PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
Červenec 2016

Z obsahu: Činnost obecní knihovny
Ze života místní ZŠ a MŠ
TJ Pustiměř se představuje
Fotbalisté postoupili do okresního přeboru
Karel IV. a Pustiměř
Opravena rotunda a zvonička v Prusích
Služby Charity Vyškov
Třídění odpadu

▲ Turnaj v dámě v místní knihovně (5. 2. 2016). Foto: Anna Hrozová.

▲ Canisterapie s paní Evou Kalivodovou v místní knihovně (13. 7. 2016).
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PRVDÍ POLOLETÍ ROKU 2016
V OBECDÍ KDIHOVDĚ V PUSTIMĚŘI
I v tomto pololetí byla činnost Obecní knihovny v Pustiměři bohatá. Proběhly
další ročníky periodických soutěží a množství dalších akcí. Je to možné jen ve
spolupráci s ochotnými spolupracovníky i organizacemi. Děkujeme ZŠ a MŠ za
vstřícnost a spolupráci v propagaci čtení knih a činnosti knihovny vůbec a
spolupořádání oslavy Svátku matek a
čtenářské soutěže, ZUŠ za materiál
k výstavám v knihovně paní učitelce
Yvoně Lacinové a vystoupení žáků na
besedě s důchodci paní učitelce Radaně
Vilínové. Paní Marii Šedovičové za
spolupořádání besedy s důchodci, paní
Věrce Kučerové, Simoně Koutníčkové a
Ing. Jitce Strouhalové za připravení
Paní učitelka Radana Vilínová uvádí svoje žáky na
dílniček pro děti, Ondrovi Kalovi a jeho ▲
besedě s důchodci. Foto: Anna Hrozová.
kamarádům za uspořádání jojování
v knihovně, za podporu Obce Pustiměř při veškeré činnosti knihovny, zvláště panu
starostovi Mgr. Miloši Nevřalovi a místostarostovi Milanu Hynštovi za
spoluuspořádání Besedy s důchodci a panu starostovi za patronát nad soutěží v dámě
a šachách v knihovně. Vyvrcholením činnosti knihovny je pasování a vyhlášení
nejlepšího čtenáře. Díky všem výše jmenovaným spolupracovníkům proběhly v
knihovně tyto aktivity:
11. 1. 2016

Odstrojili jsme v knihovně vánoční stromeček.

29. 2. 2016

Uklidili jsme Betlém v knihovně.

22. 1. 2016

Jojování: Hoši předvedli svoje umění. Zajímavostí je, že si akci připravili sami.
Postavili hodnotící porotu a vytvořili systém hodnocení. První se umístil Lukáš Olejník, druhý
byl Vojtěch Mach a třetí Jiří Pilát. Největší pochvalu zaslouží Ondřej Kala, žák páté třídy,
který akci inicioval a s kamarády zařídil.

28. 1. 2016

Návštěva mateřské školky – dolní s knihami.

3. 2. 2016

Výstavka kreseb dětí výtvarného oboru naší ZUŠ na téma zvířátka.

5. 2. 2016

Návštěva mateřské školky – horní s knihami.
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5. 2. 2016

Soutěž v dámě: Zúčastnilo se nebývalé množství soutěžících. První byl Matěj Zbořil, druhý
Pavel Hodinka a třetí Jakub Marvan a Vojta Bureš.

10. 2. 2016

Korálkování: S Ing. Jitkou Strouhalovou jsme si vyrobili náramky provlékanou technikou.

26. 2. 2016

Turnaj ve virtuálním fotbálku: V napínavé soutěži zvítězil Jakub Marvan, druhý byl Jiří Černý
a třetí místo patřilo všem ostatním, protože získali rovný počet bodů.

26.2.2016

Děti v knihovně kreslily

2. 3. 2016

Velikonoční tvoření s paní Věrkou Kučerovou

18. 3. 2016

Keramické květináčky s paní Simonou Koutníčkovou

1. 4. 2016

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou:

8. 4. 2016
Noc s Andersenem: hráli jsme hru putování po knihovně, kde děti hledaly náhodně věty v
různorodých knihách ve všech odděleních knihovny, potom z nich vytvořily články. Prošly
jsme také noční procházku historickou Pustiměří, bohužel jen v knihovně, odkud
nás nepustil vytrvalý déšť, připomněli jsme si Hanse Christiana Andersena a Karla IV, jeho
výročí a význam pro Pustiměř a okolí. Hráli jsme i další hry. Ani jsme se nenadáli a byl čas
uložit se alespoň ke kratšímu spánku. A děti ve hrách pokračovaly i ráno do té doby, než si pro
ně přijeli rodiče. Ve hrách nám noc velice rychle utekla. Děti odcházely spokojené.
18. 4. 2016

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

21. 4. 2016

Beseda s důchodci v Adélce. Ve čtvrtek jsme s našimi dříve narozenými občany besedovali o
problémech, které je v obci tíží, zhlédli jsme fotografie z různých akcí konaných v minulém
roce, připomněli jsme si 700leté výročí narození Karla IV. a jeho význam konkrétně pro naši
vesnici v době jeho vlády. Děti ZŠ a MŠ a ZUŠ si pro návštěvníky připravily krátký
kulturní program. Žáci 9. třídy se jim představili a představili jim i záměr spolupracovat s dříve
narozenými občany a pozvali je na návštěvu základní školy.

4. 5. 2016

Děti v knihovně kreslily.

6. 5. 2016

Výstavka kreseb dětí výtvarného oboru naší ZUŠ na téma Karel IV.

8. 5. 2016

Výstavka M3 - hrdinaSvátek matek: S žáky MŠ a ZŠ a ZUŠ jsem v neděli a pondělí oslavili
Svátek matek. Děti se svými učiteli připravili pro svoje maminky pěkné vystoupení.

9. 5. 2016

V knihovně jsme si připomněli 700 let od narození Karla IV.

13. 5. 2016

Pasování malých čtenářů: děti byly šikovné, pasování proběhlo bez zádrhelů. Děkujeme panu
starostovi Mgr. Miloši Nevřalovi, Yvoně Lacinové a rytíři Ing. Zdeňkovi Zdeňkovi za pomoc
při aktu samotném, paní Dominice Jelínkové za fotografování, paní učitelce Haně Suché, že se
dětem věnovala, a panu řediteli ZŠ a MŠ Mgr. Miroslavu Zourkovi za podporu.

18. 5. 2016

Návštěva předškolních dětí v knihovně, ukázali jsme si, jak se bavily děti před 50 lety ve
školce a ukázali jsme si knihovnu a jak si můžeme půjčovat knihy. Děti přinesly výkresy svých
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nejoblíbenějších hrdinů z knih.
18. 5. 2016

Výstavka prací předškoláků naší MŠ na téma nejoblíbenější hrdina.

19. 5. 2016

Návštěva dříve narozených občanů Pustiměře v naší ZŠ a MŠ.

20. 5. 2016

Výstavka kreseb dětí výtvarného oboru naší ZUŠ na téma květiny.

21. 6. 2016

Vyhlášení výsledků celoroční soutěže malých čtenářů 21. 6. 2016

24. 6. 2016

Soutěž v páce: první byl Vilém Pražienka, druhý Zdeněk Kleveta a třetí Jakub Marvan, děti se
o ceny podělily, spokojené byly všechny.

Navštívili jsme i akce jiných organizací. Příchod nového roku 2016 jsme oslavili
soukromě i společně se SDH Pustiměř, 12. ledna 2016 jsme navštívili překrásný
koncert Moravského tria v Besedním domě ve Vyškově. 22. března 2016 jsme se byli
podívat na projekt Mars ve vyškovské
hvězdárně. Děti - budoucí kosmonauti se účastnili simulovaného letu na Mars lékař, inženýr architekt, dokumentátor,
astronaut a informátor plnili úkoly na
uzavřené kosmické lodi. Kromě startu a
přistání kosmické lodi a dokovacího
manévru zásobovacího modulu řešili
spoustu závad a problémů simulovaných
počítačem, které se mohou za letu
objevit. Tento projekt je dílem mladých ▲ Skupina Pubes band vedená Bc. Lukášem Krejsou.
Foto: Anna Hrozová.
lidí - od 13. roku věku - žáků a studentů.
Právě od 13. roku věku se děti mohou se svými projekty
hlásit do této soutěže, jejímž hlavním oceněním je
návštěva trenažéru raketoplánu a třešničkou na dortu je
účast právě v posádce kosmické lodi ve Vyškově.
V Ivanovicích na Hané jsme v kulturním domě
vyslechli komorní hru několika skupin našich dětí i
jejich učitelů. Na bazárku 23. 4., který připravilo MC
Stonožka, jsme si pro naše děti koupili spoustu
použitého oblečení a vybavení. V tělocvičně jsme
navštívili den otevřených dveří SPL a lukostřelby, 6.
května jsme oslavili 71. výročí osvobození od fašismu.
Na fotbalovém hřišti jsme pomáhali ozdobit "máju",

▲ Hoši sami si připravili jojování.
Foto: Anna Hrozová.

5

kterou členové fotbalového klubu vztyčili na jejím místě. Navštívili jsme koncerty
žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř. V sobotu 28. května
naši hasiči přivítali na Memoriálu Františka Kaplánka mladé hasiče z celého okresu.
V sobotu 4. června uspořádala skupina mladých Pustiměře Freekulin „Fesťák jak
sviňa“, kde jsme si poslechli hudební skupiny různých žánrů, a pro děti byly
připraveny atrakce. S páťáky jsme se 9. června rozloučili s prvním stupněm. Žáci
nám předvedli svoje umění, básničky, hru na nástroje, fotbalové parádičky, taneční
kreace a zpívání. Ve čtvrtek 16. června jsme sledovali v Sokolovně vyhlášení
nejlepších žáků za všechny obory vzdělávání a poprvé byl udělen diplom starosty.
Vyhlášení žáci dostali jednotně poukázky na 200,- Kč. Děti nám i předvedly i několik
tanečních kreací. Všechny akce se nám velice líbily.
Mgr. Anna Hrozová

ČTEDÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Obecní knihovna v Pustiměři vyhlásila na začátku školního roku čtenářskou
soutěž pro žáky naší základní školy. Mohla proběhnout díky ochotě vedení školy ke
spolupráci. Nejprve jsme ve vzájemné spolupráci vypilovali soutěžní arch papíru
určený k popisu přečtené knihy. Každá výpůjčka byla označena razítkem příslušné
knihovny. Děti, které si vypůjčily knihu v naší nebo jiné knihovně, byly mírně
bodově zvýhodněny.
Žáci si zapisovali knihy od října do konce května. Velký dík patří všem
učitelům, kteří věnovali čas
vyhodnocení výsledků svých
žáků. Soutěž jsme uzavřeli 21.
června
2016
slavnostním
vyhlášením
výsledků
v pustiměřské knihovně. Rytíř
Zdeněk tři nejlepší žáky
z každé třídy pasoval na
nejlepší čtenáře, na správný
průběh ceremoniálu dohlížela
královna,
která
adepty
pasování přezkoušela a předala
▲ Knihovna byla plná čtenářů, kteří pozorně poslouchali povídání
svých druhů o hrdinech, kteří je zaujali. Foto: Mgr. Simona Štulová.

