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▲ Rozsvěcení vánočního stromečku (29. 11. 2015). Foto: Anna Hrozová.

▲ Vystoupení žáků u stromečku v místní MŠ (15. 12. 2015).
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DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2015
V OBECNÍ KNIHOVNĚ V PUSTIMĚŘI
I v tomto pololetí byla činnosti knihovny velice bohatá. Akce pro naše klienty
jsme připravili ve spolupráci se Čtenářským klubem Crhy a Strachoty a za podpory
Obce Pustiměř, starosty Mgr. Miloše Nevřaly, místostarosty Milana Hynšta a dalších
pracovníků
Obce
Pustiměř, MŠ a ZŠ
Pustiměř, zvláště Mgr.
Miroslavu Zourkovi a
Mgr. Jiřímu Bubeníkovi a
ZUŠ Ivanovice na Hané,
detašované
pracoviště
Pustiměř, hlavně Yvoně
Lacinové, Janě a Bc.
Lukáši Krejsovým, Aleši
Zemanovi a dobrovolným
spolupracovníkům
knihovny:
Věrce
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou. Foto: Anna
Kučerové,
Mirce ▲
Hrozová.
Jandlové, Jiřince a Aničce
Sedlákové, Olze Melounové, Ing. Jitce a Leonce Strouhalové, Simoně Koutníčkové,
Ing. Arnoštu Jandlovi, Vilémovi Pražienkovi, Doc. Ing. Dušanovi Rosovi CSc.,
Milanu Hoškovi a Petru Spáčilovi. Všem výše jmenovaným děkujeme za spolupráci a
podporu.
Akce v knihovně od 1. července do 31. prosince 2015:
5. 8.

Fimo ptáčci, lžičky a ozdoby s paní Věrkou Kučerovou.

8. 9.

Karikatury Viléma Pražienky, 2. část.

22. 9.

Maňásky s Ing. Jitkou Strouhalovou ponožkové

2.10.

Připravili jsme soutěž pro čtenáře naši základní školy.

9. 10.

Adventní věnečky z keramiky s paní Simonou Koutníčkovou

13.10.

Kresby na volné téma: starší skupina dětí ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované
pracoviště Pustiměř.

20.10.

Hříbky nejmenších C
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22.10.

Beseda s důchodci v Adélce.

23.10.

Glazování adventních věnečků s paní Simonkou Koutníčkovou

28.10.

Výstavka keramických adventních věnečků.

30.10.

Svícínky s Věrkou Kučerovou

6. 11.

Náhrdelníky a náramky s Jiřinkou Sedlákovou.

13.11.

Šachy s panem starostou Mgr. Milošem Nevřalou v knihovně. První byl Zdeněk
Kleveta, druhý Jakub Marvan a třetí Jiří Pilát.

20.11.

Vánoční tvoření s Mirkou Jandlovou: panenky a andílci.

23.11.

Výstavka Ing. Arnošta Jandla: kresby zvířat podle fotografií a obrázků Ivy Hüttnerové.

22.11.

Koncert učitelů ZUŠ Ivanovice na Hané v ivanovickém kulturním domě. Výroba
předlohy na písmenka pro jejich vystoupení.

27.12.

Soutěž FIFA virtuálně: První byl Jakub Marvan, druhý Jiří Černý a třetí Dominik
Strouhal.

30.11

Výstavka andělů v knihovně.

4.12

V knihovně jsme si postavili Betlém, nastrojili stromeček a povídali o Mikuláši a
významu Vánoc.

11.12.

Sněhuláčci s Jiřinkou Sedlákovou.

21.12.

Vánoční tvoření s Ing. Jitkou Strouhalovou a Olgou Melounovou, vyráběli jsme
hvězdičky z korálků a papíru a andílky z peří, a půjčování knih s koledami s dětmi ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř.

22.12.

Divadélko Kašpárek v knihovně předvedlo pohádku Popelka.

▲ Soutěžící, kteří dokončili virtuální turnaj FIFA v knihovně. Foto: Anna
Hrozová.
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Mimo
program
knihovny jsme navštívili i
akce dalších organizací
v Pustiměři. Od pátku 28.
do neděle 30. srpna 2015
rodiče s dětmi stanovali za
hasičkou. Pro děti bylo
připraveno množství her a
soutěží stezka odvahy,
promítání
pohádek,
sobotního
večerního
programu
se
mohli
zúčastnit
i
ostatní
obyvatelé a návštěvníci

obce, a v neděli při 35°C dokonce sněžilo. Zaměstnanci ZŠ a MŠ v Pustiměři o
prázdninách připravili školu na návrat dětí. V úterý 1. září 2015 se děti v novém
školním roce vydaly poprvé do naší základní školy. Zde byly srdečně přivítány,
seznámily se s novými učiteli a dalšími pracovníky školy, a pak se vydaly do svých
tříd. Nejsvátečněji se cítili rodiče se svými ratolestmi v první třídě, kde děti složily
slib žáka první třídy, vyslechly si krátké kulturní představení starších spolužáků a
pozdrav pana starosty. Převzaly si školní pomůcky, a pak se vydaly se svými rodiči
domů.
Také třídy mateřské školy se zaplnily našimi nejmenšími. Pěkně vyzdobené
třídy jim daly zapomenout, že jejich rodiče se na několik hodin ztratili. Do tříd svých
učitelů ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř, se dostavili i naši
mladí umělci, aby si domluvili
čas své výuky uměleckých
předmětů.
Reminiscencí
na
prázdniny byl 12. září 2015
orientační závod s
GPS
naváděním,
pořádaný
TJ Pustiměř. Ing. Jan Kuchtíček
poctivě připravil podklady na
cestu, škoda jen, že přišlo tak
málo dětí.
Fotbalový pátek jsme
mohli navštívit 11. 9. 2015 na
pustiměřském hřišti. Malí i velcí
fotbalisté bojovali i trénovali
jako o život. Nejmenší z nich
měli příležitost přinést si domů ▲ Čertů se nabály ani nejmeší děti. Asi byly všechny po celý rok
putovní pohár ze soutěže v hodné. Foto: Anna Hrozová.
Ivanovicích na Hané.
19. září 2015 MC Stonožka v Pustiměři pořádala podzimní bazárek, kde mohli
rodiče doplnit za přívětivý peníz šatník svým malých potomků.
V pátek 9. října 2015 jsme navštívili za hasičskou zbrojnicí ekoodpoledne se
soutěžemi a sázením stromu přání u čističky, pořádaný Pustiměřskými hasiči a ZŠ a
MŠ Pustiměř za podpory obce Pustiměř.
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▲ Rozsvěcení vánočního stromu v pruském parku. Foto: Anna Hrozová.

V týdnu od 20. do 24. 10. 2015 nás navštívili pracovníci brněnského rozhlasu,
aby seznámili s pamětihodnostmi a životem občanů v naší vesnici ostatní obyvatele,
především v Jihomoravském kraji.
25. října 2015 jsme s MC Stonožka a ZŠ a MŠ uspali zvířátka. S MC Stonožka
jsme si i vyrobili v restauraci Adélka 15. 11. 2015 pěkné vánoční dekorace.
2. 11. 2015 jsme vzpomněli Památku zesnulých a 11. 11. 2015 v 11 hodin za
účasti příslušníků vojenské posádky ve Vyškově Památku veteránů všech válek.
Čertohrátky, pořádané SDH Pustiměř, jsme navštívili 28. 11. 2015, bylo to
pozdní odpoledne plné soutěží a odměn za správné splnění úkolů. Děti si užily
příjemné chvíle s celou tlupou strašidelných čertů. Všechny byly velice statečné.
S těmito, ale i dalšími čerty, jsme se, i s Mikuláši a anděly, setkávali i 5. 12., kdy naše
nejmenší přišli podarovat v předvečer svátku sv. Mikuláše.
Vánoční stromeček jsme rozsvítili 29. 11. 2015, spolu s dětmi a učiteli, z MŠ v
Pustiměři a ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř. Přednesly a
zazpívaly nám spoustu zimních a vánočních básniček a písniček. Pan starosta Mgr.
Miloš Nevřala nám popřál poklidný adventní čas, pěkné Vánoce a zdraví, štěstí a
úspěchy v novém roce.
Na konci roku jsme v kostele sv. Benedikta poděkovali za vše pozitivní, co
nám přinesl rok 2015. Silvestr jsme oslavili spolu s SDH Pustiměř slavnostním
ohňostrojem na hřišti za hasičskou zbojnicí.
Děkujeme všem spolupracovníkům a organizacím za příjemné chvíle, které
jsme spolu prožili jak v knihovně, tak i mimo ni. Do nového roku přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
Mgr. Anna Hrozová
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NAVŠTÍVILI NÁS
O prázdninách 9. srpna 2015 jsme na hřišti za hasičskou zbrojnicí opět přivítali
cirkus Carneval. Viděli jsme drezůru
malých psíků, žonglérské umění a kouzlení
jeho artistů. Vrcholným číslem bylo
balancování na pěti válcích. Nezapomněli
ani na děti. Zapojili je do kouzelnických
čísel a legračních scének. Za odměnu
dostaly sladkou odměnu. Děti i dospělí se
dobře bavili.
▲ Vrcholným číslem bylo balancování na pěti
válcích. Foto: Anna Hrozová.

Již podruhé nás 15. listopadu 2015
navštívilo Zdounecké divadlo, jehož

kmenovou členkou je naše
spolužačka ze Zelené Hory
Jaroslava Zabloudilová, rozená
Vašíčková, která nejen hrála
několik rolí, ale i namalovala
kulisy a šila také kostýmy. Hra
Holoubek i přes vážnější téma
byla plná narážek a asociací
prohřešků minulosti s aktuálními
problémy v naší společnosti.
Škoda jen, že svěží výkon ▲ První zprava je rodačka ze Zelené Hory Jaroslava
Zabloudilová, rozená Vašíčková v představení Holoubek. Foto:
sledovalo tak málo diváků.
Anna Hrozová.
Posledním představením, které se konalo v naší Sokolovně 21. listopadu 2015
před pojistnou událostí, byla Dívka na koštěti podle stejnojmenného filmu v úpravě
pro jeviště v podání tučapského
ochotnického divadla Apollo.
Nápadité zvládnutí různých
trikových problémů vyvolávalo
salvy smíchu a nakonec dlouhý
potlesk
přeplněného
sálu.
Všichni malí i velcí odcházeli
spokojení.
▲ Na jevišti v autě. Foto: Anna Hrozová.
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▲ Parkety na sále v Sokolovně vzaly
za své a musely se odvézt. Foto: Anna
Hrozová.

Nikdo z nás netušil, že sérii kulturních
programů již následujícího dne ukončí nehoda
vodovodního potrubí na sociálním zařízení. Jediná
prasklina způsobila, že do sálu Sokolovny natekla
voda do výše pěti
centimetrů a zničila
parkety,
kterými
byla obložena jeho
podlaha. Na nápravě
situace se intenzivně

pracuje.
Posledním divadelním představením v roce
2015, které jsme mohli v Pustiměři
vidět, byla 22. prosince Popelka
v podání
loutkového
divadla
„Kašpárek“
z Brna.
V obecní
knihovně v Pustiměři ji předvedli
Doc. Ing. Dušan Rosa, CSc, Milan
Hošek a asistent Petr Spáčil. Loutky
byly velice krásně vyvedeny, autorem
jejich návrhu i realizace je Doc. Ing.
Dušan Rosa, CSc. Děti se
▲ Děti hladily loutky a nejraději by si je vzaly domů. Foto:
Anna Hrozová

s postavičkami tak sžily, že je
nechtěly opustit. Nejraději by si je
rozebraly domů. S vánočně povznesenou náladou odcházeli vstříc Vánočním
prázdninám i jejich rodiče.
Mgr. Anna Hrozová

PODZIMNÍ BESEDA S NAŠIMI DŘÍVE NAROZENÝMI
Obec Obec Pustiměř, Svaz postižených civilizačními chorobami, Červený kříž,
Čtenářský klub Crhy a Strachoty a Obecní knihovna v Pustiměři pořádali 22. října
2015 besedu s našimi dříve narozenými spoluobčany. Schůzi otevřel starosta Obce
Mgr. Miloš Nevřala, který všechny přivítal.
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Děti
z mateřské
školy přednesly krátké
pásmo
písniček
a
básniček a přítomným
babičkám a dědečkům
rozdaly drobné dárky,
které jim se svými
učitelkami
vyrobily.
Vystřídali je svěřenci
Aleše Zemana a Jany a
Bc. Lukáše Krejzových,
kteří zahráli skladbičky,
▲ Děti z mateřské školy přednášely a zpívaly. Foto: Anna Hrozová.

jež se pod jejich vedením
naučili. Všechny děti byly odměněny potleskem a radostnými úsměvy přítomných
diváků.
Starosta obce Mgr. Miloš Nevřala a místostarosta Milan Hynšt přítomné
seznámili s aktivitami Obce Pustiměř. S uspokojením konstatovali, že byla vyřešena
problematická majetková otázka inženýrských sítí a komunikací v nové zástavbě.
Oznámili také, že v nejbližší době započnou práce na rozšíření mateřské školy
v areálu „Staré“ školy na č. p. 85 a že bude změněna koncepce vybavení zahrady
mateřské školy tamtéž. Bude využívat pouze ekologické materiály a vybavení,
v němž budou děti moci i pozorovat přirozený život drobných živočichů.

