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PRV.Í POLOLETÍ ROKU 2017 V OBEC.Í K.IHOV.Ě

▲
Keramické
odpoledne
se
Koutníčkovou. Foto: Anna Hrozová.

Simonou

I v tomto pololetí byla činnost Obecní
knihovny ve spolupráci s Čtenářským klubem
Crhy a Strachoty Pustiměř bohatá. Za pomoc
děkujeme především všem zaměstnancům
Obce Pustiměř a její podporu, za spolupráci
ZŠ a MŠ Pustiměř ve čtenářské soutěži, při
pasování malých čtenářů a za přípravu
programu pro Svátek matek, ZUŠ Ivanovice
na Hané za koncertování na našich akcích -

Besedě s důchodci, Svátku matek, FK Pustiměř za
organizaci ostatků, panu starostovi Mgr. Miloši
Nevřalovi za patronát při soutěži v dámě a při
pasování čtenářů, Marii Šedovičové a Jaroslavě
Klevetové při pořádání Besedy s důchodci, Ing. Jitce
Strouhalové za přípravu Korálkového odpoledne a
sponzorování prostoru knihovny na webové doméně,
za přípravu a sponzorování keramických odpolední
Simoně Koutníčkové, Věrce Kučerové za tvořivé
odpoledne a Yvoně Lacinové za zapůjčení prací žáků
výtvarného oboru na výstavky v knihovně. Viz tabulka
činnosti knihovny.

▲ Vítězové pexesománie: Natálka
Babirádová, Dominik Strouhal, Terezka
Hynštová a Eliška Marvanová. Foto:
Anna Hrozová.

Tabulka činnosti OKP v I. pololetí roku 2017:
27. 1. 2017
16. 1. 2017
17. 1. 2017
2. 2. 2017
15. 2. 2017
25. - 26. 2.
2017
10. 3. 2017
3. 3. 2017
13. 3. 2014
15. 3. 2016

V pátek jsme uklidili vánoční výzdobu v knihovně.
Výstavka prací žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř –
hříbky.
Děti ze ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř vystavovaly své
kresby tužkou.
Výstavka prací nejmenších žáků ZUŠ na téma zima.
Korálkové odpoledne s Ing. Jitkou Strouhalovou.
Ostatky s FK Pustiměř.
Dáma v knihovně: První byl Matěj Zbořil, druhý Jakub Marvan a třetí Anička
Plačková.
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou.
Noc s Andersenem.
Tvoření s Věrkou Kučerovou.
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17. 3. 2017
31. 3. 2017
24. 3. 2017
27. 3. 2017
3. 4. 2017
28. 4. 2017
10. 5. 2017
11. 5. 2017:
16. 5. 2017
18. 5 2017
18. 5. 2017
18. 5. 2017
21. 5. 2017
24. 5. 2017
2. 6. 2017
16. 6. 2017
19. 6. 2017

Glazování se Simonou Koutníčkovou.
Výstavka keramiky vyrobené s paní Simonou Koutníčkovou
Soutěž ve virtuálním fotbálku v knihovně: První byl Kuba Marvan, druhý Jiří
Pilát a třetí Dominik Strouhal.
Na návštěvě s knihami v MŠ dolní.
Na návštěvě s knihami v MŠ horní.
Páka: Na prvním místě skončil Vojtěch Mach, druhý byl Jakub Marvan a třetí
Eliška Marvanová.
Děti v ZUŠ kreslily květinky a ptáčky – výstavka.
Beseda s důchodci s Obcí Pustiměř, ČK a KD Pustiměř.
Nejmenší děti malovaly v ZUŠ stromy – výstavka.
Pasování malých čtenářů: 1a.
Pasování malých čtenářů: 1b.
Závěrečný koncert žáků místní ZUŠ věnovaný našim maminkám.
Oslava Svátku matek v místní Sokolovně s místní ZŠ a MŠ.
Soutěž - Nejlepší čtenář 2017 - Nejvíce bodů získala Zuzanka Zakopalová 787
(jedna kniha je asi 15 bodů) se ZŠ Pustiměř.
Pexesománie: první byla Eliška Marvanová, stejně jako loni, druhá Terezka
Hynštová a třetí Dominik Strouhal.
Výtvarně historická vycházka na hrad Melice s VO naší ZUŠ.
Výstavka prací z vycházky na hrad Melice.

I my z Obecní knihovny v Pustiměři jsme se těšili z novoročního ohňostroje,
kterým jsme přivítali nový rok, 6. 1. 2017 jsme vyslechli Tříkrálový koncert
pěveckého sboru souboru Ondrášek v kostele, v
sobotu 28. 1. 2017 jsme v Pustiměři viděli
Krásenské divadlo s hrou Milenci a vraždy,
chodili jsme bruslit na plochu na bruslení
připravenou našimi hasiči, začali jsme slavit
120. výročí založení včelařské organizace ve
Vyškově, 3. 2. 2017 jsme si zatančili na
▲ Noc a Andersenem, děti z náhodných vět
vytvořily článek. Foto: Anna Hrozová.

