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▲ Tvoření s Věrkou Kučerovou v místní knihovně. Foto: Anna Hrozová.

▲
▲ Beseda
Vánočnís důchodci
tvoření s Ing.
v Restauraci
Jitkou Strouhalovou
Adélka. Foto:
a Zuzanou
Anna Hrozová.
Štroblíkovou. Foto: Anna Hrozová.
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DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2016 V KBIHOVBĚ
I toto období bylo
v knihovně bohaté na činnost.
Většina akcí probíhala ve
spolupráci se Čtenářským
klubem Crhy a Strachoty při
Obecní knihovně v Pustiměři.
Za spolupráci děkujeme paní
Evě
Kalivodové,
Věrce
Kučerové,
Simoně
Koutníčkové,
Jiřince
Tvoření s klávesami, poslední dílničky před Vánoci 2016. Foto: Anna
Hrozová.

Sedlákové,
Ing.
Jitce
Strouhalové,
Zuzance
Štroblíkové a Simoně Gotwaldové za spolupráci při přípravě a vedení akcí
v knihovně, viz tabulka níže. V tomto pololetí se realizační tým čtenářského klubu
věnoval poctivě mnoho hodin přípravě pustiměřského divadla, jen zkoušek s herci
bylo od začátku března 2016 39, ale bohužel těsně před provedením na jevišti naší
Sokolovny muselo být zrušeno.
Tab. 1: přehled akcí knihovny v 2. pololetí roku 2016.
1.7. Pexesománie: Zvítězila nejmladší účastnice Eliška Marvanová, druhý byl Jiří Pilát, třetí Zdeněk
Kleveta.

7. 7. Knihovní noc pod širákem: Ve čtvrtek jsme spali pod širákem. Navštívili jsme pustiměřský hrad
na hradisku pod Zelenou Horou, opekli jsme si špekáčky, hráli jsme noční šipkovanou, hledali
jsme oranžové fáborky a plnili jsme úkoly, které byly uloženy v jejich blízkosti, nalezli jsme
poklad v rotundě, tam nám duchové Karel a Jan připomněli, že se tam modlíval Karel IV.
Lucemburský, při návratu ke knihovně jsme si prohlédli drobné církevní památky, které jsou
rozseté po vesnici, zahráli jsme si počítačové hry a podívali se na film. Ráno jsme se šli podívat
na krmení jelenů do Dorazilovy obory, za to děkujeme panu Dorazilovi, že nám to umožnil, a po
vydatné snídani jsme se vrátili domů. Škoda jen, že bylo poměrně chladno.

13. 7. Canisterapie: Paní Eva Kalivodová přivedla svého psa a popovídala o něm: děti se
seznámily s výcvikem a samy si ho zkusily, psa hladily a vytahovaly si otázky
z kapsičky na jeho krku, které zodpovídaly.
30. 7. Vystoupení Armet
24. 8. Krabičky na kapesníčky s Věruškou Kučerovou.
9. 9. Výstavka prací žáků naší ZUŠ.
23. 9. Šachy: 1. Jakub Marvan, 2. Eliška Marvanová, 3. Václav Láníček.
7. 10. Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou.
21. 10. Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
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14. 10. Dárkové kabelky s Jiřinkou Sedlákovou.
25. 10. Beseda s důchodci: kulturní program Děti z MŠ a ZUŠ, beseda s představiteli obce, fotografie
z akcí s povídáním, přednáška o péči o oči ve vyšším věku, harmonika Karla Maráka.

26. 10. Tvoření s Věrkou Kučerovou: vánoční stromečky a podzimní věnečky.
11.11. FIFA virtuálně:
11. 11. Výstavka prací žáků naší ZUŠ.
14. 11. Výstavka aromalampiček, které jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou.
2. 12. S dětmi jsme postavili v knihovně betlém a nastrojili stromeček.
14. 12. Květinky s Ing. Jitkou Strouhalovou:
20. 12. 2 loutkové pohádky: Červená Karkulka a Perníková chaloupka v provedení divadélka Kašpárek.
21. 12. Vánoční dekorace S Ing. Jitkou Strouhalovou a Zuzanou Štroblíkovou s doprovodem kláves a
trubky.

Během druhého pololetí roku 2016 jsme navštívili i akce jiných organizací
v Pustiměři: Pouť ke sv. Anně 31. července, 26. - 29. srpna 2016 jsme stanovali za
hasičkou s rodiči a hasiči Pustiměře. (Děti i rodiče den začínali rozcvičkou, užili si
spoustu her, stezku odvahy, podívali se na hašení hořícího auta, a opět na ně
zasněžilo.) S našimi dětmi
jsme strávili první den
nového školního roku ve
škole. 13. 9. 2016 jsme v
našem kostele vyslechli
KONCERT K POCTĚ SV.
MARTINA, u příležitosti
1700.
výročí
narození,
v podání pěveckého sboru
Gymnázia Zoltána Kodálye
z maďarského
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou. Foto: Anna
Székesfehérváru.
Hrozová.
Na Podzimním
bazárku
pořádaném MC Stonožka 29. - 30. 9. 2016 jsme doplnili šatník našim dětem, zájem
byl veliký. 16. 10. 2016 s pustiměřskými hasiči jsme obdivovali draky na Drakiádě.
21. 10. 2016 jsme navštívili den kouzel a rozsvěcení dýní v základní škole. 11. 11.
2016 v 11.00 jsme vzpomenuli hrdiny všech válek. V sobotu 20. 11. 2016 nás
navštívilo tučapské divadlo Apollo s hrou Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody. V
neděli 21. 11. 2016 jsme si vyslechli koncert učitelů a žáků ZUŠ Ivanovice na Hané v
Kulturním domě v Ivanovicích, slyšeli jsme pěkné i zábavné skladby. V neděli 27.
4

11. 2016 jsme s Mateřským centrem a žáky mateřské a základní školy básničkami a
písničkami rozsvítili vánoční strom, žáci ZUŠ Ivanovice na Hané, detašovaného
pracoviště Pustiměř Ondřej Jelínek a Zdeněk Kleveta zahráli několik koled. Účast
dětí i rodičů byla veliká. V sobotu 3. 12. 2016 jsme s MŠ a ZŠ a SDH Pustiměř plnili
s čerty zábavné úkoly a pak děti dostaly odměnu za svoje výkony. 5. prosince 2016
chodil Mikuláš v Pustiměři.
S dětmi a jejich učitelkami
jsme na podzim tvořili v
mateřské škole. Ve čtvrtek
15. 12. 2016 jsme si v
Sokolovně poslechli děti z
naší ZUŠ při vánočním
koncertu. 22. 12. a 23. 12.
2016 jsme připravovali
kostel na Vánoce. Nakonec
Překrásné loutky Ing. Doc. Dušana Rosy, CSc. Foto: Anna Hrozová.

jsme se setkali 31. prosince
2016 u silvestrovského ohňostroje, který připravili rodiče, kteří pořádají stanování za
hasičkou, SDH a Obec Pustiměř.
Všem čtenářům a přátelům knihovny přejeme v novém roce hodně zdraví
a pohody.
Mgr. Anna Hrozová

PUSTIMĚŘSKÉ DIVADLO
Téměř celý rok jsme se snažili přivést na světlo světa divadelní hru z našeho
prostředí, která nám měla připomenout slavnou dobu 14. století, kdy se po cestách
naší vesnice pohyboval náš nejslavnější panovník Karel IV. Bohužel se nedařilo
dostatečně skloubit časové možnosti našich dobrovolných herců. I přesto se hru
v podstatě podařilo nastudovat, ale další problémy technického rázu ji nedovolily
předvést. Další oddálení termínu předvedení v této podobě nebylo možné. Ještě
jednou se omlouváme. Pro milovníky naší historie však zápletku hry v nové podobě,
pravděpodobně textové a trošku pohádkové, připravíme. Bylo by škoda
nepřipomenout postavy, které formovaly život středověké Pustiměře.
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Musíme ale
připomenout
poctivou
práci
dobrovolných
pomocných
profesí. Kostýmy
pro
všechny
postavy našila a
další
půjčila
Yvona Lacinová,
kulisy a rekvizity
připravila
Ing.
Herci neváhali přijít i v sobotu nebo v neděli, zleva Ing. Roman Vystavěl, Ing. Jitka
Strouhalová, za ní Marek Šich, na lehátku Dominik Strouhal, sedící Jakub Marvan,
ležící na zemi Eliška Vystavělová, stojící u stolu Leona Strouhalová. Foto: Jiří Pilát.