▲ Děti místního detašovaného pracoviště ZUŠ Ivanovice na Hané zahrály pěkné
skladbičky. Foto Anna Hrozová.
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▲ Představitelé Obce přítomné seznámili s aktivitami jejího vedení. Foto: Anna Hrozová.

Poté jsme si prohlíželi fotografie pořízené na rozmanitých akcích konaných
v období od posledního setkání, doplněné krátkou informací o dění na nich.

▲ Paní Simona Gottwaldová povídala o kosmetice, manikúře a pedikúře. Foto: Anna Hrozová.

Na minulém setkání jsme si slíbili, že
nám paní Simona Gotwaldová bude povídat o
možnostech a užitku kosmetiky, manikúry a
pedikúry ve vyšším věku. Nejvíce účastníky
zajímalo, jak si mají ošetřovat nohy, aby
předešli bolestivým komplikacím chůze.
Po chutném občerstvení zahrál všem na
svou harmoniku a zazpíval oblíbené písničky
Karel Marák.
„Členové Svazu postižených civilizačními
chorobami se zaregistrovali pod novým jménem
s novou náplní činnosti zaměřenou hlavně
10

▲ Na harmoniku zahrál Karel Marák. Foto:
Anna Hrozová.

na potřeby dříve narozených občanů,“ říká paní Marie Šedovičová. „Od června 2015
pracují jako Klub seniorů.“ Zájemci o členství si mohou vyzvednout přihlášky u
paní Jaroslavy Klevetové.
Mgr. Anna Hrozová

NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE
23. října 2015 jsme s žáky naší MŠ a ZŠ prožili Den kouzel. Děti si připravily
překrásné masky, ani učitelé se nenechali zahanbit. Větší děti vyřezávaly obličeje do
dýní, pomáhaly i těm nejmenším. V 11 hodin se maskovaný průvod vydal na
vycházku do okolí škol.
Večer jsme si v podání dětí vyslechli povídání a spoustu písniček. Po setmění
jsme společně rozsvítili všechny strašidelné dýně. Ve škole na nás čekala velice
chutná dýňová polévka. Chodbami nás provázely strašidelné postavy. Ve společném
prostoru v 1. patře nás čekalo chutné cukroví mnoha druhů, které nám připravily děti
se svými maminkami a babičkami. Bylo to velice příjemné setkání.

▲ Děti si na večer před rozsvěcením dýní pod vedením učitelky Mgr. Ireny Znojové připravily pěkný
program. Foto: Anna Hrozová.
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Trend odklonu dětí od tištěné literatury se projevuje také v naší obci. Zkrátka
většina dětí málo čte. Z toho důvodu jsme se rozhodli jejich čtenářské úsilí podpořit,
proto Obecní knihovna v Pustiměři a ZŠ a MŠ v Pustiměři za podpory Obce Pustiměř

▲ Děti v průvodu předvedly spoustu zajímavých masek. Foto: Ing. Jitka Strouhalová.

připravily pro čtenáře od 1. do 9. třídy ZŠ a MŠ Pustiměř soutěž. Žáci si zapisují
knihy, které přečetli v období 1. září 2015 do 15. května 2016. Každou knihu uvedou
názvem, jménem autora, rokem vydání a výčtem hlavních postav beletrie nebo
skutečností u naučné literatury. Jednou až pěti větami nastíní obsah, nebo jeho části,
která je nejvíce zaujala.
Každou takto zapsanou knihu označí čísly, podle vybraných kritérií, jimiž ji
budou charakterizovat její obsah. Knihy vypůjčené v knihovně jsou zvýhodněny
několika body.
Soutěž proběhne ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli českého jazyka.
Hlavním garantem za školu je Mgr. Jiří Bubeník a za knihovnu Mgr. Anna Hrozová.
Děti čeká slavnostní zakončení soutěže a příjemná odměna.
Mgr. Anna Hrozová
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ŽÁKOVSKÝ ZÁJEZD DO ANGLIE SE VYDAŘIL
V termínu od 10. do 16. listopadu 2015 se zúčastnilo 39 žáků 6. až 9. ročníku a
4 pedagogové naší školy zahraničního zájezdu do Anglie. Všichni byli ubytovaní
u rodin ve stopadesátitisícovém univerzitním městě Oxfordu, které leží asi 100 km
západně od Londýna.
Cena zájezdu byla tentokrát pro žáky velmi příznivá. Z dotací Evropské unie
měli totiž hrazenou dopravu, ubytování a služby průvodce.
Účel zájezdu nebyl pouze poznávací, žáci totiž absolvovali i devítihodinový
jazykový kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími.
A co jsme všechno prožili během pěti dnů strávených na Britských ostrovech?
Začtěte se do následujících řádků …
1. den: Do centra Londýna jsme dorazili po více než 20 hodinách jízdy
autobusem před osmou hodinou ranní místního času. Vystoupili jsme poblíž obřího
kola London Eye, která je umístěno na břehu řeky Temže. Odtud je krásný výhled na
hodinovou věž Big Ben a budovy Parlamentu (Houses of Parliament). Naproti
parlamentu se nachází majestátní katedrála Westminster Abbey, ve které probíhají
korunovace a pohřby královské rodiny.
Prošli jsme kolem sídla premiérů na Downing Street, královské jezdecké gardy
Horse Guards, dále přes
St. James Park s vodním
ptactvem

k

sídlu

královny

–

Buckinghamskému
paláci.

Dalšími

zastávkami byly čínská
Soho,

Covent

Garden

–

centrum

kejklířů

s

čtvrť

▲ Pohled na budovu Parlamentu a Big Ben z Londýnského kola.
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trhem

a

Trafalgarské náměstí s 52 m vysokým sloupem se sochou admirála Nelsona. Zde
probíhal i živý koncert ke dni vojenských veteránů.
Závěr dne patřil dvěma oblíbeným turistickým atrakcím. Půl hodinku jsme se
točili v obrovském 135 m vysokém kole London Eye, odkud je krásný výhled na
Londýn. Poslední zastávkou byla návštěva strašidelného domu London Dungeon,
která některé „pěkně“ vyděsila.
O půl šesté jsme vyrazili směr Oxford, k přechodnému domovu dětí. Po
vyčerpávajícím dni všichni kvůli dopravní zácpě téměř tři hodiny dlouhou cestu do
rodin prospali a pan řidič tak spokojeně konstatoval, že takové ticho ještě nezažil ☺.
Kolem deváté hodiny si rodiny s úsměvem vyzvedly všechny děti.
2. den: Dopoledne jsme strávili ve škole, kde měly děti od 8:30 do 13:00 první
část výuky anglického jazyka s rodilými lektory. Byli rozděleni do třech skupin a v
každé skupině se během dne vystřídali tři různí lektoři. S výukou panovala všeobecná
spokojenost.
Odpoledne patřilo prohlídce univerzitního města Oxfordu. Většina turistických
atrakcí má spojitost právě s místní univerzitou, která je nejstarší v Anglii. Nachází se
zde celkem 38 kolejí. Jednou z mnoha, které jsme viděli, byla Christ Church, která je
jednou z největších. Kolej je poslední dobou známá i díky tomu, že se v jejích
prostorách natáčely filmy o kouzelnickém učni Harrym Potterovi. Známými

▲ Areál Christ Church College.
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památkami jsou i čítárna Radcliffe Camera nebo univerzitní kostel Panny Marie.
Další zastávkou bylo PittRivers Museum, kde jsou k vidění antropologické,
archeologické a etnografické sbírky.
3. den: Tento den děti absolvovaly Oxford ☺ a obdržely certifikáty o
absolvování kurzu angliclého jazyka.
Odpoledne jsme strávili v městečku Windsor, které leží 30 km západně od
Londýna. Windsor je znám především stejnojmenným hradem, který je
monumentálním sídlem britských panovníků. Při vstupu do hradu nás čekala
důkladná osobní prohlídka, jakou znáte například z letištních kontrol. Museli jsme
odložit všechny věci (hodinky, mobily, pásky, …) a projít bezpečnostním rámem.
Všichni prošli ☺ Poté následovala prohlídka. Úchvatné byly hlavně interiéry zámku.
Jsou honosné, bohatě zdobené, s řadou obrazů ilustrujících britskou historii. Bohužel
se s vámi o tyto prožitky nemůžeme obrazem podělit, protože zde byl zákaz focení.
Den jsme zakončili procházkou městečkem a nakupováním dárečků.
4. den: Provázelo nás typické ostrovní počasí s neustálým deštěm. Na
programu byla prohlídka Blenheimského paláce a návštěva oblasti Cotswolds s
typickými domy s vápence.
Blenheimský palác je opulentní venkovské stavení, které patří od 18. století
rodu Churchillů, kteří ho dostali darem od Královny Anny. Narodil se zde i bývalý

▲ Společné foto před Blenheimským palácem.
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britský ministerský předseda Winston Churchill. Palác je na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Je obehnán rozsáhlým anglickým parkem, kterým
jsme si udělali ranní procházku.
Oblast Cotswolds je poseta městečky s medově zbarvenými domy, které byly
postaveny z místního vápence. Navštívili jsme městečka Stow-on-the-Wold a
Bourton-on-the-Water. Ve Stow na nás čekalo překvapení ve zdejším kostele, kde
místní dámy ve svém volném čase již tradičně pletou různé výrobky. Tentokrát pletly
šály pro uprchlíky. Bourton nám připomínal italské Benátky, neboť místní říčka
protéká pod malebnými klenutými mosty.
5. den: Po včerejším deštivém dni a větrné deštivé noci jsme měli obavy, aby
nám počasí nezkazilo i další, poslední den. Čekala nás totiž druhá část celodenní
návštěvy Londýna. Zaparkovali jsme ve čtvrti Greenwich v blízkosti O2 areny, kde se
konají koncerty a sportovní akce. Odtud jsme metrem přejeli do čtvrti City, která je v
současnosti baštou obchodu a financí. Zde pak začala naše procházka po obou
březích řeky Temže, během které jsme zhlédli řadu památek: hrad Tower of London,

▲ V pozadí ústřední část Londýna zvaná „City“.