Hasičském plese a 18. 2. 2017 Obecním plese,

na obou byla bohatá tombola.
V dubnu a květnu jsme si při návštěvě v
naší ZUŠ poslechli děti na třídních besídkách,
MC Stonožka Pustiměř pořádalo 25. 3. 2017
bazárek dětského oblečení a dalších potřeb
pro děti a maminky, 13. 4. 2017 jsme
navštívili tradiční velikonoční jarmark v naší
ZŠ,

oslavili

jsme

velikonoční

svátky
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▲ Beseda s důchodci, účastníci si vyslechli
přednášku o tom, jak se bezpečně chovat. Foto:
Anna Hrozová.

duchovně i tradičním mrskutem. S fotbalisty 30 4.
2017 jsme postavili máju s čarodějnickými hrami
pro děti, které uspořádalo MC Stonožka.
8. května 2017 jsme si připomněli 72. výročí
osvobození, fandili jsme na hasičském Memoriálu
▲ Ve čtenářské soutěži byla nejlepší
Zuzanka Zakopalová. Foto: Mgr. Simona
Štulová.

Františka Kaplánka 27. 5. 2017 a okrskovém
cvičení dospělých hasičů o den později. S našimi
dětmi a jejich učiteli jsme prožili 30. 6. 2017.
To je výběr z akcí pořádaných pustiměřskými organizacemi v prvním pololetí
v obci.
Mgr. Anna Hrozová

.A .ÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE
ZŠ a MŠ v Pustiměři připravila pro
veřejnost každoroční velikonoční jarmark.
Škola

byla

vyzdobena

velikonočními

motivy. Děti nakreslily a namalovaly
spoustu

krásných

obrázků

s jarní

a

velikonoční tématikou, atmosféru ve škole
▲ S dětmi z naší ZŠ a MŠ jsme oslavili Svátek matek
- mateřská škola. Foto: Anna Hrozová.

dotvořily

přírodními

dekoracemi.

Nechyběla vajíčka, kuřátka ani zajíčci.
Děti

s maminkami

připravily

spoustu

dobrot a různorodých drobností, které si
všichni návštěvníci mohli zakoupit. Od

▲ I letos byli oceněni nejlepší žáci školy. Foto: Jiří Pilát.

těch nejmenších, které za pomoci svých
učitelek v mateřské školce vyrobily překrásné dekorace, a pak je spolu i prodávali.
Školáci nabízeli velikonoční zahrádky, vajíčka, mrskačky a všelijaké převážně
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žertovné předměty. Škoda jen, že námaha všech dětí i
učitelů nebyla odměněna takovou návštěvou příznivců
našich dětí, jako v letech minulých.
Celoroční práce dětí pod vedením svých učitelů
byla oceněna na odpoledni Vyhlášení nejlepšího žáka.
Bubeníci přivítali všechny účastníky i návštěvníky a
děvčata předvedla rychlou a krátkou taneční kreací.
▲ Na velikonočním jarmarku děti
prodávaly svoje výrobky. Foto: Anna
Hrozová.

Odpoledne otevřel Mgr. Miroslav Zourek, ředitel školy,
který vyzvedl soustavné úsilí i píli žáků bez ohledu na

jejich stáří. Třídní učitelé předali svým svěřencům více než 200 cen pro ty nejlepší
podle oborů vyučovaných na škole a dosažených ročníků výuky žáků, účastníkům
olympiád

a

sportovních soutěží.
Děti si připravily
zábavný
který

program,
oživil

předávací maratón.
Vystoupil

soubor

děvčat
s flétničkami, sbor

▲ Při vyhlašování celoroční soutěže nechyběl ani humor. Foto: Jiří Pilát.

zazpíval, starší děti
si nacvičily humornou scénku, starosta obce Mgr. Miloš Nevřala předal svou cenu
Filipu Štolfovi jako vyznamenání pro nejaktivnějšího žáka v rámci celé školy. Akci
zakončila děvčata závěrečným tanečním vystoupením za doprovodu hochů ze šesté
třídy Dalibora Spáčila, Roberta Pokisera a Lukáše Olejníka, kteří zpívali písničku
Sofia. Odpolednem nás provedla Karolína Šťastná a Klára Kohoutková. Všichni
v hledišti sledovali s tichou radostí svoje úspěšné ratolesti.
Mgr. Anna Hrozová
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ROZLOUČE.Í S PŘEDŠKOLÁČKY
Ve školním roce 2016/2017 bylo celkem 31 předškoláčků, kteří příští rok
zasednou do školních lavic.
Učitelky z MŠ Pustiměř a rodiče předškoláčků se domluvili na uspořádání
zábavného odpoledne. Na schůzce rodičů předškoláčků padnul návrh uspořádat to
v duchu pohádkové trasy s tím, že starší děti na to vzpomínají do dnes. Tento návrh
se natolik zalíbil přísedícím rodičům, že se pustili do plánování této akce. Termín byl
stanoven na pátek 2. 6. 2017 s místem konání na fotbalovém hřišti v Pustiměři.
Rodiče se mezi sebou dohodli a připravili na pohádkové trase 7. zábavných
stanovišť, kde děti plnily různé úkoly.