6

jim glejty rytíře Zdeňka, pan

král Mgr. Miloš Nevřala, jenž soutěž zaštítil ze strany Obce Pustiměř, a purkrabí Mgr.
Jiří Bubeník, kterému vděčíme za dohled nad průběhem soutěže ve škole a pomoc při
dolaďování pravidel, předali čtenářům drobné odměny. Nejprve byli odměněni
jednotlivci:
2.A:

1. David Štulo

80 b.

2. Jakub Kosnovský
3. Natálie Čechová
3.tř.: 1. Anna Plačková

4.B:

5.B:

2.B:

1. Karolína Jelínková

130 b.

72 b.

2. Jolana Adámková

120 b.

57 b.

3. Natálie Babirádová

65 b.

1. Nela Krejčiříková

165 b.

225 b.

4.A:

2. Žofie Grundová

160 b.

2. Eva Školařová

155 b.

3. Matouš Grund

133 b.

3. Tadeáš Jelínek

115 b.

1. Zuzana Zakopalová

250 b.

1. Natálie Kuběnská

110 b.

2. Darina Kubíčková

30 b.

2. Sebastian Matějek

105 b.

3. Pavla Šebestová

30 b.

3. Milena Burešová

80 b.

1. Zuzana Fialová

160 b.

2. Vojtěch Šafář

114 b.

2. Bohdan Voříšek

242 b.

3. Daniel Pospíšil

100 b.

3. Daniel Vaculík

237 b.

8.tř.: 1. Jana Burešová

585 b.

7.tř.: 1. Miroslav Horák

49 b.

5.A:

6.tř.: 1. Marie Vejpustková

607 b.

2. Lukáš Blažek

30 b.

2. Michaela Zbořilová

170 b.

3. Ondřej Valtr

25 b.

3. Filip Štolfa

40 b.

Poté 6. třída, která dosáhla
nejvíce bodů v průměru na jednoho
žáka a ostatní třídy nechala daleko
za sebou, dostala pamětní diplom,
aby
jim
připomínal
jejich
obdivuhodný úspěch. Spolu s nimi
byla oceněna i jejich třídní učitelka,
která všechny čtenáře při pasování
vyfotografovala. Do této třídy chodí
i Marie Vejpustková z Drysic, která
získala nejvíce bodů ze všech dětí a

▲ Žáci 6. třídy získali sladké uznání. Foto: Mgr. Simona
Štulová.

7

to 607, druhá byla Jana Burešová z 8. třídy s 585 body, další soutěžící byla o několik
stovek bodů pozadu. Další čtenářkou, která zaslouží pochvalu, je Michaela Zbořilová,
která sice přečetla knih méně, ale zato její výběr knih odpovídal čtenářům o několik
let starším.
Děkujeme za podporu Obci Pustiměř i vedení školy, zastupované Mgr.
Miroslavem Zourkem. Domluvili jsme se, že budeme pokračovat i v dalším školním
roce. Přejeme dětem hodně pěkných zážitků s knihami.
Mgr. Anna Hrozová

DA DÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE
Stejně jako v minulých letech jsme mohli navštívit velikonoční školní jarmark.
Děti všech tříd se připravovaly na
tuto akci už několik týdnů dopředu.
Vymýšlely, čím by příchozí upoutaly,
aby si koupili právě jejich výrobky.
Tradičně jarmark voněl spoustou
cukroví, které děti napekly jak
s pomocí maminek a babiček, tak i
samy. Chutnalo výborně.
Pulty se prohýbaly i různými
druhy rozmanitých velikonočních
dekorací, nechyběla zdobená vajíčka
▲ Dávštěva Jarmarku byla velice hojná. Foto: Anna
Hrozová.
a kraslice. Chlapci zde nabízeli i
pomlázky různého typu i velikosti. Návštěvníci si mohli koupit i další věci, například
květiny, zajíčky a všelijaké další
drobnosti, které přinesly radost hlavně
dětem.
Rodiče mohli navštívit hodiny
výuky svých ratolestí nejen odpoledne,
na které měly se svými učiteli
připravený program, ale i jakoukoliv
hodinu během dopoledního vyučování.
Zkrátka celý tento den byl určen
rodičům a prarodičům, kteří byli ve ▲ V chemické laboratoři Mgr. Marie Kaldová vede své
žáky při zajímavých pokusech. Foto: Anna Hrozová.
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škole radostně přivítáni. Děti se snažily, aby svým milým předvedly co nejlepší
výkon. Byl to příjemně strávený den ve škole.
Druhým takovým dnem byla návštěva dříve narozených občanů ve škole.
Deváťáci se nejprve byli představit našim seniorům na besedě s důchodci a zároveň
je pozvali do školy. Byli příjemně
překvapeni, když někteří z nich
pozvání
přijali,
paní
Marta
Kovářová, Zdena Jurová, Jana
Školařová a pan Jan Všetula. Děti
jim ukázaly školu, a jak probíhá
výuka. Potom jsme se usadili
v deváté třídě, kde měly pro
návštěvu připravené pohoštění.
Ve třídě se rozhostilo ticho a
▲ Daši dříve narození spoluobčané navštívili ZŠ a MŠ,
prohlédli si budovu a podívali se, jak se děti učí a poté děti se zaujetím poslouchaly zážitky
besedovali s nejstaršími dětmi o svém dětství a války i po ní. dříve narozených žáků v době války
Foto: Anna Hrozová.
a po ní, v době, kdy nebylo možné si
vybírat šaty, boty, aktovky, kdy nebyla televize, telefony a třeba také svačina. Kdy
děti musely pomáhat svým rodičům při získávání obživy. Připomněli dětem také
morální zákony, které se někdy zdají být v dnešní společnosti upozaděné.
Beseda proběhla v příjemném duchu a děti i návštěvníci ji hodnotili velice
kladně. Děti se těší na další návštěvu.
Mgr. Anna Hrozová

HUDEBDÍ SOUTĚŽ VE ŠKOLE
V závěru měsíce dubna 2016 si mohli všichni žáci, učitelé i pracovníci naší
školy vyzkoušet své znalosti nejen v oblasti hudby, ale především v jazykových
dovednostech. Z pěti hudebních ukázek a jedné bonusové bylo třeba napsat, v jakém
jazyce je píseň zpívaná. Prvňáčci, 2. A, B a 3. třída soutěžili jako kolektiv a výsledky
zapisovaly paní učitelky do určené tabulky.
Tentokrát byla hudební soutěž pro většinu žáků náročnější, protože se objevilo
pouze 27 lístků s plným počtem bodů, a tak došlo i na losování vítězů, kterým byla
předána sladká odměna.
Za kolektiv tříd se správnými odpověďmi vyhrála 3. třída a za jednotlivce
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z I. stupně zvítězila Sára Tichá ze 4. B třídy. Z vítězných lístků za II. stupeň byl
vylosovaný Martin Školař z 8. třídy.

POHÁDKA O SMOLÍČKOVI
Protože celé ,,Česko čte dětem“, hlavně dospělí těm nejmenším, na naší škole
tomu bylo jinak. Žáci ze třídy 2. A přišli v úterý 15. března v dopoledních hodinách
přečíst našim prvňáčkům pohádku O Smolíčkovi. Všichni napínavé vypravování
pozorně poslouchali a na závěr své kamarády odměnili potleskem a sladkým
pamlskem.

ŽÁKOVSKÝ LETDÍ PLES
Plesová atmosféra a taneční kroky valčíku, polky a mazurky zahájily
28. 6. 2016 již 4. ročník Žákovského letního plesu v Sokolovně v Pustiměři. Žáci I. a
II. stupně se zapojili do zajímavých soutěží, a také si zvolili krále a královnu plesu.
Bohatá tombola, do které ceny poskytli učitelé a rodiče žáků, zpříjemnila dopolední
předprázdninový čas.
Mgr. Irena Znojová
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ROZLOUČEDÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Letošní rok neuvěřitelně utekl. V září paní učitelky pasovaly nejstarší děti na
předškoláky a ve čtvrtek 9. 6. 2016 jsme se s nimi všichni loučili před jejich vstupem
do školy. Strávili jsme krásné odpoledne plné překvapení. Všechny předškolní děti se
sešly v dolní školce, kde se s paní učitelkami po skupinkách vydaly na cestu. Rodiče
byli připraveni na stanovištích s úkoly a snahou děti nachytat. Na začátku cesty
předškoláci potkali princezny a víly, které potřebovaly pomoct s navlékáním korálků
podle předlohy. U druhého stanoviště byli připraveni indiáni a kovboj a děti trénovaly
hod na cíl. Na dalším stanovišti byla skupina čarodějnic, ty měly připravené
nejrůznější hrůzostrašné lektvary a děti musely rozeznávat druhy květin. Kdo sebral
odvahu, prolétal dráhu na koštěti. U broučka, Kleopatry a čarodějnice se trénovala
paměť. Děti si musely zapamatovat deset předmětů, které byly schované v krabici.
Na posledním stanovišti čekali kovbojové se svými koníky. Děti měly za úkol koně
pojmenovat a poté na něm projet trasou. Za každé splněné stanoviště děti dostávaly
razítko a sladkou odměnu. Naše cesta končila na fotbalovém hřišti, kde si děti mohly
nechat namalovat obrázek na obličej. Následovalo slavnostním rozloučení, kde děti
dostaly knížku, svého vlastnoručně vyrobeného dinosaurka a klobouček se svým
jménem na památku. Závěrem se opékaly špekáčky. Na děti čekalo ještě jedno milé
překvapení. Jedna šikovná maminka všem připravila mini dortíčky, takže naše
odpoledne mělo i sladkou tečku na závěr.