Jitka Strouhalová
ve
spolupráci
s Yvonou Lacinovou, osvětlení se věnoval a další rekvizity vyrobil Ladislav Školař
z Radslavic. Poděkovat také musíme i Vladimíru Konečnému, který nám vycházel
vstříc,
abychom
mohli
v Sokolovně
nacvičovat
i
v nepravidelných časech kvůli
zaneprázdnění
herců,
Bc.
Lukáši Krejsovi, který nám
připravil středověké skladby na
dokreslení
atmosféry
hry,
Monice Spáčilové, DiS, která
pomohla s pěveckým partem a
Mgr. Kamilu Sedlákovi za
atmosféru dokreslovalo světlo. Zleva Leona
vstřícný přístup k nastudování Středověkou
Strouhalová, Eliška Vystavělová, Ondřej malý, za ním Marie
hry ze strany ZUŠ Ivanovice na Smejkalová, Ing. Jitka Strouhalová Dominik Strouhal, Jan Pospíšil,
Bc. Milan Julínek a Ing. Roman Vystavěl. Foto: Milan Strouhal.
Hané.
Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Anna Hrozová
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S DĚTMI V ZŠ A MŠ
Školní rok plný nejen práce
jsme tradičně zahájili s dětmi a
jejich učiteli 1. září 2016 na
školním hřišti. Děti a jejich učitelé
nás všechny pozvali na Den kouzel
do své školy. Dopoledne jsme se
Den kouzel. Děti měly kouzelné vyučování. Foto: Anna
Hrozová.

mohli zúčastnit jejich školního programu. Většina
žáků i učitelů si připravila masky. V některých
třídách se děti domluvily a držely se jednoho tématu.
Tak jsme mohli vidět například zombie třídu nebo
vojenské komando a množství čarodějnic a čarodějů.
Starala se o ně spousta zdravotníků. Starší žáci
pomáhali těm mladším připravit dýně, které si
přinesli, k vystavení před školou. Na 17.00 hodin
jsme byli pozváni znovu do školy, kde bylo
připraveno občerstvení. Tradiční dýňová polévka byla
opět velice chutná a dobroty, které děti se svými Děti měly tu nejlepší péči. Zleva Mgr.
Bronislava Hronová, Mgr. Vlastimil
maminkami a babičkami napekly, byly velice chutné. Smékal, Mgr. Jana Szkutová a Mgr.
Marie Špičáková. Foto: Anna Hrozová.
Se žáky školy jsme se mohli setkat i u vánočního
stromu. Rozsvítili jsme ho v neděli
27. 11. 2016 spolu s Mateřským
centrem za podpory obce Pustiměř.
V letošním roce jsme se sešli
v parku Na městečku, protože park u
Adélky v Prusích byl rozkopán
křížem krážem kvůli stavbě
přečerpávací stanice. I v těchto
nezvyklých podmínkách byla účast
Před rozsvícením dýní děti zazpívaly několik písní a
přednesly básničky. Foto: Anna Hrozová.

dětí i rodičů veliká. Děti mateřské
školy se svými učitelkami předvedly
vánoční a zimní básničky a písničky. Paní učitelka Mgr. Irena Znojová s pěveckým
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sborem žáků základní
školy
nacvičila
několik písní, které
děti zazpívaly sólově
i
ve
sboru
s doprovodem
magnetofonu.
Přednesly
také
vánoční
básničky.
Celý program si
uvedly děti samy. Žáci ZUŠ Ivanovice na Hané, detašovaného pracoviště Pustiměř
Ondřej Jelínek a Zdeněk Kleveta pod vedením Zdeňka Spáčila, DiS, zahráli několik
koled. Všichni jsme se dobře bavili.
Spolu s dětmi jsme navštívili 12. prosince 2016 Městské divadlo v Brně, kde
jsme zhlédli překrásné představení muzikálu Mary Poppins s Alenou Antalovou
v hlavní roli. Zájezd pro nás uspořádaly učitelky Mgr. Kateřina Hrozková a Mgr.
Pavlína Koutníčková. Tuto školní akci finančně podpořila Obec Pustiměř. Byl to
překrásný zážitek.
Vystoupení pod vánočním stromečkem zahájily nejmenší děti. Foto: Anna
Hrozová.

Mgr. Anna Hrozová

USPÁVÁBÍ ZVÍŘÁTEK V MŠ
Nadešel čas, kdy děti měly před sebou velký a důležitý úkol, a to uspat zvířátka
na zimu. Bylo potřeba uspat broučky, berušky, motýlky, medvěda i veverku. Děti to
zvládly na výbornou, a to pomocí písniček, básniček a tanečků. Pak je čekal nelehký
dračí úkol – najít papírovým drakům ztracené mašličky. Potom přišlo to, na co se děti
nejvíce těšily – lampionový průvod přes vesnici. Nakonec děti čekala sladká odměna
a děti slíbily, že se sejdou opět na jaře, aby mohly zvířátka probudit.
Poděkování patří maminkám z MC p. Rozehnalové, p. Červíkové a jejím
malým pomocníkům.
Kolektiv ZŠ a MŠ Pustiměř
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POLOLETÍ S ŽÁKY A UČITELI ZUŠ IVABOVICE,
DETAŠOVABÉHO PRACOVIŠTĚ PUSTIMĚŘ
Stejně jako v minulých obdobích se rozvíjela
spolupráce knihovny s e ZUŠ Ivanovice na Hané,
detašované pracoviště Pustiměř. V knihovně probíhá
několik výstavek výtvarných prací žáků, kteří
zpracovávali různá témata podle učebního plánu paní
učitelky Yvony Lacinové. Tradiční vánoční výstava
betlémů žáků pustiměřského detašovaného pracoviště
se přestěhovala do Městské knihovny v Ivanovicích,
návštěvníci se mohli potěšit i dalšími výtvarnými
dílky našich dětí.
Hlavním pořadatelem vánočního koncertu 15.
prosince 2016 byl Bc. Lukáš Krejsa, který doprovázel
na klavír většinu svých svěřenců. Klavírní doprovod Kohoutek jako živý. Autorka
některých pěveckých partů přešel na bedra nejstarších Veronika Bajerová.
žákyň. Tady přinesla plody spolupráce žáků napříč třídami. Vyslechli jsme
absolventské vystoupení I. cyklu zpěvu Terezy Barátové a Lenky Horákové. Obě jsou
žákyněmi paní učitelky Moniky Spáčilové, DiS, která jim při této příležitosti předala
osvědčení o absolutoriu. Neztratily se ani její mladší posluchačky. Žákyně pana
učitele Aleše Zemana a Lukáše Krejsy zahrály na
saxofon, soubor pištců vedla paní učitelka Jana Krejsová,
skupinové skladby nám předvedli žáci komorní hry paní
učitelky Yvony Lacinové. Koledy na trubku zahráli žáci
pana učitele Zdeňka Spáčila, DiS. Slyšeli jsme i několik
sólových klavírních skladeb. Koncertem nás provázela
paní učitelka Monika Spáčilová, DiS.
V neděli 21. 11. 2016 jsme si vyslechli koncert
učitelů a žáků ZUŠ Ivanovice na Hané v ivanovickém
kulturním domě. Vystupovali zde převážně učitelé školy.
V několika skladbách je doprovázeli i jejich
nejtalentovanější žáci. Slyšeli jsme pěkné i zábavné
Paní učitelka Monika Spáčilová skladby. Koncert uváděl ředitel školy Mgr. Kamil Sedlák.
při svém posledním vystoupení
před odchodem na mateřskou Otevřela ho svým zpěvem pustiměřská učitelka Adriana
dovolenou. Foto: Jiří Pilát.
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Villinová,
z dalších
učitelů
našich
žáků
jmenujme
Zdeňka
Spáčila, DiS., Aleše
Zemana, Bc. Lukáše
Krejsu, Janu Krejsovou,
Moniku Spáčilovou, DiS.
Koncert
uzavřela
humorná pěvecká scénka
učitelek
Adriany
Villinové,
Moniky
Spáčilové,
DiS.
a Účast rodičů byla hojná. Foto: Anna Hrozová.
Barbory Sedlákové, jež nám předváděly, jak učitelky tráví čas ve škole. Spolu
s dalšími žáky a učiteli je doprovázel na klavír Mgr. Kamil Sedlák, přísný ředitel
školy.
S žáky a učiteli jsme prožili pěkné chvíle.
Mgr. Anna Hrozová

ZPRÁVA Z ČIBBOSTI MC STOBOŽKA
V uplynulém roce došlo dle platné legislativy / přechod sdružení na spolek/ ke
změně názvu
našeho centra.
Z
MC
Stonožka
Pustiměř, o. s.
jsme
se
přejmenovali
na
MC
Pustiměř, z. s.
Velmi
nás potěšilo,
že
i
přes
vypuštění
některých akcí
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jsme se v hojném počtu
potkali na jiných. V roce
2016 to byly: Jarní
burza,
Probouzení
zvířátek,
Podzimní
burza,
Lampionový
průvod, Vánoční dílničky
a Rozsvěcení stromu.
Hříčky osudu leckteré
aktivity málem ohrozily
– vytopení sokolovny,
deštivé
počasí,
rozkopané
okolí
adventního stromu u Adélky – naštěstí se všechny plánované akce podařilo
realizovat.
Činnost dalších aktivit je dána ochotou spoluobčanů, aktivní pomocí na
přípravách, průběhu i úklidu. Určitě zamrzí, když po hektické akci zaslechnete:
„Proč tam neměli víc toho,...já bych tam udělala to a ono...“. Jsme vstřícní Vašim
podnětům, přijďte nám pomoci, vyzkoušíme, uvidíme. Všichni víme, že samo se nic
neudělá a víc hlav více ví.
Do roku 2017 přejeme občanům Pustiměře pevné zdraví a moře nápadů,
protože jak si život v naší obci obohatíme – záleží jen na nás!
Srdečně zveme na 1. letošní akci Jaro – léto bazárek, jenž se pod záštitou obce
uskuteční 24. – 26. 3. 2017.
MC Pustiměř, z. s.