Na trasu vycházely děti ve skupince v doprovodu paní učitelky směrem na
fotbalové hřiště, kde na ně čekala další zábava (skákací hrad, malování na obličej a
tvoření).
Na závěr paní učitelky z MŠ popřály dětem mnoho úspěchů ve školních
lavicích a předaly dětem připravené dárečky.
Chtěla bych tímto moc poděkovat všem, kdo se na této akci podílel a přiložil
ruku k dílu. Dále bych chtěla poděkovat Obci Pustiměř a firmě Rompa CZ
s.r.o. za finanční příspěvek.
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Na závěr moc děkuji všem učitelkám z MŠ Pustiměř, jak ze spodní tak z horní
školky za jejich obětavý přístup a péči o děti, s kterou je připravují na další období
jejich života.
Pavlína Rozehnalová

REJ ČARODĚJ.IC

Ve středu 26. 4. 2017 odpoledne v Sokolovně v Pustiměři uspořádala Mateřská
škola v Pustiměři spolu s rodiči dětí “Rej čarodějnic”. Do sálu se slétla spousta
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čarodějnic a čarodějů i jiných pohádkových bytostí. Do zábavných soutěží se zapojily
nejen děti, ale i jejich rodiče. V rytmu hudby tančili všichni, rytmus udávali
čarodějnice i čarodějové s košťaty.
Bylo to příjemné, vskutku čarodějné odpoledne!
Jana Heimerlová

DRUHÉ POLOLETÍ V .AŠÍ ZUŠ

▲ Rodiče si přišli poslechnout své děti.

V tomto školním roce na našem detašovaném
pracovišti ZUŠ Ivanovice na Hané pracovalo celkem 7
učitelů: Bc. Lukáš Krejsa v oborech zobcová flétna, klavír,
klávesy, bicí nástroje, komorní hra, klavírní korepetice
hudebního oboru učil 24 žáků, Jana Krejsová ve flétnové
přípravce, přípravce hudební výchovy, zobcové flétna,
hudební nauce, komorní hře, Yvona Lacinová vyučovala na
klavír, klávesy a v komorní hře 18 žáků, ve výtvarném
oboru ve skupině A 10 žáků, B 5 žáků, C 9 žáků, D 8 žáků
a ve skupině E 11 žáků, celkem tedy 43, Zdeněk Spáčil,
DiS. na zobcovou flétnu, trubku, tenor, v hudební nauce a
komorní hře celkem 20 žáků. Monika Spáčilová, DiS.
v pololetí odešla na mateřskou dovolenou a na její místo
dočasně nastoupil Ladislav Baláž, který učí hlasovou
přípravku, sólový zpěv, klávesy a pěvecký sbor, převzal 12
žáků, Bc. Radana Villinová, DiS. sólový zpěv, na klavír,
klávesy, celkem 10 žáků, Aleš Zeman na zobcovou flétnu, ▲ Zpívá Hanička Buriánková.
klarinet, saxofon a housle 16 žáků. Několik žáků jezdí i do
Ivanovic na Hané, kde se učí hrát na chrámové varhany u paní učitelky Barbory
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Sedlákové, která učí i na klavír, klávesy a věnuje se klavírní korepetici hudebního
oboru. Horní budovu ZUŠ navštěvovalo 103 žáků a do tříd na obecním úřadě chodilo
49 žáků. V hudebním oboru se učilo celkem 103 a ve výtvarném 43 žáků. Více viz na
http://www.zusivanovicenahane.cz/skola/.
Učitelé se svými
žáky připravili pro jejich
rodiče třídní besídky, kde
jsme mohli slyšet, jak
děti pokročily ve hře na
své nástroje. Hudební rok
našeho
detašovaného
pracoviště
ZUŠ
Ivanovice
na
Hané
uzavřeli žáci se svými
učiteli
závěrečným
koncertem v pustiměřské
Sokolovně, který byl
věnován oslavě svátku
▲ Yvona Lacinová se svými žáky z výtvarného oboru.
našich
matek.
Děti
ve
výtvarném oboru vystavovaly
svá dílka v Obecní knihovně v Pustiměři, kde jsme je mohli všichni obdivovat. Na
závěr roku ve společné akci s Obecní knihovnou v Pustiměři se paní učitelka Yvona
Lacinová se svými žáky zúčastnila výtvarně historické vycházky na hrad Melice.
Podle informací ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř
zpracovala Mgr. Anna Hrozová

POZVÁ.KA .A AKCI MC STO.OŽKA
MC Pustiměř, z.s. Vás srdečně zve na akci Podzim - Zima bazárek, která se
uskuteční 22. - 24. 9. 2017 v místní sokolovně.
Darina Pospíšilová
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MLADÍ HASIČI SDH PUSTIMĚŘ
SDH Pustiměř má v roce 2017 celkem 91 členů, z tohoto počtu je 36 dětí, kteří
navštěvují kroužek mladých hasičů. Tyto děti společně se svými vedoucími Honzou
Suchým a Zuzkou Štroblíkovou během celého roku pracují na tom, aby vynikly v
požárním sportu. Při trénincích jsou vedoucím vždy nápomocni: Katka Herynková,
Míša Vrba, Lukáš Blažek, Filda Štolfa a Ivča Cibulková.