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem rodičům, kteří nám s organizací
tohoto odpoledne pomáhali.
S našimi předškoláčky jsme jako učitelky strávily kus života a spoustu jsme
toho spolu zažili. Chtěly bychom jim popřát, aby jim zůstalo jejich nadšení o vše, co
se kolem nich děje a aby jejich vykročení do školních let bylo šťastné.
Kolektiv MŠ

11

S DĚTMI V DAŠÍ ZUŠ
Ve čtvrtek 16. června proběhl na vyškovském Masarykově náměstí promenádní
koncert žáků a učitelů ZUŠ Ivanovice na Hané. Mezi nimi byli i žáci našeho
detašovaného pracoviště. Andrea Holubová, Kristýna Lacinová, Jana Bařinková,
Monika Spáčilová a Tereza Zahradníčková nám zazpívaly vícehlasé písně, na klávesy
hráli Karolína Lankašová, Marie Koleničová, Veronika Zbořilová, Nikol Trávníčková
a Adam Žemlička, na trubku Ondřej Jelínek. Jejich komorní hru nacvičili Yvona
Lacinová a Zdeněk Spáčil.
Vyslechli jsme také Pubes band pod vedením Bc. Lukáše Krejsy, skupinu
saxofonů na bicí doprovodil
Bohdan Voříšek a na xylofon
Tereza Zourková. Předvedli
nám
rozmanité
populární
skladby. Děti i učitelé se
vzorně
připravili,
pěkně
reprezentovali
pustiměřské
detašované pracoviště ZUŠ
Ivanovice na Hané. Představení
sledovalo
velké
množství
návštěvníků. Diváci spontánně

▲ Besídka žáků Zdeňka Spáčila DiS. Foto: Anna Hrozová.

reagovali na skvělé výkony
malých i velkých hudebníků.
Naše děti jsme mohli
slyšet i při oslavě Svátku matek
v pondělí 9. května 2016
v horní budově ZUŠ, na
třídních
besídkách
všech
pustiměřských učitelů, při
nichž jsme mohli sledovat
výkony všech našich dětí.
V sále ivanovického kulturního
▲ Děti naší ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště
Pustiměř, vystavovaly svoje práce ve vyškovském infocentru. Foto: domu jsme poslouchali, jak se
Věra Kučerová.
žákům daří při společné hře
v komorních uskupeních nejen pustiměřských. Všechna vystoupení byla velice milá,
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děti se snažily a pěkně hrály a zpívaly.
Ani výtvarný obor pod vedením Yvony Lacinové nezůstával pozadu. Připravil
výstavu betlémů ve vyškovském infocentru a práce dětí jsme mohli průběžně
porovnávat i v Obecní knihovně v Pustiměři, kde byly během roku vystavovány.
O pustiměřské detašované pracoviště ZUŠ Ivanovice na Hané je velký zájem,
všechna místa jsou obsazena jak v hudebním, tak ve výtvarném oboru. Žáci i učitelé
jsou ve škole spokojeni. To vidíme na všech vystoupeních žáků i učitelů, kteří
převážně koncertují spolu. Přejeme jim spoustu radostných chvil s hudbou i
barvičkami.
Mgr. Anna Hrozová

JARO – LÉTO BAZÁREK
Přes počáteční obavy, zda se jarní burza bude vůbec konat, nakonec vše klaplo.
Velmi nás potěšila trpělivost a zájem prodejců, byť březnový termín byl posouván až
na 24. 4. 2016. Nově jsme navázali spolupráci s Charitou Vyškov a přebytky zboží
přímo z naší sokolovny putovaly potřebným. Všem, kteří nás zásobili nejen dětským
oblečením, lůžkovinami i hračkami mnohokrát děkujeme, stejně tak obci a panu
Konečnému za precizní předchystání stolů.
Na akci Podzim - zima bazárek, předběžně 1. 10. 2016, na viděnou.
Darina Pospíšilová

▲ Bazárek v Sokolovně. Foto: Mgr. Anna Hrozová
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REKREAČDÍ ODBOR MLÁDEŽE A TURISTIKY PŘI
TJ PUSTIMĚŘ, Z.S. /NOVÝ NÁZEV /
Především velmi důležitý článek ve spolku TJ je základní cvičení mládeže, kde
v zimním období cvičenci si zdokonalují svoji fyzickou zdatnost na nářadí, naučí se
základy k míčovým hrám a jak počasí dovolí, jezdí se na kolech i s koupáním do
okolních rybníků, kde se provádí i kaskadérské kousky, které žactvo moc baví. Mimo
základní cvičení se každý rok připraví akce zaměřené na sportovní hry, vycházky s
poznáváním přírody a vždy k tomu cvičení v přírodě, střílení z praku, hod do dálky,
hledání pokladu a vše, co příroda poskytuje. Každou středu v 16 hod. pod vedením
cvičitele Mirka Raclavského najdete pravidelně ve školní hale.
Pod odbor patří také turistika, která nabízí i pro nečleny vycházky do okolí a
chůze s holí, nabízí ve skříňce u tělocvičny různá víkendová a týdenní soustředění,
jak u nás tak i v zahraničí. Jezdíme také na vycházky, do termálních lázní a do
divadla s turistickým oddílem z Rousínova. Kdo má zájem, může se přidat k nám.
Řídí, vyřizuje a veškeré informace poskytne p. E. Judasová.
Evženie Judasová

ODDÍL LUKOSTŘELBY TJ PUSTIMĚŘ - ČIDDOST
A PERSPEKTIVY V ROCE 2016
Od

počátku
roku
2016
měl
lukostřelecký
oddíl
celkem 14 aktivních
členů.
Činnost
spočívala převážně v
pravidelných
trénincích, a to každé
pondělí
a
úterý.
Aktivita členů byla
různá a záležela od
jejich možností. V
červnu odstoupil od
14

aktivní činnosti instruktor lukostřelby Petr Spáčil z důvodu jeho nástupu do
zaměstnání mimo Pustiměř.
Činnost byla dále zaměřena na úpravu stávající kabiny pro teoretickou přípravu
a úložiště materiálu lukostřelců. Dále se připravuje stavba dřevěného přístřešku v
prostoru samostatné střelnice. Jeho
ukončení se předpokládá v měsíci
srpnu. V květnu se repasovaly
poničené terčovnice a jejich stojany.
V červenci byla ukončena úprava
povrchu plochy střelnice na postu 70
m. A dále se oddíl podílel na ukázce
lukostřelecké techniky pro mateřskou
školku v Drysicích.
Výkonnost lukostřelců zůstává
na úrovni rekreační činnosti. Mimo
členky Lucie Lališové, která vykazuje
velmi kvalitní výsledky a počítá se s
její účasti na podzimních závodech
pořádaných Lukostřeleckým spolkem
v Prostějově.
Oddíl připravuje nábor nového instruktora. A také nových členů. Máte-li
zájem, přihlaste se na našich webových stránkách.
Dušan Rosa, instruktor lukostřeleckého oddílu

ZPRÁVY Z LEZECKÉHO ODDÍLU SPL PUSTIMĚŘ
Koncem roku 2015 nově vznikl v rámci oddílu SPL Pustiměř tým závodního
lezení dětí a mládeže, který si vytkl za svůj cíl navázat na úspěchy a výsledky let
minulých. Cíl je to vskutku náročný a odvážný, neboť ona pomyslná laťka visí hodně
vysoko, ale rozhodně není nereálný. Dá se říci, že hned od samého začátku jsme
provedli jakýsi restart celého systému a zásadním způsobem změnili filozofii
fungování nového týmu. Především jsme ale doplnili družstvo o dva nové mladé a
perspektivní trenéry. Jedním z nich je Lucie Janečková. Je to odchovankyně oddílu,
která má bohaté zkušenosti ze závodů Českého poháru, Evropského poháru a po
mateřské dovolené se vrací zpět. Navíc má nejvyšší instruktorské vzdělání z fakulty
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tělovýchovných studií Masarykovy univerzity, takže je pro trenérskou funkci
maximálně teoreticky i prakticky vybavena.
Druhou posilou na trenérském postu je Jan Augustin. Tento mladý, stále aktivní
a úspěšný závodní lezec (vítěz závodu HUDY OPEN 2016 v Brně) si krom jiného
osvojil v poměrně krátké době i techniku stavění cest, což je vlastnost pro postupný
progres výkonnosti závodníků naprosto zásadní. Svými zkušenostmi určitě přispěje i
naše staronová členka Lucie Kupčíková. Ta je mimo jiné dvojnásobnou mistryní ČR i
úspěšnou juniorskou reprezentantkou a po vyřešení svých studijních záležitostí se
vrací zpět k závodnímu lezení.
S takto nově sestavenou trenérskou trojicí jsme od nového roku 2016 započali s
výběrem adeptů do nově se tvořícího družstva. V průběhu první poloviny roku se
nám podařilo stabilizovat základní kádr. Přesto tento proces doplňování týmu bude
pokračovat i v prázdninových měsících, a to formou cíleného náboru na dětských
táborech. Poté by měla být tato etapa ukončena a od nového školního roku bychom se
chtěli zaměřit na následnou konsolidaci a stmelení družstva a postupně pak na
kvalitativní progres jednotlivých závodnic.
Tým v současné době tvoří trenéři Jiří Sedláček, Lucie Janečková a Jan
Augustin. Závodníci - Lucie Kupčíková, Markéta Paludová, Veronika Klosová, Jan
Augustin. Družstvo Juniorek pak Charlotte Havlíčková, Monika Jelínková, Jolana
Adámková a Karolina Půžová.
Za závodní tým Jiří Sedláček
Mimo závodní tým existuje v rámci činnosti oddílu i tým rekreačního lezení
čítající v současné době 6 dětí: z hochů jsou to - Daniel Pospíšil, Ondra Jelínek a
Filip Langer (když z minulého
roku odešli 2 aktivní členové - M.
Trávníček a Seb. Nagy, který
přestoupil do Brna). Z dívek pak
je
to
Klára
Adámková
přestoupivší ze záv. týmu, dále
Lucie Trávníčková a Pavlína
Michálková. Děti se v tomto
družstvu učí nejen základům
lezecké techniky, ale i základům
horolezectví a pohybu v horách.
▲ Klára Adámková na závodě MPM v Brně.
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▲ Katka Sáčilová na stupních vítězů (3. místo) ve Vsetíně.