kde se nachází korunovační klenoty, přešli jsme neogotický most Tower Bridge, v
jehož blízkosti je na Temži zakotven křižník z 2. sv. v. Belfast, Shakespearovo
divadlo Globe, první protestantskou katedrálu – katedrálu sv. Pavla (St Paul's
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Cathedral), galerii moderního umění Tate, most Millenium Bridge, který byl
slavnostně otevřen v r. 2000 a další atrakce.
V akváriu Sea Life London Aquarium jsme obdivovali několik set druhů ryb
rozdělených do tematických zón. Návštěvu Londýna jsme si zpříjemnili plavbou po
Temži a to od London Eye do Greenwiche. Na závěr jsme zde uskutečnili krátkou
prohlídku námořního muzea National Maritime Museum. Poté jsme cestovali vlakem,
který neměl žádného strojvůdce a následně metrem zpět k O2 areně, kde nás čekal
autobus. V 19 h místního času jsme se vydali plní zážitků na cestu domů. Londýn i
dálnice byla téměř bez provozu, takže za 1,5 h jsme byli ve Folkestonu a po důkladné
prohlídce, kdy v autobuse celník nenašel žádnou bombu, jsme mohli pokračovat
tunelem do francouzského Calais.
Mgr. Vlastimil Smékal
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům zájezdu za příjemně
strávený pobyt. Paní průvodkyni za spoustu zajímavých informací, pánům řidičům za
bezpečnou jízdu, dětem až na drobné výjimky za pečlivé dodržování organizačních
pokynů a pedagogům za organizaci této akce. Poděkování patří i vedení školy za
zajištění zájezdu za velmi přijatelnou cenu s využitím grantu EU. Věříme, že se
dětem zájezd líbil a obohatily se o spoustu nových a zajímavých prožitků.
Za kolektiv doprovázejících pedagogů Mgr. Vlastimil Smékal.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU V NAŠÍ MŠ
Jak už to bývá, rok se s rokem sešel a nastal vánoční čas. Společně s dětmi
jsme si užili předvánoční čas plnými doušky. Vyzdobili jsme si třídy, naučili se
spoustu koled a čekali na den, kdy Ježíšek přijde i do naší školky. 15. a 16. prosince
2015 se ve všech třídách naší MŠ uskutečnilo vystoupení u stromečku. Byli zváni jak
rodiče dětí, tak i všichni přátelé školy. Po vystoupení dětí pod dohledem paní
učitelek, si rodiče společně s dětmi vyrobili jednoduchý výrobek, který si odnesly
domů. Toto malé tvoření bylo provoněno, jak cukrovím, které si děti přinesly, tak i
17

▲ Vánoční tvoření v MŠ Pustiměř.

krásnou vánoční atmosférou. Pak už jsme jen čekali, jestli nám přes noc Ježíšek
nadělí pod stromeček nějaké ty dárečky. Všichni jsme se ráno do školky těšili ještě
víc, než obvykle. Pod stromečkem na všechny děti čekala spousta dárečků a dokonce
každý dostal jeden dáreček, který si mohl odnést domů.
Kolektiv MŠ

ZE ŽIVOTA ŽÁKŮ I UČITELŮ NAŠÍ ZUŠ
Děti ze ZUŠ
Ivanovice
na
Hané, detašované
pracoviště
Pustiměř,
nakreslily
a
namalovaly
pod
vedením
Yvony
Lacinové spoustu
překrásných
obrázků, které jsme

▲ Malí pustiměřští pištci. Foto: Anna Hrozová.
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mohli vidět v pustiměřské knihovně. Letos
poprvé o adventu postavily u obchodu Na
domečku jednoduchý papírový Betlém vlastní
výroby. Jako každoročně vystavovaly spolu
s výtvarníky vyškovské ZUŠ svoje práce a
ceněné betlémy v Infocentru ve Vyškově.
Jejich betlém můžeme vidět i v naší knihovně.
Učitelé se svými žáky v Pustiměři
připravili také vánoční koncert se spoustou
skladeb, ale nepřálo jim. Nejen že byl
poškozený sál místní Sokolovny únikem vody
a nebylo možné ho využít, ale i mnoho dětí
onemocnělo kvůli sychravému počasí. Díky
tomu jsme sice slyšeli 8. prosince 2015 ve
třídě horní budovy naší ZUŠ méně skladeb, ▲ Žáci i rodiče se rozloučili s MgA. Janou
Bařinkovou. Foto: Anna Hrozová.
ale vystupující děti předvedly opravdu pěkné
výkony, jimiž navodili svým posluchačům vánoční náladu.
I při třídních besídkách jsme slyšeli samé dobře vedené děti s překrásnými
skladbami, které si připravily pro svoje nejbližší. Metodicky je vedli Aleš Zeman, Bc.
Lukáš a Jana Krejsovi, Yvona Lacinová, Monika a Zdeněk Spáčilovi, oba DiS a
MgA. Jana Bařinková, Ph.D., s níž jsme se na nějaký čas rozloučili, aby mohla splnit

▲ Koncert učitelů v Ivanovicích na Hané. Varhany Barbora Sedláková, Zpěv MgA. Jana Bařinová, Ph.D.
a hoboj MgA. Kamil Sedlák, ředitel školy.
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svou rodičovskou povinnost. Přejeme jí, aby vše proběhlo pořádku, a těšíme se na její
návrat.
ZUŠ Ivanovice na Hané každoročně zajišťuje pro svoje studenty i vstupenky
na vystoupení zajímavých hudebních těles a známých virtuózů za zvýhodněné ceny.
Například 13. října 2015 jsme vyslechli velice technicky náročné skladby v podání
Pavla Šporcla s názvem „Pocta Paganinimu“. Byl to úchvatný zážitek.
Koncert ZUŠ Ivanovice na Hané v ivanovickém kulturním domě jsme
navštívili 22. listopadu 2015. Slyšeli jsme překrásné skladby v podání učitelů, kteří se
věnují našim dětem na pustiměřském detašovaném pracovišti. Z našich učitelů nám
zazpívala MgA. Jana Bařinková, Ph.D. a Monika Spáčilová DiS. Zahráli nám
Barbora Sedláková na varhany a klavír, MgA. Jana Bařinková, Ph.D. na klavír, Bc.
Luboš Krejsa na klavír a bicí, Aleš Zeman na saxofon, Zdeněk Spáčil, DiS, na trubku
a MgA. Kamil Sedlák na hoboj. Spolu s nimi zahrály na svoje nástroje nejlepší
z jejich svěřenců. Yvona Lacinová spoluvytvářela vizuální stránku akce. Celé
vystoupení se neslo v humorném duchu. Na scénkách se podíleli všichni učitelé.
Prožili jsme pohodovou nedělní hodinku.
Mgr. Anna Hrozová

FK PUSTIMĚŘ SE POKUSÍ NA JAŘE ROZČEŘIT
POSTUPOVÉ VODY
Vážení spoluobčané,
Fotbalový klub Pustiměř dostal opět možnost své
prezentace

v tomto

pravidelném

vydání

Pustiměřského

zpravodaje. Rád bych toho využil, ale není jednoduché se stále
neopakovat. Ta zásadní, každoroční náplň fotbalového klubu je
prakticky stejná a číst si stále o tom samém může být nuda. Ti,
které fotbal v Pustiměři opravdu zajímá, si vždycky to svoje najdou, ale často si kladu
otázku, jak nebo čím přitáhnout i pozornost občana Pustiměře, který sice registruje
existenci našeho fotbalového klubu pouze ve svém podvědomí, avšak sport jako
takový jej prakticky nezajímá. Někteří si možná všimnou až veřejně mediální
prezentace mimořádných úspěchů klubu, či jeho jednotlivců. Některé by však
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možná trklo až přistání UFO v areálu fotbalových hřišť… Berte prosím tuto moji
dedukci jako nadsázku. Odpověď je pouze jedna jediná. Nelze být idealistou, a čekat
nemožné. Pokud chce, musí si k nám každý najít svoji cestu sám. Je naším společným
klubovým přáním, aby se tak stalo a z tohoto důvodu bychom proto měli dělat
maximum. Tedy snažit se prezentovat klub aktivně a po všech stránkách, dělat svoji
práci co nejvíce zodpovědně a svědomitě a také respektovat své okolí. Pokud je na
světě všechno v pořádku, výsledky by se měly dostavit.
Poděkování za spolupráci v roce 2015 patří zejména starostovi a
místostarostovi obce Pustiměř, společnostem ZEPUS, Morava Družstvo a
DREPOS. Dále pak Milanu Hoškovi, Tomáši Měšťánkovi, Dušanu Barátovi,
Mojmíru Šmehlíkovi, Evženu, Jitce a Jitce Jachanovým, Pavlu Smejkalovi, Daně
Benešové, Zdeňku a Aleně Šedovičovým, Martinu Lankašovi, Vendule
Jachanové a Katce Smejkalové, členům technického úseku obecního úřadu
Pustiměř, Ľudovítu Gulázsimu a aktivním rodičům našich nejmenších členů.
Moc díky!!!
Na závěr mi dovolte, abych z i za své kolegy z klubu, popřál všem
občanům naší vesnice hodně zdraví a osobní pohody v novém roce 2016.
Pavel Holub, předseda klubu
Mimo sportovní události FK Pustiměř v uplynulém roce 2015
•

FK Pustiměř uspořádal tradiční Ostatky. S odstupem času můžeme

konstatovat, že byly jedny z nejpovedenějších a chtěli bychom tedy ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podíleli na jejich organizaci, včetně zástupců vedení obce a
pak také všem občanům naší vesnice za jejich přízeň!!!
•

FK Pustiměř zorganizoval tradiční stavění Máje. Za účast veřejnosti

děkujeme a všechny zveme i v letošním roce 2016!
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•

V roce 2015 se svých významných

jubileí dočkali někteří naši členové. Mojmír
Šmehlík a Karel Pučan oslavili 50. narozeniny,
František Zabloudil oslavil 60. narozeniny a
Jan Olejník oslavil 70. narozeniny. Všem
jmenovaným gratulujeme!!! Při této příležitosti
chceme vzpomenout i na pana Konráda Hádru,
který by letos oslavil své 100. narozeniny!
Nesmíme zapomenout ani na nedávné úmrtí
našeho věrného člena, pana Oldřicha Kupku.
Čest jeho památce.
•

▲ Pan Oldřich Kupka, člen pomyslné „Síně
slávy pustiměřské kopané“.

Zázemí sportovního areálu bylo

pokryto internetovým signálem. Bylo to nezbytné už z důvodu přelomového projektu
Fotbalové asociace ČR nazvané „Fotbalová r(e)voluce“. Poděkování patří Pavlu
Polišenskému a firmě INFOS.
•

V rámci zkvalitnění tréninkových podmínek pro družstva klubu, bylo

dokončeno

osvětlení

části

travnatého

hřiště.

Poděkování

zejména

Marku

Rozehnalovi.
•

V posledních dvou měsících loňského roku byla pro naše občany opět

otevřena sauna. Aktivnější byly tradičně ženy, které pravidelně saunu navštěvovaly
v počtu 5 až 7 na jeden otevírací den.
Výsledky družstev FK Pustiměř
•

Kategorie mužů

„A“ mužstvo
A mužstvo po 9 ti letech
nečekaně
▲ Pohled na nově zbudovanou suchou saunu v budově
kabin v areálu fotbalového hřiště.
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sestoupilo

z okresního

přeboru (OP) do III. třídy. Došlo

k tomu i přesto, že mužstvo skončilo na „nesestupovém“ místě tabulky, avšak
z důvodu sestupu několika okresních týmů z vyšších soutěží do OP (z I.B třídy do OP
sestoupily Bohdalice, Letonice, Otnice), sestupovalo logicky i více týmů z OP, než
v předešlých letech. Tento fakt jsme však vzali sportovně a spíše nám dodal větší
motivaci a chuť se pokusit o co nejrychlejší návrat mezi okresní elitu. Vedení klubu
se před zahájením nové sezóny podařilo udržet prakticky všechny hráče týmu.
Z hostování se do Drnovic vrátil pouze Michal Jelínek a do Kučerova odešel na
hostování brankař Kotulán, který svůj odchod avizoval již v průběhu jarní části
sezóny. Výsledky v podzimní části nové fotbalové sezóny však příliš optimismu
nedávají. Mužstvu se nevyhnula zranění některých zásadních hráčů základní
jedenáctky a výsledky v některých zápasech byly nečekaně špatné. Na ty by trenéři
nejraději zapomněli. Byly však i zápasy, kdy mužstvo šlapalo a hrálo obstojně, avšak
k dobrému výsledku bylo potřeba více štěstí. Přesto všechno, v polovině soutěže,
mužstvo dělí od postupové příčky pouhé čtyři body, což nakonec není tak zlé.
Postupové šance více naznačí první jarní mistrovské zápasy a všichni věří, že hráči
budou o svůj vytoužený cíl bojovat do posledního kola.