▲ Mladší a starší žáci v Ivanovicích na Hané.

V tomto roce jsme soutěžili ve dvou kategoriích:
MLADŠÍ ŽÁCI:
STARŠÍ ŽÁCI:
Herynková Terezka
Hořická Káťa
Klimešová Anička
Trávníčková Lucka
Provazník Tom
Strouhalová Leonka
Knapová Venda
Drmolová Natka
Provazník Lukáš
Knapová Simča
Babirádová Natka
Knapová Markétka
Láníček Vašek
Vitásek Filip
Plačková Anička
Pospíšilová Renďa
Herynk Kuba
Roudenská Terka
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Michálek Honza
Klimeš Tom
Vitásek Erik
Zaoral Filip
Hanák Felix
Klusalová Verunka
Skoupá Eliška

Cibulková Ivča
Horák Pavel
Hořická Leňa
Štolfa Filip
Vrba Honza
Johanová Adélka

▲ Kategorie starší na závodech v Pustiměři s vedoucím Honzou Suchým.

Během letošní sezony jsme se zúčastnili všech závodů VYŠKOVSKÉHO
SOPTÍKA (celoroční okresní soutěž). Tato sezona byla pro kategorii starší velmi
úspěšnou, pro kategorii mladší nebyla tak úspěšná co se týče výsledků, ale děti
prokázaly o to větší bojovnost a motivaci do dalších tréninků.
Všechna hasíčata započala soutěžní sezonu zvolna už 15. října 2016 v
Kozlanech na závodu požárnické všestrannosti. Přes zimu potom všichni trénovali
uzlovaní a své dovednosti potom předvedli na uzlovačce v Hostěrádkách-Rešově. Po
těchto závodech už jsme jen trénovali v garáži hasičské zbrojnice zapojování hadic, v
klubovně zdravovědu, topografii, orientaci na mapě nebo hasičskou teorii. Všem
těmto dovednostem se děti učily se zápalem, aby od jara obstály co nejúspěšněji na
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závodech.
V dubnu jsme opět po zimní pauze absolvovali závod požárnické
všestrannosti, tentokrát v Pístovicích. Mladší žáci se z 38 družstev umístili na 12. a
22. místě, děti z kategorie starší žáci obsadily 4., 15. a 16. místo z 28 družstev.
První závod v požárním útoku byl 1. května v Ivanovicích na Hané. Odtud si
mladší odvezli 9. místo. Starší zde začali stejně úspěšnou sezonu, jako byly ty
předešlé, a odvezli si krásné 2. a 12. místo s časem 0:16.02min a 0:24.33min. Jako
doplňková disciplína zde proběhl běh na 60m s překážkami, kdy Filip Štolfa skončil
na 1. místě s časem 13,97s, Jan Vrba na 2. místě s časem 14,39s. Iveta Cibulková se
v téže disciplíně, v kategorii dívky, dosáhla na 8. místo s časem 15,37s. V mladších
se běhu zúčastnili Jan Michálek, Kuba Herynk a Lukáš Provazník.
Naše soutěžení pokračovalo závody v Kroužku, kde mladší získali 7. a 9.
místo a starší 3. a 6. místo. V Hlubočanech skončili mladší na 15. místě. V běhu na
60m pak Filip Štolfa obsadil 2. místo, Jan Vrba 3. místo, Iveta Cibulková 4. místo a
Jan Michálek 18. místo. Okresní kolo hry PLAMEN se pro tuto sezonu konalo v
Milešovicích, kde děti z kategorie starší skončily na 2. místě a jen o jen o několik
málo bodů jim utekla nominace na kraj.

