
Avonpochod a 24. května Memoriál Františka Kaplánka pořádaný na hřišti za
hasičskou zbrojnicí. Na všech akcích vládla pohoda, hlavně děti byly spokojené.
20. března jsme si vyfotili zatmění Slunce v Pustiměři. 29. 3. 2015 kolem Pustiměře
projela kolona amerických vojáků. Jeli ve třech skupinách během odpoledne v neděli
z Olomouce (Bohumína) do vyškovských kasáren, v pondělí dopoledne kolem 10:00
odjeli stejnou cestou k dálnici na Prahu. Jejím úkolem bylo vyjádřit podporu našim
obyvatelům v situaci, kdy na Ukrajině probíhaly střety mezi vládními vojsky a
separatistickými bojovníky.

▲ Američtí vojáci ve všech vozidlech kolony vyjadřovali našim lidem svou podporu. Foto: Anna Hrozová.

Musíme si také připomenout úspěch naší šikovné čtenářky Andrey Přikrylové,
která se svou spolužačkou vyhrála školní soutěž v přípravě tabule na téma Řecko.
Ukázka byla velice zdařilá. Blahopřejeme a do dalšího studia přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Anna Hrozová

JARNÍ JARMARK V MÍSTNÍ ŠKOLE
V pátek 27. 3. se v naší škole uskutečnil tradiční jarní Jarmark. Ve vestibulu
školy jste si mohli pohlédnout výstavu velikonočních beránků. Podpořit svoje
ratolesti přišli nejen rodiče, ale i prarodiče či sourozenci. Výběr zboží byl tento rok
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veliký a děti se velmi snažily, aby jejich pokladnička nabyla na váze. Mohli jste si
pořídit malované květináčky, rostlinky, domácí mýdla, těžítka či voňavou sůl do
koupele. Tato akce odstartovala jaro, vytáhly se i velikonoční kraslice a pomlázky.
Někteří zručnější žáci prodávali železné sošky a dřevěné meče. Tento rok se
sortiment obohatil i o jídlo. Mohli jste ochutnat všelijaké dortíky, perníky, sušenky,
nebo dokonce i domácí sekanou. V některých třídách se promítaly naučné prezentace
a i v tělocvičně byl nachystaný bohatý program, ve třídách nižších ročníků pak byl
nachystán doprovodný program pro rodiče v podobě divadelních pohádek, písniček a
básniček. Bylo to příjemné přivítání jara. Dětem i návštěvníkům se to velmi líbilo a
podle mě, je to oblíbená každoroční akce, do které se zapojí nejen děti, ale i rodiče.
Klára Václavíková, žákyně 7. třídy

NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠ A MŠ V PUSTIMĚŘI
Učitelé
a
žáci
místní
základní
a
mateřské školy i
letos připravili pro
svoje rodiče a
další návštěvníky
školy velikonoční
Jarmark,
na
kterém si mohli
zakoupit
▲ Žáci 9. třídy předvedli, co se pod vedením učitelky Mgr. Marie Kaldové naučili v
velikonoční
chemii. Foto: Anna Hrozová.
dekorace
a
spoustu dobrot. Zároveň se svým rodičům v jednotlivých třídách pochlubili svými
dovednostmi. Strávili jsme spolu příjemné odpoledne, podobně jako když jsme
sledovali vyhodnocení jednotlivých žáků v celoroční soutěži „O nejaktivnějšího
žáka“ a loučili se se žáky devátého ročníku. Ti nám předvedli zajímavé zpracování
souhrnného videa, které nám přiblížilo, jak žáci svou školní právě končící docházku
prožívali. Pan ředitel školy Mgr. Miroslav Zourek je vyhodnotil jako velice nadaný
ročník s výborným prospěchem, o čemž svědčilo i to, že všichni žáci se dostali na své
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vysněné školy. Třídní
učitel Mgr. Vlastimil
Smékal a pan starosta
obce Mgr. Miloš
Nevřala jim mimo
jiné také popřáli
mnoho úspěchů v
dalším životě.
Nejmenší žáčci
prvních
tříd
v knihovně ukázali,
jak pěkně dovedou
diplomů nejaktivnějším žákům za školní rok 2014-2015. Foto: Anna
číst, a tak mohli být ▲Předávání
Hrozová.
všichni
pasováni
rytířem Zdeňkem na „Malé čtenáře“. A žáci všech ročníků naší základní a mateřské
školy ukázali, jak jsou šikovní při oslavě Svátku matek v naší Sokolovně.

▲ Pasování 2015. Žáci nejen, že předvedli jak se naučili číst, ale zazpívali nám s paní učitelkou
Mgr. Zuzanou Podloučkovou i několik pěkných písniček. Foto: Jitka Strouhalová.

Při všech těchto vystoupeních byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče.
Mgr. Anna Hrozová
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ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY JIŽ POČTVRTÉ ZAHÁJILI PLES
Stalo se neodmyslitelnou součástí, že Obecní a školní ples zahajují žáci naší
školy předtančením. Letošní nácvik byl od samého počátku výjimečný. Poprvé se
stalo, že jsem musela pro nadbytek zájemců, některé páry odmítnout. S paní učitelkou
Štulovou jsme vybrali skladbu od Jasona Walkera – Echo. Nácvik začal v listopadu, a
jelikož byli žáci velmi pilní a hlavně čerpali nabyté znalosti z let předešlých, byl
celkový nácvik v jisté pohodě. Nicméně termín plesu se blížil neúchvatně a nás
znervózňovala neustálá absence někoho z páru. Čas však nezastavíme.
Termín plesu padl na sobotu 7. února. Tyto chvíle se nesly ve znamení
nervozity, krásných dívek v bílých šatech, mladíků v černém oblečení (všem to
ohromně slušelo), focení a také nesměla chybět zkouška v dlouhých bílých šatech.
Jenže tréma byla opravdu obrovská a podepsala se i na zkoušce, kdy vystoupení
vypadalo chvílemi jako velmi neupravené dílko. No co už….

Přiblížila se však osmá hodina. Kolem čtvrt na devět pan starosta ples zahájil
oficiálně. Vystoupení nervózně sleduji - jestli všichni dodržují jednotlivé doby a
pohyby, každá chyba je vidět. Na druhé straně vše bystří paní učitelka Štulová a je
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připravena napovědět či ukázat při prvcích, kde všichni musí být jednotní. Žáci vše
zvládli, s valčíkovým krokem se také poprali a teď už jen konečný výskok, poslední
otočky a usazení na klín partnera. Uf, je to za námi. Teď už následují pouze odchody
jednotlivých párů do zákulisí na znamení paní učitelky za obrovského potlesku.
Povedlo se, žáci předvedli to nejhezčí. To, co následovalo na chodbě, jsem neviděla.
Pouze z doslechu vím, že tam panovala skvělá nálada a že se žáci navzájem objímali,
že to zvládli. Měli jsme obrovskou radost.
Po vystoupení starších žáků se také předvedli o něco později i žákyně a jeden
žák z třetích tříd. Nacvičili jsme sedmiminutové pásmo na tři skladby. Šlo o moderní
tanec s prvky zumby, aerobiku a discotance. Holčičky a Honzík měli neuvěřitelnou
chuť tančit a jejich nadšení bylo víc, než nějaké chyby, které se ve vystoupení
vyskytly. I oni sklidili ohromný úspěch a já jen doufám, že účastníci plesu ocenili
jejich elán a nadšení, které předvedli i ve svém vystoupení a chyby omluvili.
Jsem ráda, že na ples chodí také bývalí žáci školy a že se chodí dívat právě na
své kamarády. Při tom pohledu sami vzpomínají, když oni tančili. Když už nic jiného,
tak tohle má smysl. Děkuji všem svým kolegům, zejména Simče Štulové a Zuzce
Podloučkové, ale také ostatním, kteří uvolňovali žáky ze svých hodin přesto, že měli
jiné plány. Také děkuji panu Vlčkovi za krásné fotografie. V závěru musím přiznat, že
jsem také pyšná na všechny vystupující žáky a žákyně, jelikož předvedli, že dokáží
vzorně reprezentovat školu.
Mgr. Zuzana Olejníková
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLYV OKRESNÍCH KOLECH OLYMPIÁD
JENÁČKOVÁ Veronika (9. r.) – 2. místo v okresním kole přírodopisné olympiády a
postup do krajského kola!!!
DRMELOVÁ Kateřina (9. r.) – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a
7. místo v okresním kole chemické olympiády
PŘIBYLOVÁ Adéla (9. r.) – 9. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
KREJČIŘÍKOVÁ Petra (9. r.) – 5. místo v okresním kole chemické olympiády
HUČÍK Jiří (7. r.) – 4. místo v okresním kole matematické olympiády
HEIMERLE Martin (6. r.) – 6. místo v okresním kole matematické olympiády
JELÍNEK Ondřej (3. r.) – 2. místo v okresním kole recitační soutěže a účast
v krajském kole!!!
NĚMEC Lukáš (4. r.), OLEJNÍK Lukáš (4. r.), SPÁČIL Dalibor (4. r.), SPÁČIL
Nikolaos (3. r.) – 1. místo v silové všestrannosti
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VINŠ Jakub (1. r.) – výtvarná soutěž v Zooparku Vyškov
ZÁŽITKOVÉ POBYTY
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. a 5. ročník
7. a 8. ročník
9. ročník
6. – 9. ročník

Noc ve škole (červen)
Rekreační středisko Prudká (červen)
Rekreační středisko Březová (duben)
Táborová základna Maliná Ruprechtov (červen)
Lyžařský výcvikový kurz Veřovice (leden)
Autokemp Olšovec Jedovnice (červen)
Vzdělávací zájezd do Vídně (květen)

EXKURZE a VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- ekoprogramy v Zooparku Vyškov (1. – 9. ročník), plavecký kurz (2. – 3. ročník),
dopravní hřiště Vyškov (4. ročník), den dětí u vojáků v Dědicích (1. – 9. r.), divadelní
představení (1. stupeň + rodiče), den Země – sběr odpadků po obci (1. st.),
matematicko-ekologický orientační běh (2. st.), velikonoční jarmark, branný den (1. –
9. r.)
ZŠ a MŠ Pustiměř