„B“ mužstvo
B mužstvo změnilo do nové sezóny trenéra. Po nepřihlášení dorostenecké
kategorie usedl na trenérský post Vladislav Zbořil. Mužstvo se omladilo a bez větších
nervů se pohybuje těsně pod středem tabulky IV. třídy.

•

Kategorie mládeže

Zde se nám díky velice aktivní práci trenérů mládeže opět podařilo dosáhnout
určitých, malých úspěchů. Objektivně to však umí posoudit jen hrstka těch, kteří se
své práci věnují nejintenzivněji, a dovolím si tvrdit, že se jedná o ty jedince, kteří
fotbalu opravdu rozumí. Získali jsme do svých řad dalšítrenéry mládeže – Lukáše
Zahradníčka a Milana Rause, za což jsme velice vděční! Chtěl bych všem, kteří
pracují zejména s naší mládeží, moc poděkovat!
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Starší žáci
Působení starších žáků a družstva předpřípravky v podzimní části soutěže
hodnotí trenér Roman Zbořil:
„Do této sezony jsme vstupovali s vědomím, že naši hráči jsou věkově mladší,
než kluci v ostatních družstvech. První utkání však napověděla, že to nemusí být tak
hrozné, jak jsme předpokládali, i když výsledky nebyly vůbec příznivé. Předvedená
hra však byla pozitivním zjištěním. Největší kámen úrazu v naší hře byla fyzická
připravenost hráčů, kteří vydrželi běhat jen jeden poločas. V tréninku jsme se tedy
věnovali i této stránce. Některé týmy jsme přehrávali fotbalově, ale množství šancí
bylo nevyužito. Tak jsme prohrávali i s „nefotbalovými“ týmy, které měly ve
svých řadách vysoké a hlavně starší hráče. Za podzimní část sezóny bych chtěl
hráče pochválit, především za bojovnost a přístup k tréninkům i zápasům.
Chci vyzdvihnout hráče mladších ročníků, kteří makali a nebáli se vyrovnat
i věkově starším hráčům. Po polovině soutěže jsme na pátém místě tabulky, s třemi
výhrami, sedmi porážkami a skóre 19:56. Touto cestou chci poděkovat všem rodičům
za jejich spolupráci při organizaci utkání, sponzorům a klubu za podporu mládeže.
Velký dík patří i vedoucímu družstva Romanu Špačkovi.“

Předpřípravka
„V

letošním

roce

jsme opět uspořádali nábor
mladých

talentů.

Na

nábor přišlo mnoho nadějí
a do dnešního dne chodí na
tréninky

kolem

patnácti dětí. Děti trénují
dvakrát

týdně

po

jedné

hodiny.

dobu
Jsou

to především děti ve věku
od čtyř do šesti let. Jejich

▲ Družstvo předpřípravky na halovém turnaji ve Vyškově, ZŠ
Purkyňova.
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zápal pro hru je veliký a doufám, že jim jejich odhodlání vydrží a vyrostou z nich
nové naděje pustiměřského fotbalu“, řekl Roman Zbořil, vedoucí družstva
předpřípravky.

Starší přípravka
Působení starší přípravky v podzimní části soutěže hodnotí trenér Dušan
Barát:
„Starší přípravku v podzimní části okresní fotbalové soutěže reprezentovalo
11 hráčů. Již před začátkem soutěže jsem klukům sdělil, že výsledky zápasů pro mě
nejsou důležité. Jediným kritériem hodnocení je jejich radost ze hry. Přesto se
pokusím zhodnotit některé věci konkrétněji. Kluci odehráli v podzimní části soutěže 9
soutěžních zápasů a 2 přípravná utkání. Nastříleli 58 branek a obdrželi 91 branek.
Čtyři zápasy byly vítězné a v pěti utkáních jsme byli poraženi. Remíza nebyla žádná.
O vstřelené branky se podělili Lukáš Olejník 16x, Dan Gottvald 7x, Matěj Kostiha 2x,
Vojta Šafář 6x, Ondra Oprchal 4x, Michal Červík 3x, Lukáš Votava 2x, Ondra Jelínek
4x a Dan Barát 14x. Sam Grepl a Dan Němec gól nevsítili, což však nijak nesnižuje
jejich výkony v zápasech. Dokázali jsme porazit mužstva Habrovan, Vyškova „C“,
Bohdalic a Švábenic. Prohráli jsme s mužstvy Hoštic, FKD, Komořan, Vyškova „A“ a
„B“. Těší mě, že se do týmu přihlásili další 2 mladí fotbalisté, Martin Trávníček a
Robert Pokiser. V současné době zahajujeme sérii halových turnajů, což bývá pro
kluky velkým zážitkem. Vezmu-li do úvahy, že Pustiměř je bezesporu velkou
zásobárnou všech mládežnických kategorií klubu MFK Vyškov, je budoucnost hráčské
kvality zajištěna. Bohužel ne všichni fandové dokážou být trpěliví a neuvědomují si,
že kvalitní odchovanci musí získávat zkušenosti i v jiných klubech. Nemůžu hodnotit
práci svoji, ani práci ostatních trenérů, ale každý z rodičů ví, jak se jejich děti těší
nebo netěší na tréninky a zápasy. Pokud převládne názor, že radost ze hry je větší, než
námaha, kterou kluci vynakládají, potom se fotbal u dětí v Pustiměři dělá dobře.
Za to chci všem poděkovat!“
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Mladší přípravka
Působení mladší přípravky v podzimní části soutěže hodnotí trenér Lukáš
Zahradníček:
V rámci podzimu jsme se zúčastnili turnaje v Moravských Prusích, kde jsme
skončili na 5. místě. V sezóně jsme pak 3x zvítězili se skóre 74:119. Tabulky ani
statistiky se dle FAČR nevedou. Mezi nejlepší střelce patřili Jakub Herynk 29, David
Štulo 22 a Jan Špičák 9 branek.

▲ Mladší přípravka na letním turnaji v Moravských Prusích. Zleva: Michal Dvořák,
Marek Pospíšil, Lukáš Mazel, Dominik Strouhal, Jakub Herynk, Jan Špičák a David
Štulo. V pozadí zleva trenér Lukáš Zahradníček a reprezentant ČR a hráč Viktorie
Plzeň Milan Petržela.
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NAPLÁNOVALI JSME RESTART KLUBU, ŘÍKÁ JIŘÍ
SEDLÁČEK, TRENÉR PUSTIMĚŘSKÝCH LEZCŮ
Několik let byli zvyklí bojovat o mety nejvyšší i na republikové úrovni.
V poslední době ale nebylo o sportovních lezcích a lezkyních z Pustiměře moc slyšet.
„Odešla nám jedna úspěšná generace, teď hledáme její nástupce,“ vysvětluje
šéftrenér klubu Jiří Sedláček.

▲ Trenér pustiměřských sportovních lezců Jiří Sedláček. Foto: DENÍK/Zdeněk Vlach.

Proč se úspěšná nit tak zřetelně přetrhla?
V tom úspěšném období jsme byli zvyklí v podstatě získávat špičková umístění
v Českém poháru a většina našich svěřenců byla současně i v reprezentaci. Žákovské
juniorské i seniorské. To nás trochu ukolébalo a trochu jsme podcenili generační
proces. Na druhé straně to bylo i svým způsobem zákonité a nešlo tomu moc čelit.
V té době byl téměř veškerý časový prostor vynaložený pro závodní družstvo, protože
jeho aktivity byly opravdu veliké. Bylo potřeba zajišťovat tréninky, závody a také
sponzory. Časově prostě už nebyl prostor pro nějaké nábory a nebyli pro to ani lidé.
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Kdy jste si uvědomili, že je tu problém?
Když naše nejlepší holky odešly na vysoké školy. Katka Švecová je na medicíně
v Brně, Romana Vašínová je dnes už v pracovním procesu. Najednou jsme se začali
zabývat tím, jak dál. Já osobně jsem za tu dobu, a bylo to, myslím, osm úspěšných let,
možná nabyl mylného dojmu, že už to dál půjde samo. Doplňování jsme podcenili
nebo dělali povrchně. Až teď v průběhu posledního roku, anebo roku a půl, se
snažíme hledat a doplňovat družstva, ale ukázalo se, že to stejně není to pravé
ořechové, že touhle cestou to nepůjde.
Tedy jakou, nebo začínáte od nuly?
Dá se to tak říct, naplánovali jsme jakýsi restart celého oddílu. Trošku jsme
pozměnili filozofii fungování oddílu. A důležitá věc je, že jsme doplnili trenérský tým
o dva nové a perspektivní instruktory a trenéry. Lucie Janečková je moje
odchovankyně. V minulosti také česká reprezentantka, vítězka Českého poháru, která
se po mateřské dovolené vrací zpět. Má nejvyšší instruktorské vzdělání z fakulty
tělovýchovných studií Masarykovy univerzity. Takže je maximálně teoreticky
i prakticky vybavená. Myslím tím nejen sportovní stránku, ale i anatomii, zdravou
výživu a další potřebné znalosti. Není to tedy jen takový trenérský kurz, jaký jsme
mívali my. Lucka je obrovská posila a my si od ní slibujeme strašně moc. Tou druhou
je Jan Augustin, také bývalý úspěšný závodník, který dokončuje nejvyšší trenérské
vzdělání.
Co konkrétně myslíte novou filozofií fungování klubu?
Především celý závodní tým rozdělíme na tři části. V jedné budou úplně ti
nejmladší začátečníci, přípravka. Počítáme tam s dětmi ve věku pět až sedm let. Pak
bude skupina od sedmi do dvanácti. Taková střední třída, tedy děti, které už mohou
jezdit na závody. A potom družstvo od dvanácti do patnácti let. Nejvyšší kategorie.
Všechno by mělo na sebe plynule navazovat. Věříme, že takový systém bude fungovat.
Jak budete týmy doplňovat, nábory přece musí nějakým způsobem
probíhat?
Máme ještě jednu složku. Jeden trenér bude mít na starosti rekreační lezení.
Pro děti, které nechtějí závodit, ale baví je to. To by měl být i zdroj pro závodní
družstva.
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Kolik tedy máte závodních lezců nyní?
Celé závodní družstvo má v současné době šestnáct členů. Do něj už si
vybíráme. Jsou pro to základní testy, požadavky, které musí člen družstva splnit. Ale
upozorňuji, že to není uzavřená záležitost. Přivítáme každého nováčka. Když na to
bude mít, může přeskočit i dvě mladší kategorie. Rozhodně nechceme udělat takovou
chybu, jaké jsme se v doplňování dopustili předtím. Nejpočetnější je skupina těch
nejmenších, naopak nejstarší skupinu dnes tvoří tři závodnice. Dvě přišly z Traska
Vyškov. Charlotte Havlíčková a Markéta Paludová. Jako gymnastky jsou po pohybové
stránce pro lezení špičkově připravené. Celková pohyblivost, práce s těžištěm,
orientace v prostoru, to jsou pro sportovní lezení strašně důležité vlastnosti. A hlavně
je lezení velice baví.
Nezmínil jste chlapce.
U nich je to horší. Kluci většinou mají více zájmů a atraktivnějších zábav a
sportů. Pokud jsou šikovní, tak odcházejí hlavně k fotbalu, hokeji nebo atletice. Ti
lezení berou opačně jak holky, pro které je lezení hlavním sportem. Kluci to mají
většinou jako průpravu pro ty další aktivity. Dělám sportovní lezení dvacet let a měli
jsme i dobré a nadané kluky, jako třeba právě Honza Augustin, který se už
přeorientovává na trenéra. Ale zájemce samozřejmě přivítáme velice rádi.
Kdy a kde uvidíme vaše závodnice na závodech?
Ještě není hotový letošní kalendář. Přesné termíny tedy budou známé až
koncem ledna. Zatím proběhl v Příboru Příborský pavúk. Tradiční závod, který je od
loňského roku součástí Moravského poháru. To je první ostrý test kompletního
závodního týmu. Tedy střední a nejstarší kategorie. Moravský pohár chceme
absolvovat celý, aby holky nabraly nějaké zkušenosti, ale aby si i osahaly, jak to při
takových závodech chodí obecně.
Kdy by se měly dostavit špičkové výsledky, třeba jako za éry Švecové nebo
Vašínové?
Já bych řekl, že ve druhé polovině sezony už by se holky měly dostávat třeba do
finálových osmiček. V tuto chvíli to ale neumím přesně posoudit, protože jsme asi rok
a půl na závodech nebyli, takže opravdu je to zatím období sbírání zkušeností. Spíše
chci věřit, že ve druhé polovině roku už se i nějaké první lepší výsledky dostaví.
Budeme hodně trénovat, proběhne soustředění. Zúčastníme se i mistrovství republiky.
Bez nějakých cílů, hlavně proto, abychom viděli úroveň současné nejvyšší ligy.
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Jaké máte nyní technické podmínky?
Musíme udělat nějaké úpravy v tělocvičně a na samotné stěně. Směrem
k závodníkům i divákům. Tak abychom ještě letos mohli sami uspořádat nějaký závod.
Celkově se musím přiznat, že po delší době mám zase takový dobrý pocit, že nám to
opět funguje, že jedeme podle nějakého systému. Konečně mně to zase připadá, že to
někam vede, jak když jsme měli Katku a Romanu. Naše snaha je navázat na to
kvalitní, co tu bylo předtím.
Autor: Zdeněk Vlach, Vyškovský deník
Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/naplanovali-jsme-restart-klubu-rikajiri-sedlacek-trener-pustimerskych-lezcu-20160113.html