▲ Jan Vrba, Iveta Cibulková, Filip Štolfa

Dne 27. 5. 2017 jsme v Pustiměři uspořádali již tradiční Memorial Františka
Kaplánka, kde jsme si také všichni připomněli tohoto významného občana naší obce,
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kterého hasičská práce provázela celým životem. Účast na domácí soutěži byla již
klasicky vysoká, přijelo soutěžit celkem 47 družstev. Našim dětem z kategorie
mladší se podařilo získat 11. a 16. místo a starším 5. a 11. místo. Jako doplňkovou
soutěž jsme zajistili štafetu dvojic, ve které se naše družstva umístila na 11. a 18.
místě mladší a 11. a 14. místě starší žáci.
Touto formou bychom také rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli s
organizací, dále pak obci Pustiměř, nejen za finanční podporu, ale také za technickou
výpomoc. Dále patří naše poděkování sponzorům této akce panu Burešovi - Farma
Bureš, panu Šormovi - ChocoGastro, panu Kutrovi - Euronářadí.
V sérii závodů jsme dále pokračovali třemi závody, které byly úspěšné
zejména pro kategorii starších, kdy v Dražovicích obsadili 2. místo v disciplíně
požární útok a ve štafetě 4x60m vybojovali 1. místo. Ve Velešovicích v požárním
útoku starší obsadili 3. místo a ve štafetě dvojic také 3. místo. Do Milešovic přijeli
starší obhájit prvenství ve štafeta 4x60m, nicméně se jim navíc i podařilo vylepšit
časový rekord z Velešovic. V disciplíně požární útok skončili na krásném 2. místě.
Poslední soutěž sezony se uskutečnila v Topolanech, kde starší zaběhli
v požárním útoku perfektní čas a obsadili 1. místo, a tak potvrdili své kvality. Při
vyhlášení celoroční soutěže VYŠKOVSKÉHO SOPTIKA se umístili na úžasném 2.
místě. Mladší pak získali místo 10.
Mezi jednotlivci v kategorii starší žáci se nejlépe v celoročním hodnocení

▲ Kategorie starší žáci - Lenka Hořická, Lucie Trávníčková, Iveta Cibulková, Pavel Horák, René
Pospíšilová, Filip Štolfa, Daniela Suchá, Jan Vrba.

13

umístil Filip Štolfa, a to na 1. místě, na 2. místě pak Jan Vrba. Iveta Cibulková pak
obsadila krásné 6. místo v kategorii starší žákyně. V kategorii mladší se Jan
Michálek skončil na 13. místě. Tyto úspěchy jsou výsledkem celoroční práce jak dětí,
tak i vedoucích. Děkujeme všem řidičům, kteří nám děti na závody vozili – Tomáš
Otevřel, Jan Plaček a Jan Pospíšil st.

▲ Kategorie mladší žáci se svou vedoucí Zuzanou Štroblíkovou a Kateřinou Herynkovou.

SDH Pustiměř se ale nevěnuje pouze dětem a soutěžení, ale přispívá také ke
kulturnímu dění v naší obci. V letošním roce již máme za sebou úspěšný hasičský
ples a před sebou dětský tábor, Drakiádu, Čertohrátky nebo Silvestrovský ohňostroj.
Hana Suchá, Zuzana Štroblíková – SDH Pustiměř

TJ PUSTIMĚŘ,Z.S
REKREAČ.Í ODBOR MLÁDEŽE
Důležitým článkem TJ spolku je oddíl základního cvičení mládeže a to jak
dívek, tak hochů.
Mládež se v tomto oddíle naučí základy všech sportů. Kondiční a posilové
cvičení, přeskoky na nářadí, hrazda, kruhy, šplh, míčové hry a jiné. V jarních a
podzimních měsících vyjížďky na kolech, koupání. Každoročně se provádí branné
závody v přírodě.
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Rekreační oddíl je hojně navštěvován mládeží a moc je to baví. Cvičitel
M. Raclavský a jeho mladí pomocníci rádi přivítají do oddílu nové členy. Přestože
oddíl má na 50 zaregistrovaných členů tak budeme rádi, když nás bude ještě více.
Registrační poplatek s rodným číslem je pouze 50 Kč na školní rok včetně pojištění.
Členové TJ spolku mnohokrát děkují cvičitelovi M. Raclavskému za práci s mládeží.
Turistický oddíl pod TJ spolkem, který spolupracuje a vypomáhá oddílu
mládeže se také zapojuje do aktivit a podporuje i finančně. Nelze opomenout na
pravidelné vycházky a nebo vyjížďky každou neděli po okolí. Podle možností se
připojuje jak výbor tak občané. Turistický oddíl spolupracuje s oddíly v rámci okresu,
kde jsou celoroční aktivity ve skříňce spolku TJ u tělocvičny a nebo informace podá
p. E. Judasová.
Novinky v TJ spolku. Zbytečné spory s FK jsou téměř ukončeny. Chybí jen
podpisy smluv a věříme, že se najdou společné zájmy v budování sportoviště, které
by sloužilo všem, kteří mají zájem o sport a to i nezařazeným. V TJ spolku v oddíle
lezců byla ukončena trenérská činnost s Jiřím Sedláčkem. Za letitou práci s mládeží
byl nejednou oceněn a odměněn.
E. Judasová – hospodář a cvičitel M. Raclavský – předseda TJ Pustiměř,z.s.