S HUDBOU A OBRÁZKY
Naše děti, které navštěvují
pustiměřské detašované pracoviště
ZUŠ Ivanovice na Hané, nám
v tomto pololetí připravily mnoho
pěkných chvil. Předvedly nám
několik koncertů nejen v naší
Sokolovně, ve třídách ZUŠ, ale i
přímo v sále kulturního domu
v Ivanovicích na Hané. Mohli jsme
je slyšet při příležitosti svátku matek
a na pravidelném pololetním
koncertě v pustiměřské Sokolovně,

▲ Nejmladší tanečníci ZUŠ při vystoupení v ivanovickém
kulturním domě. Foto: Anna Hrozová.
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▲ Nikol Trávníčková, Krystýna Lacinová, Mgr. Jana Bařinková, PhD., Ondřej Malý a Andrea Holubová
při společném vystoupení u příležitosti Svátku matek 2015 v Pustiměři. Foto: Anna Hrozová.

na třídních přehrávkách, na besedě s důchodci, kde dostali příležitost hlavně malí
trubači, i na ročníkovém koncertě v Ivanovicích na Hané, kde také vystupovaly naše
děti, které navštěvují předměty, pro něž nejsou v naší obci podmínky. Rodiče i ostatní
posluchači slyšeli, jaký pokrok udělali ve své výuce ti nejmenší i jak se zkvalitnil
přednes těch trochu starších. Skupinová vystoupení nejstarších žáků, zvaná
„komořiny“ vykazovala již velmi dobrou úroveň přednesu.
Také ve výtvarném oboru odvedly děti poctivou práci. Při koncertech žáků
hudebního oboru bývají pravidelně předváděny práce jejich kolegů z výtvarného
oboru. Jejich pokroky jsme mohli sledovat i na výstavkách v pustiměřské knihovně,
kde jsme mohli shlédnout soubory prací na témata:
tanečníci v akci, zvířátka v zimním
lese, sovy, sportovci na ledě i
sněhu,
velikonoční
zajíčci,
pasování
malých
čtenářů
v knihovně a kresby s tématikou ▲ Výtvarné práce žáků ZUŠ
Ivanovice
na
Hané,
pracoviště
včely a včelaři, které umocňovaly detašovaného
Pustiměř. Mladší žáci. Detail
prostředí
včelařské
výstavy výstavky v obecní knihovně.
v pustiměřské
Sokolovně
29. Foto: Anna Hrozová.
května 2015. Návštěvníci knihovny často chválí výtvory
▲
Portrét
Petra
Krejčiříková, nejstarší žáci.
Zdroj: Archiv ZUŠ Ivanovice
na
Hané,
detašované
pracoviště Pustiměř.

malých umělců. Nejvíce radosti však tematické práce
přinesly včelařům a návštěvníkům včelařské výstavy.
Mgr.Anna Hrozová
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PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK

▲ Teplé jarní počasí přivedlo do parku na Městečku spoustu dětí i rodičů. Foto: Anna Hrozová.

Slunečná jarní neděle 19. dubna 2015 přivedla do parku na Městečku spoustu
dětí i jejich rodičů, aby se všichni pospolu vydali vesnicí probudit zvířátka, která na
podzim společně uspali. Nejprve se s Jarem děti rozloučily se Zimou.
Letos paní Zima
nevládla příliš silnou
rukou, ale i tak se všichni
radovali
z teplého
slunečného počasí, které i
do dalších dní slibovala
paní Jaro. Na začátku
cesty
děti
Jaro
vyzkoušelo,
aby
se
přesvědčilo,
zda děti
poznají atributy, které
charakterizují jednotlivá ▲ Děti se spolu se svými učitelkami naučily mnoho překrásných písniček
a básniček a vyrobily si i překrásná mávátka. Foto: Anna Hrozová.

roční období jaro, léto, podzim a zimu. Ta je potom
provedla od jednoho pelíšku zvířátek k druhému.
Nejenže všechny děti byly velice šikovné, ale
naučily se svými učitelkami v mateřské školce
mnoho pěkných písniček a říkanek, kterými bez
obtíží vzbudily berušku, čmeláka, broučky, motýla,
veverku i medvěda. Překrásnými květinovými
▲ Posledním zvířátkem, které děti
probudily byl medvídek v pruském
parku. Foto: Anna Hrozová.

mávátky, vyrobenými s jejich učitelkami ve školce,
12

odehnaly poslední stopy spánku z pod víček každého zvířátka.
S MC Stonožka a učitelkami pustiměřské mateřské školy jsme si užili radostné
odpoledne.
Mgr. Anna Hrozová
JARO LÉTO BAZÁREK
Dlouholetá
akce
našeho MC proběhla 20.
3. – 22. 3. 2015 a opět
musíme
pochválit
všechny pomocné ruce i
vzorné prodejce. Kvalita
zboží je rok od roku lepší,
ztráty minimální. Také se
snažíme ocenit 3 nejlepší
prodejce, tudíž i na
podzimní
burze
odměníme
nejlépe
▲ Malý, velký, vybere si každý.

označené, v seznamu srozumitelně popsané a
na pohled pěkně vypadající zboží. Postupem
času se nám daří sladit sled burz v okolních
městech a vesnicích, aby se prodejci i
nákupčí mohli účastnit vícero akcí a tím i
více utržit, v každé oblasti je totiž různorodá
poptávka po velikostech oblečení, druhu
hraček, knih či těhotenských potřeb.
Těšíme se na Vás na akci Podzim zima
bazárek 18. 9. – 20. 9. 2015.
▲ Vzorně naskladněno, hodiny a hodiny práce.