Dnes je pro ně běžné provádění převazování, slaňování, příprava jisticích pracovišť i
samostatné vzájemné jištění lezců, které prakticky předvedli i při akci TJ - den
otevřených dveří. Nedílnou součástí je i teoretická příprava a znalost horolezeckého
materiálu. Členové nepohrdají ovšem ani závodní činností. Všichni hoši a nejstarší
Klára Adámková se již účastnili závodů Moravského poháru, kde zvláště Klára
překvapila. Přes svou nejistotu a trošku labilní povahu se jí podvakrát podařilo
zabojovat a umístění v polovině tabulky je pro začátek více než slibné. Zvláště cenné
je umístění na závodě v Brně, který se dle mínění odborníků svou kvalitou blížil
k Českému poháru.
Malým dluhem zatím zůstává praktická činnost ve skalních oblastech, která je
plánována v průběhu prázdnin a lezeckého soustředění a další v průběhu podzimu.
Tento rekreační kroužek je i nadále v součinnosti s jeho bývalými členkami
Katkou Spáčilovou a Sárou Křupkovou, které si v souvislosti se svým dospíváním
vyhradily své osobní pojetí tréninků. Katka se mimo to stala i osobní trenérkou jak
Sáry, tak i nově příchozí Eleny Jakubcové. V tomto snažení jí vydatně pomáhá a
tréninkově nezanedbatelně přispívá i její otec - Petr Spáčil, který se rychle
zorientoval v základech a svou autoritou na členky výrazně kladně působí.
Výsledkem je i vedoucí postavení Katky v Moravském poháru, které ovšem v silné
konkurenci musí ještě vybojovat a obhájit.
Za tým rekreačního lezení Ing. Jan Kuchtíček
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SOUROZEDCI CIBULKOVI PATŘÍ MEZI EVROPSKOU
LEZECKOU ŠPIČKU
Závodníci oddílu sportovního lezení TJ-SPL Pustiměř Tereza, Šimon a Anna
Cibulkovi letos znovu potvrdili, že patří mezi nejlepší evropské lezce. Na kontě mají
již 19 evropských medailí. Ty poslední získali v prestižním evropském pohárovém
závodu Petzen Climbing Trophy 2016. V současnosti jsou pouze tři závody
v kalendáři světové asociace sportovního lezení IFSC, kterých se mohou zúčastnit
děti do 14 let. Závod v rakouském Petzenu je jedním z nich, neboť se zde schází
nejlepší lezci z Evropy, aby změřili své síly ve třech lezeckých disciplínách – lezení
na obtížnost, lezení na rychlost a v boulderingu. Tereza zde letos v kategorii U 14
suverénně zvítězila v obtížnosti a v rychlosti získala stříbro. Jako jediná česká
lezkyně v historii získala druhý titul v celkovém hodnocení těchto závodů. Desetiletý
Šimon v kategorii U 12 vybojoval stříbro v obtížnosti a bronz v rychlosti, a dosáhl na
celkové 4. místo. Anička byla v kategorii U 10 s o rok staršími soupeřkami a její
vynikající výkon v boulderingu jí vynesl celkové 9. místo. Šimon a Tereza tak
navázali na své úspěchy z otevřeného mistrovství Slovenské republiky mládeže 2016,
odkud si přivezli zlatou a
stříbrnou medaili.
Tereza je již dvojnásobnou
mistryní Slovenska v obtížnosti,
trojnásobnou mistryní České
republiky
v rychlosti,
trojnásobnou vítězkou Českého
poháru v lezení na rychlost,
zvítězila v 7 závodech Českého
poháru v lezení na rychlost a v 10
závodech Českého poháru na
obtížnost. Loni získala dokonce
bronzovou medaili na mistrovství
republiky v olympijském šplhu
v kategorii ženy a ve stejné
kategorii vyhrála dvě Velké ceny
v olympijském šplhu, taktéž
v kategorii dospělých.
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Šimon je také dvojnásobným mistrem Slovenské republiky v obtížnosti,
dvakrát vyhrál mistrovství České republiky v rychlosti, dvakrát byl vítězem Českého
poháru v lezení na rychlost, zvítězil ve 3 závodech Českého poháru v lezení na
rychlost a 10 závodech Českého poháru na obtížnost. Šimon také vyhrál soutěž žáků
základních škol v olympijském šplhu.
Anna ve svých sedmi letech poráží starší soupeřky. Má na kontě čtyři stříbrné
evropské medaile, řadu medailových umístění v českém poháru v lezení na obtížnost
i rychlost, několik vítězství v boulderingových soutěžích a vyhrála soutěž žákyň
základních škol v olympijském šplhu. V tomto sportu se stejně jako Tereza
nominovala na nadcházející mistrovství České republiky dospělých.
Dalibor Cibulka

DED OTEVŘEDÝCH DVEŘÍ LEZECKÉHO ODDÍLU
A ODDÍLU LUKOSTŘELBY TJ PUSTIMĚŘ
V sobotu 23. dubna 2016 jsme se mohli
podívat na to, jak trénují naši lezci, seznámili jsme
se s jejich úspěchy, vybavením, způsoby lezení po
stěně. Také jsme si mohli všechno vybavení
prohlédnout a ohmatat.
Mgr. Dalibor Cibulka, instruktor SPL, nám
podrobně vysvětlil, na co se která část výstroje
používá.
V oddíle
pracuje od roku 2010.
▲ Mgr. Dalibor Cibulka předvádí
Trénuje s Ing. Janem jednotlivé
kusy výstroje. Foto: Anna
Kuchtíčkem a jejich Hrozová.
družstvo si vede nejlépe z oddílu. Oddíl má několik
družstev, v nichž jsou adepti lezení rozdělení podle věku
a úrovně obtížnosti lezení, kterou zvládají. Viděli jsme
techniku začínajících lezců i zkušených lezkyň, které
přivážejí domů nejen republikové, ale i zahraniční ceny
▲ Spousta medailí, které získali
pustiměřští lezci. Foto: Anna
Hrozová.

z významných závodů.
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Na svěřence se přišel podívat i Mgr. Miloš
Nevřala, starosta obce Pustiměř, místostarosta Milan
Hynšt a spousta sportovních fanoušků.

▲ Ing. Jan Kuchtíček jistí přímo na
stěně mladého adepta lezení Ondřeje
Jelínka. Foto: Anna Hrozová.

▲ Doc. Ing. Dušan Rosa, CSc. vysvětluje techniku míření
šípem. Foto: Anna Hrozová.

V šatně tělocvičny jsme mohli vidět vybavení
oddílu lukostřelby, který vede Doc. Ing. Dušan Rosa, CSc. Na videu jsme sledovali
techniku a úspěchy lučištníků. Mladý
spolutrenér, student Petr Spáčil nám předvedl,
jak se drží luk a napíná tětiva. Vysvětlili nám
také, jak trénují na fotbalovém hřišti
s mladými zájemci o tento sport.
Všichni zájemci o tyto moderní sporty
jsou zváni, aby se stali členy obou oddílů TJ.
▲ Petr Spáčil ukazuje, jak se zakládá šíp
do luku. Foto: Anna Hrozová.

Mgr. Anna Hrozová

FOTBALISTÉ ZREKODSTRUOVALI VÝČEP KABID
Místní fotbalový klub se kromě sportovní činnosti věnuje
i dalším aktivitám, kterými se snaží obohatit společenský a
kulturní život občanů naší obce a zpříjemnit zázemí
sportovního areálu nejen pro své fanoušky.
Jednou z takových aktivit byla rekonstrukce výčepu a
přilehlé klubovny v kabinách u fotbalového hřiště. Došlo ke zbourání příčky mezi
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těmito prostory a v jejich propojení v jeden celek. Doplněn byl i nový nábytek.
Klubovna s výčepem se tak stala pro návštěvníky areálu mnohem komfortnější. Velké
poděkování patří především Romanu Zbořilovi a Františku Petrželovi za stavební
úpravy, Tomáši Měšťánkovi za truhlářské práce, Marku Rozehnalovi za
elektroinstalační činnost a všem dalším pomocníkům, kteří se na této rekonstrukci
podíleli.
Z již tradičních akcí fotbalisté pořádali „stavění máje“, které opět přilákalo
početnou veřejnost z řad dospělých i dětí. Pro děti i pro dospělé bylo připraveno
bohaté občerstvení, zábavné soutěže a tombola. Ve spolupráci s Obcí Pustiměř bylo
pro děti připraveno opékání špekáčků.
Velkým
zážitkem,

a

to

především

pro

naši

mládež,

pro

kterou

byla tato akce určena,
byl zájezd na fotbalové
utkání
Zbrojovka

I.

ligy
Brno

–

Sparta Praha, kterého
se zúčastnilo přes 60
▲ Pustiměřští diváci na utkání I. ligy Brno – Sparta. Foto: Vlastimil Smékal.

zájemců z našich řad.

Děti si užívaly především parádní atmosféru utkání, které se odehrálo před parádní
návštěvou 10 200 fanoušků, čímž byl vytvořen novodobý rekord v návštěvnosti
stadionu na Srbské ulici. Celý zájezd byl pro všechny účastníky nakonec zdarma.
Zajímavou zkušeností byla i ukázka první pomoci, kterou pro děti na jednom
z pátečních tréninků předvedla paní Iva Holubová. Po nezbytné teorii a praktických
ukázkách si děti mohly samy na připravené figuríně vyzkoušet např. masáž srdce.
Paní Holubové patří za toto školení pro nejmenší poděkování.
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▲ Školení první pomoci pro mladé fotbalisty v podání paní Holubové. Foto:
Vlastimil Smékal.

FOTBALOVÝ KLUB OCEDIL DALŠÍ ČLEDY A ZVOLIL
STARODOVÉ VEDEDÍ
Koncem března proběhla po dvou letech, tak jak ukládají stanovy, další Valná
hromada spolku FK Pustiměř. Jedním z hlavních bodů programu bylo schválení
drobné korekce v názvu spolku a schválení nových stanov spolku tak, aby odpovídaly
novému občanskému zákoníku. Nový název spolku je tedy FK Pustiměř, z. s.
(zkratka z. s. znamená zapsaný spolek).
Do čela spolku na další čtyři roky zvolili delegáti Valné hromady sedmičlenný
výbor, který bude pracovat ve stejném složení, jako v minulém období. Předsedou
výboru se stal Pavel Holub, sekretářem Vlastimil Smékal, ekonomem Michael
Smejkal a dalšími členy výboru pak Michal Beneš, Jaromír Pospíšil, Marek Rozehnal
a Roman Zbořil. Byla zvolena i kontrolní komise ve složení Radek Kavečka –
předseda, Jaroslav Kudýn a Pavel Polišenský.
Na Valné hromadě byli oceněni i další zasloužilí členové spolku, kteří se
významně podíleli na rozvoji kopané v Pustiměři. Oceněnými byli pan Juraj Popovič,
pan Jaroslav Gregor a pan Vítězslav Brokeš in memoriam.
Juraj Popovič působil v klubu jako hráč od 50. let. Později se stal trenérem "A"
mužstva, kde působil až do sezóny 1979/80. Trénoval hráče jako byli František Malý,
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bratři Otakar a Miroslav Vávrovi, Jiří Čechal, František Šmehlík a další.
Jaroslav Gregor působil ve fotbale od počátku 50. let jako člen výkonného
výboru a později i jako správce hřiště.
Vítězslav Brokeš se v 70. letech věnoval družstvům žáků a byl v té době za
svoji práci i oceněn. Pod jeho vedením prošlo širší věkové spektrum tehdejších
mládežníků. Od Petra Sedláčka, Ivo Čechala, Dušana Koutníčka až po Milana Hoška,
bratry Barátovi a další hráče.
Vlastimil Smékal, sekretář FK Pustiměř, z. s.