ČI..OST ODDÍLU LUKOSTŘELBY PŘI TJ PUSTIMĚŘ
V ROCE 2017
V roce 2017 oddíl lukostřelby při TJ Pustiměř pokračuje nadále formou
dobrovolné účasti.
Mimo lukostřelkyni Lucii Lališovou žádný z členů zatím nedosahuje výsledků,
které by zaručovaly účast na okresních závodech. Účast je plánovaná pro Lucii
Lališovou na podzimních závodech v Prostějově.
Areál lukostřelecké střelnice byl částečně rekultivován, čím vznikla nová
plocha pro 2-3 nové terče na vzdálenost 30 m. Vytvořily se ideální podmínky pro
činnost lukostřelby.
Několik lukostřelkyň z Vyškova podstatně omezilo svoji činnost a tak se
otevřel prostor pro nábor nových členů. Materiálově je oddíl lukostřelby zabezpečen.
Noví zájemci mohou využívat těchto prostředků bez nutnosti vlastního nákupu.
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Zájemci se mohou hlásit u instruktora lukostřelby Ing. Dušana Rosu, tel.
602 766 589, nebo přímo na střelnici v prostoru fotbalového hřiště, a to každé pondělí
od 14:30 h.
Instruktor lukostřelby Ing. Dušan Rosa

SPORTOV.Í LEZE.Í
Sourozenci Cibulkovi se se stále
drží na špici mezi českými sportovními
lezci. Nejstarší Tereza je sice ještě
v juniorské
reprezentaci,
ale
již
vytvořila
v celé
české
ženské
reprezentaci nejlepší čas historie.
V polském městě Tarnów se v květnu
uskutečnilo první kolo Evropského
poháru mládeže v lezení na rychlost a
Tereza zde podala nejlepší výsledek
české reprezentace. Mezi staršími
soupeřkami
z lezeckých
velmocí,
kterými jsou v rychlosti Francie a Itálie,
skončila na 6. místě, přičemž ve svém
ročníku ji překonala jediná soupeřka.
Během červnových tréninků již tento
rekordní čas stáhla téměř o celou
vteřinu. Na podzim ji čeká Mistrovství světa juniorů, kde bude na dobré umístění
potřebovat nejspíše další český rekord.
Tereza Cibulková se zúčastnila i Mistrovství republiky 2017 v lezení mládeže
na obtížnost. Po vstupu do české reprezentace se sice věnuje rychlostnímu lezení,
nicméně i bez přípravy si dala tréninkově mistrovský závod v lezení na obtížnost v
Brně a vzala soupeřkám bronzovou medaili.
Její bratr Šimon nastoupil na MČR v obtížnosti proti o rok starším soupeřům.
Kvalifikaci jasně ovládl a do finále šel z 1. místa. I přes svůj věkový hendikep a
malou výšku oproti starším soupeřům dolezl Šimon v mezinárodním finále s
přehledem nejdál a získal titul Mistra České republiky 2017 v lezení na obtížnost v
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kategorii U14. Protože je mistrovský závod součástí Českého poháru, patří i tam
Šimonovi průběžná první příčka.
Nejmladší Anně se na MČR v Brně nezadařilo a skončila po pádu ve finále na
4. místě, ačkoli je vedoucí závodnicí Českého poháru. Přesto si i nadále udržuje
slušné vedení v Českém poháru.
Celkově tedy Cibulkovi na MČR mládeže vybojovali pro Pustiměř dvě medaile
a jedno čtvrté místo.
Dalibor Cibulka

LEZECKÝ KROUŽEK ZÁJMOVÉHO LEZE.Í SPL
PUSTIMĚŘ
V lezeckém kroužku zájmového lezení bylo
registrováno 5 dětí. Ondra Jelínek, Dan Pospíšil,
Štěpán Štolfa, Filip Langer a Klára Adámková.
Výcvik se kromě lezení na umělé stěně zabýval také
seznamováním se základními praktikami horolezecké
nauky a to jak formou teoretické přípravy, tak i
praktickými zkouškami na umělé stěně. Všichni adepti
pak měli možnost jednak účasti na lezeckých
závodech Moravského poháru a taktéž zkouškami
lezení a prověření
naučených praktik v
lezení na skále.
V
závodech
▲ Dan Pospíšil
Moravského poháru se
jednotlivé děti účastnily podle svých možností a podle
toho pak také dopadlo jejich umístění. Klára, Dan i
Ondra jsou shodně na 13. – 14. místě, a Filip se
Štěpánem až na konci tabulky 30. – 35. místě. Pořadí
je dáno jednak účastí a jednak zvyšujícími se výkony
ostatních závodníků.
Kromě závodů bylo provedeno i praktické
cvičení v lezení na skále a prověření horolezeckých
praktik, a sice na nové cvičné skále v Lažánkách u ▲ Klára Adámková
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Blanska. Té se zúčastnili bohužel jen Klára a Dan s otcem. Na této nově otevřené
oblasti si plně ověřili své praktické znalosti získané výcvikem a lze říci, že zde oba
obstáli velice dobře. Na rozdíl od ostatních přítomných dětí prováděli všechny úkony,
včetně jištění, převázáni i slanění. Jak vše půjde dál, ukáže budoucnost a zájem dětí.
Klára a Ondra s koncem školního roku totiž už s lezením končí a u ostatních se bude
rozhodovat až po prázdninách s vyjasněním situace v místní ČSTV a obce. Zda
doplní stav noví adepti a zda bude prostor a čas pro jejich další činnost, záleží jen na
nich a jejich rodičích.
Ing. Jan Kuchtíček