Darina Pospíšilová
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MLADŠÍ ŽÁCI FK PUSTIMĚŘ PŘEBORNÍKEM OKRESU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych opět využil příležitosti sdělit vám prostřednictvím tohoto
zpravodaje několik informací z fotbalového klubu Pustiměř.
Letošní rok jsme zahájili tradičními Ostatky. V průběhu Ostatků jsme byli
velice mile překvapeni spoluúčastí prakticky všech občanů naší vesnice, za což vám
chceme moc poděkovat! Ti, kdo se v minulosti podíleli na pořádání této tradice, ví,
jak náročné je takovouto akci organizačně zajistit. Chci v této souvislosti poděkovat
zejména Jirkovi Petříčkovi mladšímu, který se tohoto úkolu ujal hned od počátku, a
byl hlavním tahounem celé akce. Poděkování samozřejmě patří stárkům, policajtům,
sklepníkům, muzikantům, maskám, starostovi obce panu Mgr. Miloši Nevřalovi i
dalším zástupcům obecního úřadu, Laďovi Filákovi, všem mým kolegům z FK a
v neposlední řadě vám všem, tedy občanům Pustiměře. Moc díky! Nemohu však,
v této souvislosti, opomenout jméno Jarka Snídala, který se bohužel letošních Ostatků
nedožil, a který v minulosti vždy patřil mezi zásadní postavy v organizaci této
tradice. I kvůli němu jsme se rozhodli Ostatky uspořádat a byla to pro nás v tomto
směru obrovská motivace. Letos tomu budou dva roky, co Jarek tragicky zahynul.
Všichni na něj vzpomínáme a moc nám tady chybí…
V lednu a v únoru jsme ve zkušebním režimu otevřeli saunu pro veřejnost.
Saunovat se mohli občané 2x týdně. Účast nás však hodně zklamala. Pravidelně
chodilo pouze pár nadšenců, přesněji řečeno to byly spíše ženy. Provoz byl tedy
prodělečný a tak záleží pouze na vás občanech, zda této možnosti využijete v dalším
období. Plánujeme, že to zkusíme znovu a otevřeme opět na podzim.
V novoročním zpravodaji jsem Vás informoval o tom, že se stále potýkáme
s problémy, jak početně naplnit jednotlivé mládežnické kategorie. Pro jarní část
soutěže se nám nakonec podařilo kádry všech družstev udržet a navíc mohu s radostí
konstatovat, že družstva žáků a přípravek dosáhla ve svých soutěžích i vynikajících
výsledků.
U mladší přípravky není tabulka oficiálně vedena, ale družstvo si vedlo velmi
dobře. Družstvo starší přípravky se umístilo na 6. místě z deseti účastníků.
Nejúspěšnějším družstvem klubu byli mladší žáci, kteří během celé sezóny
zvítězili ve všech 18 utkáních a stali se tak zaslouženě přeborníkem okresního
přeboru! Nejlepšími střelci byli Martin Školař – 35 branek, Adam Plhal – 28 branek,
Michal Čtvrtníček – 25 branek a Roman Špaček – 24 branek. Dalšími oporami kádru
byli Jiří Hučík, Matěj Zbořil, Dominik Votava, Zdeněk Zlámal, Erik Schweidler,
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Lukáš Votava, Patrik Klepáček a Milan Pušpacher. Trenérský duo tvořili Roman
Zbořil a Roman Špaček.
O přeborníka okresu bojovali i dorostenci, avšak Ti skončili mezi čtyřmi
nejlepšími až poslední. I tak je jejich umístění cenné.
Každý rok cítíme víc a víc, jak obrovská zodpovědnost leží na trenérech, kteří
se mládeži věnují. A to nejen vůči samotným hráčům, ale i vůči jejich rodičům. Tady
bychom opravdu potřebovali jejich větší zájem a pomoc při organizaci. Té hrstce
aktivních moc děkuji a byl jsem opět mile překvapen, jaká účast a atmosféra
panovala při jejich letošní závěrečné. Poděkovat chci také všem trenérům mládeže.
Nejen za jejich trenérskou činnost, ale hlavně za ochotu a obětování jejich volného
času pro FK Pustiměř. Moc si toho vážím!
V mužské kategorii si B mužstvo vedlo ve své soutěži dobře a skončilo páté
z dvanácti.
Zklamání se nám dostalo u „A“ týmu mužů. Přestože skončil na 11. místě
tabulky, tedy čtvrtý od konce, neminul jej sestup do nižší soutěže. Důvodem je sestup
tří okresních týmů z I. B třídy do okresního přeboru. Vedle Otnic a Letonic sestoupily
i Bohdalice. Za normálních okolností by tým pokračoval v soutěži, avšak letošní
sestupová matematika uštědřila Pustiměři krutou ránu. Přes všechny tyto skutečnosti
se zdá, že se trenérům podaří udržet kompletní kádr hráčů a získat tak novou motivaci
pro co nejrychlejší návrat mezi okresní „elitu“.
Od nové sezóny startuje jeden z nejdůležitějších projektů v historii Fotbalové
asociace České republiky, tzv. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE. Zjednodušeně řečeno
jde o elektronizaci veškeré fotbalové administrativy. Zápis o utkání, přestupy,
fakturační platby a další věci s tím spojené budou řešené výhradně za pomoci
výpočetní techniky.
Na závěr chci opět poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci klubových akcí, svým kolegům z výboru za jejich práci pro klub a hlavně
všem, kteří nás v naší práci nejvíce podporují! Jmenovat chci alespoň zásadní
partnery, kterými jsou společnosti ZEPUS Pustiměř, MORAVA Družstvo Pustiměř,
DREPOS a Obec Pustiměř.
Přeji vám příjemné prožití tradiční „Pustiměřské Pouti“ a také zbytku letošního
léta. Mějte se hezky.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř
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HASIČSKÁ SEZONA 2014/2015
Uplynulý rok byl pro mladé hasiče z Pustiměře opět jedním z úspěšnějších.
Každá kategorie se radovala z nejvyššího umístění, ať už to byly nejmenší děti do
šesti let z přípravky, či mladší děti do dvanácti let nebo naši nejstarší do patnácti let.
Pro
jednotlivé
kategorie
jsou
rozdílní
trenéři,
nicméně na závody
jezdíme
společně
jako jeden velký
tým, nejen tím se
pak
snažíme
v dětech
prohlubovat
kolektivnost,
přátelství,
sportovního ducha a
zdravou rivalitu. Tréninky jsme častokrát i propojovali tak, aby například mladší děti
zhlédly finty těch starších, naopak zase starší chodili trénovat k nejmenší přípravce
obsluhu požárního stroje PS12 nebo v mezičasech trénovali doplňkové disciplíny.
Pro
kategorii
Přípravka
byly
jednoznačně
nejúspěšnější
závody
v Ivanovicích na Hané a
Milešovicích, na kterých
se děti umístily na 1.
místech.
Další
z úspěšných
závodů
byly
Velešovice,
Dražovice a Topolany,
kde obsadily 2. místa. A
v neposlední řadě také Křenovice a Kroužek, odkud si přivezly krásná 3. místa.
Celkově se tato kategorie umístila v soutěžích Vyškovského Soptíka na 2. místě, čímž
potvrdila své loňské umístění.
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V kategorii Mladší byly jednoznačně nejúspěšnější závody v Dražovicích, kde
se děti umístily na 1. místě. V této kategorii byla družstva z větší části obnovena
dětmi, které přešly
z kategorie
Přípravka, nicméně i
tak odvedly obrovský
kus práce a do
příštích let u nich
můžeme čekat krásné
výsledky.
Kategorie
Starší žáci bývá
většinou
plná
obrovské
konkurence. Děti v tomto věku mají velký potenciál, chuť, píli a touhu po výsledcích.
Jejich tréninkové tempo tomu v posledních letech také odpovídá. Děti se často schází
i mimo vyhrazené tréninky a vymýšlí taktiku, finty a nejrůznější zlepšení. Pro naše
děti byly jednoznačně nejlepší domácí závody v Pustiměři, protože obě naše družstva
se umístila na stupních vítězů. Děti obsadily jak 1. místo, tak i 3. místo. Další úspěšné
závody byly pro tuto kategorii ve
Velešovicích, odkud si děti odvezly
nádherné 1. místo. Obě naše družstva
pak sklidila úspěch na závodech
v Milešovicích, kde se umístila na 2. a 3.
místě. I v této kategorii se do dalších let
těšíme na umístění na předních příčkách.
Děkuji všem vedoucím za jejich
obětavost, píli a výdrž, protože práce
s dětmi není vůbec jednoduchá a někdy může být velmi vysilující. Dále pak za
všechny vedoucí bych chtěla poděkovat vždy obětavým rodičům nejen za
dopravování dětí na závody, ale také za trpělivost a odříkání během víkendů, které po
dva měsíce věnují našim mladým hasičům. V neposlední řadě za všechny vedoucí
děkujeme dětem, bez jejichž píle by naše společná radost a práce nebyla naplněna.
Hana Suchá, SDH Pustiměř
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015
V tomto roce jsme
uspořádali
již
třetí
příměstský tábor pro děti
z Pustiměře a blízkého
okolí, nicméně ten letošní
byl jiný než ty předešlé.
Lišil
se
především
v hloubce
myšlenky
celých
čtrnácti
dnů.
Rozhodli jsme se, že
společně s dětmi vytvoříme velkou základnu pro třídění odpadu, že dětem ukážeme,
jak se dají materiály dále spotřebovávat a čeho všeho se dá další recyklací docílit.
Vytvořili jsme společně
proto postery v barvách
jednotlivých kontejnerů,
děti
ve
skupinách
hledaly v blízkém okolí
zbrojnice
věci
z materiálů, které do
zadaných barev patří.
Dalším úkolem potom
bylo odstranit obyčejné
koše na odpad a nahradit
je domácími kontejnery, aby každý, kdo se chystá vyhodit odpadek, musel
zapřemýšlet, z jakého je
materiálu a kam tedy
patří. Děti se v průběhu
dalších dní pokoušely i o
zpracování
různých
materiálů, většinou tyto
aktivity oceňovaly a byly
překvapené, co vše o
třídění
odpadu
ještě
nevěděly.
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Kromě těchto aktivit jsme samozřejmě neupustili ani od těch předešlých.
V jednom týdnu jsme odjeli na výlet do Brna do ZOO a v druhém jsme navštívili
Kozí farmu v Drysicích, kde nás opět čekalo poutavé povídání od manželů
Moučkových, praktická zkouška dojení koz, ochutnávka sýrů a opékání špekáčků.
Obědy nám také jako každoročně připravil personál Restaurace Adélka, kterému
touto cestou velmi děkujeme. Děkujeme také místnímu obecnímu úřadu za podporu,
bez níž by příměstský tábor nemohl být takto finančně dostupný.
Hana Suchá, Dana Pavézková a Zuzana Štroblíková, SDH Pustiměř

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE
V PUSTIMĚŘI
V letošním roce uplyne 65 let od založení Červeného kříže v Pustiměři. Prvním
předsedou byl zvolen pustiměřský obvodní lékař MUDr. Alois Svozílek. Tehdy bylo
hlavní náplní práce této organizace školení obyvatel v poskytování první pomoci.
Později byla ustavena zdravotnická družina, která se účastnila okresních
soutěží v poskytování první pomoci a postoupila i do krajské, kde se nejlépe umístila
na 6. místě z 24 družin.
V místě sídla organizace v
Pustiměři plnila úkoly, které byly v
oblasti zdraví obyvatelstva zaměřeny
preventivně: kontroly kvality vody ve
veřejných studních, školení žáků a
dorostu v poskytování první pomoci,
školení
dobrovolných
sester,
získávání dobrovolných dárců krve,
školení rodičů v prevenci úrazů dětí,
vyhledávání rizikových nemocí, jako
je například cukrovka – tehdy podle
rady MUDr. Aloise Svozílka jako
jedni z prvních se zapojili do
hromadného fotografování ze štítu
novým RTG přístrojem na poliklinice
▲ Paní Marie Šedovičová, dlouholetá jednatelka
Červeného kříže v Pustiměři. Foto: Anna Hrozová.
ve Vyškově při vyhledávání nosičů
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plicní tuberkulózy, která v prvních desetiletích po válce ohrožovala velké skupiny
obyvatelstva.
Jedním z hlavních úkolů, které na vesnici plnila, bylo poskytování první
pomoci při ošetřování úrazů občanů.
Červený kříž v Pustiměři spolupracoval i s dalšími organizacemi v obci.
Nejplodnější byla se základní devítiletou školou. Jejím iniciátorem byla paní učitelka
Anna Koutná, jednatelka naší základní organizace. Při škole byly později ustaveny
zdravotnické hlídky, které vedla paní učitelka Eva Skřejpková. Tehdy žáky
zdravotnická práce zajímala natolik, že v ní pokračovali i v dorostovém věku.
Účastnili se i okresních soutěží v poskytování první pomoci.
Dobrovolní zdravotníci sbírali léčivé rostliny, pomáhali v lese, v domově
důchodců ve Vyškově i v obci. Pořádali diskotéky, každoročně kateřinskou a
velikonoční zábavu a tradiční ostatky, ve spolupráci s dalšími organizacemi v obci
pro děti posezení u táboráku, kuličkiádu apod., pro všechny zájezdy do divadel a za
krásami naší vlasti.
Aby bylo na nákup obvazového materiálu, protože tenkrát nebyly žádné
dotace, pořádali jeho členové pravidelně sběr starého železa a každoroční plesy.
Pustiměřská základní organizace červeného kříže byla na okresní úrovni pod
vedením MUDr. Aloise Svozílka, Františka Janského i Jindřišky Holušové mnohokrát
oceněna jako vzorná.
Nejúžeji tato organizace spolupracuje s Českým svazem postižených
civilizačními chorobami, jehož předsedkyní je Jaroslava Klevetová. Během 26 let své
součinnosti navázali spolupráci s místní mateřskou školou – pro děti pořádali
mikulášskou nadílku a zájezdy do zoologické zahrady, závod do vrchu a drakiádu,
pro své členy i další potřebné připravovali rekondiční, nově ozdravné pobyty,
každoročně sousedský bál a podle svých sil se účastnili brigád v obci. I teď pořádají
besedy s důchodci a stále pomáhají svým členům s překonáváním problémů v
sociální oblasti.
Nyní se situace změnila, organizace zdravotnictví je na vyšší úrovni, a tak
činnost červeného kříže je nyní spíše charitativního rázu.
Podle zprávy Marie Šedovičové zpracovala Mgr. Anna Hrozová
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PRVNÍ VČELAŘSKÁ VÝSTAVA V PUSTIMĚŘI
V letošním roce jsme se mohli poprvé seznámit s prací včelařů přímo v naší
obci. 29. května 2015 se konala v pustiměřské Sokolovně první včelařská výstava.
Návštěvníci si mohli prohlédnout různá zařízení, která používají včelaři při chovu
včel. Mohli si
také zakoupit
některé
včelařské
výrobky, při
jejichž
zpracovávání
se používají
včelí
produkty,
které
jsou
▲ Předseda Základní organizace vyškovských včelařů Stanislav Vašek a pustiměřské členka
velice účinné
Ilona Vojdulová trpělivě zodpovídali, podobně jako ostatní pořadatelé výstavy, dotazy
návštěvníků. Foto: Anna Hrozová.
při posilování
lidského zdraví.
Také jsme si připomněli dlouholetou činnost Františka Hrozy, který se
v letošním roce dožívá 90 let a který 69 let pomáhal jako důvěrník včelařům
v Pustiměřských Prusích. Zároveň jsme mohli zavzpomínat i na muziku Františka
Rozehnala, jejíž album pro výstavu zapůjčil jeho syn Jan Rozehnal, rodák
z Pustiměře.
Prostředí výstavy bylo zútulněno překrásnými výtvarnými pracemi žáků ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašovaného pracoviště Pustiměř, Mateřské školy v Pustiměři a
Mateřské školy v Radslavicích, na téma včely a včelaři.
Na tuto výstavu se přišlo podívat více jak 200 návštěvníků. A co je zvlášť
potěšující, přestože žáci téměř všech tříd naší základní školy byli na předváděcí akci
mimo obec, jejich účast byla nadpoloviční z celkového počtu návštěvníků. Doufejme,
že právě ti nejmladší si získají ke včelaření kladný vztah a někteří z nich se
v budoucnu do chovu včel zapojí. Děkujeme našim včelařům z vyškovského svazu
včelařů za ukázku jejich práce a spoustu zajímavých informací. Přejeme jim úspěchy
v jejich další práci.
Mgr. Anna Hrozová
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ČÍ SÓ OSTATKE? NAŠE, PŘECE!
Jednoho zářijového dne přišel Jiří Petříček ml. se seznamem úkolů, s nimiž je
nutno se poprat, aby mohly i v naší vesnici proběhnout ostatky. Nejprve jsme nahlédli
do kroniky a potom jsme začali telefonovat. Kde je právo? Paragrafy? Boty? Kroje?
A kdopak nám zahraje? A kdo půjde vesnicí? Musíme si ujasnit, kdy vlastně budou! S
tím nám pomůže pan farář Dr. Josef Beníček. Datum bylo stanoveno na 14. - 15.
února 2015.
„Právo? To se musí uvázat. První stárek a stárková musí požádat paní Marii
Koutnou, aby právo uvázala,“ poradila paní
Marie Šedovičová. Položky na seznamu se
začínaly vyplňovat mobilními čísly, jmény,
daty i místy uložení historických rekvizit,
nutných, aby se mohla i po letech tato
pustiměřská tradice naplnit. Pomohl deníček
tragicky zesnulého Jaroslava Snídala, který
▲ „Musíš mi s ním pomoci! Strašně se to pronese“,