„A“ DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH POSTOUPILO PO ROCE
OPĚT MEZI OKRESDÍ ELITU
Muži „A“ se po roce stráveném ve III. třídě opět vrátili do okresního přeboru.
V konečné tabulce sice skončili na třetím – nepostupovém místě, ale jelikož vítězné
družstvo Drnovice „B“ postoupit nemohlo a druhé Komořany postup odmítly, přišla
nabídka možnosti postupu našemu klubu a tu jsme přijali.
Muži „B“ skončili v desetičlenné soutěži ve středu tabulky – na 5. místě.
Družstvu žáků se příliš nedařilo, skončilo poslední. V soutěžích přípravek se
tabulky nevedou, hlavním cílem v těchto kategoriích je radost hráčů ze hry bez
ohledu na výsledek.
Nová sezóna začne pro muže „A“ v neděli 14. srpna, kdy na domácím hřišti
přivítají Křižanovice. Ostatní družstva – muži „B“, starší žáci 10+1 a starší přípravka
zahájí sezónu o prvním zářijovém víkendu. Nově bylo přihlášeno i družstvo
minipřípravky (hráči do 6 roků), které bude hrát turnajově.
Výbor FK Pustiměř, z. s. děkuje všem trenérům za jejich činnost a příznivcům
klubu za podporu s organizací mistrovských utkání a za pomoc při pořádádní
různorodých akcí.
Vlastimil Smékal, sekretář FK Pustiměř, z. s.
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TREDÉR MUŽŮ „A“ PAVEL HOLUB HODDOTÍ
POSTUPOVÉ JARO
Podzimní umístění „A“ mužstva v tabulce III. třídy nám dávalo reálné naděje
porvat se o postup zpět mezi týmy okresního přeboru. Kádr hráčů zůstal pohromadě,
což bylo důležité jak pro kabinu, tak pro trenéry.
Zimní příprava proběhla v podobných intencích jako v uplynulých letech,
avšak letos absolvovalo mužstvo celou přípravu v domácích podmínkách. Z
tradičního fotbalového soustředění nakonec sešlo, z důvodu malého počtu
přihlášených hráčů. Přípravná utkání jsme odehráli na umělé trávě ve Vyškově a
generálku pak na hřišti Velešovic.

▲ Družstvo mužů „A“ (18. 6. 2016). Horní řada zleva: Jan Kotulán, Roman Zbořil, Jakub Kudýn, Ondřej
Klimek, Marek Kalvaster, Lukáš Kučírka, Tomáš Hůlka, Michael Smejkal, Pavel Hanák, Pavel Holub –
trenér, dolní řada zleva: Vladimír Konečný – vedoucí družstva, Marek Rozehnal, Pavel Polišenský, Radek
Kavečka, Martin Maděra, Adam Popovič, Tomáš Kubíček, Jan Brandýs, Martin Koudelka.

Podařilo se nám vyjednat ukončení půlročního hostování brankáře Honzy
Kotulána v Kučerově, který se opět vrátil mezi tři tyče pustiměřské branky a zkušeně
odchytal všechna utkání fotbalového jara. Velkým překvapením byl návrat zkušeného
matadora Romana Zbořila, který vyztužil defenzívu mužstva a přestože neodehrál
všechny zápasy, jeho úloha v týmu byla jednou ze zásadních. Po zranění se do
sestavy vrátil kanonýr Michael Smejkal a pozitivní byl i příchod Martina Koudelky,
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který se v áčku představil potěšujícím výkonem v posledním podzimním zápase proti
Habrovanům a svůj talent potvrdil i v zápasech zimní přípravy. Po zranění se vrátil
také Petr Snídal, a jeho dlouhá absence nebyla ani příliš znát. Na levé straně se rychle
adaptoval a po celou jarní sezónu předváděl standardní výkony. Těsně před startem
jarní části soutěže ukončil své působení u „A“ týmu Jaroslav Kudýn a naším úkolem
bylo navázat na výsledky, kterých mužstvo pod jeho vedením dosáhlo.
Přístup, jakým se hráči v jarní části soutěže prezentovali, byl neuvěřitelný a pro
mě byl velkým překvapením. Hráči se snažili zodpovědně plnit stanovenou taktiku,
což nám přinášelo kýžené ovoce a kromě jediné porážky 1:0 v Hošticích, kde jsme
paradoxně předvedli jeden z našich nejlepších výkonů, nás na jaře nikdo neporazil!!!
Některá utkání se nám podařilo výsledkově otočit, což bylo důležité pro
udržení psychiky mužstva a naše výkony na hřišti tak dodaly hráčům i větší
sebevědomí. Další zásadní roli v mužstvu plnil Pavel Hanák, který řídil celou
defenzívu a svými výkony a hlavně přístupem k zápasům byl příkladem pro ostatní
hráče. Po právu pak byl svými spoluhráči vyhlášen jako nejužitečnější hráč sezóny.
Posilou pro mužstvo byl příchod Pavla Polišenského, který držel střed zálohy a také
výrazně pomáhal naší defenzívě. Pro mě to byl další zásadní hráč. Snažili jsme se
také využívat kreativnosti Jakuba Kudýna, kterému jaro podle mě docela sedlo a
přestože dohrával se zdravotními problémy, byl pro nás velice důležitý ve hře
dopředu. Útočná dvojice se zápas od zápasu měnila. K Tomáši Kubíčkovi jsem
zkoušel doplňovat i mladé hráče a v zápasech, kdy hrál Michael Smejkal na pozici
středního záložníka, dostávali šanci Koudelka, anebo po zranění navrátivší se Martin
Maděra. Právě zapracování mladých hráčů do sestavy bylo dalším velkým plusem
jara. Jedním z nejlépe hodnocených mladých hráčů byl Honza Brandýs, jenž odváděl
po celou jarní část sezóny vyrovnané a spolehlivé výkony.
Výsledkem byl nakonec náš postup zpět do okresního přeboru, což byla ta
nejlepší odměna za přístup hráčů, za což jim chci poděkovat. Díky patří také „B“
mužstvu, jehož hráči nám pomáhali v některých důležitých zápasech, kdy jsme
potřebovali doplnit mužstvo. Závěrem bych si přál, aby si všichni hráči uvědomili, že
pro úspěch je nutné i něco obětovat, a že i v příští sezóně podřídí kus svého osobního
života fotbalu. Bez toho nelze očekávat, jakýkoliv posun dopředu.
Pavel Holub, trenér „A“ mužstva FK Pustiměř, z. s.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OČIMA TREDÉRA
ZAHRADDÍČKA
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil celé naše působení v uplynulé
sezóně u mladší přípravky. O loňských prázdninách jsme já a mí kolegové (Milan
Raus a Josef Štolfa) dostali důvěru od vedení klubu a byla nám svěřena kategorie
mladší přípravky. Byli jsme tzv. hozeni do vody a s minimálními zkušenostmi vedli
tým malých dětí a snažili se jim pomoci objevit kouzlo fotbalu.
Mým cílem nebo způsobem vedení byl důraz na zábavu a radost ze hry. Proto
jsem se snažil skládat tréninky víceméně hlavně z her, nebo obvyklým cvičením
dodat vždy náboj v podobě soutěžení mezi sebou (třeba kdo danou věc zvládne
nejrychleji či udělá největší počet opakování). Chtěl jsem, aby měl každý míč a byl
s ním neustále v nějaké aktivitě tak, aby trénink nebyl jen pouhé postávání a čekání
až přijde na řadu. Hlavně jsem bral trénink tak, aby se co nejvíce podobal utkání a
připravil hráče na něj. Proto jsem si zakládal na tzv. malých formách hry a to souboje
1 proti 1 se startem z různých pozic, nebo klasické cvičení vygradovat soubojem 1v1,
dále i souboje v různých počtech jako 2v1, 2v2, 3v3. Pokud se naučí zvládat a řešit
tyto situace, dokáží je poté aplikovat i ve velkém fotbale, protože stejně je i velký
fotbal složen z těchto minisoubojů a ostatní hráči jen „přihlížejí“. Chtěl jsem hlavně,
aby se kluci nebáli pracovat s míčem a dovolili si s ním, co je napadne. Na první
pohled pak hra možná vypadala jako sólování, ale velké individuality jako Messi,
Ronaldo či Griezmann se odlišují hlavně v práci s míčem a k tomu určitá dávka
sobeckosti patří. S tím souvisí umožnění hráčům si dovolit a nekritizovat je, když jim
to zrovna nevyjde. Kopat do balónu se naučí kdykoliv, ale odvahu už budou získávat
těžko. Aby to nevyznělo špatně, vím, že fotbal je založen na přihrávkách, ale je
potřeba postupovat metodicky a učit v mladém věku hlavně práci s míčem. Mým
stylem bylo neřvat po dětech, co mají dělat (s čímž někdo nesouhlasil :D), ale nechat
je řešit situace dle vlastního rozhodnutí, protože jen tak se naučí dané situace řešit a
nejsou odkázáni na pokyny někoho jiného, ale používají vlastní hlavu.
Co se týče sezóny z pohledu zápasů, tabulek a statistik je zbytečné se na tyto
oblasti ohlížet, protože jednak jsme ne vždy hráli v nejlepší sestavě a také jsem se
snažil tvořit sestavy tak, aby i méně zdatní hráči dostali příležitost a hráli proti stejně
dovedným soupeřům (toto jsem vlastně aplikoval i v tréninku). Takže i když jsme
měli, dá se říct poloviční úspěšnost, hlavním měřítkem pro mě byla předvedená hra a
ne výsledky. Pomyslné vrcholy sezóny pak byly turnaje ať už s okresní nebo i
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krajskou konkurencí. A myslím si, že je můžeme hodnotit pozitivně, protože jsme na
žádném ze 7 turnajů neskončili poslední a na některých se i zařadili mezi nejlepší
týmy.

▲ Družstvo mladší přípravky na turnaji v Moravských Prusích (11. 6. 2016). Horní řada zleva: Lukáš
Provazník, Jan Špičák, Luděk Pour, Michal Pořízka, dolní řada zleva: Jakub Herynk, Lukáš Mazel, David
Štulo, leží: Jan Michálek, v pozadí: trenér Lukáš Zahradníček. Foto: Roman Chelík.