SLOVO PŘEDSEDY FOTBALOVÉHO KLUBU P. HOLUBA
Zdravím Vás vážení spoluobčané,
na úvod vám chci jménem všech svých kolegů a členů našeho fotbalového
klubu popřát příjemné strávení prázdnin, odpočinek v rámci vašich dovolených a
také, abyste byli spokojení, zdraví a abyste si užili tradiční pustiměřskou pouť, k jejíž
příležitosti vychází tento zpravodaj.
Dnes se jako předseda klubu nebudu rozepisovat o tom, čím se fotbalový klub
zabývá a jakých úspěchů v tomto roce dosáhl. Je totiž úplně jedno, jakých umístění
v tabulkách naše družstva dosáhla. Náš cíl je pořad stejný. Snažit se o to, aby měly
naše děti možnost sportovat, abychom jim k tomu vytvářely ty nejlepší možné
podmínky, abychom ušetřili rodičům trochu času sama na sebe, pokud oni sami
s námi aktivně nespolupracují a současně, abychom naší prací a výsledky dobře
reprezentovali nejen sebe, ale i obec Pustiměř. Myslím, že se nám to pořád daří.
V této souvislosti musí poděkovat všem, kteří nám v tom jakýmkoliv způsobem
pomáhají a svoji podporu vnímají jako prospěšnou věc. Vážíme si toho a je pro nás
obrovskou ctí s těmito partnery spolupracovat!
Chci také poděkovat všem našim občanům, kteří nás v posledních měsících
podporovali, a kteří, stejně jako my, smýšlejí racionálně, nesobecky a s perspektivou
do budoucnosti. Tato soudržnost nás také obrovsky povzbudila a potěšila. Otázkou
zůstává, jaký to bude mít vlastně dopad na události, které se v minulých měsících
odehrály. Přesto všem ještě jednou moc děkuji!
Mějte se hezky.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z. s.
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▲ Hromadné foto hráčů dospělých a mládeže FK Pustiměř, z. s.

Hodnocení jednotlivých družstev FK Pustiměř v sezóně 2016/2017
Muži „A“
„A“ mužstvo dospělých dosáhlo historického úspěchu, když obsadilo konečné
3. místo tabulky okresního přeboru. Nejlepším střelcem se stal Michael Smejkal
s 11 vstřelenými brankami. Hráčem sezóny byl vyhlášen brankař Jan Kotulán,
který má v Pustiměři za sebou 10 sezónu a po celou dobu svého působení
jednoznačně patřil k velkým oporám týmu.
Sezónu hodnotí hlavní trenér mužů „A“, Pavel Holub: „Uplynulá sezóny byla
herně jednou z nejkvalitnějších za poslední roky. Zejména v podzimní části jsem byl
s předváděnou hrou velice spokojený. 7a jaře přišel malý útlum, který jsme pak
museli dohánět v poslední čtvrtině sezóny. Mužstvo bylo optimálně doplněno
zkušenými hráči z vyšších soutěží, ale i mladými hráči z MFK Vyškov. Výsledkem bylo
znatelné oživení herního stylu a také atmosféry v kabině.
Chci tedy všem hráčům, vedoucímu mužstva Laďovi Konečnému a také
kolegům z výboru FK poděkovat za spolupráci!!! Hráčům pak chci připomenout, že
FOTBAL je povolená droga v neomezených dávkách, je to výzva být pořád lepší a
lepší, bez ohledu na úroveň soutěže. Je to také činnost, kterou nejde jen tak vyškrtnout
ze svého života. I fotbalem je možno získat respekt okolí! Bez fotbalu by možná
někteří z nás nebyli tam, kde teď jsou, neměli by tolik známých a kamarádů a jménem
by je znalo jen okolí rodiny a sousedů… Važte si tedy období ve svém životě, kdy
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můžete touto hrou rozdávat radost sobě, ale i svému okolí. To bych vám všem ze srdce
přál.“
Muži „B“
„Muži „B“ napodobili svoje spoluhráče s „A“ mužstva a skončili na 3. místě
tabulky IV. třídy, skupiny A. Povedla se jim především jarní část soutěže, kdy 7krát
zvítězili a 2krát prohráli, a stali se tak spolu s Dědicemi „B“ nejlepšími družstvy
„jara“. Za zmínku dále stojí vítězství v obou zápasech proti postupujícím Milonicím,
které žádné jiné družstvo nedokázalo v průběhu celé sezóny porazit“, zhodnotil
manažer „béčka“ Vlastimil Smékal.
Žáci
„Družstvu žáků se sezóna herně příliš nevydařila a skončilo na posledním
pátém místě tabulky. 7utno dodat, že většina hráčů odehrála první sezónu na
tzv. velkém hřišti a to proti výrazně starším protihráčům. Mladší hráče je potřeba
pochválit za bojovnost a získané zkušenosti nepochybně uplatní hned v dalším
fotbalovém ročníku“, věří končící trenér Vlastimil Smékal, který mužstvo vedl spolu
s Romanem Špačkem a Karlem Votavou.
„Velké poděkování za trenérskou činnost pro klub patří Romanu Špačkovi,
který se po několika letech práce s mládeží rozhodl tuto činnost ukončit“, uzavřel za
výbor FK Pustiměř sekretář Vlastimil Smékal.