FOTBALISTÉ CHTĚJÍ ZLEPŠIT ZÁZEMÍ
SPORTOVBÍHO AREÁLU
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám hned v úvodu popřál do nového roku 2017 hlavně hodně
zdraví a pohodu ve vašich rodinách. K přání se samozřejmě připojují i všichni ostatní
členové fotbalového klubu.
Tak jako každý rok, i ten uplynulý 2016, přinesl spoustu pozitivních věcí, ale
museli jsme překonat i smutné období, kdy nás nečekaně opustil náš kolega a
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kamarád Vlastík Hádra. Byl jedním ze spolehlivých a věrných členů fotbalového
klubu, na kterého nelze zapomenout… Klub také oslavil 10. výročí od založení
nového a samostatného FK Pustiměř.
V minulém zpravodaji jsem vyslovil přání, aby byla naše pozice v obci
vnímána nejen po té sportovní stránce, ale také jako spolku, který je otevřený všem
našim občanům a je schopný být partnerem a pomocníkem na všech úrovních, na
jakých je to jen trošku reálné. Velice důležitá je pro nás i ochota jakékoliv pomoci
našemu klubu. V loňském roce se nám opět podařilo uskutečnit některé naše vize a
cíle a to právě také díky některým našim občanům a subjektům, které nás v tom
podpořily. Namátkou zmíním dobudování zázemí v budově sportovních kabin, kde
nám pomáhala firma Tomáše Měšťánka a dále pak František Petržela a Jirka Školař.
Na podzim nám zase s nutnou údržbou areálu pomohli Ladislav a Lukáš Filákovi.
Z tohoto pohledu jsem moc spokojený a všem jmenovaným, ale i ostatním stálým a
věrným partnerům a kolegům, velice děkuji!
I v roce 2017 jsme připraveni pečovat o svěřený sportovní areál a zázemí, kde
je pořád co udržovat, ale i zlepšovat. Jsme si moc dobře vědomi toho, že podmínky,
které nám Obec Pustiměř pro sport poskytuje, a které zde máme, nám mnozí soupeři
z okolí závidí. Zástupcům Obce za to patří obrovský dík! Jak už jsem ale uvedl výše,
je stále co zlepšovat. V loňském roce jsme na JmK zaslali výhledovou studii
postupného dobudování sportovního areálu jak pro sportovní, tak i relaxační využití
všech našich občanů. Mezi priority patří i rekonstrukce škvárového hřiště, jehož
účelnost a využití je již v této době minimální a hřiště samotné hyzdí tento areál.
Obdrželi jsme příslib finanční pomoci, a protože mezi tím proběhly krajské volby,
otevřeli jsme tuto záležitost znovu a jednáme o reálném uskutečnění poskytnutí
dotace. Od TJ Pustiměř máme příslib dlouhodobé smlouvy o výpůjčce na dobu 10-ti
let. Smlouvy tohoto typu bývají podmínkou pro získání dotace. Věříme tedy, že
všichni zainteresovaní budou v tomto čase nakloněni uskutečnění společného zájmu
zkvalitnit podmínky pro sportovní aktivity v naší obci.
Po sportovní stránce musíme být s uplynulým rokem 2016 také spokojeni. Do
nového soutěžního ročníku 2016/2017 jsme jako klub přihlásili dvě družstva
dospělých a dvě družstva mládeže. Další družstvo předpřípravky sice oficiální zápasy
nehraje, avšak zájem dětí a rodičů je poměrně velký. Družstvo tedy po většinu času
trénovalo a hrálo smluvená přípravná utkání. Obrovský dík patří všem trenérům, ale
také některým rodičům, kteří se na výchově mladých fotbalistů jakýmkoliv způsobem
podílejí, či podíleli. Klub pro tyto mládežníky zorganizoval v červenci loňského roku
společný zájezd na prvoligové fotbalové utkání do Brna mezi FC Zbrojovka Brno a
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AC Sparta Praha. Účast byla maximální a fotografii z tohoto zájezdu si můžete
prohlédnout níže.

Chci využít této příležitosti k tomu, abych zmínil i další úspěchy FK Pustiměř
v kategorii mládeže. Kromě úspěšných fotbalistů se to týká i práce našich trenérů,
kteří od roku 2006 pracovali pro klub a podíleli se na jejich výchově. Ti nejlepší
odešli do MFK Vyškov, kde pokračovali ve vyšších soutěžích a o některé z nich
projevují zájem kluby jako FC Zbrojovka Brno, 1. SK Prostějov, či Sigma Olomouc.
Jsme za to rádi a je to jedna z těch pozitivních vizitek FK, o kterou se tito trenéři
zasloužili. Klukům držíme pěsti a trenérům chci ještě jednou za jejich obětavou práci
poděkovat.
Závěrem bych si ještě jednou přál, abychom prožili nový rok 2017 ve zdraví,
byli k sobě navzájem ohleduplní a dokázali se navzájem respektovat.
Všem našim partnerům a sponzorům děkuji za jejich přízeň.
Všechny občany současně zvu na tradiční „Ostatky“, které pod záštitou Obce
Pustiměř pořádá FK Pustiměř, a které se konají o víkendu 25. – 26. února 2017.
Nenechejte si to ujít!!!
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z. s.

MUŽI „A“ PO PODZIMU TŘETÍ
Následující řádky jsou věnovány výsledkům jednotlivých družstev. Do
okresních soutěží jsou přihlášena dvě družstva mužů a dvě družstva mládeže (žáci,
přípravka). Na nesoutěžní bázi funguje nejmladších nadějí – předpřípravka.
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Muži „A“
Družstvo „A“ mužstvu mužů se po loňském sestupu z okresního přeboru
podařilo po roce opět postoupit zpátky mezi okresní elitu! Výbor klubu nenechal nic
náhodě a v letní přestávce došlo k výraznému posílení týmu. Z Rakouska klub získal
záložníka Romana Lžičaře, jenž
v minulosti působil v Drnovicích,
Dědicích a ve Vyškově. Z Dražovic
se po dlouhých letech vrátil
odchovanec Martin Pospíšil. Martin
ve své kariéře působil i v klubech
II. ligy jak v Česku, tak i na
Slovensku a prošel si i rakouskými
soutěžemi. Dalšími posilami byli
talentovaní mladíci Jan Pospíšil a
Daniel Martínez. Ti patří také mezi
odchovance Pustiměře a zpět do
mateřského klubu se vrátili z MFK
Vyškov.
Po těchto změnách si dalo
mužstvo vyšší cíle, než jen střed tabulky, což se také podařilo. Po podzimní části
skončilo mužstvo na 3. místě! Tento úspěch oceňuje trenér mužstva Pavel Holub:
„Podařilo se nám spojit mladé talentované fotbalisty s těmi zkušenými. V kabině to
funguje a odráží se to na výsledcích. Jsme zase po nějaké době opět obávaným
soupeřem pro ostatní týmy! Pozitivem je také to, že se hraje atraktivní fotbal, který
přilákal i diváky. Jsme si vědomi toho, že nás čeká těžké jaro, a že je důležité se na
odvety důkladně připravit. Věřím, že kluci přistoupí k přípravě odpovědně, a že své
podzimní výkony potvrdí i na jaře. Je to i můj cíl, jako trenéra“.
Pavel Holub, trenér mužů „A“
Muži „B“
Muži „B“ působí v nejnižší okresní soutěži a po polovině ročníku jsou
v desetičlenné soutěži na 6. místě, ovšem pouze se tříbodovou ztrátou na 2. místo
tabulky.
Žáci
Družstvo žáků bylo od nové sezóny přihlášeno do soutěže 10+1 hráčů na celou
plochu hřiště, což byl výrazný rozdíl oproti předchozím rokům, kdy se hrávalo 7+1
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tzv. „od vápna k vápnu“. Hráči si na „velký fotbal“ zvykli vcelku rychle.
Nová je i trenérská trojice ve složení Vlastimil Smékal, Roman Špaček a Karel
Votava. Trénovalo se dvakrát týdně na travnatém hřišti.
V soutěži je přihlášeno pouze pět družstev. S každým družstvem jsme odehráli
dvě utkání a dosáhli celkové bilance 1 výhry, 1 remízy a 6 porážek, z čehož vyplývá
umístění na posledním místě tabulky. Slabá byla především útočná fáze, o čemž
svědčí pouhých 8 vstřelených branek v 9 utkáních.
Pozitivem byla celkem vysoká tréninková účast a zájem hráčů o tento sport,
což je nakonec ze všeho nejdůležitější.
Kádr tvoří 18 hráčů! Jsou to Michal Červík, Michal Čtvrtníček, Daniel
Gottvald, Samuel Grepl, Jiří Hučík, Ondřej Jelínek, Lukáš Olejník, Ondřej Oprchal,
Robert Pokiser, Matyáš Spisar, Vojtěch Šafář, Martin Školař, Roman Špaček, Martin
Trávníček, Dominik a Lukáš Votava, Matěj Zbořil a Zdeněk Zlámal.
Hráčům přejeme do nového roku hodně radosti z tohoto sportu.
Vlastimil Smékal, trenér žáků
Přípravka
Oproti minulé sezóně došlo v rámci přípravky k několika změnám. Ke sloučení
starší a mladší přípravky a přihlášení pouze soutěže starší přípravky. Druhá změna se
týká složení trenérského týmu, kdy předchozího trenéra starší přípravky Dušana
Baráta nahradil Petr Snídal a připojil se tak ke stávajícím trenérům mladší přípravky
Milanu Rausovi a Lukáši Zahradníčkovi.
Díky sloučení obou týmů přípravky došlo k rozšíření hráčské základny na 15
hráčů, kde ovšem výrazně převažují hráči spadající věkově do mladší přípravky. V
průběhu sezóny se k týmu přidalo dalších 5 hráčů. Velice mě potěšilo, že fotbal v
Pustiměři přitahuje mládež.
Do soutěže jsme vstupovali s vědomím, že v konkurenci týmů jako je Vyškov
či Drnovice bude těžké obstát. Již v prvních zápasech se naše předpoklady bohužel
potvrdily. I přes vysokou bojovnost a odhodlanost kluků se projevovaly v zápasech
věkové, ale i fotbalové rozdíly mezi staršími a mladšími hráči. V podzimní části
sezóny se tak po odehrání 13-ti soutěžních a 3 přátelských utkání kluci nakonec
radovali z vítězství pouze jednou.
Jako výplň zimní přestávky jsme zvolili zimní ligu pořádanou klubem
Moravské Prusy hranou v hale v Nezamyslicích, do které se přihlásilo 9 týmů z
Vyškovského okresu. Po 3 odehraných kolech se tým Pustiměře drží uprostřed
tabulky se statistikou 4 vítězství, 2 remízy a 5 proher.
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Jako poslední zpestření fotbalového života v loňském roce proběhl dne 27. 12.
ve školní tělocvičně v Pustiměři interní turnaj přípravky, do kterého se zapojilo 17
hráčů. V duchu vánoc a přátelství se po 3 hodinách fotbalového zápolení všichni
zúčastnění hráči spokojeně rozešli domů jako vítězové odměněni drobnými
sladkostmi.
Do druhé poloviny zimní ligy a okresní soutěže jdeme s cílem posílit
sportovního ducha a fotbalové dovednosti, ale především, aby to hráče bavilo. Jak se
říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Petr Snídal, trenér přípravky