MÁME NOVÝ SPOLEK – FREEKULIN
V tomto článku Vás zkusíme alespoň trochu
seznámit s nově vzniklým spolkem Freekulin.
Z jakého důvodu jsme spolek vůbec
založili? Jedním z důvodů bylo to, že Pustiměř na
svoji velikost a možnosti nenabízí takové kulturní
vyžití, jaké by mohla. Proto jsme se rozhodli tento
spolek založit a pořádat, pod jeho záštitou, kulturní
akce. Našim cílem je nejen kulturní rozvoj naší
obce, ale snažíme se zde i o rozvoj v oblasti
sportovního vyžití v Pustiměři.
Co se týče kulturních akcí, byla již zorganizována 7. 11. 2015 zábava, která se
dle našeho názoru velice zdařila. Na tuto událost dorazilo kolem tří set osob. Celou
akci provázel zábavný program, ve kterém nechyběly různé hry či symbolická
tombola, které vtip rozhodně také nechyběl. Z celého večera jsme měli dobrý pocit a
byl o to lepší, když jsme následně slyšeli, od lidí, kteří se zúčastnili, pozitivní ohlasy.
Další událost, která byla organizována pod záštitou našeho spolku Freekulin,
byla povánoční procházka, která proběhla 26. 12. 2015. Z našeho pohledu další
vydařená akce, na kterou dorazilo kolem 70 osob. Aby se mohli zúčastnit i ti
nejmenší, zvolili jsme nenáročnou trasu. Během trasy byla možnost "doplnění paliva"
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v podobě punče nebo čaje. Předposlední
zastávka byla pod Melickým hradem,
kde se opékaly špekáčky a dopíjely
zásoby, které se ušetřily během pochodu.
Celá akce byla zakončena v
hospodě Na Fušce, kde si pro nás Filip
Zabloudil přichystal "něco na zub", za
což bychom mu touto cestou rádi
poděkovali, stejně tak panu Grmelovi,
který nám na celou akci zapůjčil nádoby
na občerstvení.
Spolek byl založen před 4 měsíci a
pevně doufáme, že se naše cíle zatím
daří plnit. Co se týká našich dalších
plánů, snad můžeme prozradit, že jsou
dále na programu akce, kterými snad
▲ Opékání pod „Meličákem“ při povánoční procházce.
potěšíme i ty nejmenší z nás. V
neposlední řadě také usilovně pracujeme na organizaci jednodenního festivalu, který
by se mohl uskutečnit již v létě. Veškerá naše činnost se však vždy bude odvíjet dle
ohlasů, Vás spoluobčanů a účastníků našich akcí. Jsme spolkem mladých lidí, kteří se
nebrání spolupráci a nápadům od kohokoliv v našem okolí. Může nás oslovit
skutečně každý, kdo má nějaký nápad, ať už je to jedinec či ostatní spolky u nás nebo
v okolí naší vesnice.
Spolek momentálně čítá 7 členů, kterými jsou: Tomáš Frgál, Jakub Zorek, Filip
Gottvald, Lukáš Filák, Petr Podaný, Tomáš Sedláček a předseda Richard Voříšek.
Sídlo bychom chtěli mít v budově technického dvora OÚ v Pustiměřských Prusích,
kde se podílíme na rekonstrukci prostorů, které bychom chtěli využívat. Děkujeme
Zastupitelstvu naší obce, že nám to umožnilo a v naší činnosti nás podporuje.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim kamarádům, kteří nám pomáhají
a aktivně nás podporují v naší činnosti. Bez Vás by to rozhodně nešlo.
Kontakt: Spolek Freekulin
E-mail: spolek.freekulin@gmail.com
Facebook: Freekulin
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PODZIM – ZIMA BAZÁREK
Každá akce tohoto typu, letos
vyšla na víkend 18. - 20. 9. 2015, nám
vždy přinese nějaké cenné ponaučení.
Tentokrát nás mile překvapily
nové
pomocné
ruce.
Ochota
burzovního teamu předávat své
mateřské
zkušenosti
„mamkám
čekatelkám“
byla
obrovským
přínosem. Kdo rád nakupuje dětské
oblečky, zná ten pocit, kdy vstoupí do
nasvíceného sálu plného textilu všemožných barev, střihů, materiálů a to nutkání
honem honem najít ty nejhezčí kousky pro své miláčky. Pak uzříte těhotnou holčinu,
která zoufale zírá na stovky pidi - oblečků, nejistě prochází hromady, nápisy, velikosti
a neví! V tu chvíli bylo kouzelné sledovat, jak se kolem ní semklo 5 pomocných
maminek, radily, snášely základní
výbavičku, švitořily – s čím mají
dobré zkušenosti a co už je
zbytečné kupovat, jak složit ten či
onen kočárek, jakou zvolit
autosedačku a proč.
Nám
nezbývá,
než
poděkovat
všem
prodejcům,
návštěvníkům a hlavně třem
desítkám pomocnic. Díky vám se
prodalo na 2.000 položek, což je
nejvíce za léta konání bazárků.
Po čtyřdenním maratonu tahání stolů a židlí, přijímání zboží, aranžování k
prodeji, zpětnému třídění na hromady dle čísel a nervech při dohledávání oblečků a
přiřazování upadnutých štítků, nás pak zahřeje na duši pochvala návštěvníků, že na
naší burze toho prodali nejvíce a zároveň si i nakoupili pěkné zboží pro své ratolesti.
Na viděnou 18. - 20. 3. 2016 na akci JARO – LÉTO BAZÁREK.
Za MC Stonožka Darina Pospíšilová
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
I když se letošní vánoční dílničky
konaly v netradičním čase, dětem to
vůbec nevadilo. Akce se konala tradičně v
Restauraci Adélka a děti si mohly vyrobit
na pěti stanovištích vánoční hvězdu,
stromeček, čerta jako zápich, vánoční
věnec a také přání z těsta. Doufáme, že se
dílničky všem zúčastněným líbily a
těšíme se na Vaši účast v příštích letech.
Za MC Stonožka Jana Červíková

VČELAŘI V PUSTIMĚŘI

▲ Na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 30.
srpna 2015. Uprostřed Václlav Pilát, pruský přítel
důvěrník. Foto: Anna Hrozová.

I v letošním roce stejně jako loni
příroda včelkám příliš nepřála, přesto se naši
včelaři pečlivě starali dohromady o 98
včelstev, 10 včelařů v Pustiměři a ▲ Předseda včelařské organizace Stanislav Vašek
přeje příteli Františku Hrozovi k 90.
6 v Pustiměřských Prusích. Pravidelně se narozeninám na členské schůzi v Adélce v
Pustiměři 17. září 2015. Foto: Anna Hrozová.
vzdělávali. Vyvrcholením jejich činnosti byl
společný výlet na Zemi živitelku v Českých Budějovicích. Zde sice oproti inzerci
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včelařům mnoho místa
nevěnovali, ale i tak to byl
zajímavý
výlet.
Na
zpáteční
cestě
jsme
neplánovaně na radu pana
řidiče autobusu navštívili
velice
pěkný
hrádek
Kámen.
Vyvrcholením
▲ Na setkání v závěru roku 2015 byl oceněn přítel Rudolf Štolfa
uprostřed, vlevo Marie Klevetová, zprava sedící Marie Smejkalová. Foto:
Anna Hrozová.

včelařského roku bylo
setkání v hotelu Dukla,
kterého se zúčastnil za Obec Pustiměř Mgr. Miloš Nevřala.
Předseda ZO Vyškov Stanislav Vašek zhodnotil uplynulý rok, zastavil se u
nejvýznamnějších událostí a představil plán práce na nejbližší období, nezapomněl
ani na úspěchy kolegů včelařů. Za dlouholetou činnost byl vyznamenán přítel Rudolf
Štolfa. Poté přítel předseda všem popřál příjemnou zábavu a úspěšný příští rok.
Setkání nám zpříjemnili šikovní účinkující. Na klarinet zahrála Kateřina
Alánová, světelnou šou předvedl Václav Hušek. Svou velice zábavnou hříčku na
téma řemesla nám předvedli členové folklorní skupiny TRNKA. Celým večerem nás
prováděla Marie Alánová. K tanci a poslechu hrála osvědčená Revajvlbanda Jiřího
Alána z Radslavic. Na všechny čekala bohatá tombola. Byl to velice příjemný večer.
Správný včelař se o svoje
včeličky stará i v zimě. Tak i naši
včelaři. Aby se vyvarovali oslabení,
případně i úhynu včel, provedli
pravidelnou aplikaci léků. Při
poslední dávce využili možnosti
moderní aplikace ve spreji, která
dovoluje
účinnější
využití
▲ Přítel Vladimír Uhlíř za asistence Václava Piláta provádí
fumigaci roztokem léku. Doba aplikace se musí dodržet
přesně na vteřinu. Foto: Anna Hrozová.