Chtěl bych vyzdvihnout věci, které považuji za úspěchy. A tím hlavním je, že
kluci dokázali převést do utkání to, co jsme dělali na trénincích a nebáli se hrát
s míčem. Samozřejmě někomu se to daří více, někomu méně, ale čeho si všimnete na
první pohled, je, že neuvidíte žádné bezhlavé odkopávání pryč. Dále bych viděl jako
úspěch to, že po tom co jsme dostali na podzim 10 hráčů a v určitých obdobích na
tréninky chodili 3, se nám podařilo i díky návštěvě základní školy a praktické ukázce
tréninku, mít na konci hráčů 19, kteří se pravidelně účastnili tréninků, což nám tedy
už zase přerůstalo přes hlavu :). To ale svědčí o jednom, že v Pustiměři a blízkém
okolí je velký hráčský potenciál a se správným vedením a umožněním nejlepším
hráčům se zdokonalovat ve větších klubech na tom nemusí být náš fotbal v budoucnu
špatně. Za dílčí neúspěch pokládám to, že, co vím, pouze jeden z našich hráčů dostal
příležitost ve Vyškově a výrazněji se neprosadil.
Závěrem chci poděkovat všem našim příznivcům, rodičům, klubu a také děkuji
za tento prostor ve zpravodaji.
Bc. Lukáš Zahradníček, trenér mladší přípravky FK Pustiměř, z. s.
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CO VYPRÁVĚLI DUCHOVÉ, ADEB TAJDÁ DÁVŠTĚVA
KARLA IV. DA HRADĚ MELICÍCH
Čtenářský klub Crhy a Strachoty a Obecní knihovna v Pustiměři spolu s
dobrovolnými herci z řad našich spoluobčanů pro Vás připravují divadelní hru, která
si bere za cíl připomenout letošní významné výročí Karla IV. Před našima očima
vystupují z dějin osobnosti, které se zasloužily o náš region v období kolem poloviny
14. století.

▲ Hrad Melice podle představy MUDr. Jana Zháněla, Muzeum Vyškovska. Foto: Anna Hrozová.

Nejvýznamnější z nich Karel IV. hned ve dvou podobách, dalšími jsou Jan
VII., řečený Volek, nevlastní strýc Karlův, jeho důvěrník a zástupce za jeho vlády na
Moravě, v té době olomoucký arcibiskup a zakladatel pustiměřského kláštera a
stavby hradu Melice, Jan VIII. Očko z Vlašimi, Karlův přítel, olomoucký biskup a
stavitel hradu Melice, diplomat, který se později stal prvním českým kardinálem při
papežském stolci, Ješek z Melic, melický purkrabí, v Možného otaslavické kronice
připomínaná sestra Karla IV: Anna, Matka představená pustiměřského kláštera, třetí
v řadě, Petr, melický kaplan v Kapli Sv. Kříže, Vilém z Landštejna, syn významného
zástupce české šlechty na pražském dvoře Karla IV., a Karlova Matka Eliška
Přemyslovna, jíž byl pustiměřský klášter také zasvěcen. Připomínají se zde i další
historicky doložené osobnosti: Jan z Lipé, druh Karla IV. na italských bojištích, který
tam padl v roce 1338 při druhém tažení na jih Evropy a Eliška, teta Karlova, první
pustiměřská abatyše a Jan Lucemburský, otec Karla IV. a zakladatel pustiměřského
kláštera, Karlovy manželky a manželské děti, uherský král Ludvík II, Bolek II.
Javořicko-Svídnický oba strýcové třetí manželky Karla IV. Anny, její otec Jindřich
II. Svídnický a matka uherská princezna Kateřina. Kromě hradu Melice vyprávíme i
o historicky doloženém hradě Otaslavice, který se poprvé připomíná právě v roce
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1353, do jehož první třetiny jsme návštěvu na Melicích situovali. Doba je to nelehká,
přestože se Karel snaží všechny konflikty řešit mírovou cestou a tak chránit obyvatele
před útrapami války a podporuje obecně jejich vzdělávání a hospodářskou prosperitu.
Je to krátce po další z mnoha morových ran kráčejících Evropou.
Abychom vystavěli ucelený příběh, vystupují zde i postavy smyšlené.
Samozřejmě zde nechybí ani milostná zápletka a oslavné činy, které provázely
životy našich hrdinů.
Naši herci a celý zabezpečovací tým k přípravě představení přistupují
zodpovědně a těší se na Vaši návštěvu.
Doložené postavy byly vybrány podle:
Zháněl J.: Biskupský hrad Melice I - III. In: Zprávy vlastivědného muzea ve Vyškově č. 71-72
Možný, J.: Místopis obce Ondratic
Vita Caroli
www.wikipedie.cz

Mgr. Anna Hrozová

KAREL IV.: VÝZDAMDÁ OSOBDOST PUSTIMĚŘSKÝCH
DĚJID
Karel IV. byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do
své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od
roku 1355 císař římský jako první český král. Byl také
italský (lombardský) král korunovaný 6. ledna 1355 a
poslední burgundský (arelatský) král od 4. června
1365, byl tak prvním od časů císaře Fridricha I.
Barbarossy, moravský markrabě v letech 1333 až 1349
a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353.
Sám Karel svoje narození ve svém životopise
Vita
Caroli
komentoval
takto:
„ …přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce
jménem Jan zplodil Jindřich VII., císař římský, z
Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal
▲ Pevnost Montecarlo, založená manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále
Karlem IV. v Itálii. Zdroj:
českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž
Wikipedie.
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nebylo mužského potomstva v královském rodě českém... Tomuto Janovi, českému
králi se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn jménem Václav, léta Páně
tisícího třístého šestnáctého, dne 14. května o páté hodině ranní.“ Stalo se tak
pravděpodobně v domě U Štupartů, nedaleko kostela svatého Jakuba. Pražský hrad
byl v té době po požáru ještě pořád zchátralý a neobyvatelný. Královské miminko
prožilo první zimu ukryto na hradě Křivoklátě s matkou, poté na Lokti. Sotva se
naučil chodit, byla Eliška Přemyslovna přesunuta do Mělníka a Karel byl v na Lokti
vězněn, později i na Křivoklátě, aby nebyl dosazen na trůn místo krále Jana. S
matkou se setkal krátce před odjezdem do Francie na jaře 1323.
Tam byl mladý Václav biřmován jako Karel a byl zasnouben a posléze oženěn
s královou sestřenicí Blankou z Valois. Většinu času se plně věnoval studiu a
studoval i na pařížské univerzitě. Od počátku roku 1331
působil jako otcův místodržitel v lucemburské italské
signorii.1 Čeští páni viděli v jeho návratu do Čech naději v
konsolidaci neklidné společnosti. Koncem srpna 1333 se
nejprve zastavil ve Zbraslavském klášteře u hrobu své
matky Elišky. Karel svůj návrat do vlasti pak zaznamenal
takto:
„A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme
ani otce, ani matky, ani bratra, ani sester, aniž koho
známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale
▲ Možná podoba rotundy, která
později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a se stala kaplí pustiměřského
rozuměli jako každý jiný Čech... Toto království jsme kláštera. Kresba: Anna Hrozová.
nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl
zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v
domech měšťanských jako jiný měšťan.“
Otec mu udělil titul markraběte moravského. Karel brzy vykupoval ze
zástavy královské hrady, uděloval rozsáhlá privilegia a soudní imunity
klášterům jak na Moravě, tak i v Čechách. Tak se stalo i v Pustiměři. Zde spolu
se svým otcem Janem Lucemburským a nevlastním strýcem Janem VII.
Volkem, biskupem olomouckým, založil klášter benediktinek2 zasvěcený dětství
Ježíšovu a pro spásu duše Elišky Přemyslovny a Jana VII. Volka.3 Mezi ta
1
Již třetí den po příjezdu bylo jeho družině podáno k snídani otrávené jídlo, Karel naštěstí nejedl, protože se účastnil mše a přijímání
a chtěl tak zůstat lačný. Karel si traviče všiml a dal jej zatknout.
2
Podle Konečného se stala pustiměřská rotunda kaplí nového kláštera.
3
První abatyší tohoto kláštera se stala svatojiřská jeptiška a Volkova neteř Alžběta, nemanželská dcera Václava III., posledního
přemyslovského krále. Rovněž se uvádí, že mohla být i dcerou Václava II. Bylo velmi strategické umístit svou příbuznou do vedení
kláštera. A tím, že pocházela z benediktinského kláštera u Sv. Jiří na Pražském hradě, mělo zásadní vliv na osazení pustiměřského
kláštera právě benediktinkami. Alžběta zde působí až do své smrti v červnu r. 1347.
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nejdůležitější patří osvobození od zeměpanských dávek a zvláště získání soudní
moci nad poddanými, což v té době nebylo vůbec obvyklé. Karel v roce 1341
daroval klášteru statky, které získal po smrti Bruna z Dražovic, a později další
statky. V roce 1348 soudní právo kláštera potvrdil také jako král český a
„osvobodil klášter majetek i lidi klášterní od všelikého soudu světského, právo
souditi udělil abatyši a jejím úředníkům a znovu potvrdil ostatní výsady kláštera.“
Podílel se na stavbě hradu Melice, který budoval jeho strýc Jan VII. Volek
a jeho nástupce Jan VIII. Očko z Vlašimi.4 Kaple Sv. kříže na hradě Melicích
byla podobnou stavbou i výzdobou, jako kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejně.
Hrad Melice byl ve své době moderním rekreačním sídlem vytápěným
centrálním topením. Karel IV. na svých cestách několikrát využil klášter
k odpočinku.5 V době, kdy byl markrabětem moravským i později v případě
nutnosti hájili oba jmenovaní biskupové olomoučtí
jeho zájmy i zájmy jeho bratra a následníka Jana
Jindřicha na Moravě.
Pro České království sepsal v roce 1348
čtrnáct privilegií a listin obnovujících starší privilegia
římských králů a císařů českému království a kladl
důraz na mimořádné postavení českých zemí v rámci
Svaté říše římské. Ve dvou listinách se poprvé
vyskytuje pojem Corona regni Bohemiae neboli země
Koruny české. Byly to vlastně ústavní zákony. ▲ Zlatá bulla Karla IV. avers.
Zdroj: Wikipedie.cz
Čtrnáctou založil Univerzitu Karlovu, aby nemuseli ti,
„kteří bez přestání lační po plodech věd, v cizině žebrati o almužnu, ale aby nacházeli
v království stůl jim k hostině připravený“.
Sepsal české královské právo - Maiestas Carolina.6 Již jako císař nechal
vytvořit Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil až do zániku
Svaté říše římské roku 1806.7 Roku 1348 také založil Nové Město pražské, postavil
Karlův most, Karlštejn8, který se měl stát nedobytnou pevností střežící říšské a české
4