ČIBBOST ZÁVODBÍ SKUPIBY SOUTĚŽBÍHO LEZEBÍ
ZA ROK 2016
Počátkem roku 2016se začal v rámci oddílu SPL Pustiměř nově tvořit tým
závodního lezení dětí, který si vytkl za svůj cíl navázat na výrazné úspěchy a
výsledky let minulých. Cíl je to vskutku náročný a odvážný, neboť ona pomyslná
laťka visí hodně vysoko, ale rozhodně není nereálný. Po špatných zkušenostech z
minulého období, kdy se nepovedlo vytipovat správné závodní tipy a většina z nich
skončila dříve, než začala se skutečným a systematickým tréninkem, jsme zaměřili
pozornost na dlouhodobý a důsledný nábor. Dá se říci, že jsme v podstatě provedli
jakýsi restart celého systému a zásadním způsobem změnili filosofii fungování celého
nového týmu.
Nyní, více než po roce od zásadního rozhodnutí, můžeme směle konstatovat, že
výsledky systematické a dlouhodobé práce všech členů realizačního týmu se začínají
pomalu dostavovat.
Z dlouhodobě sledované skupiny talentů, postupem času vykrystalizovala
skupina 4 mladičkých závodnic s nejvýraznějšími předpoklady prosadit se mezi
nejlepší a navázat tak na úspěchy a výsledky svých předchůdkyň.
Nepostradatelnou součástí týmu na tréninkovém postu je Jan AUGUSTIN.
Tento mladý, stále aktivní a úspěšný závodní lezec (mj. vítěz závodu HUDY OPEN
2016 v Brně) si krom jiného osvojil v poměrně krátké době i techniku stavění
závodních cest, což je schopnost pro postupný program výkonnosti nových
závodníků naprosto zásadní.
Svými zkušenostmi a závodnickými postřehy výrazně přispívá k
výkonnostnímu růstu mladých lezkyň i Lucie KUPČÍKOVÁ. Ta je mj. dvojnásobnou
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mistryní ČR i úspěšnou juniorskou reprezentantkou a pro všechny velkým vzorem.
Novou tváří na trenérském postu je Vladimír ŠKOLAŘ. Ten se v poměrně
krátké době zorientoval v základech metodiky a jištění a v současné době si již chod
týmu bez jeho pomoci nedokážeme představit.
První vystoupení nového týmu směřujeme na 7. 1. 2017 do PŘÍBORU, kde na
tamější stěně proběhne první závod MORAVSKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE pro rok
2017. Závodní tým SPL Pustiměř "PAVOUČCI" tvoří trenéři Jiří Sedláček, Vladimír
Školař a Jan Augustin. Závodníci - Lucie Mrázová, Charlotte Havlíčková, Karolína
Půžová a Jolana Adámková.
Za závodní tým Jiří Sedláček

ČIBBOST SKUPIBY REKREAČBÍHO LEZEBÍ ZA R. 2016
Do skupiny zájmového a rekreačního lezení se pro rok 2016 přihlásilo a
pravidelně účastní tréninku a tréninkových akcí 5 dětí. Ondra Jelínek, Daniel
Pospíšil, Štěpán Štolfa a Filip Langer. Jedinou dívkou je Klára Adámková, která
skončila se závodním lezením, ale chce se nadále tomuto sportu věnovat kromě svých
četných aktivit.

Jak je již známo z minulosti, tato skupinka zájmového lezení se věnuje
lezeckému sportu dle svých možností a svého volného času, neboť to není jejich
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jediný zájem či aktivita. Proto celá činnost i tréninky jsou podřízeny této realitě.
Hlavní náplní je jednak vlastní lezení a tréninky na umělé stěně s prověřováním
nových prvků a lezeckých cest. Kromě toho jsou však seznamováni se základy
technik souvisejících s lezeckou činností, jako je jištění spolulezce a to jak ze země,
tak i ve stěně, nácviky slaňování a všech souvisejících technik. Kromě toho jsou
seznamováni se základním materiálem pro lezecký sport a potřebnou teorií a to nejen
na stěně, ale i v terénu - ve skalním a horském prostředí. A z těchto znalostí jsou i
periodicky prověřováni.
S tím souvisí i další činnost - praktické
prověřování v terénu, tedy skalním lezení.
Jelikož v roce 2016 nebylo provedeno
pravidelné lezecké soustředění, uskutečnila se
separátní akce na skalkách v Rudicích, které se
bohužel zúčastnili pouze Ondra Jelínek a Klára
Adámková. Ovšem jak sami prohlásili, tato
akce byla pro ně novým a nenahraditelným
zážitkem, kdy si poprvé "osahali" problémy
skalního lezení a prověřili i míru své odvahy.
Kromě toho se děti pochopitelně účastní,
dle svých možností a zájmu, i závodního lezení
- MORAVSKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE,
případně i jiných závodů jako Lipenské Skoby
atd. Dle možností rodičů pak i externích
tréninků na velkých stěnách v Olomouci, Brně Ondřej Jelínek v Rudici.
či Zlíně, což prověřuje jejich domácí tréninkovou přípravu a vytrvalost.
Cílem tohoto snažení je učinit z dětí samostatně a odpovědně se rozhodující
jedince schopné správné činnosti za jakýchkoli podmínek v oblasti tohoto krásného
sportu,
Za tým zájmového lezení Ing. Jan Kuchtíček

ČIBBOST SKUPIBY LEZEBÍ DĚTÍ S RODIČI ZA R. 2016
V roce 2016 reprezentovala SPL Pustiměř na prestižní soutěži
MORAVSKÉHO POHÁRU v lezení na obtížnost ve skupině nejstarších dívek
Kateřina SPÁČILOVÁ, Sára KŘUPKOVÁ, a Elen JAKUBCOVÁ - ve skupině
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mladších dívek.
Nejstarší Katka měla v
sezoně vynikající formu. Z
každého závodu vybojovala v
silné konkurenci v nejstarší
kategorii dívek skupiny A
(2000 - 2001) cenné kovy. 1x
zlatá, 3x stříbrná a 1x
bronzová. To ji vyneslo na
celkovou pozici z 25
závodnic na vedení celého
Kateřina Spáčilová na stupni vítězů (1. místo) ve finále v Ostravě.

závodu, přičemž toto musela obhájit v posledním vypjatém závodě v Ostravě. Tak si
odvezla domů pohár vítězství celého seriálu MORAVSKÉHO POHÁRU. Mimo této
soutěže se zúčastnila i MISTROVSTVÍ ČR v závodě na rychlost. Tam skončila
jako 4.
Mladší
Sára
KŘUPKOVÁ bojovala také
v nejstarší kategorii dívek
skupiny A. Přes její chyby a
vlažnější trénink se umístila
v celkovém pořadí na
hezkém 7 místě z 25
závodnic z celé Moravy.
Pro nejmladší Elen
JAKUBCOVOU byl rok
2016 první sezonou v
závodním lezení a to ve
skupině D (2006 - 2007).
Sára Křupková, Elena Jakubcová, Kateřina Spáčilová.
Přesto se z celkového počtu 31
závodnic umístila na krásném 13. místě.
U všech těchto závodnic nutno podotknout, že se jejich tréninků za dozoru a
odborné pomoci trenérů SPL věnují rodiče, kteří jistě mají také svůj podíl na úspěších
dívek.
Za tým lezení dětí s rodiči Petr Spáčil
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SOUROZEBCI CIBULKOVI MISTRY ČR 2016
V létě
2016
se
v Rakousku
konal
evropský pohárový závod
Petzen Climbing Trophy
2016, který je součástí
kalendáře
světové
asociace
sportovního
lezení IFSC a odkud si
sourozenci
Cibulkovi
přivezli
5
medailí.
Celkově
se
sbírka
evropských
medailí
rozrostla
sourozencům
Cibulkovým na dvacet.
Tereza vyhrála lezení na
obtížnost, v rychlosti byla
třetí a získala celkové
vítězství
v tomto
evropském závodu. Stala
se tak jedinou Češkou
v historii, které se podařilo
tento závod vyhrát už
podruhé. Šimon získal stříbro v lezení na obtížnost a bronz v lezení na rychlost.
V sobotu 17. prosince 2016 zakončili sourozenci Cibulkovi z oddílu
sportovního lezení TJ-SPL Pustiměř sezónu svou účastí na Mistrovství České
republiky 2016 v lezení na rychlost. Tereza Cibulková dokázala rekordním časem
vyhrát kategorii U14 a Šimon Cibulka suverénně ovládl kategorii U12. Tím oba
získali titul Mistra České republiky pro rok 2016, Tereza již čtvrtým rokem za sebou,
Šimon potřetí. Jejich mladší sestra Anna závodila s o rok staršími soupeřkami a
dokázala vybojovat 2. místo s několika sekundovým náskokem.
Ve stejné sezóně získal Šimon titul Vicemistra ČR v lezení na obtížnost a Anna
skončila na Mistrovství ČR ve stejné disciplíně na 3. místě za staršími soupeřkami.
Šimon, Tereza i Anna získali v roce 2016 řadu medailových umístění v Českém
poháru mládeže v lezení. Tereze s Šimonem vynesla tato umístění celkový bronz
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v Českém poháru, přestože měli na svém kontě méně závodů než soupeři.
Šimon se letos stal Mistrem Slovenské republiky v lezení na obtížnost a Tereza
vybojovala titul Vicemistryně.
Třináctiletá Tereza zazářila i mezi dospělými. Na Mistrovství České republiky
2016 v olympijském šplhu vybojovala titul Vicemistryně v kategorii ženy. Vyrovnala
si zde svůj osobní rekord z nominace a zaostala pouze za novým českým rekordem
v podání vítězky z TJ Sokol Poděbrady.
Dalibor Cibulka