jako první policajt v několika posledních prosil Pavel Tynku. Foto: Anna Hrozová.
ostatkových maratónech vodíval průvod.
S tímto zatím neúplným seznamem úkolů navštívil Jirka Petříček svou
mateřskou zájmovou organizaci – Fotbalový klub Pustiměř, aby svoje kamarády
poprosil, zda by se ujali ostatkových rolí. A hned si rozdělili úlohy: 1. stárci: Pavel
Indrych a Kristýna Hučíková; 2. stárci: Martin Maděra a Eva Dvořáková; 3. stárci:
Zbyněk Pořízek a Lucie Bednářová; Policajti: Radim Krampl, Zdeněk Šedovič a Jiří
Snídal; Sklepníci: Jiří Petříček, Radek Kavečka a Marek Kalvaster; Výběrčí daní:
Marek Rozehnal, Vlastimil Smékal a Petr Snídal. Seznam úkolů se zase trochu
vyplnil. U někoho byly šaty, u jiného zase boty. Kroje nám zapůjčí v půjčovně.
Paragrafy, farula i pokladničky, výplatní farulky a další věci se našly v pustiměřských
domech. Nadšení se zmocnilo všech zúčastněných.
Nejprve jsme podle rady zaklepali u dveří paní Koutné. „To není jen tak!
Mašličky se musí koupit, sukničky všechny přeprat, nažehlit a potom na šavli navázat.
Tento proces trvá několik dní. Ale ráda to pro vás udělám,“ s úsměvem slíbila paní
Koutná. Jak nádherné bylo právo, barevné a nadýchané, které se svými dětmi
připravila. „Musíš mi s ním pomoci! Strašně se to pronese,“ prosil Pavel Tynku.
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Než se právo od paní Koutné dostalo na obecní úřad, aby mohlo ukazovat, v čí
ruce spočívá, bylo třeba podrobně si vysvětlit, jak se má každý ve své roli chovat a co
je třeba ještě zajistit. Sál tradičně vyzdobili Vladimír Konečný, Jan Raclavský
s Ing. Jitkou Strouhalovou. Jiří Petříček dovezl kroje. Nakonec se našly i boty pro

▲ Velkou pozornost přitahovala „kača“ zapojená za vůz koňského potahu pana Ladislava Filáka, která
cestou obcí tančila. Foto: Anna Hrozová.

všechny. Stužky, cukrovinky pro děti, spolu s ostatními hochy připravil rozmístění
stolů, šentyš. Třetí stárek musel zvládnout techniku vyplácení malou farulkou. Také
zvládnout záludnosti historického oblečení nebylo vůbec jednoduché. Není to jen tak,
vypadat nadýchaně a při tom nezmrznout. Byl přece únor! Jirka všem vše trpělivě
vysvětlil: „Ráno v osm tedy pojedeme pozvat všechny sousedy v naší obci i v
sousedních vesnicích.“
Ve smluvenou hodinu,
oblečení v krojích v bryčce s
párem koní, policajti s paragrafy
vyjeli. V poledne se se sešlo plno
rozmanitých masek u Školařů na
dvoře.
Velkou
pozornost
přitahovala „kača“ zapojená za za
vůz koňského potahu pana
Ladislava Filáka, která cestou
obcí

tančila.

Milí

hostitelé

▲ Pohoštění u pana starosty. Foto: Anna Hrozová.
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přivítali všechny účastníky. Pohoda i slavnostní nálada se zmocnila každého, malého
i velkého. Na obecním úřadě nás čekal pan starosta v historickém oděvu a s bohatým
občerstvením. Stárci se mu představili. Promluvili spolu milé slovo. Návštěvníků
bylo mnoho nejen v krojích, ale i těch, co se přišli podívat. Pracovníci obce dávali
pozor, aby při rozdílení dobrot na nikoho nezapomněli.
Když se všichni posilnili a trošičku i zahřáli, přistoupili jsme v 13:00 k
nejdůležitějšímu aktu, který je podmínkou zdárného průběhu každých ostatků, a to je
předání ostatkového práva. První stárek Pavel Indrych požádal v naší milé hanáčtině
pana starostu Mgr. Miloše Nevřalu o předání práva do rukou ostatníků, což on
bezprostředně ve stejném dialektu učinil. A zazpíval nám i hanáckou písničku.
Policajti nemeškali a přečetli nám ostatkové paragrafy. Potom všichni stárci v kole
masek zatančili i s panem starostou a také jeho manželkou.
Teprve pak jsme se mohli vydat vesnicí.
Rodiče prvního stárka a stárkové a o kus dále i
druhého stárka nám nabízeli dobroty. Ostatníci
děkovali tanečkem. Muzikanti z kapely
„Voděnka“ hráli, až nohy samy hopsaly.
S hudbou jsme došli až do Sokolovny, kde
Voděnka k tanci i poslechu dále hrála na
odpolední zábavě hlavně dětem. Při nástupu
sálem ostatníci i nápadité masky kolem sálu
protančili defilírkou. Policajti se sklepníky valili
kolem dokola soudek piva a v rohu sálu ho
zprovoznili, aby pivo bylo vždycky a zavčas po
ruce. Policajti četli ostatkové paragrafy, aby
každý věděl, jak se chovat, aby se vyhnul
spravedlivému trestu. Ostatníci i všechny masky
bránili právo, aby je nikdo nezcizil, ani pan
Jaromír Pospíšil. Všichni potom tancovali, ▲ A právo k ukradení stále lákalo. Foto:
Anna Hrozová.
medvídek i jiné masky si radostně hráli s dětmi,
právo nad nimi viselo. S dětmi tancoval i pan starosta. A právo k ukradení stále
lákalo. Pan Pospíšil už po něm sahal. Ale první stárek Pavel Indrych byl rychlejší a
ostražití policajti právo spolu ochránili.
Také večer všichni nastoupili. Stárek znovu z vysokého žebříku právo ke
stropu pověsil, znovu s velkou farulou na výstrahu, aby všichni dbali ostatkového
práva. Potom sklepníci soudek sálem valili a šentyš tam založili. Policajti znovu četli
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paragrafy, aby každý věděl, co ho čeká. Revajvl banda krásně hrála. Dobře se nám
tancovalo. Hříšné duše byly trestány bez prodlení. Najednou se hudba hnula a vydala
se sálem až k šentyšu do vestibulu. A pořád hrála. My jsme pořád tancovali. Pak
ostatníci připravili „házenou“. Tanečníci byli štědří a tváří v tvář štamprličkám byli
všichni stateční. Když se všichni vystřídali, tančilo se volně dál. Skončilo se nad
ránem.
Sotva dvě hodiny spánku posílily ostatníky, když se v neděli ráno dorazili na
Fušku. Společně tam posnídali. Vydatně se posílili a vydali se na obchůzku vesnicí s
nezbytnou harmonikou Karla Maráka a Vladimíra Uhlíře a bubnem Vlastimila Hádry
i bubínkem Dušana Baráta. Muzikanti pěkně hráli, lidé ve vsi sami otvírali. Všechny
dary poctivě naskládali do košů. Kolem bylo veselo. V poledne se znovu posilnili
v „Adélce“ u Antonína Grmely, aby mohli pokračovat v ostatnické pochůzce. Po
celodenním putování všichni notně unavení večer ve vestibulu Sokolovny ostatky
slavnostním nástupem ukončili. Právo se pak navrátilo na Obec v Pustiměři. Ostatníci
potom společně zkonzumovali jedlou část kořisti a prohlédli si videonahrávku z obou
dní masopustní merendy.
Tak obyvatelé Pustiměře po dlouhé přestávce zase mezi sebou přivítali
masopustní masky a zatančili si na ostatkové zábavě. Fotbalistům přinesly ostatky
uspokojení z užitečně prožitých chvil se svými spoluobčany. Jejich příprava se nesla
v duchu vzpomínek na zapáleného fotbalistu a předčasně tragicky zahynulého druha
Jaroslava Snídala. Dík patří Jirkovi Petříčkovi za perfektní zorganizování této tradiční
zábavy, Obci Pustiměř a starostovi Mgr. Miloši Nevřalovi za všeobecnou podporu.
Snad to nebyly ostatky poslední.
Mgr. Anna Hrozová