medikamentu v celém klidovém
hroznu odpočívajícího roje.
Snad ten příští rok bude pro naše včelky příznivější.
Zdroj: materiál Jana Alána
Mgr. Anna Hrozová
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ANI V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH NEMUSÍTE BÝT SAMI
Věděli jste, že do Pustiměře jezdí několikrát denně Charita Vyškov poskytovat
své služby? Pokud ne, rádi Vám naše služby představíme. Možná i Vám se budou
hodit informace o tom, že není vždy nutné své příbuzné v případě obtíží umístit na
LDN do nemocnice, vracet se domů kvůli aplikaci léků, zabezpečovat pouze
vlastními silami hygienu, pomoc s jídlem nebo nákupy nemohoucím členům Vaší
rodiny.
Kdo jsme?
Oblastní charita Vyškov
patří do velké rodiny farních,
městských,
diecézních
a
arcidiecézních
charit.
Zabezpečujeme služby po velké
části okresu Vyškov a spolu
s ostatními charitami po celé
České
republice
patříme
▲
Sídlo
Oblastní
charity
Vyškov.
Zdroj:
k největším
poskytovatelům http://www.firmy.cz/detail/378172-oblastni-charita-vyskovošetřovatelských a sociálních centrum-dennich-sluzeb-vyskov-dedice.html
služeb u nás. Naše činnosti poskytujeme již více než 18 let a z původních dvou
terénních služeb máme nyní tři terénní, jednu ambulantní, dvě pobytové a další
služby poskytujeme v rámci projektů. Celkově jednorázově i dlouhodobě pomůžeme
několika stovkám klientů ročně na Vyškovsku.
A co vlastně nabízíme?
Jestliže řešíte zdravotní nebo sociální problém u sebe nebo svých příbuzných,
můžeme Vám nabídnout tyto služby:
Terénní služby – sem patří služby, které jezdí k Vám domů a pomáhají Vám
zůstat tam, kde se cítíte dobře a kde máte své zázemí.
1.
Ošetřovatelská služba – naše kvalifikované zdravotní sestřičky Vám
mohou pomoci s převazem, aplikací léků (včetně injekcí), odběry (krev, moč,
stolice), komplexní péči při diabetickém režimu, ošetření proleženin, pooperačních
ran, výplachy, ošetřovatelská rehabilitace a další.
Služba je poskytována 24 hodin denně, nejčastěji se můžete v Pustiměři setkat
se sestřičkou Vlastou Podsedníkovou v bílém voze s našimi logy.
Pro poskytnutí ošetřovatelské služby musíte kontaktovat svého lékaře, případně
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můžete zjistit více informací od vrchní sestry – Andrea Zorková, tel.: 774 874 824.
Služby jsou poskytovány bez úplaty a můžete je využít stejně jako 34 Vašich
spoluobčanů Pustiměře, ke kterým jsme jezdili v roce 2015.
2.
Pečovatelská služba. Profesionální pečovatelky s lidským přístupem, to
jsou naše kolegyně, které Vám mohou pomoci v případě, kdy máte z důvodu snížené
soběstačnosti obtíže vést svůj každodenní život. Zajišťujeme klientům pomoc
s hygienou (v koupelně i na lůžku), oblékáním, pomáháme při použití WC,
nakupujeme, pomáháme s přípravou jídla a příjmem potravy, jsme schopni vyměnit
pleny u ležícího klienta, převléci lůžkoviny a další úkony nezbytné pro zajištění
důstojného žití.
V minulém roce jsme poskytovali služby 4 občanům Pustiměře. Pokud i Vy
řešíte podobné problémy u sebe v rodině, neváhejte kontaktovat vedoucího služby
Radka Vaníčka na tel. 733 742 021 – jsme zvyklí pomoci, poradit, ulehčit.
Pečovatelská služba je hrazená, rádi Vám pomůžeme se získáním příspěvku na péči,
nebo s další orientací v tom, na co máte jako občané nárok.
3.
Osobní asistence. Další služba je zajišťována odbornými asistentkami.
Funguje podobně jako pečovatelská služba, ale na rozdíl od ní se u klientů může
zdržet i několik hodin. Tuto službu je ideální využít například v případech, kdy
nechcete nechávat seniora, který se není schopen o sebe postarat sám, přes den doma
samotného a současně nechcete, aby využíval některé z ambulantních nebo
pobytových služeb mimo svůj domov. Osobní asistentky zajišťují provoz (s ohledem
na kapacitu) 24 hodin denně a pomohou klientům zvládat běžné úkony tam, kde
klient potřebuje pomocnou ruku ve zvládání běžných lidských činností. Součástí
služby mohou být také procházky, předčítání, společný výlet a podobně.
Pokud byste rádi službu osobní asistence využili stejně jako tři občané
Pustiměře v minulém roce, neváhejte se ozvat vedoucí služby paní Aleně Paldusové
na tel. 776 200 200 nebo se můžete zeptat přímo naší asistentky, která jezdí do
Pustiměře 2 dny v týdnu. Služba je zpoplatněná podobně jako pečovatelská služba.
Jestliže máte v rodině někoho, kdo potřebuje pomoci tam, na co sám nestačí a
zároveň tyto činnosti nabízíme, neváhejte se ozvat, jsme tu pro Vás.
Snažíme se, aby byly naše služby stále lepší – poskytovanou kvalitou,
dostupností i obyčejným lidským přístupem k Vám – našim klientům.
Příště Vám představíme naše pobytové a ambulantní služby a také další
projekty, na kterých pracujeme.
Ing. Radek Vaníček, personalista Oblastní charity Vyškov
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GETSEMANSKÁ ZAHRADA1 V PUSTIMĚŘI
Sochy a obrazy hrály důležitou roli i při velikonočních bohoslužbách ve
středověku. Ve vánočním Zpravodaji 2014 jsme zmínili, že 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. Anny se opět modlí Ježíš se svými spícími učedníky. Místo autentických
soch z 15. století je zde z bezpečnostních důvodů umístěna jen jejich fotografie.
Skupina Olivetské hory z konce 15. století v Pustiměři byla
velice zajímavě inscenovaná skupina čtyř postav - klečícího Krista
na skalisku a trojice spících apoštolů:
Svatý Jan Evangelista, apoštol a evangelista2 Je považován
za nejmoudřejšího křesťana. Učedník, kterého Ježíš nejvíce
miloval. Apoštol Pavel jednou nazval Jana spolu
s Petrem a Jakubem „sloupy církve“. Je patronem
teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů,
spisovatelů, knihkupců, knihtiskářů, vázačů knih,
výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců
▲ Ježíš Kristus, nyní v
zrcadel, rytců, svíčkařů a košíkářů, přátelství,
Olomouci. Foto
instalace v Getsemanské proti otravám, spáleninám, bolestem nohou,
zahradě v Pustiměři:
padoucnici, krupobití, za dobrou úrodu. Podle
Anna Hrozová.
biblického podání byl apoštol Jan synem Zebedeovým a bratrem ▲Sv. Jan, nyní v
Olomouci. Foto
Jakuba. Ústní podání jmenuje jeho matku Salome. Byl bratrancem instalace v
Ježíše Krista z matčiny strany. Původně byl rybářem na Getsemanské
zahradě v
Genezaretském jezeře. Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele a Pustiměři: Anna
Hrozová.
později jedním z dvanácti učedníků – apoštolů – Ježíše Krista, který
jej poté těsně před smrtí na kříži označil za syna své matky Marie.3Svatý Petr byl
jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Římskokatolickou
církví je považován za prvního papeže (cca 30 – 64/67). Podle biblických pramenů se
1

Řecky Γεθσηµανι, Gethsēmani 'hebrejsky: גת שמנים, Gat Šmanim, z aramejského גת שמנא, Gat Šmānê) v Jeruzalémě se
nachází na úpatí Olivové hory (jiné označení Olivetské hory. V evangeliích podle Matouše, a Marka která jsou psána v řečtině, se
název Getsemany objevuje napsaný Γεθσηµανι, což je odvozenina od aramejského ( גת שמנאGaṯ-Šmānê), znamenající „olivový lis“.
Markovo evangelium také Getsemany nazývá chorion – „místo“. Janovo evangelium o Getsemanech hovoří jako o kepos, čili
„zahrada“, nebo „sad“. Podle tradice východní ortodoxní církve je zahrada Getsemanská místem, kde usnula Ježíšova Matka.
Nachází se tam pravoslavný kostel, který skrývá prázdný hrob Panny Marie - není tam pochována.
2
(† asi 100, hebrejsky  יוחנןBůh je milosrdný). Často nazýván „Janem od Latinské brány“ je považován za autora čtvrtého
kanonického evangelia, tj. Evangelia podle Jana.
3
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista
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Svatý Petr narodil v Betsaidě jako syn rybáře Jana nebo Jonáše a jeho rodné jméno
bylo Šimon. Základní vzdělání získal v otcovském domě a synagogální škole.
Oženil se a usadil se v Kafarnaum, vesnici u Genezaretského jezera, a se svým
bratrem Ondřejem se živili rybářstvím. Podle legendy se jeho
manželka jmenovala Perpetua a dcera Petronila. Když jednou
se svým bratrem Ondřejem vrhal síť do vody, šel okolo Ježíš a
vyzval oba rybáře, aby ho následovali. Bratři uposlechli a
Šimon se od té chvíle stal nejvěrnějším Kristovým učedníkem.
Byl svědkem mnoha Ježíšových činů a zázraků. Například
hned při návštěvě v jeho domě v Kafarnaum uzdravil Ježíš
Petrovu tchyni. Ježíš mu při prvním setkání udělil přezdívku
Kefa (Kefas), která se v originále překládá Petros, česky Petr.
Kefa znamená aramejsky kámen, případně skála, řecké Petros
je mužského rodu, ženský rod Petra znamená skála, obdobně i
v latině Petrus a petra. Známý biblický citát používá význam ▲ Sv. Petr, nyní v
Olomouci. Foto instalace v
přezdívky ve slovní hříčce: Ty jsi Petr a na této skále postavím Getsemanské zahradě v
Pustiměři: Anna Hrozová.
svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou. Z tohoto citátu se
také odvozuje, že si právě Petra Ježíš vyvolil, aby se stal prvním z dvanácti apoštolů,
které vybral mezi svými učedníky, aby hlásali evangelium a konali zázraky. Ale i
Petr musel bojovat se svou nedůvěrou. Na Kristovu výzvu kráčel Petr po vlnách a
málem utonul, protože zapochyboval. Když vojáci Krista zatkli, třikrát ze strachu
prohlásil, že ho nezná, přesně tak, jak mu sám Kristus předpověděl („Dříve než
kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš“).4
Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův5 byl jeden z dvanácti
apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jakub je v úryvcích Písma častěji uváděn za
Petrem hned na druhém místě a tím je zdůrazněna jeho důležitost. Spolu s Petrem a
Janem patřil Jakub ke Kristovým privilegovaným učedníkům6. Po Ježíšově
Nanebevstoupení hlásal Jakub evangelium. Jedna věc zůstává naprosto jasná, a sice
to, že Jakub se těšil velké autoritě uvnitř prvotní církve v Jeruzalémě, podílel se na
4

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_(apo%C5%A1tol)
Pro odlišení od svých jmenovců Jakuba Alfeova a Jakuba Spravedlivého. Jméno Jakub je česká podoba jména Iakobos,
pořečtěného
tvaru
jména
starozákonního
patriarchy
Jákoba
(hebrejsky:
יעקב,
Ja'akov).
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Star%C5%A1%C3%AD
6
, usuzuje se z toho, že byli Ježíšem povoláváni k významným intimním událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy (Mk
5,37; Lk 8,51), o událost Proměnění na hoře Tábor (Mt 17,1; Mk 9,2; Lk 9,28), zahájení tzv. eschatologického proslovu (Mk 13,3)
nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví (Mt 26,37; Mk 14,33). Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Star%C5%A1%C3%AD
5
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jejím budování a spolu s Petrem za ni cítil pastorální odpovědnost. Několik legend
o svatém Jakubovi vysvětluje, jak se z Jeruzaléma po Ježíšově smrti dostal na
Pyrenejský poloostrov. Podle jedné z nich odešel z Palestiny hlásat evangelium a
došel až do dnešního Španělska. 7
Skupina připomínala přijetí budoucí oběti Ježíše Krista, přičemž ta trojice
apoštolů usnula a krátce poté byl Ježíš zajat. Souborů zcela
dochovaných, a popřípadě na původním místě stojících olivetských
hor, se nám zachovalo velice málo i v evropském měřítku2. Kromě
této pustiměřské jich máme dochováno asi pět nebo šest…
Typickým umístěním olivetských hor, byly hřbitovy kolem
kostelů. Později se však hřbitovy stěhovaly mimo obce. Olivetské
hory se ocitly v nových souvislostech, ty volně stojící skupiny
dokonce v novém, profánním prostředí, kde mohly překážet. Sousoší ▲Sv. Jakub, nyní v
Olomouci.
Foto
byla přemísťována na nová místa (různé přístavby, boční kaple, nové instalace
v
Getsemanské
8
přístřešky, do kostelů). Naše Getsemanská zahrada, která je zahradě v Pustiměři:
kulturní památkou související s kaplí svaté Anny a spolu s ní byla Anna Hrozová.
zapsána na seznam kulturních památek9 3. května 1958, původně také shlížela na
hřbitov, který se nacházel kolem starého kostela sv. Benedikta, který byl dokončen
koncem 16. století. Byl to podle Janského kroniky čtvrtý kostel v Pustiměři a
postaven byl ve slohu renesančním s jednou chrámovou lodí. Dřevěná zvonice stála
níže mezi dvěma lípami zasazenými na konci 19. století. Jedna uhynula při požáru
kostela, druhá u nového kostela sv. Benedikta, postaveného v roce 1902, roste dodnes
a je také chráněná památkovým úřadem. Při jižní venkovní boční zdi starého kostela
stávala Getsemanská zahrada původně. Po jeho požáru mu klenba popraskala a byla
rozebrána a nový strop byl postaven ze dřeva. Po čase byl kostel znovu zaklenut.
Zbořen byl pro špatný stav zdiva roku 1898. Od jeho zdi byla Getsemanská zahrada
přemístěna ke zdi farské zahrady mezi kostelem a kaplí svaté Anny. Pochází asi
z poloviny 15. století. Její přesné stáří není známo. Víme jen, že podobná, vyvedená v
kameni je v Olomouci.10