ÚSPĚCH MAŽORETKOVÉHO SPORTU
Oddíl Kalimero má dvě
základny, jedna je v Těšanech a
druhá ve Vyškově. Byl založen
v Těšanech na Brněnsku. Na
začátku měl asi 30 členek. Pro
regulérní oddíl to bylo málo.
„Čím je více dětí v soutěžním
družstvu,
tím
více
bodů
dostanou.“ vysvětlila ředitelka
sdružení Dagmar Kubíčková,
která nyní bydlí v Lulči na
Vyškovsku. Maximální hranice
pro jednu soutěžní skupinu je
Účastnice mistrovství světa 2016 ve třídě kadet z oddílu
mažoretek Kalimero. Foto: Dominika Jelínková.

stanovená na 25 dívek. Tréninky

probíhají dvakrát týdně pro každou
základnu v místě sídla každé z nich.
Dagmar Kubíčková staví choreografii
tak, aby se dala převádět i zvlášť, o
víkendech se obě základny secvičují
dohromady, aby srovnaly řady a
zástupy. Ladí sestavu jako celek.
Seniorky, děvčata ve věku 14 a více
let, které paní Kubíčková cvičí také
Úspěšné družstvo Kadetek, Monička Jelínková stojí uprostřed.
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odmalička, jsou v dnešní době chloubou celé republiky. Je to nejvíce sledovaná
kategorie. V soutěžích je kladen důraz na techniku provedení zvolené sestavy.
Výsledky se začaly dostavovat již po čtyřech letech práce. Od roku 2010 pravidelně
přivážejí titul mistryň České republiky v některé z kategorií, v roce 2015 byly
mistryněmi Evropy v pom pom1 senior kategorii.

Malé mažoretky cvičí pod vedením Eriky Marethové na Avonpochodu v Pustiměři v roce 2014. Foto:
Anna Hrozová.

Děvčata díky společné práci dosahují nejen vynikajících výsledků, ale hlavně
udržují dobrý kolektiv. Tráví spolu i dny volna. Spolu s rodiči jezdí na společné
dovolené. Účastní se různých soutěží, nejen doma, ale i v zahraničí. Starší děvčata
trénují ty mladší. Nejraději cvičí s třásněmi.
V naší vesnici je
vůdčí
osobností
mažoretkového sportu
Erika Marethová, která
se do naší vesnice
přestěhovala se svou
rodinou teprve před 7
lety. Věnuje se mu asi 10
let. Většinu tohoto času
Kalimero na festivalu v Dubai. Zdroj: Soukromý archiv Eriky Marethové.

trénovala
mladé
mažoretky v oddíle Kalimero. My jsme výsledky její práce mohli vidět 3x i
v Pustiměři v rámci Avon pochodu. Bylo s podivem, jak tak maličké mažoretky
tancovaly „jako jeden muž“, nebo spíše žena. Drobné postavičky poctivě kopírovaly
1

Cvičení s třásněmi.
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všechny pozice sestavy podle své učitelky Eriky. Když jsme je viděli poprvé, byly
většinou ve věku 4 let. Dnes jsou z nich kadetky, které získaly loni mistrovský titul
v rámci České republiky. Paní Erika Marethová si zvýšila kvalifikaci a v nynější době
bývá členkou soutěžních porot. Hlavní úloha při nacvičování nových sestav mladších
mažoretek nyní náleží jejich starším kolegyním. Kategorie cvičenek, které jsme pod
jejím vedením viděli v Pustiměři, získala v roce 2016 v třídě Kadet 6. místo na
mistrovství světa v Preči v Chorvatsku, mezi nimi byla i Monička Jelínková z naší
vesnice.
Nebyl to úspěch
náhodný. Oddíl získal
na tomto mistrovství
světa
jednu
zlatou
medaili
v sólové
sestavě juniorka Běla
Kubíčková z Lulče, dvě
stříbrné pro skupinu
seniorek,
jednu
v
kategorii mini mix
junior
a
jednu
doma slaví svůj úspěch, Monička Jelínková vpravo. Foto: Dominika
v kategorii
Kadet, Děvčata
Jelínková.
v sólové sestavě jednu
bronzovou medaili. „Děvčata byla velice šikovná, úspěch si zasloužila“, radostně
popsala jejich účast na mistrovství světa v Preči v Chorvatsku Dominika Jelínková.
Mažoretkovému sportu se věnovaly od útlého mládí i obě dcery paní Eriky
Marethové. Adéla dnes již necvičí a Sára, která je profesí učitelkou v mateřské škole
stejně jako její maminka, nyní trénuje ve skupině seniorek. Poctivá práce v oddíle
Kalimero dovedla rodinu Marethovu až na festival mažoretkového sportu do Dubaje,
který se konal letos v prosinci. I zde předvedly těšansko – vyškovské cvičenky svoje
umění a mezi nimi i Sára Marethová. Nejen tam je přivedl jejich sport. Například
letos jsme je mohli vidět i v Moskvě.
Přejeme hodně dalších úspěchů.

Zdroje:

Deník Rovnost extra říjen 2016, strana 13
Rozhovor s Erikou Marethovou a Dominikou Jelínkovou

Mgr. Anna Hrozová
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PUSTIMĚŘŠTÍ CHOVATELÉ OPĚT BODOVALI
Český svaz chovatelů v Pustiměři čítá k dnešnímu dni celkem 8 členů. I když
jsme takto malou organizací, snažíme se ji svým chovem pravidelně reprezentovat na
výstavách, kde dosahujeme dobrých výsledků. Dovolte nám nyní, abychom se
s Vámi o několik našich úspěchů za uplynulý rok 2016 podělili.
Na
jaře
proběhla
v chovatelském
areálu
u
vlakového nádraží Vyškov
výstava k 85. výročí od
založení ZO chovatelů ve
Vyškově. Na této akci jsme se
podíleli
i
pořadatelsky.
Chovatelé Miroslav Lamkaš a
František
Petržela
zde
obdrželi čestnou cenu a Jiří
Školař pohár za čtyřčlennou
kolekci králíků činčily velké. Úspěšní chovatelé Miroslav Lamkaš, předseda pustiměřské
organizace ČSCH a Jiří Školař. Zdroj: Soukromý archiv Jiřího
Na výstavě drobného Školaře.
zvířectva ve Švábenicích jste moli vidět králíka plemene stříbřitého žlutého
Miroslava Lamkaše a králíka novozélandského červeného Františka Petržely, který si
odnesl čestnou cenu za samici.
V říjnu na okresní výstavě v Křenovicích František Petržela získal čestnou
cenu pro samici plemene králíka novozélandského červeného, Miroslav Lamkaš
čestnou cenu s kolekcí plemene stříbřitého žlutého a Jiří Školař pohár za nejlepší
samici výstavy.
Velmi dobrého bodového ohodnocení dosáhl Miroslav Lamkaš na speciální
výstavě králíků stříbřitých malých pořádané v listopadu v Týništi nad Orlicí. Sešla se
zde konkurence z celé České republiky. Zde vystavoval v prosinci i Jiří Školař svou
činčilu velkou.
Závěrem tohoto článku bychom rádi vyzvali další zájemce, kteří by měli chuť
věnovat se této ušlechtilé činnosti, aby neváhali a rozšířili naše řady. Rádi všem
novým členům předáme své dlouholeté zkušenosti.
Za ZO ČSCH v Pustiměři Jiří Školař