Půdorys hradu Melice ani struktura nalezených místností neodpovídají dle předpokládaného stáří stavby jiným známým ranně
gotickým stavbám. Podobné stavby se totiž objevují až později na stavbách Karla IV. Proto se můžeme oprávněně domnívat, že se
markrabě Karel mohl podílet na návrhu hradu pro svého příbuzného Jana VII. Volka – podle výzkumů Jana Zháněla.
5
Podle lidové tradice.
6
Věděl však, že ho neprosadí, tak prohlásil, že nedopatřením shořel v krbu. Několik opisů se zachovalo a sloužily jako vodítko při
právní praxi.
7
Věnovala se volbě římského krále, zdůrazňovala výjimečné postavení českého krále v říši a potvrzovala svobodnou jeho volbu
českého krále českým sněmem v případě vymření panovnického rodu a dědičnost po přeslici. Císař také nemohl český stát udělovat
jako odumřelé léno a nemohl českého krále ani jmenovat. České království mělo výhradní právo na soudní svrchovanost.
8
Založil ještě spoustu dalších staveb.
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korunovační klenoty, zřídil Moravský zemský soud a založil Moravské zemské desky.
Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. Praha se stala metropolí
Svaté říše římské.9 Po smrti Ludvíka Bavorského prosadili jeho nepřátelé roku 1349
nového římského protikrále, nevýznamného durynského hraběte Günthera ze
Schwarzburgu. Ten se však s Karlem smířil. Měsíc po vzájemné dohodě zemřel.
Karel mu vzdal velkorysou úctu, když se osobně zúčastnil jeho pohřbu. Následně mu
byl složen velkolepý hold. Konečně se tak stal jediným nepopiratelným vládcem říše.
V červenci byl korunován i v Cáchách a nazítří i jeho druhá manželka Anna Falcká.
Jejich syn Václav však zemřel a o něco později i jeho matka. Později se Karel místo
něho v červnu 1353 oženil s Annou Svídnickou.10 Ta mu povila následníka trůnu
Václava IV.
Císařská korunovace se konala 5. dubna 1355 v Římě. Od této byl Karlem
IV. Při zpáteční cestě se císař s
císařovnou ubytovali v Pise. Zde však
došlo k povstání a palác, ve kterém
císařští manželé přenocovali, byl
podpálen, takže Karel IV. a jeho
manželka si museli zachránit život
útěkem v nočních úborech. V
následujících dnech Karel odboj
▲ Karel IV. se svou manželkou Annou Svídnickou přijíždí
potlačil.
do Říma k císařské korunovaci. Zdroj: Wikipedie.
Snažil se přesídlit papeže z tzv.
avignonského zajetí do Říma. Tam byla korunována jeho poslední manželka Alžběta
Pomořanská.11 Roku 1376 Karel IV. přesídlil i nového papeže Řehoře XI. přes
značný odpor francouzského krále do Říma. Poslední Karlova cesta vedla do Francie.
V té době ho dna a komplikovaná zlomenina krčku stehenní kosti upoutala na lůžko
a rozvinul se mu zápal plic. V důsledku toho v pondělí 29. listopadu 1378 skonal na
Pražském hradě tři hodiny po západu slunce.12 V pohřební řeči byl císař Karel IV.
poprvé nazván Otcem vlasti. Je pohřben v sarkofágu uprostřed královské krypty v
chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

9

Karel významně rozšířil Český stát a to hlavně díky své obratné sňatkové politice.
Po smrti Karlovy manželky Anny Svídnické připadlo českému království nejen Svídnicko a Javorsko, ale také Dolní Lužice,
později získal Braniborské markrabství. Další děti: Alžběta a chlapec beze jména.
11
Ani císař, ani papež nebyli schopni v problematickém italském prostředí prosadit svou autoritu a papež již roku 1370 Itálii raději
opět opustil a vrátil se do Avignonu.
12
Jeho nabalzamované tělo bylo vystaveno 11 dní v síni královského paláce. Pak byl přemísťován po různých místech Prahy, aby
jeho památku mohlo uctít co největší množství lidí. Pokaždé byl vypravován velkolepý průvod. Máry neslo celkem 30 osob.
Přihlížející kronikář odhadl průvod na 7000 lidí a dosahoval délky ze Starého Města pražského až na Vyšehrad.
10
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Karel IV.13 byl asi 173 cm vysoký
muž atletické postavy. Klasická podoba s
vousy, delšími vlasy a mírně ustupujícím
čelem zřejmě odpovídá skutečnosti. Měl
četná poranění v obličeji, z nichž se
nejvýrazněji projevovala sečná rána u
kořene nosu poblíž pravého oka. Měl
zlomenou i loketní a lýtkovou kost. ▲ Smrt Karla IV. Zdroj: Wikipedie.
Dejmasivnější zranění utrpěl v říjnu 1350, kdy byl pravděpodobně na turnaji sražen
svým protivníkem z koně a těžce si poranil čelist a krční páteř. Král na čas ochrnul a
byl mnoho týdnů upoután na lůžko. Později byl velmi sužován dnou a často nemohl
kvůli jejím projevům několik dní chodit. Měl až do své smrti všechny zuby a pouze
jeden malý zubní kaz.
Karel IV. byl zbožný člověk a rytíř a zároveň chladný a pragmatický politik a
kalkulátor. Uměl i improvizovat a být velmi pohotový a aktivní. Byl neustále na
cestách v sedle koně nebo v kočáru a zúčastňoval se různých jednání, porad,
oficiálních návštěv, hostin, turnajů, slavností a samozřejmě válečných tažení.
Mnohokrát projezdil prakticky všechny země tehdejší střední Evropy.
Za jeho panování se i v Pustiměři projevily jeho snahy řešit politické
problémy raději mírovou cestou. Zrušené daně a samostatná správa obce a
přilehlého území dobře hospodařícím klášterem přinesly našim předkům léta,
sice přerušená těžkou morovou ránou, poměrně klidného rozvoje.
Podle: Foltýn, Dušan (2005): „Encyklopedie moravských a slezských klášterů“, Foltýn,
Dušan (2005): „Encyklopedie moravských a slezských klášterů“, Hinková, Barbora (2011):
„Pustiměř a biskupský hrad Melice“, SOČ, Konečný Lubomír (1986): „Výsledky stavebněhistorického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977 – 78, Peška, Vl.
(1964): „Pustiměř“, in: Nekuda, Vladimír (1965): Vlastivěda moravská, „Vyškovsko“, Plaček,
Miroslav (2001): „Pustiměř“, Pospíšil. Fr. J. R. (1882): „Dějiny městyse Pustiměře. Příloha k
pamětní knize č. 4, Procházka, Vojtěch (1933): „Románská rotunda v Pustiměři“, Procházková, Eva
(1976): „Pustiměř od úsvitu dějin“, Zháněl, J.: Biskupský hrad Melice I - III. In: Zprávy
vlastivědného muzea ve Vyškově č. 71-72., Pospíšilova kronika, lidová tradice, Muzeum
Vyškovska, http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV., http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Volek

Mgr. Anna Hrozová
13

Karlovy naštěstí dobře zachovalé kosterní pozůstatky zkoumali koncem 20. století Emanuel Vlček a Jiří Ramba
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ROTUDDA V PUSTIMĚŘI DOVĚ
Od doby, kdy proběhly v tomto
prostoru poslední vykopávky, náletové
dřeviny narušily její obvodové zdivo.
Nejvíce byl postižen oblouk nižšího
zdiva, které uzavíralo prostor, jenž byl
touto budovou původně zastavěn, jako
loď našeho nejstaršího v kameni
vyvedeného chrámu, zasvěceného sv.
▲ Rotunda sv. Pantaleona v Pustiměři na začátku
Pantaleonovi. Ve snaze zbavit toto zdivo
20. století. Zdroj: soukromý archiv Miroslava Trněného.
mohutných kořenů, byla zídka téměř
celá rozrušená. Její průběh naznačovala mohyla, která z neuspořádaného kamene
vznikla. Také zídka, která uzavírala prostor za rotundou směrem k sousední zahradě,
byla spadená.
Odbornou opravu torza
této nejstarší církevní budovy
v Pustiměři provedla firma
pana Crhonka z Vyškova. Její
pracovníci nejprve vyprostili a
odstranili uvolněný kámen, a
pak jej od základů znovu
Mše v rotundě sv. Pantaleona 27. 7. 2015. Vidíme rozrušenou jižní
začali vracet na jeho původní ▲
nižší zeď lodi rotundy. Foto: Anna Hrozová.
místo. Celá oprava proběhla
pod dozorem Památkového ústavu, aby byly dodrženy původní postupy, které byly
při stavbě rotundy před staletími použity.
Ostatní práce v prostoru rotundy a
v jejím okolí provedli pracovníci Obecního
úřadu v Pustiměři.
Náklady na opravu původně hřbitovní
zídky, která spojuje Vávrovu zahradu
s rotundou, dosáhly 150 000,- Kč a
rekonstrukce torza rotundy 216 000,- Kč. Oba
objekty jsou zařazeny v dotačním programu.
▲ Pracovníci firmy pana Crhonka při opravě
rotundy sv. Pantaleona v roce 2015. Foto: Anna
Hrozová.
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Zvláštní dík patří paní Anně
Vávrové a panu Otakaru Vávrovi, kteří
umožnili pracovníkům stavební firmy
přístup k památce ze svého pozemku, a
panu Miroslavu Dvořákovi, jenž zapůjčil
mechanizaci a provedl skrývku navážky
nad rotundou za minimální poplatek.
Nyní můžeme opět obdivovat
zbytky starodávné stavby a přemýšlet o
životě lidí, kteří rotundu stavěli, zdobili a
právě sem se chodili modlit.

▲ Dočišťovací práce provedli zaměstnanci Obce
Pustiměř. Urovnali terén kolem stavby a odvezli
traktorem přebytečnou hlínu. Da obrázku zleva Jan
Raclavský a Vladimír Konečný. Foto: Anna Hrozová.

Jedním z nich byl i
Otec vlasti Karel IV., jehož
700. výročí narození si letos
připomínáme.
Mgr. Anna Hrozová
▲ Rotunda 2. 7. 2016. Foto: Anna Hrozová.

Zdroje:
Rozhovor s Mgr. Milošem Eevřalou, Milanem Hynštem, pracovníky firmy a Obce Pustiměř

DO ZVODIČKY DEPRŠÍ
V parku vedle obecního úřadu stojí již od konce třetí
čtvrtiny 18. století malá zvonička. Před několika desetiletími
byla velice důležitá. Každý den nám připomínala poledne.
Zvonilo se zde klekání. Její zvonek nám oznamoval, když
některý s obyvatel obce odešel na věčnost, a provázel jej svým
naléhavým hlasem při cestě na hřbitov. Svolával také všechny
občany v případě nebezpečí nebo požáru. Dnes se ve stěnách
malé místnůstky rozprostírá ticho. Její funkce převzal obecní
rozhlas. Poledne i podvečer nám připomíná pravidelné hlášení,
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▲ Zvonička v šedesátých
letech 20. století, Foto:
Rudolf Štolfa st.

rozhlasem se šíří zvuk zvonu, je-li tomu třeba.
Jan Nepomucký z roku 1728, jehož sochy stávaly na
hrázích rybníků, vypadá, jako by tam ani nepatřil.
Z původního rybníka se stala hasičská nádrž, o níž vědí jen
zasvěcení. Jen sv. Florián z 18. století, patron hasičů se
může radovat. Za zády mu stojí hasičká zbrojnice, za níž
je areál, který našim hasičům dovoluje pravidelně cvičit
svoje dovednosti.
Poprvé byla restaurována
▲ Zvonička v roce 2014. Foto:
Anna Hrozová.

v roce 1827, podruhé v roce
2000,
kdy
socha
Jana
Nepomuckého ztratila svůj původní pestrý kabát a získala
barvu přírodního pískovce. Svatý Florián dostal
bezpečnostní mřížku.
Obec však na zvoničku nezapomíná ani dnes.
V letošním roce nechala zbudovat novou moderní a
trvanlivou střechu. Opravu provedla firma Střechy Daněk a
Štrajt v hodnotě 79 500,- Kč. Doufejme, že upravená
zvonička, kulturní památka 29980/7 – 3765, bude ještě
dlouho přitahovat svou krásou naše oči a patroni, kteří jsou
v ní domovem, budou naši obec „ochraňovat“ i nadále.