3. AVON POCHOD V PUSTIMĚŘI ANEB BOJUJEME
ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Třetí červnovou sobotu prošel ulicemi Pustiměře Pochod těch, kteří se
neskrývají před hrozbou rakoviny prsu a hrdě proti ní vyráží do boje. Avon
Pochod zrůžověl pustiměřské ulice už potřetí a přinesl s sebou vlnu solidarity a
naděje.
Projekt AVON proti rakovině získává finanční prostředky díky prodeji
předmětů s růžovou stužkou a tričkům na AVON Pochod, které prodávají AVON
Lady a Gentlemani bez nároku na provizi. Získané finanční prostředky jsou věnovány
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na projekty spojené s prevencí a bojem proti této zákeřné nemoci. Z veřejné sbírky
jsou podporovány tři organizace, které se v České republice věnují boji za zdravá
prsa. Každý z těchto subjektů se v rámci tématu rakoviny prsu věnuje jiné činnosti,
které se spojují v jeden cíl. Tím je celkové zlepšení situace v oblasti boje za zdravá
prsa.
Projekty se zaměřují na prevenci, pomoc nemocným ženám, kontrolu kvality
screeningu a vyhodnocování jeho dat na území ČR.
Odbornými partnery
projektu
AVON
proti
rakovině
prsu
a
podporovanými
organizacemi jsou:
- Aliance žen s rakovinou
prsu
- Mamma HELP – sdružení
pacientek s nádorovým
onemocněním prsu
- AMA – Asociace
mamodiagnostiků ČR
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I přes nepřízeň počasí, kdy déšť sílil především v době příprav a blížící se
startovní 13. hodiny, neodradilo to ty, kteří se rozhodli nejen podpořit boj za zdravá
prsa, ale také za naději a víru v uzdravení těch, jež bojují s touto nemocí.
V cíli na “bojovníky” čekaly již pomalu prostupující paprsky slunce, a tak
mohl odpolední program plynout v celém svém plánovaném harmonogramu.
Letošní
růžové
odpoledne přijeli podpořit bez
nároku na jakýkoli honorář
Louis Armstrong revival,
kapela Jednou týdně a Dejsi.
Taneční zpestření zajistila
Zumba s Veronikou a živelné
taneční uskupení N-YOJ.
Děkujeme také za velkou
podporu pojišťovně Allianz –
p. Francovi, p. Grmelovi –
zapůjčení velké trampolíny a kuželek, Tomáši Hrubému za barmanskou show,
Magdě Martínkové – fotokoutek Bobinie, Ladislavu Müllerovi za profesionální
fotky, týmu kosmetiček, kadeřnic a manikérek a Alianci žen s rakovinou prsu – paní
Najvarové za odborné poradenství a prevenci.
Celá akce by se však neobešla bez finanční podpory Obce Pustiměř, skvělému
týmu SDH Pustiměř a firmě TRASKO, která zajistila helium do růžových balonků.
Velké poděkování za každoroční finanční podporu patří Martinu Klimešovi, letos
také p. Josefu Vitáskovi a p. Jiřímu Hořickému.
Třetí ročník byl obohacen ještě o prodej dalších předmětů a pochutin, jejichž
nákupem jste také přispívali na konto boje proti rakovině prsu.
Přínosem této akce je možnost získat ZDARMA poukázku na vyšetření
mamografem, která má hodnotu 200,-Kč. Slevové poukázky mají platnost do konce
listopadu 2015 a bude je možno získat od července.
20. 06. 2015 nás v Pustiměři bojovalo celkem 574 a za růžové odpoledne
přispěla jediná moravská obec konající v ČR lokální Avon pochod, téměř
50.000,-Kč.
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI ZACHRAŇUJETE LIDSKÉ ŽIVOTY.
Mgr. Petra Pešková
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OBRANA NÁRODA BYLA ZAKOTVENA I V PUSTIMĚŘI
Obrana národa (ON) byla vojenská protinacisticky zaměřená odbojová
organizace vzniklá a působící v letech 1939 až 1942 na území Protektorátu. ON
vznikla krátce po okupaci v březnu 1939. Její vznik iniciovali důstojníci
likvidovaného Ministerstva národní obrany a Hlavního štábu zaniklé prvorepublikové
československé armády. Od samého počátku byla budovaná a řízená jako vojenská
odbojová organizace. Během její existence německé bezpečnostní složky postupně
likvidovaly všechny její struktury. V závěru války byla ze zbytků ON vytvořena
velitelství Alex a Bartoš, která se významně podílela na Pražském povstání.1
Na Vyškovsku to byl podplukovník Flinger po tragicky zahynulém
podplukovníkovi Morávkovi, který po zatčení spáchal v Kounicových kolejích
sebevraždu. Byl zatčen v roce 1939. Od tohoto roku byl i Jan Němeček, odborný
učitel z Pustiměře, členem této ilegální nekomunistické organizace, tzv. s přiděleným
úkolem. Byl nejbližším spolupracovníkem Václava Travěnce, který byl pověřen
vedením této organizace, aby vybudoval její půlprapor v Ivanovicích na Hané.2 Ten
byl zatčen při rozšiřování sovětských letáků a tak byla organizace vyzrazena, členové
pozatýkáni a s nimi i mnozí, kteří vůbec o její existenci nevěděli. Byli však
funkcionáři tělovýchovných jednot, hlavně Sokola, a Václav Travěnec s mini počítal
pro budoucí aktivity jeho půlpraporu Obrany národa. V této souvislosti byl zatčen i
člen Sokola Jan Srnec z Pustiměře. Ten byl však po 6 týdnech vyšetřování
v Kounicových kolejích propuštěn. Těch 6 neděl byla doba, v níž se rozhodovalo o
osudu zadržených. Buď bylo rozhodnuto o propuštění pro nedostatek průkazního
materiálu, nebo bylo nařízeno soudní řízení. Mnohdy však končily osoby
v koncentračních táborech. Václav Travěnec po každém výslechu, aby se vyhnul
krutému mučení, udával nové a nové osoby. Řízení se prodlužovalo. Nakonec bylo
v tomto případě zatčeno 120 občanů. Byly vypracovávány žaloby.
6. května 1944 byl zatčen i Jan Němeček a mnoho záložních důstojníků
v okolí.3 6. června 1944 nastala invaze v Normandii.4 Němci činili opatření k obraně.
Celá řada mladistvých byla nasazena na opevňovací práce. Byli posíláni hlavně do
Rakouska, kde se po pádu Říma zvýšila bombardovací činnost letectva. I u nás byla
na strategických místech činěna protiletecká opatření. Každý muž do 65 let se musel
účastnit kopání zákopů i budování protileteckých krytů. Na území protektorátu byly
1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki
Janského kronika 1944
3
Janského kronika 1944
4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_o_Normandii 5. 7.
2
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opakovaně hlášeny poplachy. V srpnu
1944 byly bombardovány zbrojovky
v Kuřimi a v Líšni. Toto první
bombardování Brna a okolí prožil Jan
Němeček v Kounicových kolejích,
které byly proměněny po zavření
vysokých škol ve vězení gestapa…
12. prosince 1944 byli všichni
odváženi k soudu do Breslau
▲"Němečkova vila". Foto Anna Hrozová.

(Wroclav). Na toto místo se ale již
nikdo z nich nedostal. Spád událostí koncem roku 1944, sovětská ofenziva z 12.
ledna 1945 způsobila, že věznice byla evakuována. Vězni byli odvezeni na západ.
Část jich, asi 2000, byla zanechána v Drážďanech, část ve Waldheimu a zbytek ve
Zwikau. Zde skončil i Jan Němeček svou bludnou pouť. 17. dubna 1945 byl
osvobozen americkou armádou.5
Jeho manželka ho však už oplakávala, neboť jí byly úřady doručeny osobní
věci jejího muže. To byla jasná známky toho, že byl popraven.
Ani jejich obydlí nebylo při závěrečných bojích v prostoru Pustiměře ušetřeno.
Jeho poškození bylo značné. Ale spoluobčané už za těch několik dní, co uplynuly od
konce války, většinu škod odstranili. Jeho manželce při likvidování stop
bombardování nejvíce pomáhali Josef Steiner, který u nich bydlel v podnájmu, a Jan
Provazník z č. p. 75.
Jaké bylo překvapení paní Němečkové i ostatních obyvatel obce, když se její
„zesnulý“ manžel Jan Němeček po strastiplné cestě 20. května 1945 vrátil z vězení do
Pustiměře. Jan Němeček se hned se svými zkušenostmi zapojil do veřejného života.
Podle zdrojů uvedených v poznámkách zpracovala Mgr. Anna Hrozová

5

Němečkova kronika 1944
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ZDI MLÝNA BYLY SVĚDKY DRAMATICKÉ UDÁLOSTI
„Po Heydrichově příchodu6 bylo 28. září 1941 vyhlášeno stanné právo, jímž
bylo postiženo mnoho lidí. Mezi popravenými tohoto prvního stanného práva7 bylo
mnoho příslušníků naší inteligence. Každý den vycházel v novinách dlouhý seznam,
protože se popravovalo v Brně i v Praze. Četli jsme jména známá i méně známá.
Viděli jsme, jak
bylo
náhodně
vybráno
několik
lidí z jedné obce a
postříleno.
O
popravách
v koncentračních
táborech jsme se
vůbec nedozvěděli.
Heydrichovo
řádění bylo velmi
promyšlené.
▲Mlýn č. p. 55 v Pust. Prusích dnes. Foto: Anna Hrozová.
Popravoval nejen
inteligenci, ale i nejlepší české lidi a do toho sem tam prohodil skutečného zločince
nebo škůdce českého národa. Němci jeho ústy říkali, že odstraňují pouze škůdce
dělníků. V tom byla promyšlenost, s jakou byl huben český národ a mýlen v nazírání
na situaci,“ napsal kronikář Němeček.
Obětí této perzekuce se stal i pruský mlynář Jan Potáč. Byl však popraven pro
věc vysoce čestnou, pro svou účast v ilegální organizaci. Při následném vyhledávání
kompromitujících materiálů, byl ve mlýně prohledán každý kousíček objektu,
propíchán každý pytel obilí i mouky. Přitížila mu i jeho účast v odboji proti
Rakousku. Byl legionářem v první světové válce.