24

HLAVBÍM POSLÁBÍM VČELAŘŮ JSOU ZDRAVÁ
VČELSTVA
V naší obci bylo v letošním roce evidováno v Prusích 6 organizovaných
včelařů, kteří pečovali asi o 31 včelstev, a v Pustiměři 10 organizovaných a 1
neorganizovaný včelař, dohromady s 94 včelstvy. Celý rok se o svoje včeličky nejen
starali, ale také se vzdělávali a společně pečovali o jejich zdraví a pastvu.
Výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Vyškov, která proběhla v hotelu Dukla
6. února 2016, potvrdila kvalitu práce v roce 2015 jak chovatelů, tak zdravotního
referenta, jehož krédem je: „Hlavním posláním včelařů i celé organizace jsou zdravá
včelstva.“ Zpráva o hospodaření potvrdila přebytek rozpočtu, svědčila tak o
promyšleném rozdělování svěřených prostředků. Součástí schůze mimo
organizačních pokynů byla přednáška přítele Příkazského na téma: Historie
včelařství, převážně se věnoval období od roku 1990 do současnosti.
Kromě péče o
včelstva se organizace
stará také o propagaci
významu chovu včel pro
člověka a jeho životní
prostředí.
V pátek 6. a v
sobotu 7. května 2016
pořádal ČSCH Vyškov
jarní výstavu drobného
zvířectva v areálu u
vlakového
nádraží,
Ba přednášce v Chlebovicích, v popředí Vladimír Uhlíř. Foto: Jiří Pilát.
které se zúčastnili i naši
chovatelé. Součástí výstavy byl i diplom žáka Karla Srny z vyškovského kroužku
mladých včelařů, který získal za druhé místo v oblastní soutěži "Zlatá včela"
pořádané ČSV a tím si zajistil postup do celostátního kola v Nasavrkách. Další
členka Lenka KAMENÍKOVÁ získala v této oblastní soutěži16. místo. „9ejen
úspěchy jednotlivců těší vedení kroužku, důležitější je jiný pohled jeho členů na
přírodu samotnou, zájem o vzájemnou propojenost člověka a přírody, zkrátka jde o
„JI9Ý POHLED 9A SVĚT KOLEM 9ICH“,“ jak potvrzuje vedoucí kroužku Ing.
Štefan Ondák.
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Bezprostředně
nato Obec Vyškovské
Vážany a ČSV z.s. ZO
Vyškov uspořádaly v
pátek 27. 5. v místní
knihovně
monotématickou
včelařskou
výstavu.
V sobotu 4. června 2016
následoval
"Medový V chlebovickém muzeu. Foto: Jiří Pilát.
den“ s praktickými ukázkami práce včelařů, který již tradičně pořádá ZOO Park
Vyškov ve spolupráci seZO ČSV Vyškov.
V neděli 25. září 2016 jsme se zúčastnili zájezdu do včelařského střediska
v Chlebovicích. Tam jsme vyslechli přednášku přítele Kopečka o historii jejich
včelařského domu. Po ní jsme si prohlédli muzeum v budově fojtství i venkovní areál
s úly a navštívili prodejnu včelařských potřeb. Po obědě jsme odjeli na včelařskou
farmu přítele Kopečka do obce Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, kde nám ukázal, jak
pečuje o svých 140 včelstev. Viděli jsme medárnu, pilnici na zpracování dřeva i
elektrickou tříkolku, která, jak říká majitel, je zlatým pomocníkem. Pak jsme odjeli
do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, kde nás čekala průvodkyně, která
nám přiblížila vznik skanzenu a jeho jednotlivé budovy a k čemu sloužily. Zatavili
jsme se i u hrobů lidí, kteří se o toto místo zasloužili.
Poslední letošní včelařská výstava proběhla ve dnech 27. - 30. října 2016
v Katolickém domě v Dědicích. Pořádal ji Osadní výbor Dědice ve spolupráci s
včelařskou prodejnou VČELKA a základní organizací ČSV Vyškov. Výstavu zahájil
ve čtvrtek 27. října po 14. hodině jednatel, přítel Alán, v 16.30 hod. byla přednáška
přítelkyně Vaškové o včelích produktech a jejich využití v kosmetice, v sobotu
v 16.30 hod. přednášel předseda organizace přítel Peloušek o zajímavostech ze života
včel.
Hospodářský rok byl zakončen v sobotu 12. listopadu 2016 v hotelu Dukla
Vyškov setkáním včelařů se svými blízkými, představiteli zemědělských organizací,
obcí a přáteli spolku. Zde dostal náš spoluobčan přítel Stanislav Smejkal pamětní list.
V kulturním programu vystoupili zástupci ZUŠ Vyškov a národopisný soubor Trnka.
K tanci a poslechu hrála Revaljvl banda Jiřího Alána. Byl to zároveň první počin
oslav 120. výročí založení vyškovského spolku, které vyvrcholí na listopadovém
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setkání včelařů v listopadu 2017. Akci podpořil i starosta naší obce Mgr. Miloš
Nevřala.
Před koncem roku se
konala 2. prosince 2016 v
KKD Vyškov přednáška Ing.
Texla o včelách, přírodě a
invazivních rostlinách v našem
kraji.
10. prosince pořádal
Maják Vyškov dílničky, kterých
se zúčastnili i naši včelaříci,
kteří kromě lití svíček ze včelího
vosku
seznámili
účastníky
Přítel Stanislav Smejkal přijímá pamětní list za celoživotní práci se
včelaři od přítele Jana Alána a Jana Pelouška. Foto: Jiří Pilát.

s činností
svého
kroužku.
Včelařská prodejna Včelka spolu
s naší ZO pořádala od 21. do 23. prosince vánoční trhy v areálu na ulici Dědická,
součástí byl doprovodný kulturní program.
Na konci roku
chovatelé
nezapomněli ani na
svoje včeličky a
dokončili
jejich
ošetření závěrečnou
fumigací.
Teď
budeme doufat, že
všechny roje přežijí
zimu ve zdraví, aby
se s prvními jarními
paprsky
mohly
rozletět po krajině.
I letos Vladimír Uhlíř a Václav Pilát ošetřili fumigací pruská včelstva. Foto: Anna
Hrozová.

Zdroje:

www.vcelari-zo-vyskov.cz
Rozhovor s včelařskými důvěrníky Václavem Pilátem a Stanislavem Smejkalem

Mgr. Anna Hrozová
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KLIMEŠOVA DÍLBA
Jedním z oborů, které
mají v naší obci tradici, je
výroba nábytku a dalších
stolařských

produktů.

Připomeňme si dílnu rodiny
Štolfovy, v níž přecházelo
řemeslo z otce na syna
nebo zetě asi 100 let,
proslulou Páleníkovu dílnu,
pana Jana Srnce, Jaroslava
Drbala, Stanislava Coufala,
Josefa Pospíšila, Stanislava

Antonín Klimeš s manželkou, dcerami uprostřed a zaměstnanci: Jarolím
Bavrátil, Rostislav Feigerle, dole zprava Antonín Šmehlík a František
Musil.

Indrycha a známou dílnu Klimešovu.
Pan Antonín Klimeš přišel do Pustiměře
několik let před druhou světovou válkou se
svou manželkou. Narodily se jim nejprve dvě
dcery. Teprve v době války se mu podařilo po
Dílna v roce 1947, v době největšího rozkvětu.
Zdroj: soukromý archiv Antonína Klimeše.

dlouhých jednáních na úřadech a
intenzivním budovatelském úsilí
otevřít svou vytouženou dílnu. I
poté

probíhaly

dokončovací

stavební práce. Nakonec byla dílna
postupně

vybavena

moderními

stroji, aby v ní pan Klimeš se
svými

spolupracovníky

mohl

Přední dílna zleva: pan Tučapský, Emil Měřínský z Vyškova, Josef
Zachrdla, Jarolím Bavrátil, Rostislav Feigerle, František Musil.

28

vyrábět

tehdy

moderní

ohýbaný

nábytek.
Po roce 1948 komunisté tísnili
soukromé firmy. Způsobem nátlaku
byla také pracovní povinnost při těžbě
uhlí. Tak jednoho dne, když se pan
Antonín

Klimeš

vracel

z úředních

Zadní dílna - strojovna.

jednání na Okresním národním výboru ve Vyškově, sezval si svoje zaměstnance a
nanesl jim požadavek řídících složek: „9ebudu vás nutit. Dohodněte se mezi sebou,
kdo z vás půjde.“ Prvním, kdo se na ostravskou šachtu vydal, byl tenkrát nedávno
vyučený František Musil.2 Pracoval půl roku
na šachtě generála Ludvíka Svobody. Po
jeho návratu šel těžit uhlí z této dílny další
svobodný mladík. Vyučil se zde i Antonín
Šmehlík. Dalšími pracovníky zde byli
například Jarolím Navrátil z Radslavic,
Auto, které jsme vídali často jezdit vesnicí.

Emil Měřínský z Vyškova, Josef Zachrdla,

který byl později předsedou Místního
národního výboru v Zelené Hoře, František
Musil také ze Zelené Hory, Rostislav
Feigerle z jižní Moravy přijel do Drysic
s manželkou k příteli a zůstal tam bydlet,
pan Tučapský z Opatovic a pan Miroslav a
Rudolf Holub, oba z Drysic. Po vítězném
únoru se Klimešovi zaměstnanci rozešli do
firem v okolí – do Vyškova, Ivanovic na
Hané,

Pístovic,

Pozemních
2

Moravostavu

staveb

v Brně,

Přerov,
prováděli

1949
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Bahoře zleva Jarolím Bavrátil z Radslavic, Antonín
Klimeš st., Rostislav Fiegerle z Drysic, dole
František Musil a Antonín Šmehlík.

montáže nábytku v Hustopečích, Přerově a dalších místech v celé republice.
Pan Antonín

Klimeš,

poté, co mu znárodnili dílnu,
začal pracovat na dvoře za
domem.

Postupně

vybavil

novou

místního

si

tam

dílnu.

Od

národního

výboru

měl povolení pracovat pro
potřeby
Klimešova dílna na dvoře obytného domu. Zdroj: Soukromý archiv
Antonína Klimeše ml.

Národních

Pustiměře,
Zelené

Drysic,

Hory

a

výborů
Podivic,

Radslavic.

V roce 1975 mu dílna vyhořela. Všechny stroje byly zničeny. Více než rok čekali, než
jim znovu zapojili elektrický proud. Tehdejší komunistické vedení nemělo zájem,
aby byla dílna obnovena. Až téměř po roce byla nalezena osoba, která se nebála
žádost podpořit. Teprve potom mohl pan Klimeš ve své činnosti pokračovat. Tam
s tatínkem pracoval i jeho syn Antonín Klimeš ml. Bok po boku vyráběli nábytek
celých 20 roků. V roce 1990 jim v restituci vrátili prostory, v nichž Antonín Klimeš
starší založil a vybavil svou první samostatnou dílnu. Pracoval pod OPP Vyškov do
roku 1972, potom převzal dílnu Svazarm pod MNV. Hlavním iniciátorem převodu
byl v souladu s tehdejší politicko-ekonomickou situací A. Hradil.
Po restituci v roce 1990 se musela
dílna radikálně zrekonstruovat, protože
svazarmovci se věnovali práci s dětmi.
Postavili

zde

například

rozsáhlou

autodráhu. A na údržbu budovy se jim
nedostávalo

času

ani

prostředků.

V posledních letech před sametovou
revolucí

se

hlavní

tahouni

této

Byní již bývalá Klimešova dílna dnes.

organizace poté, co se oženili, rozešli, aby se věnovali svým rodinám. Pouze mladí,
aby byli z dohledu, zde pořádali soukromé diskotéky a budova dále jen chátrala. Po
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nákladné opravě všech prostor na začátku devadesátých let zde znovu začal vyrábět
nábytek jeho syn Antonín Klimeš ml. sám, protože jeho otec a zakladatel dílny
zemřel dříve, než se podařilo její provoz obnovit.3 Jak se těšil, že jeho dílna opět ožije
nábytkovou výrobou. I přes svůj věk chodil denně do budovy topit, jen aby mohly
práce na její obnově pokračovat. Antonín
Klimeš mladší v ní začal vyrábět zakázkový
nábytek pod značkou ANAK (Atypický
nábytek Klimeš) od září 1992 do roku 2014,
kdy

odešel

na

zasloužený

odpočinek.