7

Jakubovi je některými připisováno autorství Listu sv. Jakuba, jedné z částí Nového zákona, většina badatelů se ale kloní k
tomu, že List sv.Jakuba napsal buď Jakub, bratr Páně (představitel jeruzalémského sboru, ukamenovaný v r. 62), nebo někdo jiný.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Star%C5%A1%C3%AD
8
Ketmanová, Kristina: Sousoší olivetské hory v Jihlavě a Modřicích u Brna, Bakalářská diplomová práce, Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění.
9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pustim%C4%9B%C5%99
10
Janského kronika.
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Této skupině byly věnovány specifické
projevy úcty, konaly se u nich různé druhy
pobožností. Jejím předobrazem je zahrada
Getsemanská, která se nachází na úpatí Olivetské
hory v údolí Cedronu.11 Podle Bible zde Ježíš bděl
a modlil se tu noc, kdy byl zatčen a později
ukřižován. Podle Lukášova evangelia. Ježíšova
muka v zahradě Getsemanské byla tak strašná, že
„jeho potem byly velké krůpěje krve padající na
zem“.12 Dr. Josef Beníček uvádí: „Nastala hodina“
(Jan 16,32), hodina, vnímaná už od počátku,
oznámená apoštolům, hodina, jež není žádné jiné
podobná, která je všechny obsahuje a zahrnuje,
▲ Zbytek původní výzdoby Getsemanské
zahrady v Pustiměři. Foto: Anna Hrozová.

právě když se završují v náručí Otce. Znenadání
ta hodina nahání strach. Nic nám z tohoto

strachu nezůstává skryté.
Avšak tam, v návalu úzkosti,
se Ježíš utíká v modlitbě k
Otci. Onoho večera v
Getsemanech
to
byl
vyčerpávající
boj,
tak
urputný, že pot na Ježíšově
tváři se mění v krev. A Ježíš
neváhá naposled před Otcem
vyznat své rozechvění, které
jej proniká: „Otče, chceš-li, ▲ Getsemnaská zahrada v Pustimeři před poškozením na začátku 70.
let. Zdroj: Archiv Muzea Vyškovska.
odejmi ode mě tento kalich!
Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lk 22,42). Na okamžik proti sobě stojí dvojí vůle,
aby se pak slily v odevzdanost lásky, o níž už Ježíš řekl: „Je třeba, aby svět poznal, že
miluji Otce a konám, co mi On přikázal“ (Jan 14,31). A přijal důsledky konání nejen
Jidáše, ale i ostatních aktérů následujících hodin.

11

Zahradě dominuje Kostel všech národů, známý také jako Kostel Utrpení, postavený na místě byzantského kostela
zbořeného roku 614 armádou perských Sásánovců a křižáckého kostela, který byl zničen roku 1219. Poblíž se nachází ruský
pravoslavný Kostel Marie Magdaleny s typickou zlatou cibulovitou kopulí ve stylu jaroslavských kostelů 17. století. Kostel Marie
Magdaleny byl vybudován ruským carem Alexandrem III. na památku jeho matky Marie Alexandrovny. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Getsemansk%C3%A1_zahrada
12
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Getsemansk%C3%A1_zahrada
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Už poprvé, kdy se o Jidášovi, jednom z jeho nejbližších, mluví, je označen
jako„ten, který ho pak zradil“ (Mt 10,4; Mk 3,19; Lk 6,13).
Nechal se snad Jidáš strhnout roztrpčeností vůči Ježíši, která se obrátila v
pohrdání a nevoli? Anebo byl jat zklamáním s ohledem na Mesiáše, který se vyhýbal
politické úloze osvoboditele Izraele z cizího područí?13 Jidáš netoužil o smrti
Mesiáše, ale nejspíše jím chtěl zatřást, aby se probral a zaujal rozhodný postoj. Po
svém činu propadl zoufalství, odmítl peníze za zradu a ukončil svůj život (Mt 27,4).
Navždy zůstane s
jeho památkou spjat tragický
název „zrádce“. Když Ježíš
mluvil o Jidášovi jako o
„synu zatracení“, omezil se
na připomínku, že se tím
naplnilo Písmo (Jan 17,12).
Tajemství zla, jež nám
uniká, ale které nemůže
převládnout nad tajemstvím
milosrdenství.14
Právě
muka
V levém horním rohu je verš z evangelia Matouše 26, 39 - 40:Otče
rozhodnutí, zda přijmout či ▲
můj, je-li to možné, ať odejde ode mne tento kalich, ale ne jak já chci,
odmítnout
očekávané nýbrž jak Ty. (Lk 22,42). V pravém horním rohu se nachází Beránek
boží, který se za nás obětoval. Foto: Anna Hrozová.
utrpení, vyčerpávala jeho
duši i tělo v Getsemanské zahradě, aby ho dovedla ke kýženému cíli: ukázat naději
člověku v těžkých životních podmínkách.
O Zeleném čtvrtku15 se při liturgii naposledy rozezní kostelní zvony a utichají
až do velikonoční vigilie16. Večerní mše v kostelech připomínají Poslední večeři
Ježíše Krista a jeho odchod do Getsemanské zahrady. Na připomínku Kristova
utrpení se v kostelech konají zvláštní obřady k uctění otisku jeho tváře na roušce,
nazývané veraikon, podle jména Veroniky, která mu ji podala, aby si setřel pot, když
nesl svůj kříž na Kalvárii.

13

Či se tak stalo s Ježíšovým vědomím, aby tak mohl být naplněn jeho osud, jak se mluví v „Jidášově evangeliu“
Zdroj: http://farni-informator-archiv.xf.cz/INFORMATOR/fa11.pdf
15
Mimochodem tento název byl převzat z němčiny zkomolením původního názvu Greindonnerstag /lkavý čtvrtek/ na
Gründonnerstag.
16
Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal
z mrtvých Ježíš Kristus. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
14
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Otče můj, je-li to možné, ať odejde ode mne tento kalich, ale ne jak já chci,
nýbrž jak Ty. (Lk 22,42)
Podle
historiků
zemřel Ježíš s velkou
pravděpodobností
7.
dubna roku 30 a to ve
věku 37 nebo 38 let. Podle
Bible
se
v momentě
Ježíšovy smrti roztrhla
v jeruzalémském chrámě
opona,
která
dělila
velesvatyni od ostatních
prostor, a tak se prý ▲ Foto instalace v Getsemanské zahradě v Pustiměři: Anna Hrozová.
Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největšímu pokladu na Zemi - k samotnému Bohu.
Dříve se pořádala i hostina pro chudé, která se konala právě na památku Poslední
večeře Páně.17
Pustiměřské dřevěné gotické 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.
Mgr. Anna Hrozová

PRUSKÉ MLÝNY
Pročítala jsem kroniky a zápisy hasičských sborů v Německých Prusích i
v Pustiměři a stále jsem si myslela, že v Prusích byl pouze jeden mlýn. Ani při
rozhovorech s mými spoluobyvateli mě vůbec nenapadlo, že by pruské mlýny byly
kdy dva. Teprve, když jsem se setkala s paní Vlastou Ryšánkovou a žádala jsem ji,
aby mi upřesnila moje informace týkající se požárů a majitelů mlýna, v němž bydlí,
jsem zjistila, že mlýny byly vlastně dva.

17

Ketmanová, Kristina: Sousoší olivetské hory v Jihlavě a Modřicích u Brna, Bakalářská diplomová práce, Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění.
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Nyní dáme slovo člověku zasvěcenému: Pan
Antonín Soldán, starosta a kronikář obce Německé Prusy,
vzpomínal: "Do mlýna v Německých Prusích na č. p. 55,
U vodemléna, jsem chodil již jako malé děcko. Měli tam
právě takového kluka, jako jsem byl i já. Pantáta mlynář
se jmenoval Jan Spružina, panímáma Klára, rozená
Macaliková z Ivanovic. Pantáta byl člověk mírný dobrák
od kosti, vždycky sice hrozil důtkami, ale nikdy je
nepoužil. Dřel dnem i nocí bez pomocníků. My kluci, ten
který již unesl škopek, tzv. zanášku, ji musel nosit do
Matouškův mlýn na č. p. 55.
schodů na koš. Nenechali jsme se nutit a sami jsme to ▲
Zdroj: Soukromý archiv Vlasty
brali jako sport. Kdo zanesl nejvíc škopků, dostal nejvíc Ryšánkové.
ořechů. Kolik škopků, tolik ořechů. Mletí trvalo od žní do Velikonoc, pokud byla
voda. Až když nebyla, mohl jít pantáta i panímáma do Rakous na žně. Mlýn nakonec
prodali.
Koupil
ho
Čech,
nějaký Čeněk Lipanský.
Říkali mu Patřičný. Rodinu
neměl žádnou. Lipanský
začal mlýn modernizovat.
Oboje
dvoje
„složení
vyhodil“ a postavil tzv.
Amerikány. No, mletí šlo
dobře, jen vody bylo málo.
Po několika letech mlýn také
prodal a odstěhoval se
někam k Vizovicím do
▲ Matouškův mlýn s přilehlým rybníčkem. Zdroj: Soukromý archiv
Vlasty Ryšánkové.
Hroznové Lhoty.
Mlýn získal Karel Přikryl, ale ten tu také dlouho nemlel. Mlýn převzal s celým
zatížením jeho bratr František Přikryl s manželkou Františkou Komárkovou
z Pustiměře, ale ani on se z mlynaření dlouho pro velké zadlužení netěšil. Byla
provedena exekuce. Proběhla hned dopoledne. Koupil ho žid Feldman z Vyškova.
Mlýn ale vyhořel již následujícího dne.

43

Od Feldmana ho koupil Kratochvíl, opravil jej a nějaký čas také mlel, až
konečně staré Perchty18 se vyházely. Mlýn byl toho času zařízený na denní provoz,
všecko - vodní kolo, válcové stolice... Protože Kratochvíl byl piják a alkoholik, náhle
se v pomatenosti smyslů, asi v roce 1896, zastřelil.
Jeho synové Antonín a Stanislav se pustili do mlynaření sami a dařilo se jim.
Asi v roce 1904 jim mlýn vyhořel a bratři jej postavili velice moderně. Antonín si
vzal Julii Pokludovou ze Lhoty. Stanislav se oženil na mlýn do Košátky ve Slezsku.
Roku 1914 vodní mlýn znovu vyhořel. Byl opět zařízen moderněji. Jelikož
Kratochvíl jako alkoholik byl ve mlýně „nemožným“, dával jej do nájmu tak dlouho,
až ho musel prodat v exekuční dražbě.
V době 1. Světové války, když chtěl rolník nebo majitel obilí, které si sám
vypěstoval, mlít na mouku, musel se starostou vypsat přihlašovací lístek k mletí. Byl
vystavený na základě domácího soupisového archu, v němž bylo uvedeno, kolik se
v domácnosti stravuje těžce a lehce pracujících, a podle toho bylo stanoveno, kolik
gramů jim náleží při množství 200-300 gramů na osobu, a na jakou dobu má s tímto
množstvím žadatel vystačit. Přihlašovací lístek byl poslán k C. a k. Okresnímu
hejtmanství ve Vyškově, tam byl přezkoumán a buď schválen, nebo zamítnut a
poslán zpět na obecní úřad, který jej vydal rolníku, žádajícímu o mletí.
Bez mlecího lístku se obilí nesmělo mlít, a kdo neměl svoje vlastní obilí na
svém nebo pronajatém pozemku vypěstované, nesměl vůbec mlít, ten připadal pod
aprovizaci obce. Nebylo-li vše v pořádku, obilí bylo zabaveno pro stát nebo byla
určena řádná pokuta jak mlynáři, tak majiteli obilí.19
Poté co mlynář Kratochvíl svůj mlýn „propil“, koupil ho František Ščudla,
mlynář z Těšan u Brna za 380 000,-Kč. Mlýn, který opravil a zdokonalil, v roce 1931
opět v noci 23. února 1932 vyhořel do základů. To bylo již po čtvrté za posledních 44
roků. Mlynář František Ščudla jej znovu vybudoval a opatřil nejnovějšími stroji. Tak
se stal jedním ze dvou nejmodernějších mlýnů na celé Moravě. Znovu začal mlít už
1. září 1932. Oprava však byla tak finančně náročná, že majitel přišel o celé své
jmění. Musel mlýn prodat.
18