6

27. září 1941 se stal zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava a stal se též ředitelem protektorátní policie
a usadil se na zámku v Panenských Břežanech asi 20 kilometrů severně od Prahy. V lednu 1942 předsedal konferenci ve Wannsee, na
které bylo dohodnuto usmrcení miliónů lidí židovské národnosti ve vyvražďovacích táborech smrti (např. Majdanek, Treblinka,
Osvětim, Chelmno atd.). Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
7
Po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu od 28. září 1941 do 20. ledna 1942 a znovu po atentátu na něj ve dnech
27. května – 3. července 1942. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stann%C3%A9_pr%C3%A1vo
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Byl zatknut 2. října 1941 a odveden do
Brna mlynář Jan Potáč z č. p. 55.8 Když ho
vyváděli z domu, prohodil k manželce:
„Však mě hlavu nevezmó.“ A vzali. 3. října
1941 o 10. hodině večerní rádio hlásilo, že
byl oběšen s několika jinými a pro výstrahu
byl ponechán na šibenici 48 hodin. Oběšení
byli pak spáleni a popel si mohla rodina vzít.
Celá vesnice se dostavila na jeho zádušní
mši, kterou celebroval Páter František
Vaněk.9 Mlel více, než bylo povoleno.
Nekeťasil a pomáhal lidem.10 Všichni brečeli.
Němci tuto zádušní mši kupodivu nerušili.
Bylo to v době, kdy němečtí ozbrojenci stříleli po každém, koho viděli třeba jen se
mihnout za oknem.11
„Potáčův mlýn byl zabaven a paní Potáčová se musela vystěhovat. Občané
plakali, ale pud sebezáchovy je nutil honem své obilí ze mlýna vyvést. Mnohé sem
bylo dovezeno načerno. A udály se při tom i nepěkné výstupy. Obilí i mouku vydával
mlynářský dělník Eman Žilka z č. p. 162 v Prusích. A myslím, že všichni dostali své
zpět,“ vzpomínal Vojtěch Janský. 23. října proběhla ve mlýně popraveného Jana
Potáče četnická kontrola, aby se nevydalo víc obilí, než kolik bylo kryté lístky, které
udávaly, kolik obilí si kdo může nechat semlít.12 Dávky obilí byly sníženy ze 14 kg
na 9 kg na 4 týdny. Na děti do 6 let připadly 4 kg a 6 kg na školáky 6-10 let. Dříve
měli všichni stejně, začátkem války bylo 21 kg na 4 týdny na osobu.
Rádio hlásilo a nabádalo lid k udavačství. Má se udávat každý, kdo na černo
mlel a zabíjel zvířata pro maso a hlásilo, že s Janem Potáčem byl odsouzen k smrti
zastřelením správce obilního monopolu, jméno si kronikář nezapamatoval, 4 občané
k smrti oběšením a 151 případů předáno k vyřízení. Oběšen byl mlynář z Hoštic,
Nových Hvězdlic, Rousinova.13 V Ivanovicích byl zatknutý starosta Sokola stavitel
Funtíček, ve Vyškově advokát Jan Hon, starosta města a dalších 6 Vyškováků.
V Dědicích mlynář Frič. Denně byli v rozhlasových zprávách o 10. hodině večerní
hlášeni popravení. Krajem chodily německé hlídky a kontrolovaly zákaz vycházení
▲Pověstné kounické šibenice. Zdroj:
www.cz.wikipedie.org

8
9

Němečkova kronika 1941.

Rozhovor s Ludmilou Čelechovskou.
10
Spisarova kronika 1941.
11
Rozhovor s Ludmilou Čelechovskou.
12
Janského kronika 1941.
13
Němečkova kronika.
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po 10. hodině. Zatkli i ponocného Tomáška. Židé museli nosit hvězdu s nápisem
Jude.14
Mlýny v okolí byly v té době většinou zavřeny. Jednotlivé obce byly rozděleny
zbylým mlýnům. Zákazníci Potáčova mlýna byli poté nuceni mlít u mlynáře Krajče v
Dědicích. Na obci byli ustanoveni kontroloři, kteří byli odpovědni za množství
semílaného obilí. V této funkci se vystřídalo několik občanů: František Smejkal,
Vojtěch Kratochvil, Tomáš Maršál, František Mlýnek, Vojtěch Indrych, Jan Luner.
Při mletí lístkového obilí se mlelo vždy více, než bylo povoleno. Mlynář Krajča
vycházel lidem velmi vstříc. Políčkovým zemědělcům prodával mouku a
nepředražoval ji. Vděčně na něho lidé vzpomínali.15 „Okresní úřad neuznal obcí
nahlášený výnos obilí 2½ q z měřice. Šidili jsme, kde jsme mohli," přiznává kronikář
Janský.16
U vdovy Skočdopolové z č. p. 56 v Prusích bydlel Němec, který po večerech
chodil poslouchat k domům, aby zjistil, kde se poslouchá zahraniční rozhlas, a který
vyhrožoval, že než odejde, přiskřípne pár sedláků. Denně byly hlášeny rádiem
desítky poprav.
Zdroje:
Janského, Němečkova a Spisarova kronika
rozhovor s paní Ludmilou Čelechovskou a paní Vlastou Ryšánkovou
http://cs.wikipedia.org.

Mgr. Anna Hrozová

PLUKOVNÍK ING. JOSEF JANSKÝ
Po okupaci našich zemí německými vojsky 15.
března 1939 vyhlásil Adolf Hitler 16. března 1939
výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo
Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938
uzavřelo. Zahraniční politiku zcela převzala Německá
říše. Skutečným držitelem moci v naší zemi pak byl
Říšský protektor v Čechách a na Moravě, vůdcův
14

Spisarova kronika.
Janského kronika.
16
Janského kronika.
15
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▲Ing. Josef Janský. Zdroj:
Soukromý archiv Mgr. Aleny
Voldřichové.

zástupce. Dosud existující zákony měnil vládními nařízeními se silou zákona.17
Československá armáda byla zrušena, vzniklo vládní vojsko, ve kterém sloužili i
někteří naši vojáci z povolání.18 V následné velké vlně zatýkání, v tzv. „Akci mříže“
(Aktion Gitter) bylo uvězněno a později i popraveno několik tisíc českých
vlastenců.19 Jedním z těch, kteří považovali za svou povinnost i za těchto podmínek
bojovat za svobodu své vlasti se zbraní v ruce byl
plukovník v. v. Ing. Josef Janský, absolvent
vojenské akademie v Hranicích na Moravě, rodák
z Pustiměřských Prus. Až do okupace v březnu 1939
sloužil v Československé armádě jako poručík
dělostřelectva.
Už koncem prvního roku německé nadvlády
přešel ilegálně hranice z okupovaného protektorátu
na Slovensko a odtud se za dramatických okolností
přes Maďarsko, Jugoslávii a Řecko dostal do
Bejrútu. Zde operovala Francouzská cizinecká legie,
která začleňovala emigranty z okupované Evropy do
svých oddílů. Sem vstoupil spolu s dalšími i poručík
Josef Janský. Na jaře 1940 byl odeslán do Marseille, ▲Zdroj: Soukromý archiv Mgr. Aleny
Voldřichové.
kde byl na žádost československého konzula
uvolněn pro československou jednotku ve Francii. Spolu s ní se zúčastnil ústupových
bojů za jarní německé ofenzívy.
Československá samostatná obrněná brigáda byla přesunuta k francouzskému
přístavu Dunkerque, který byl, ač obklíčen, v moci německých vojsk. Počátkem října
vystřídali českoslovenští vojáci britskou brigádu při obléhání silně opevněného
přístavu. Měli znemožnit Němcům akce vedené proti týlu postupující 21. skupiny
17