Začátky nebyly jednoduché. Jen vybudování
ABAK - recepce na míru.

spolehlivého pracovního kolektivu trvalo téměř tři roky. Jeho zboží nyní najdeme
v několika státech Evropy. Do Polska, Itálie a dalších zemí většinu zboží prodával
jako zakázkovou výrobu pro firmu obchodující na těchto trzích. Svým nábytkem
vybavil několik bytů v Praze, Zlíně, Ostravě,
Brně, Vyškově, Pustiměři, Ivanovicích u
Brna. Větší nábytkové sestavy vyrobil pro
recepci

hotelu

Parfumerii
Deník,

v Brně

v Uherském
cestovní

-

Medlánkách,

Hradišti,

kancelář,

Sazku,

schodiště

ABAK - kuchyně na míru.

v Rousínově a další firmy. Po téměř celém desetiletí vyplněném výrobou rozmanitého
nábytku byla dílna zkušebně na jeden rok pronajata
soukromé firmě, ale ta se neuchytila na trhu a nájemné
nemohla platit. Majitel, aby se vyhnul problémům
s nespolehlivými nájemníky, se rozhodl budovu prodat.
V roce 2016 se našel kupec této nemovitosti. K radosti
Antonína Klimeše mladšího to byl člověk z oboru, který se
své práci věnuje poctivě. Pan O. Jelínek z Brna v dnes již

3

Antonín Klimeš prodal svou
dílnu O. Jelínkovi.

Zemřel 21. 9. 1991.
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bývalé Klimešově dílně dál vyrábí nábytek.
Nyní kromě pana O. Jelínka v Pustiměři vyrábí nábytek například Tomáš
Měšťáněk, Josef Štolfa, Dušan Barát, Michal Poč a další.
Zdroj: Rozhovor s Antonínem Klimešem, Rudolfem Štolfou a Františkem Musilem
www.kurzy.cz

Mgr. Anna Hrozová

SLIBBĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ FIRMA
I v naší malé obci lze najít několik menších či větších úspěšných firem, které
bychom chtěli jako občané poznat a proto zahajujeme seriál, ve kterém vám rádi tyto
firmy blíže představíme. Jmenujme si ty nejznámější: D - Klima s.r.o., E K O T E R
M E X, a. s., Izolační skla a.s., Morava Pustiměř, družstvo, Moraviatisk Vyškov spol.
s.r.o., V.A.P.K., s.r.o., VZT Dorazil, spol. s r.o. CHOCOGASTRO, s.r.o. …
Dnes se ale seznámíme
s mladou pustiměřskou firmou
Palem s. r. o.
Její zakladatel, pan Pavel
Schweidler, vzpomíná, kdy se již
po sametové revoluci mohl
seznámit se spoustou jednotlivě
balených hygienických kapesníčků,
které se na trhu začaly objevovat
ve větší míře a to především
v turistických destinacích jak u nás,
Kapesníčky právě opustily linku. Foto: Anna Hrozová
tak i v zahraničí. Možnost očistit si
ruce nebo boty, i když není po ruce umyvadlo a kohoutek, či možnost vyleštit si
brýle, se mu velmi líbila. Dodnes má sbírku vlhčených kapesníčků poskládanou do
přehledného alba, které nadále rozšiřuje. Najdeme zde i takové zajímavosti jako:
„Ormičik“, „Piknick“, „Karavana“ a z pozdější doby ZŘUD, Albert, Cosira, Guttalax,
Aral, volební, propagující loga stran a mnoho dalších.
V době, kdy řešil nově vzniklou životní situaci a rozhodoval se o novém oboru
podnikání, který by ho bavil, vzpomněl si samozřejmě i na své oblíbené kapesníčky.
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Uvědomil si, že na českém
trhu tento sortiment téměř
vymizel
díky
zániku
papírenských firem, které
měly
ve
svém
výrobním programu balené
kapesníčky už v době před
revolucí. Spojil se svým
kamarádem, který mu
ze sbírky pana Schweidlera. Zdroj Soukromý archiv Pavla
pomohl v holandské firmě, Kapesníčky
Schweidlera.
pro kterou pracoval, najít
použitý balicí stroj na vlhčené ubrousky, který již původní firma určila k vyřazení.
Rozhodnutí padlo ze dne na den, stroj byl převezen na současné místo do Pustiměře a
mohly se začít vyřizovat formality k založení nové firmy. Se svým kamarádem M.
Radomilem tuto úspornou balící linku úspěšně ve volném čase repasovali. Pan
Schweidler souběžně doma upravoval prostory nutné k výrobě. Vyřídil všechny
potřebné dokumenty, certifikáty, povolení a zároveň již vyhledával první zákazníky.
Obchodní firma Palem
s.r.o.
byla
zapsána
do
obchodního rejstříku 24. 1.
2014, sídlo má v Pustiměři č.p.
97 nedaleko základní školy.
Pan Schweidler začal
využívat především reklamu na
internetu a billboardech ve
velkých městech, sám oslovoval
potencionální klienty, nevzdával
Obaly kapesníčků připravuje podle přání zákazníka. Zdroj
se a jeho úsilí začalo mít dobré
Soukromý archiv Pavla Schweidlera.
výsledky. V současné době nemá
zákazníky jen z České republiky, ale začíná dodávat i do zahraničí.
S každým zákazníkem vždy dopodrobna probere design obalu a další
náležitosti. Grafiku si připravuje sám. Díky tomu dokáže pružně reagovat na potřeby
každého klienta. Váží si i drobných zadavatelů. Nejmenší série grafické realizace,
kterou je schopen vyrobit, začíná od 300 kusů, horní hranice není omezena. Tisk
obalu probíhá digitálně, což znamená značnou úsporu za tiskové štočky. Další
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možností
je
provedení
v
plnobarevném
ofsetovém tisku s
ochranným
lakem,
kde jsou již nutné
tiskové
štočky.
Většina
ubrousků,
které se ve firmě
kapesníčky i pro soukromé osoby. Zdroj Soukromý archiv Pavla
kompletují,
jsou Balí
Schweidlera.
efektivními
nosiči
užitečné firemní reklamy. Obsah roztoku v sáčku se mění podle zadání zákazníka.
K tomu, aby kapesníček plnil určenou potřebu požadovanou zákazníkem,
slouží nabízená základní řada roztoků, jejichž složení a nákup řeší pan Schweidler se
svými subdodavateli. Další možností je, že si roztok dodává zákazník vlastní.
Ubrousky se vyrábí suché, repelentní, antibakteriální, alkoholové, osvěžující,
bezalkoholové dezinfekční, čisticí na optiku a Wipe4Women, který je určený k
intimní hygieně. Více najdete na internetových stránkách www.palem.eu nebo na
facebooku firmy Palem s.r.o.
Pan Schweidler se ukázal jako
šikovný manažer, jednatel, stratég výroby i
prodeje. Přestože je začínající firma Palem
s.r.o. drobnou rodinnou firmou, specializuje
se na výrobu zakázkovou. Aby dostáli
sjednaným podmínkám a klienta uspokojili
co nejdříve, v době nahromadění zakázek
základní kolektiv rozšiřují o brigádníky
pro své přátele má i stylové
najímané na nejnutnější dobu. Kromě Samozřejmě
kapesníčky se svou fotografií. Zdroj Soukromý
standardních
vlhčených
jednorázových archiv Pavla Schweidlera.
ubrousků nabízí firma klientům i různé reklamní předměty dle vlastního návrhu.
V sortimentu figurují dále i klasické suché kosmetické kapesníky v krabičce po 100ks
jak v papírové tak i v dřevěné krabičce s možností grafiky příslušné firmy jako
dárkový produkt.
Klasickými zákazníky jsou hlavně restaurace, burgrárny, výrobci
autolékárniček, lékárny a firmy, které si přejí propagovat své logo právě tímto
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způsobem. Věnují se také retroedičním produktům a nezapomínají ani na propagaci
své firmy. Jedině vlastní kapesníčky mají vyrobené i na sklad.
Obaly jednorázových kapesníčků obsahují všechny předepsané náležitosti dané
evropskou a českou normou. Stejně tak prostředí, v němž se výrobky kompletují, je
pravidelně monitorováno příslušnými orgány. Pan Schweidler dbá, aby výroba
proběhla v souladu se všemi pravidly. Tak má jistotu, že firma produkuje
konkurenceschopné výrobky, což mu pomáhá při jednání se zákazníky jak
stávajícími, tak potenciálními nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Při získávání
nových obchodních možností využívá jak osobního jednání, tak i moderní formy
šíření informací. Z výše uvedeného vidíme, že se může při důkladném hledání najít
trhlina na trhu, kterou můžeme využít. Slibně se rozvíjející mladá firma Palem s.r.o.
je toho důkazem.
Zdroje: http://palem.eu/
Facebook.com
Rozhovor s Pavlem Schweidlerem

Mgr. Anna Hrozová

POD SVÍCBEM BYLA TMA
Pan Miroslav Vávra st. se narodil v Prostějově v roce
1921, brzy se celá rodina odstěhovala do Brna. Jeho otec
v době pozemkové reformy jako legionář dostal část
církevního velkostatku v Pustiměři, a tak se Vávrovi od roku
1926 stali pustiměřskými občany. Vávrovi zemědělství
neopustili a zůstali ve svém, i
když
majetky
později
náležely
Jednotnému
zemědělskému
družstvu
T. G. Masaryk ve foyer PF
v Pustiměři.
MU v Brně. Foto: Anna
Pan Miroslav Vávra st. Hrozová.
jako řidič družstva jel od Brna z pískovny
v Bratčicích nebo Ivanovicích u Brna kolem sběrny
Paní Marie Vávrová, manželka
Miroslava Vávry st. Foto: Anna
Hrozová.

starého železa. Všiml si tam dvou pohozených bust
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státníků Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše tak
významných pro naši samostatnou republiku. Byly to symboly
demokracie, o kterou jsme přišli hned dvakrát. Nejprve
zásluhou fašistického režimu, který přinesl celému světu válku.
Následně v únoru 1948 republiku předválečnými otřesy víry
v demokratickou politickou kulturu a poraněnou válečnými
útrapami převzala
komunistická
strana řízená ze Sovětského svazu.
Pan Vávra ale svou víru
v demokracii neztratil, proto když uviděl
busty těchto tak významných politiků
prosazujících
neúnavně
principy
společnosti totožnými s jeho postoji,
Edvard Beneš ve foyer PF
MU v Brně. Foto: Anna
Hrozová.