Středozimka je označení pro ženské postavy objevující se v evropské lidové kultuře v době zimního slunovratu vytvořené
slovinským etnologem Niko Kuretem.[1] Podle tohoto badatele se jedná o společné indoevropské dědictví.
Středozimky jsou dobré i zlé, zajišťují ochranu a přinášející dětem dárky, ale také trestají a slouží jako nástroj sociální kontroly. V
některých případech figurují po boku Mikuláše nebo převzali jeho úlohu. Mezi nejznámější patří italská čarodějnice Befana,
rakouská Niglofrau, Nikolofrau a Klasa.
V Čechách chodí společně s Mikulášem jeho matka zvaná Mikuláška, Mikolajka či Matička, případně obdarovává samostatně. O
Štědrém dnu nosila dárky Štědrá bába, označovaná též přízvisky klokavá, klovcová, šťuchává nebo vrtibába. Někde zas chodila
Perchta či perchty, známé i z německého prostředí. Samostatně nebo po boku čerta a dalších podobných bytostí chodily Lucky,
případně Luce, Lůcy či Lucie, a Barborky, maskované postavy v bílém. https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozimka
19

Více viz Velká válka a my z Pustiměře i Německých Prus, 1914, str.:23.
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Koupil ho František Matoušek, obchodník z
Velkých Radslavic, ten jej dal do nájmu Janu
Potáčovi a později Stanislavu Moučkovi. Po roce
1948 byl mlýn znárodněn.“
„Posledním, kdo zde do roku 1991 lidem
šrotoval obilí, byl zaměstnanec JZD “Mír”
Pustiměř Stanislav Kleveta. Pak se mlýn vrátil do
vlastnictví rodiny Matouškovy. Můj dědeček
Bývalý Potáčův mlýn. Foto: Anna
František Matoušek měl dceru Drahomíru, mou ▲
Hrozová.
maminku, která zdědila dům č. p. 187 i mlýn na č.
p. 55. Vzala si Jaroslava Smejkala z č. p. 79 v Pustiměři.“ doplnila nynější majitelka:
„Dnes se zde již nešrotuje.”
„Druhý mlýn na motorový pohon byl zbudován v našem
domě č. p. 187. Tehdy byl majitelem Jan Potáč. Dokončil ho
teprve v roce 1938. Ani tomuto mlýnu se požár nevyhnul.
Vyhořel v noci v měsíci dubnu roku 1939. Kdo tento požár
způsobil, nikdy nebylo zjištěno.1 Právě tento mlýn nejprve
koupil František Matoušek, který se musel spolu s dalšími
spoluobčany v době II. světové války vystěhovat z Radslavic.
Dům přestavěl v roce 1941 na chladírnu vajec. Právě ta byla
▲ František Matoušek,
majitel mlýna. Zdroj:
Soukromý archiv Vlasty
Ryšánkové.

jeho hlavním obchodním artiklem. Mlýn uzpůsobil k bydlení i
pro několik ze svých stejně postižených sousedů, kteří zde
přečkali dobu války. Koupil i mlýn na č. p. 55, kde, aby zajistil
možnost mletí obilí, zaměstnal jako mlynáře nejprve Jana Potáče20, který požárem
svého mlýna přišel o většinu majetku, a tak si nemohl dovolit vlastní mlýn
zrekonstruovat.2 Dlouho však ve mlýně nehospodařil.“ pokračovala Vlasta
Ryšánková. Vznik výše připomenutých požárů nebyl nikdy objasněn.
Po Heidrychově příchodu1 bylo 28. září 1941 vyhlášeno stanné právo, jimž
bylo postiženo mnoho lidí. Obětí této persekuce se stal i pruský mlynář Jan Potáč.
Byl zatčen 2. října 1941 a následujícího dne popraven pro svou účast v ilegální
organizaci. Pruský mlýn byl následně zavřen a pruští i pustiměřští občané byli
přiděleni mlýnu v Dědicích. 21

20

21

Viz výše

Více viz: Zdi mlýna byly svědkem dramatické události, In: Pustiměřský zpravodaj, Červenec 2015, str.: 30.
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Právě budova č. p. 187, která se stala azylem pro rodinu Matouškovu i další
radslavské, neunikla v době války pozornosti Němců. Ti ji zabrali pro svoje potřeby.
Matouškovi a Rozsypalovi se schovávali na konci války ve sklepě. Němci se v jejich
domově chovali jako ve svém. Snědli všechna vejce. U Šmudláku si upekli i prase.
Na konci války zde na dvoře měli postavené dělo. Jím stříleli na své nepřátele. Když
příslušníci Malinovského armády opětovali palbu, tak se do stejného sklepa
schovávali i Němci. Rusové nakonec dvůr trefili pravděpodobně zápalnou minou,
která však nevybuchla. Zavrtala se tak hluboko do země, že ji nebylo i přes rozsáhlý
kráter možno vyzvednout.
Dlouho bylo místo označené
jako nebezpečné. Dnes už
však
není
po
všech
přestavbách v domě, které v
něm během dlouhých 70 let
proběhly, možné ani určit,
kam pronikla.
Pruští, pustiměřští i
zelenohorští rolníci využívali
k mletí své mouky i větrné
mlýny, které byly postaveny ▲ Větrné mlýny u "Kopčan" – Zelené Hory dokreslovaly panoráma
Pustiměře téměř až do konce II. světové války, zanily v důsledu
v Zelené Hoře. Na Větřákách vystěhování obce v období II. sv. války. Vlevo Hnízdilův mlýn, vpravo
Komárkův. Namaloval je syn mlynáře Komárka, malíř Karel
se šrotovalo hlavně obilí pro Komárek. Zdroj: soukromý archiv Antonína Grmely.
dobytek, a to hlavně ječmen a oves. Toto obilí na šrotování sem přiváželi rolníci a
drobní zemědělci nejen ze Zelené Hory, ale i z Německých Prus a Pustiměře, neboť
tehdy ještě neměli vlastní elektrické šrotovníky. Elektrický proud byl v Německých
Prusích a Pustiměři zřízen v roce 1913 v Zelené Hoře 1938. Mlelo se zde na
přírodních kulatých kamenech. V Pruských mlýnech se mlelo za pomoci umělých
válců a šrot takto vyrobený dle podání tehdejších pamětníků nebyl tak kvalitní jako
šrot z větřáků používajících přírodní kameny. Mlynář z větřáků šrotoval každému
jeho obilí zvlášť na rozdíl od pruských mlýnů, kde byl zásyp společný a měl-li
některý z rolníků nekvalitní obilí, poškodil tak ostatní se zrnem kvalitnějším.
V mouce na chléb bylo možné najít drobné kamenky, které se do mouky dostaly
oděrem přírodních kamenů při mletí. Právě na větřácích se mlela žitná mouka na
pravý samožitný chléb, který byl lékaři doporučován při žaludečních problémech.
Větřáky byly opuštěny díky vystěhování obyvatel ze Zelené Hory v roce 1941. Po
návratu byly již natolik poškozeny, že se nevyplatilo je renovovat.
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V dnešní době v Pustiměři využíváme standardně balenou mouku kupovanou v
potravinách. Pro zvířata využíváme převážně směsi míchané v míchárnách krmných
směsí, které jsou kupovány buď přímo v příslušných podnicích, nebo při drobné
spotřebě v obchodní síti. Obilí si šrotujeme obvykle na vlastních domácích
šrotovnících, ale tento způsob domácího zpracování obilí je na ústupu. Vlastní mouku
si dnes v domácnosti melou v minimálních množstvích na kuchyňských robotech
příznivci speciálních diet, ale i to je činnost výjimečná, protože nyní v obchodech
získáme i neobvyklé druhy mouky. Při větší spotřebě mouky spoléháme na mlýny v
jiných obcích ať už na našem okrese, či mimo něj.
Zdroje: Soldánova a Štolfova kronika, Rozhovor s Vlastou Ryšánkovou,
Zpráva z činnosti hasičů za dobu války.
Mgr. Anna Hrozová

PSÍ HROMÁDKY
Každý z nás, kdo vlastní domácího mazlíčka, v něm má přítele. A když je to
pejsek, máme společníka na procházky. Procházíme se s nimi jak v polích, tak
v ulicích naší obce. A zanechávají po sobě hromádky. Všem páníčkům, co po svých
miláčcích hromádky sbírají, děkuji. Přesto ale v obci ještě spousta hromádek zůstává.
A ty nacházíme při údržbě zeleně. Smutné a alarmující zároveň je skutečnost, že
veliké množství je jich v těsné blízkosti školy. Tam, kde běhají naše děti a během hry
si ani neuvědomují, kam šlapou nebo do ní můžou taky spadnout. Prosím, uvědomme
si, že jde o zdraví našich dětí. Proto prosíme všechny, kteří po svých miláčcích ještě
neuklízejí, aby tak začali činit. Snadno by se mohlo stát, že Vám dítě či vnouče tento
"bumerang" donese domů.
Není v silách kohokoliv třetího po neukázněných majitelích uklízet. Můžeme
mít do posledního smítka uklizenou obec, stačí pár hodin a hrstka nezodpovědných
majitelů - a rázem má obec úplně jiný ráz. A věřím, že i ti, co k Vám pojedou na
návštěvu, chtějí vidět něco jiného než to, co na chodníku nebo ve výsadbě nechá
třeba Váš pes. Berte to proto i jako Váš zájem o to, abychom se všichni mohli v naší
obci cítili co nejlépe.
Nebuďme lhostejní k našim dětem ani k našemu okolí.
Ing. Jitka Strouhalová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní Tříkrálová sbírka, která proběhla v naší obci, vynesla celkem
27 622 Kč, z toho v části obce Pustiměř to bylo 7 865 Kč a v části obce Pustiměřské
Prusy 19 757 Kč. Oblastní charita děkuje všem občanům, kteří podpořili tuto sbírku.
Velké poděkování patří i všem koledníkům.

▲ Uctění památky veteránů všech válek
(11. 11. 2015). Foto: Anna Hrozová.

▲ Ekoodpoledne (9. 10. 2015) – sázení stromu. V popředí
starosta obce Mgr. Miloš Nevřala, v pozadí ředitel ZŠ a MŠ
Pustiměř Mgr. Miroslav Zourek. Foto: Zuzana Štroblíková.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA R. 2015
Narození
Albrechtová Tereza

Pohlodková Zuzana

Gregušová Michaela

Procházková Eliška

Jandl Šimon

Provazník Michal

Karabina Matěj

Schwarz Vojtěch

Krahula František

Steinerová Barbora

Láníčková Iva

Šotková Isabella

Matoušek Jan

Štroblíková Terezie

Mikešová Sára

Vařeková Viktorie

Mostovský Jaroslav

Zbořilová Apolena

Novotný Jiří

Zemřelí
Jachan Jaroslav

nar. 1940

Pospíšilová Marie

nar. 1928

Klimešová Anna

nar. 1920

Prokop Rostislav

nar. 1936

Koudelková Marie

nar. 1934

Prokopová Božena

nar. 1944

Kupka Oldřich

nar. 1930

Provazník Bohumír

nar. 1924

Otevřel Stanislav

nar. 1939

Provazník Bohumír

nar. 1951

Petrželová Marie

nar. 1934

Sekanina Miroslav

nar. 1920

Pospíšilová Anna

nar. 1926

Zahradníček Vladimír nar. 1933
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▲ Stanování se SDH Pustiměř, sněžení za hasičkou (30. 8. 2015). Foto: Zuzana Štroblíková.

▲Uspávání zvířátek s MC Stonožka (25. 10. 2015). Foto: Anna Hrozová
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▲ Glazování v knihovně (23. 10. 2015). Foto: Anna Hrozová.

▲ Vánoční tvoření s MC Stonožka (15. 11. 2015).
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