Zákonodárná činnost protektorátní vlády byla legalizována zmocňovacím zákonem č. 330/1938 Sb. z. a n., jehož
platnost byla neomezeně prodloužena nařízením Říšského protektora z 12. prosince 1940. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
18
Toto zhruba sedmitisícové lehce vyzbrojené vojsko bylo sice podřízeno německému vojenskému zmocněnci, avšak
nikdy nezasáhlo do bojů na straně wehrmachtu. Vojáci byli až v roce 1944 posláni do Itálie k ochraně objektů, více než
700 z asi 5000 mužů přeběhlo k partyzánům, zbytek byl odzbrojen a nasazen na opevňovací práce. Jediný z dvanácti
praporů, který zůstal v protektorátu, se v květnu 1945 přidal k pražskému povstání. Hlavou protektorátu byl prezident
protektorátu, který požíval čestných práv hlavy státu, pro výkon svého úřadu ale potřeboval důvěru Vůdce, tedy Adolfa
Hitlera.... Dosavadní československá ústava nebyla formálně zrušena, parlament neexistoval, nové zákony nebyly
schvalovány, místo nich vycházela vládní nařízení se silou zákona, která mohla dosud existující zákony i měnit.
Představitelé nacistického Německa po celé období trvání Protektorátu Čechy a Morava soustavně ignorovali a hrubě
porušovali snad všechna ustanovení dosavadní československé ústavy, týkající se lidských práv. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
19
Zatčeni byli také téměř všichni němečtí antifašističtí emigranti, kteří se předtím uchýlili do Československa. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
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armád, zabránit posilování a zásobování obklíčené posádky a donutit nepřítele ke
kapitulaci. Naši vojáci se spolu s ostatními spojeneckými oddíly pokusili město
ohrozit, ale bezúspěšně. Několik desítek jich při obléhání padlo. Byli pohřbeni na
vojenském hřbitově v Adinkerke. Obléhající vojska neměla prostředky na rozhodnou
ofenzívu a k dobytí města, chybělo letectvo, ženijní jednotky apod. Postupujícím
britským a americkým jednotkám stačilo, že československá brigáda znemožnila
silnému uskupení německých armád, aby zamezilo spojencům uniknout z obleženého
přístavu. Do Anglie tudy bylo evakuováno pod krycím názvem “Operace Dynamo“
338 226 mužů, kteří přeplouvali kanál za téměř neustálého bombardování. Zároveň
byla zachráněna spousta vojenského materiálu. E. Winston Churchill to nazval
„Dunkerkský zázrak“. Tehdy byl Dunkerque velmi bombardováním poničen. Po
pádu Francie byla právě jednotka kapitána Josefa
Janského do Anglie evakuována jako jedna
z posledních. Tam byl již jako kapitán přidělen
k dělostřeleckému pluku, který chránil britské
pobřeží20.
O jeho činnosti v zahraničí se dozvěděly
protektorátní úřady, a tak 18. září 1940 dva němečtí
příslušníci Gestapa v civilu a jeden náš četník odvedli
do vězení celou rodinu Františka Janského z č. p. 26,
starosty obce Putiměřské Prusy za to, že jejich syn
Josef bojoval v anglické armádě. Zatčena byla i
manželka a dva synové: o dva roky mladšího učitele
Jana21 odvedli přímo ze školy a nezletilého
▲Zdroj: Soukromý archiv Mgr. Aleny
Antonína22 z pole na Vinohradě. Autem je odvezli do
Voldřichové.
Vyškova, kde byli shromažďováni rodinní příslušníci
vojáků, kteří ilegálně překročili hranice, aby bojovali tam za svobodu své vlasti. U
Janských zůstala na celém hospodářství jen služka Růžena, která se měla starat o pár
koní, hovězí i vepřový dobytek, drůbež a 8 hektarů polí.

20

Po příchodu příslušníků čs. pěšího praporu do Velké Británie došlo k reorganizaci čs. pozemního vojska. Již od roku
1941 zde působila 1. čs smíšená brigáda, která byla pověřena obranou určitých pobřežních úseků pro případ německé
invaze.
21
Narozen 1917.
22
Narozen 1926.
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Josef Janský23 se zúčastnil spolu se svým dělostřeleckým plukem jako součást
anglického výsadku také bojů o Normadii. Do této operace britská Special Operations
Executive zapojila i francouzský odboj. Signál ke všeobecnému útoku sabotérů
vyslalo prostřednictvím pravidelného vysílání BBC z
Londýna. Plán Spojenců počítal s tím, že se jim
podaří vybudovat bezpečné předmostí, ze kterého by
mohli podniknout další mohutný útok, což by
zajistilo vylodění hlavní části invazních sil. K tomuto
účelu bylo potřeba zajistit vyloďovací pláže a
znemožnit odražení invaze zpět do moře. Před
vyloděním na normandských plážích britské kluzáky
Hamilcar přinesly v časných hodinách 6. června 1944
těžkou techniku obrněného průzkumného pluku 6.
výsadkové divize. Do týla Atlantického valu byli
vysláni parašutisté, kteří obsadili strategická místa a
znemožnili tak nepříteli stahovat zálohy a seskupit
▲Zdroj: Soukromý archiv Mgr. Aleny
síly proti invazním vojskům.
Voldřichové.
První transportní letouny s výsadkovými
jednotkami odstartovaly 5. června ve 22:15 z letišť v jižní Anglii. Výsadky 101. ani
82. divize neprobíhaly podle plánu. Přestože místa shozu i jednotky byly promíchané,
cíle byly nalezeny, dobyty a drženy.
Nejznámější Operací byla Overlord, která měla zabezpečit pláže situované
severním směrem k Britským ostrovům. I přes značné ztráty a počáteční chaos ve
velení invazních vojsk byla i tato pláž večer 6. června zajištěna a dobyta.
Samotné vylodění bylo úspěšné. Aby se spojenci mohli probít k Paříži, rozhodl
se generál Eisenhower rozdělit Normandii do dvou sektorů: britského a kanadského
na východě a amerického na západě. Šlo o to, aby Britové a Kanaďané na východě
vázali německé tankové divize, které se přemisťovaly z Pas-de-Calais, zatímco
Američané na západě obsadili poloostrov Cotentin s přístavním městem Cherbourg a
prorazili do Bretaně. Dalším důležitým strategickým cílem se stalo město Caen v
britském sektoru. Boje se protáhly na dlouhé dva měsíce. Američané však nyní měli
volné ruce a mohli se pokusit o průlom z Normandie.

23

Narozen 1915.
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▲ Vylodění v Normandii. Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/den-d/nejdelsi-den-6-cerven-1944priblizil-konec-valky_123179.html#.VZmTn2cw-Uk.

Později se Josef Janský účastnil i obléhání německé posádky v Dunkerque24.
Spojenci zahájili operace pro znovudobytí Dunkerku 7. října
1944, kdy sem dorazila Druhá Kanadská divize, která po vítězství v Normandii
postupovala na severovýchod. Němci spatřovali v tomto městě opěrný bod, a proto
jej přeměnili na pevnost, kterou bránili až do 9. května 1945.25 Naši vojáci se bitvy
účastnili sdružení pod Československou samostatnou obrněnou brigádou.26
Do vlasti se Josef Janský vrátil jako štábní kapitán s mnoha vojenskými
3

Bitva u Dunkerque byla bitva druhé světové války mezi Spojenci a Německem na západní frontě během bitvy o
Francii a proběhla u Dunkerku mezi 24. květnem a 4. červnem 1940. Po podivné válce 10. května 1940 vypukla bitva o
Francii. …14. května německá skupina armád A prorazila v úseku Arden a rychle postupovala na západ k Sedanu, poté
se otočila severně k Lamanšskému průlivu, což Generalfeldmarschall Erich von Manstein nazval „srpový sek“ (známý
Žlutý plán, Mansteinův plán, v důsledku čehož obklíčil spojenecké síly.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Dunkerque
25
Ve Francii v přístavu Dunkerque německá jednotka kapitulovala 8. května 1945.
26

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunkerk
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vyznamenáními spolu s americkou armádou, která
osvobozovala republiku od západu. Cestou domů se
v Jižních Čechách seznámil se svou budoucí
manželkou. Krátce pak pobyl v Pustiměři, než ho
vojenské povinnosti v československé armádě
odvedly z rodné vesnice. Dále si zvyšoval kvalifikaci
studiem na válečné škole.
Jeho profesní situace se začala komplikovat po
roce 1948. Hned v následujícím roce byl z armády
propuštěn bez nároku na výslužné. Studium na
vysoké škole mu bylo předčasně ukončeno. Od té
doby se živil prací v dělnických profesích. V roce
▲ Učitel Jan Janský. Zdroj: Soukromý 1950 byl internován
archiv Mgr. Aleny Voldřichové.
v Táboře nucených
27
prací na Mírově , kam bylo posláno v rámci "Akce
D" v období mezi dubnem 1949 a červencem 1951
celkem 344 důstojníků armády, bývalých vojáků II.
odboje, kteří byli jako politicky nespolehliví
propouštěni stejně jako Josef Janský po Únoru 1948
z armády. 28 V téže době byla ze školství propuštěna
ze služeb školství i jeho manželka a bratr Jan, který
byl v krátké době také zatčený a vězněný jako
politicky nespolehlivý stejně jako Josef. „Otec i
strýc byli zavřeni neprávem a neradi o tom mluvili“,
posteskla si Janova dcera Mgr. Alena Voldřichová.
Nesmyslný a nenávistný úder proti
příslušníkům západního odboje po únoru 1948 byl ▲Soukromý archiv Mgr. Aleny
Voldřichové.
veden koordinovaně a se vší brutalitou. Jáchymov,
„hradčanský domeček“, Mírov – to byla nejproslulejší místa totalitní brutality. Tudy
27

Od konce roku 1948 měl komunistický režim možnost posílat své domnělé i skutečné odpůrce do táborů nucené
práce (TNP). Umožňoval to zákon 247/1948 Sb., který 25. října přijalo Národní shromáždění. Seznamy „osob
poškozujících hospodářství, asociálních živlů a politicky nespolehlivých“ připravovaly orgány Ministerstva vnitra,
především Státní bezpečnost, dále Akční výbory Národní fronty a orgány Komunistické strany Československa.
Schvalovaly je tzv. přikazovací komise působící při Krajských národních výborech. Zdroj:
http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/21/
Administrativní agenda: kartotéka zařazených osob, situační zprávy, materiály k akci KK-T-43, dotazníky chovanců
TNP, kartotéka příslušníků, kteří vykonávali službu v jednotlivých TNP, návrhy a výměry komisí, žádosti zařazených
apod. Zvláště upozorňujeme na materiály TNP Mírov, v němž byli internování bývalí důstojníci čs. armády. Zdroj:
http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-j1
28
Zdroj: http://www.totalita.cz/50/50_01_007.php
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prošli generálové Píka29 , Kutlvašr30, major Nechanský31 a stovky a tisíce dalších. Po
návratu zůstal v Jižních Čechách, kraji své manželky, natrvalo. Bydleli ve
Velharticích a Sušici. Josef Janský pracoval manuelně v zemědělství na sile, později
byl úředníkem. Manželka učitelka zpočátku také nesměla učit. Děti neměli, ale sami
nezůstali. Do konce života se o ně staral synovec, který byl lékařem.
V roce 1991 se dočkal Ing. Josef Janský plné rehabilitace, vrácení všech
vyznamenání a povýšení do hodnosti plukovníka v. v. Naštěstí se tak stalo ještě za
jeho života. Byly to Masarykovy a Benešovy ideály, za které bojovali a umírali naši
nejlepší lidé. V novém státě se tak trochu staly nepohodlnou přítěží. Náhlá smrt
plukovníka Janského má tak v sobě i cosi symbolického. Se zánikem společného
státu odešel i jeden z posledních aktivních nositelů jeho odkazu. Věnujeme mu proto
Tichou vzpomínku.
Podle článku Jiřího Koláře ze Sušických novin převzatého v únoru 1993
Vyškovskými novinami a internetových zdrojů uvedených v poznámkách zpracovala
Mgr. Anna Hrozová

29

Generál (armádní generál i. m.) Heliodor Prokop Píka (3. července 1897 Štítina – 21. června 1949 Plzeň) byl
československý voják a legionář významný představitel zahraničního československého protinacistického odboje a oběť
komunistického teroru.
30
Karel Kutlvašr (27. ledna 1895, Michalovice – 2. října 1961, Praha) byl československý legionář, důstojník a generál,
který velel Pražskému povstání. V srpnu 1914 se přihlásil do České družiny, zakládající jednotky budoucích
Československých legií. … Za hrdinství v bojích byl mnohokrát vyznamenán. …Za okupace byl členem odbojové
organizace Obrana národa. Za Pražského povstání převzal postupně velení nad povstalci a přijal kapitulaci německých
jednotek výměnou za jejich volný průjezd Prahou. … Krátce po Únoru 1948 byl z armády propuštěn a v prosinci 1948
dokonce zatčen. Byl obviněn z velezrady a roku 1949 odsouzen na doživotí. V roce 1960 byl po amnestii prezidenta
republiky propuštěn.
31

Jaromír Nechanský (prosinec 1916, Praha - 16. červen 1950, Praha) voják, dvojitý agent OBZ a CIA.