Vchod do PF MU v Brně. Foto: Anna Hrozová.

nemohl je nechat ležet mezi železným odpadem.
Nechtěl nechat zaniknout tyto symboly naší
státnosti a neúnavné práce ve prospěch našeho
národa. Vzal je do pytle. Pracovníkovi sběrny dal
nějaké peníze a busty dovezl domů. Nezavázaný
pytel s bustami ležel pod ponkem v dílně
v prostorách zázemí jejich bývalé usedlosti asi 20
Pan Miroslav Vávra st. ve foyer PF MU
v Brně s bustou T. G. Masaryka. Foto: Anna
Hrozová.

let. Paní Marie Vávrová se celou dobu
strachovala: „Jak to někdo uvidí, budeme mít
potíže!“ Naštěstí se tak nestalo. Pan Vávra je tak měl po celou dobu na očích. Pod
svícnem i tady byla tma.
V období po listopadu 1989 se pan Miroslav Vávra
st. v souvislosti s uplatňováním nároků své rodiny na
vrácení zemědělského hospodářství a polností
navštěvoval odborné přednášky osvětlující průběh
restitucí a způsob transformace zemědělských družstev.
Tam se seznámil s manželi Ivanou a Petrem Průchovými,
učiteli Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
kteří se této problematice věnovali. Jejich odborné
diskuse přerostly v osobní sympatie. V 90. roku, když
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Pan Miroslav Vávra st. ve foyer
PFMU v Brně s bustou Edvarda
Beneše. Foto: Anna Hrozová.

manželé Vávrovi žádali návrat svého majetku, poprosili o pomoc právě manžele
Průchovy. Byli s jejich přístupem velice spokojeni, a proto jim busty nabídli jako dík
za jejich práci. Pan Miroslav Vávra st. projevil přání, zda by mohly zdobit interiér
jejich alma mater. Manželé Ivana a Petr Průchovi byli návrhem velice potěšeni a
zařídili schůzku pana Miroslava Vávry st.
s tehdejším děkanem Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně Jiřím
Kroupou, jehož nabídka potěšila a rád ji
přijal. Pan Miroslav Vávra se svým synem
Otakarem a Petrem Průchou pak zajistili
přemístění obou bust na půdu fakulty. Než
mohly zaujmout vybrané místo, bylo třeba je
obě zrestaurovat. Z iniciativy děkana Jiřího Pan Miroslav Vávra s děkanem Jiřím Kroupou.
Zdroj: Soukromý archiv Marie Vávrové.
Kroupy byly umístěny ve foyer právnické
fakulty. Ten, aby panu Miroslavu Vávrovi za dar poděkoval, ho pozval na své
pracoviště. Toto milé setkání připomíná několik fotografií. Za dobu 20ti let, které od
té doby uplynuly, se obě busty staly
častým pozadím fofografií studentů a
návštěvníků
Právnické
fakulty
Masarykovy univerzity v Brně jako
symbol kořenů práva a demokracie
v naší samostatné republice. Je to i
symbol úcty rodiny Vávrovy k Tomáši
Garrigue Masarykovi a Edvardu
Benešovi, hlavním aktérům pro nás tak významného procesu sebeurčení českého
národa.
Pan Miroslav Vávra s Petrem Průchou. Zdroj: Soukromý
archiv Marie Vávrové.

Zdroj:

Rozhovor s Marií Vávrovou
Zpráva JUDr. Ivany Průchové pro potřeby Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně

Mgr. Anna Hrozová
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OBBOVA A ROZVOJ VODOHOSPODÁŘSKÉ
IBFRASTRUKTURY V OBCI PUSTIMĚŘ
Společnost Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s. přebrala
v roce 2010 zpět do provozování
majetek vodovodů a kanalizací
na území obce Pustiměř, který
byl
dlouhodobě
pronajat
„Dobrovolnému svazků Obcí
Vodovod Pustiměř“. Zavázali
jsme se, že tento majetek
budeme v průběhu následujících
let intenzivně obnovovat a Oprava kanalizace v Buchtále. Foto: Anna Hrozová.
rozvíjet.
Prvním
velkým
projektem byla, v roce 2010 zahájená kompletní rekonstrukce prameniště, vč.
čerpací stanice, vodojemu Pustiměř I. a navazující čerpací stanice. V roce 2011
byl kompletně vyměněn vodovodní řad v lokalitě Horní Buchtál. V roce 2013 pak
byla rekonstruována jednotná kanalizace na návsi u Domečku. Z hlediska
realizovaných
objemů
a
vynaložených
finančních
prostředků byl rekordní rok 2016.
V tomto roce byla postavena
nová oddílná kanalizace v
Horním Buchtále, kanalizace
s čerpací stanicí u kapličky
v parku u Adélky, U vodemléna a
v Koutě. V I. čtvrtletí roku 2017
zde budou ještě probíhat drobné
dokončovací práce. Nově byly
také vybudovány a uvedeny do
provozu místo dosluhujících vodovodní řady v lokalitě nad poštou u Domečku a u
bytovky JZD.
Oprava vodovodního vedení u křižovatky U Domečku. Foto:
Anna Hrozová.
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Největší realizovanou stavbou v obci je nová čistírna odpadních vod, která
nahradí stávající dosluhující objekt z přelomu 70. a 80. let zbudovaný pouze pro obec
Pustiměř. Když do ní po roce 2000 byly připojeny odpadní vody z obcí Zelená Hora a
Radslavice, přestala stačit. Nově
budovaná čistírna bude mít výrazně
vyšší kapacitu a to 2.310 EO oproti
původním 1.200 EO. Výrazně se tak
zlepší kvalita vody v Pustiměřském
potoce a souvisejících vodních nádržích.
Cena budovaného díla je 54,3 mil. Kč,
z toho 35,3 mil. Kč bude uhrazeno
z dotačních prostředků Operačního
V rohu parku u Adélky je vyhloubena jímka pro programu
životního prostředí, resp.
přečerpávací stanici. Foto: Anna Hrozová.
dotací
Evropské
unie.
Zahájení
zkušebního provozu očekáváme v červnu letošního roku. Momentálně se stavba
nachází zhruba v polovině své realizace. Byly dokončeny hlavní železobetonové
konstrukce a v měsíci lednu 2017 začne montáž technologie.
V souladu se schváleným plánem investic a oprav pro rok 2017 budeme na
území obce Pustiměř i v letošním roce pokračovat s obnovou vodohospodářské
infrastruktury. V druhé polovině
roku budou zahájeny práce na
prameništi Pustiměř, kde bude
doplněna nová úpravna vody
k odstranění nadlimitního množství
manganu. Hodnota této investice
bude více jak 3 mil. Kč a bude
dokončena v roce 2017. Další
stavbou v hodnotě 0,5 mil. Kč bude
výměna stávajícího a technicky
nevyhovujícího vodovodního řadu
k ČOV Pustiměř. Práce na této
stavbě budou zahájeny v polovině
roku a letos budou i dokončeny.

Bejvětší omezení přineslo poskládání nového vedení pod
hlavní silnici v Pustiěřských Prusích. Foto: Anna Hrozová.
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Ba čistící stanici panuje čilý stavební ruch. Foto: Anna Hrozová.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům obce Pustiměř za pochopení
a trpělivost při realizaci našich akcí, protože tyto mnohdy výrazně omezovaly běžný
život občanů obce. Dále bychom chtěli všechny ujistit, že naše společnost bude
nadále a pravidelně investovat finanční prostředky do rozvoje a obnovy
vodohospodářského majetku v obci.
Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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SPOLEČEBSKÁ KROBIKA ZA R. 2016
Barození
Adam Smejkal

Petr Špičák

Tobias Fukal

Adam Kučera

Tomáš Přikryl

Eliška Poč

Denis Líbenský

Šimon Kopecký

Alena Tesařová

Jáchym Gottwald

Jan Dorazil

Anna Sekaninová

Tim Schweidler

Jan Musil

Aneta Strouhalová

Václav Raclavský

Eva Hynštová

Marie Adámková

Bikol Vágnerová

Jan Pořízek

Adam Šarkőzi

Michaela Kupková

Gabriela Drbalová

Jakub Bátěk

Zemřelí
Jana Štuchalová (nar. 1935)

Vlastimil Hádra (nar. 1977)

Květoslava Špičáková (nar. 1955)

Václav Formánek (nar. 1946)

Marie Malá (nar. 1921)

Radomír Jánus (nar. 1935)

Josef Komárek (nar. 1936)

Vojtěch Filák (nar. 1990)
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▲ Prvňáčci naší školy při Dnu kouzel. Foto: Anna Hrozová.

▲ Podzimní lampionový průvod pořádaný MŠ Pustiměř a MC Stonožka Pustiměř. Foto: Anna Hrozová.
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