▲ Zvonička 7. 7. 2016. Foto:
Anna Hrozová.

Mgr. Anna Hrozová

V SOKOLOVDĚ TO ZDOVU ŽIJE
V minulém Zpravodaji jsme psali o
nehodě, která přerušila provoz této budovy.
Prasklým prodloužením na toaletě natekla
spousta vody na podlahu. Dostala se i na parkety
v sále. I přestože se pracovníci obecního úřadu
snažili vodu co nejdříve odstranit, přece jen
pronikla dřevěným obkladem podlahy skrz na
skrz a způsobila, že se navlhlé dřevo vyboulilo a
nebyla šance je zachránit, aby dále sloužilo svému účelu. Díky tomuto objektivnímu
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zjištění a potvrzení předběžného závěru, že
příčinou nehody byla skrytá vada materiálu,
pojišťovna uhradila jak výměnu parket, tak i
vymalování místností, které byly vodou poškozeny.
Spoluúčast byla 5000,- Kč. Nové parkety v sále
položila
firma
pana
Ladislava Sedláčka
z Prostějova - Belevey a vymalovala firma Martina
Dvořáka z Rychtářova. Všechny komplikace byly vyřešeny a na sále proběhl jako
první akce po opravě 23. dubna 2016 „bazárek“ pořádaný MC Stonožka. Přinesl
mladým rodinám spoustu oblečení a dalších věcí hlavně pro naše nejmenší.
Tak po delší přestávce Sokolovna začíná znovu ožívat nejen kulturními počiny
a nejen pustiměřských organizací.
Mgr. Anna Hrozová

CHARITA VYŠKOV POMÁHÁ I PUSTIMĚŘSKÝM
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.
V minulém čísle jsem Vám stručně představil tzv. terénní služby, tedy služby,
které jezdí za
klienty a jejich
rodinnými
příslušníky
domů, případně
na jiná místa,
kde pobývají (v
řeči sociálních
služeb se jedná o ▲ Charita - Komplex budov ve Vyškově - Dědicích. Foto: Anna Hrozová.
tzv. přirozené sociální prostředí klienta). Tentokrát bych se rád zaměřil na služby
ambulantní (klient dojíždí do služby) a pobytové (klient je ve službě umístěn
dlouhodobě).
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Naše jediná ambulantní služba se jmenuje Centrum denních služeb. Centrum
má dvě pobočky, Na Palánku v srdci Vyškova a vedle sídla naší Charity ve Vyškově –
Dědicích.
Centrum je určeno klientům, kteří během dne potřebují nějakou míru podpory,
takže nemohou zůstat sami doma, ale odpoledne a přes noc jsou mezi svými
blízkými. Obvykle služeb centra využívají rodiny, které se o svého blízkého starají,
nicméně musí chodit do práce a potřebují, aby se příbuzný během dne nezranil,
neublížil si nebo se nestala žádná nehoda (například zapnutý plynový sporák, tekoucí
voda…). Klienti centra v Dědicích jsou senioři, Palánek navštěvují klienti s lehkým
mentálním handicapem nebo s duševním onemocněním (mimo akutní fázi nemoci).
Denní náplň centra se snaží pracovníci přizpůsobit potřebám klientů. Jiné
aktivity probíhají na Palánku, jiné v Dědicích. Mimo smysluplného trávení volného
času mohou klienti s ostatními trénovat svoji paměť, hrát hry, kvízy, chodit na
vycházky, pomáhat tvořit různé výrobky, pomáhat s pečením apod. Samozřejmostí je
zajištění stravy, kdy nabízíme výběr z minimálně třech jídel.
Pokud máte v rodině někoho, kdo potřebuje během dne dohled a současně chce
být mezi lidmi, můžete kontaktovat vedoucího služby p. Němečka na čísle 604 211
012. Služba funguje ve všední dny v čase 7:00 – 16:00.
Pobytové služby provozujeme
dvě. Jedná se o Chráněné bydlení –
Ostrov jistoty a Odlehčovací služby.
Chráněné bydlení je jedinou
naší sociální službou, která není
primárně zaměřená na seniory. Jejími
klienty jsou lidé s lehkým mentálním
handicapem
nebo
duševním
onemocněním. Službu si můžete
▲ Charita - chráněné bydlení. Foto: Anna Hrozová.
představit jako větší rodinu – klienti
bydlí v rodinném domku blízko centra Vyškova a snaží se vyplnit den běžnou rutinou
podobnou každodennímu životu ostatních obyvatel města. Někteří tráví dopolední čas
v denním centru, mohou navštívit lékaře či jinou veřejnou instituci, nejšikovnější
dokonce chodí do školy nebo do práce. Odpoledne tráví čas společně nebo mají
vlastní aktivity (procházky, nákup, bazén, knihovna…). Pracovníci chráněného
bydlení se snaží pomoci našim klientům žít běžný život a současně je co nejvíce
osamostatňovat, aby časem zvládli téměř samostatný nebo plně samostatný život.
Máte někoho, o kom víte, že by služeb Chráněného bydlení mohl využít? Můžete
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kontaktovat kolegyni Soňu Štěchovou na telefonu 774 874 810.
Druhá z pobytových služeb se jmenuje Odlehčovací služba. Ta funguje 24
hodin denně a pomáhá především lidem, kteří se starají o svého rodinného příslušníka
a potřebují si oddechnout, jet na dovolenou, sami mají zdravotní obtíže a nastupují do
nemocnice a podobně. Odlehčovací služba se snaží nabídnout co nejvíce rodinné
prostředí a individuální péči všem klientům. Doba pobytu závisí na domluvě, obvykle
trvá v řádu dní či týdnů, výjimečně se může protáhnout na 3 měsíce. Další pobyt naše
pravidla i smysl služby samotné nedovolují. V odlehčovací službě máme nyní různé
složení klientů od relativně samostatných, až po klienty ležící a nekomunikující, o
něž pečují naše pracovnice 24 hodin denně. Vyjma zajištění základních potřeb
v podobě jídla, pití, pomocí s hygienou se pracovníci snaží, dle možností klienta, o
jeho zapojení do denních aktivit společných se seniory v Centru denních služeb.
V případě potřeby úlevy Vám nebo někomu, koho znáte, se můžete obrátit na vedoucí
služby paní Ladu Grmelovou na tel. 774 874 819.
Dnes jsem Vám ve stručnosti představil naše další tři sociální služby. Ve třetím
a závěrečném díle se budete moci dočíst, jaké další služby, aktivity a projekty
nabízíme.
Krásné léto všem.
Ing. Radek Vaníček

SEPARAČDÍ TAŠKY POMŮŽOU V DOMÁCDOSTECH
TŘÍDIT ODPAD
Vážení spoluobčané, v minulých měsících jste obdrželi zdarma separační tašky
na třídění odpadu. Snahou naší obce společně s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s. a společností
RESPONO, a.s. je podpořit třídění odpadů
v domácnostech a přimět třídit odpad i ty, kteří
odpad dosud odděleně neodkládají. K třídílné
sadě tašek v barvách separačních kontejnerů –
žlutá, modrá, zelená – jste obdrželi i leták
s informacemi, jak správně odpady třídit.
Tašky jsou určeny ke shromažďování
tříděného odpadu – PAPÍRU, SKLA, PLASTU
a NÁPOJOVÝCH KARTONŮ – v domácnosti.
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Díky nim si můžete doma vytvořit praktické separační hnízdo (tašky jsou opatřeny
suchým zipem a můžete je spojit dohromady). Jsou vyrobeny z plastu. Díky tomu se
snadno omývají a slouží k opakovanému použití.
Proč vlastně třídit odpady? Při většině činností produkujeme odpady, se
kterými je třeba správně nakládat. O tom, zda dáme odpadu další šanci, rozhodujeme
právě my. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, čeká je recyklace a využití
v podobě nových výrobků, které denně používáme. Navíc podle zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. je každý povinen se odpadu zbavovat předepsaným způsobem.
K odkládání tříděného odpadu (papíru, skla, plastu a nápojových kartonů) jsou určeny
sběrné nádoby o objemu 1 100 l (modrá, zelená, žlutá) rozmístěné na stabilních
stanovištích (tzv. sběrných hnízdech) na území naší obce. Odpad je nejlépe třídit už
v místě v domácnosti. Stačí jej vhodit do tašky správné barvy a posléze do
separačního kontejneru. Před vhozením odpadu do kontejneru je dobré minimalizovat
jeho objem sešlápnutím (např. PET lahve nebo papírové krabice). Do barevných
kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří. V tom vám pomůže leták
s návodem, jak správně do jednotlivých kontejnerů odpad odkládat, který naleznete je
k dispozici v tomto vydání Pustiměřského zpravodaje a také na obecních webových
stránkách. A co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír, plast a nápojové kartony se
ze sběrných nádob sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kterou provozuje
RESPONO, a.s. Odpady se ručně dotřídí a připraví dle požadavků jednotlivých
zpracovatelů k expedici. Skleněné střepy se sváží odděleně (zvlášť bílé a barevné) na
překladiště, které se nachází v areálu skládky v Kozlanech u Vyškova. Odtud se sklo
odváží k přetřídění na speciální linky.
Třídění odpadu má smysl, neboť tím snížíme výdaje na odstranění směsného
komunálního odpadu, které se každým rokem zvyšují. A nejen to. Navíc tím
přispíváme k ochraně životního prostředí šetřením primárních zdrojů surovin. Dejte
odpadu šanci k dalšímu využití. Děkujeme.
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▲ Děti z dolní budovy MŠ radostně zpívají a tancují s paní učitelkou Taťánou Ambrosovou (28. 1. 2016).

▲ Momentka z vyhlášení soutěže O nejaktivnějšího žáka ZŠ Pustiměř v Sokolovně (16. 6. 2016). Foto: Anna
Hrozová.
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▲ Rytíř Zdeněk pasuje čtenářku Aničku Plačkovou za dohledu pana krále, purkrabího a královny. Foto:
Mgr. Simona Štulová.

▲ Memoriál Františka Kaplánka (28. 5. 2016).
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