V letech 1942–1943 absolvoval řadu speciálních kursů (např. parakurs, kurs průmyslové sabotáže, kurs individuální
konspirační činnosti, kurs v ovládání Eureky a S–Phone atd.) a stal se velitelem skupiny PLATINUM-PEWTER. … V
říjnu 1947 se dočkal povýšení na mjr. a následně byl povolán jako posluchač do VŠV v Praze, kde po jejím absolvování
nastoupil jako profesor taktiky vyšších jednotek, ale v r. 1949 byl zatčen pro trestný čin vyzvědačství, velezrady a
spolčení proti republice k trestu smrti, ztrátě hodnosti a všech vyznamenání.
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STANISLAV KOZA
V Pustiměři se dne 31. března 1910 narodil Stanislav Koza, který odešel tajně
na Slovensko, aby se zde aktivně se zbraní v ruce postavil fašistům. Bojoval v
partyzánském oddílu Jána Ušiaka, nejdříve jako velitel družstva, později jako velitel
čety rozvědčíků. Společně s dalšími sedmi partyzány stál také u zrodu oddílu Jána
Ušiaka32, jemuž bylo krátce před odchodem na Moravu dáno jméno Jana Žižky z
Trocnova . 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky (nesprávně uváděna
jako Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova) byla největší vojenská jednotka
vedoucí partyzánský boj proti německým okupačním jednotkám v prostoru Čeladné a
Magury v Protektorátu Čechy
a Morava během 2. světové
války.
Na Moravu se dostali z
28. na 29. září 1944. Skrývali
se na Trojačce v chatě Klubu
českých turistů. Toto místo
bylo ale prozrazeno. V noci z
22. na 23. října, byla chata
Němci obklíčena a začal útok
na partyzány, ti rychle
ustoupili, ale lesní chata byla zničena a v ní i zásoby potravin, zbraní a střeliva. Nově
se partyzáni usadili pod vrcholem Kněhyně. V této složité situaci bylo nutné shánět
nové zásoby a čeladenští občané, například Oldřich Machander a Karel Winkler, jim
dodávali maso. Partyzáni tak mohli pokračovat v činnosti. 2. listopadu se měla
uskutečnit na Čertově Mlýně schůzka s jinými partyzány. Místo schůzky bylo však
prozrazeno a obklíčeno nacistickou hlídkou. Ján Ušiak a náčelník štábu Dajan
Bajanovič Murzin byli těžce zraněni. Právě v domě Oldřicha Machandra našel Ušiak
azyl. Němci 3. listopadu 1944 obklíčili dům Machandrových. Přesunu neschopný
▲ Kounicovy koleje. Zdroj: www.cz.wikipedie.org.

32

Jejím prvním velitelem byl Ján Ušiak. Narodil se dne 5. října 1914 v Budiné na Slovensku. Do roku 1938 byl
vojákem Československé armády, po rozbití Československa se vrátil na Slovensko do Bakty, která však připadla
Maďarsku, a protože se mu nepodařilo získat slovenské státní občanství, musel narukovat do maďarské armády, se
kterou bojoval na východní frontě. V roce 1942, přechází Ján Ušiak na stranu Ruska. Do Protektorátu Čechy a Morava
se vrací již jako partyzán. Po dvou neúspěšných pokusech o překročení protektorátní hranice se Ušiak dostává přes
hranice definitivně 15. října 1944 za pomocí domácích vlastenců. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_brig%C3%A1da_Jana_%C5%BDi%C5%BEky_z_Trocnov
a
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Ušiak, aby se nedostal do rukou Němců, se zastřelil.33
Oldřicha Machandera a Karla Winklera Němci
popravili.
Popraveno
nebo
odvedeno
do
34
koncentračních táborů bylo i asi dalších 27 lidí.
Jedním z hrdinů brigády Jana Žižky byl i
Stanislav Koza, který při jedné z bojových akcí, aby
umožnil ústup hlavním silám oddílu, se rozhodl
zdržovat společně s několika dalšími partyzány postup
nepřítele palbou. Při jejím opětování Němci byl
zadržen a zajat. Byl odvlečen do Moravské Ostravy,
odkud byl předán do Kounicových kolejí v Brně.
Během věznění zůstal statečný a neoblomný. Dne 15.
1edna 1945 byl vyveden ze své cely na dvůr
Kounicových kolejí a tam popraven. Jeho poslední
pozdrav a vzpomínka patřila jeho rodným a známým
v jeho rodné obci Pustiměři.35

▲ Ján Ušiak. Zdroj:
„JanUsiak“
od
Open
–
http://www.velkekarlovice.cz/main.ph
p?pg=5005. Licencováno pod Volné
dílo via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:JanUsiak.jpg#/media/File:JanUsiak
.jpg

Mgr. Anna Hrozová

33

V Čeladné a v dalších obcích vyhlásili stanné právo, ve čtvrtek 23. listopadu 1944 popravili na dolní Čeladné oba
pomocníky partyzánů. V té chvíli se ukázalo, jak prozíravé bylo vyslat partyzánské organizátorské oddíly do
Hostýnských a Vizovických vrchů pod vedením I. P. Stěpanova a V. Švecova - Grekovského. Tam se napojily na místní
odbojové skupiny a spolupracovali dokonce ze západním desantem Wolfram velitele kpt. Otiska. Jádro brigády se stále
přesouvalo mezi Bystřicí pod Hostýnem, Valašským Meziříčím, Vsetínem, Vizovicemi, Zlínem až k Valašským
Kloboukům. Z původních asi 350 mužů, kteří přešli ze Slovenska, vzrostla síla brigády na téměř 1400 bojovníků na
konci války, kdy se podíleli na boji za osvobození Zlína, Vsetína, Vizovic a jiných obcí v regionu Valašska. Partyzáni
nejen z brigády J. ŽIŽKY jsou v současnosti opomíjenou silou, jenž se na území silně obsazeném zkušenými silami SS
a jiných jednotek německé branné moci, chopili zbraní a více než půl roku snášeli útrapy partyzánského života. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_brig%C3%A1da_Jana_%C5%BDi%C5%BEky_z_Trocnov
a
34
Nevíme, zda právě tato akce se stala osudnou i našemu spoluobčanovi Stanislavovi Kozovi.
35
Po stopách protifašistického odboje na Vyškovsku. Zpracoval Ing. Zdeněk Kletečka, K tisku povoleno odborem
kultury ONV ve Vyškově, čj. 150/87 ze dne 14. 4. 1987, rok vydání 1987,Tisk, knižní výroba, n. p. Brno, závod 5,
provoz 53, Vyškov, Účelová publikace pro vnitřní potřebu.
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Redakční omluva:
V minulém zimním čísle Pustiměřského zpravodaje byla v popisce obrázku při
článku o besedě s důchodci nesprávně uvedena informace, že prvním porevolučním
starostou obce Pustiměř byl zvolen pan Jan Všetula.
Prvním porevolučním starostou byl zvolen pan Miroslav Judas, který byl
předsedou Místního národního výboru v Pustiměři už v předrevolučním období. Pan
Jan Všetula byl tedy druhým porevolučním starostou.
Omlouvám se tímto panu Miroslavu Judasovi.
Mgr. Anna Hrozová

▲ Jarní lazárek pořádaný MC Stonožka. Foto: Anna Hrozová.

▲ Velikonoční jarmark v naší ZŠ. Foto: A. Hrozová.

▲ Pálení čarodějnic a stavění máje. Foto: A. Hrozová.
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▲ Žáci ZŠ a MŠ Pustiměř na Obecním plese v Pustiměři dne 7. 2. 2015. Foto: p. Vlček

▲ Absolventi ZŠ a MŠ Pustiměř 2014/2015. Horní řada zleva: Tomáš Jachan, Petra Krejčiříková, Martin
Šedovič, Adéla Přibylová, Tadeáš Polák, Michal Zorek, Radim Klanica, Petra Drmolová, Ludmila Machová,
Veronika Jenáčková, Mgr. Vlastimil Smékal – třídní učitel, prostřední řada zleva: Kateřina Drmelová, Tereza
Barátová, Alena Řeháková, dolní řada zleva: Karolína Messnerová, Jorge Martínez Puche, Vasili Čechal, Filip
Trávníček, Tereza Zourková, Ondřej Malý, Daniel Čudovský, Kryštof Pittner, leží Marek Šich. Foto: Kateřina
Smejkalová.
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▲ Snad to nebyly ostatky poslední. Horní řada zleva: Zdeněk Šedovič, Jiří Petříček, Zbyněk Pořízek, Marek
Kalvaster, Martin Maděra, Eva Dvořáková, Vlastimil Smékal, Kristýna Hučíková, Radim Krampl, Lucie
Bednářová, Pavel Indrych, dolní řada zleva: Marek Rozehnal, Radek Kavečka, Petr Snídal, Jiří Snídal. Foto:
Anna Hrozová.

▲ Workoutové hřiště inspiruje. Mladí hoši dobrovolně posilují pod vedením Lukáše Loníčka. Foto: Anna
Hrozová.
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