▲Žáci FK Pustiměř
horní řada zleva: Karel Votava – trenér, Michal Červík, Robert Pokiser, Roman Špaček, Michal Čtvrtníček,
Dominik Votava, Zdeněk Zlámal, Dalibor Spáčil, Vlastimil Smékal – trenér, Roman Špaček – trenér
dolní řada zleva: Martin Trávníček, Ondřej Oprchal, Lukáš Olejník, Robert Dunka, Ondřej Jelínek, Vojtěch
Šafář
na snímku chybí: Daniel Gottvald, Martin Školař, Lukáš Votava a Matěj Zbořil

20

Přípravka
Vážení sportovní příznivci, po
půlroční přestávce přicházíme s informacemi
z dění okolo přípravky.
Jak jsem již informoval dříve,
přípravka se v zimní přestávce účastnila
Zimní ligy v Nezamyslicích a v posledním
příspěvku jsme byli právě v polovině této
soutěže. Tým Pustiměře se držel uprostřed
tabulky. Do druhé části soutěže jsme šli s
tím, že bychom rádi poskočili na 5-té místo
soutěže, a mohli tak v závěru bojovat o
Přípravka FK Pustiměř
celkové vítězství. To se nám bohužel ▲
dolní řada zleva: Luděk Pour, Jan Michálek,
nepodařilo a proto jsme o celkové umístění .ikolaos Spáčil
horní řada zleva: Tomáš Klimeš, Lukáš Mazel,
bojovali ve skupině "B".
Tadeáš Jelínek
v pozadí: Petr Snídal - trenér
Finálový turnaj se nám ovšem velice
vydařil a když jsme porazili týmy Brankovic 1:0, Bohdalic 1:0 a Moravských Prus
2:1, obsadili jsme tak v této skupině 1. místo a celkově pak 6. Za celý turnaj jsme
odehráli 23 zápasů s velice vyrovnanými statistikami: 10 výher, 3 remízy, 10 proher a
skóre 39:39.
V jarní části soutěže se tým Pustiměře, kromě okresní soutěže přípravek,
účastnil i dalších fotbalových akcí, ale o nich více v příspěvku trenéra Lukáše
Zahradníčka.
V jarní části soutěže se přidali k týmu další 3 hráči a rozšířili tak hráčskou
základnu na konečných 23 hráčů. Což je z pohledu zájmu o tento sport velice
pozitivní.
Méně pozitivní ovšem byla naše dosavadní bilance v okresní soutěži, se kterou
jsme chtěli za každou cenu něco udělat. Bohužel vstup do jarní části soutěže se nám
vůbec nevydařil a z prvního bodového zisku jsme se mohli těšit až v 7. zápase proti
Drnovicím, bohužel opět následováného vysokou porážkou od týmu Vyškova. Přesto
tato porážka přinesla pozitivum, neboť u hráčů došlo k určitému hernímu zlomu a v
následujících třech zápasech předvedli skvělé výkony, oceněné touženým ziskem
bodů. V posledních dvou kolech již k navýšení bodového zisku nedošlo a tak tým
Pustiměře zakončil soutěž se ziskem "pouhých" osmi bodů.
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Přípravka a budoucnost
Jak jsem již zmínil, na konci sezóny bylo k dispozici 23 hráčů. V nadcházející
sezóně někteří opustí řady přípravky a budou hrát za žáky, někteří opouštějí řady
Pustiměře a zkusí prodat své dovednosti ve vyšších soutěžích za tým Vyškova. Tímto
jim přeji v nových týmech hodně štěstí.
Na druhou stranu z předpřípravky přijdou do týmu nové posily, které ještě
navýší současný počet hráčů. Z toho důvodu se pro příští sezónu vytvoří dva týmy:
starší a mladší přípravka, jež budou hrát své soutěže samostatně. Stávající trenéři
zůstávají a budou doplněni dalšími tak, aby tréninky mládeže dosahovali požadované
kvality.
Na závěr mi nezbývá nic jiného, než poděkovat hráčům za jejich snahu a
ochotu hrát fotbal, jejich rodičům za velkou pomoc a podporu a popřát všem
příznivcům pustiměřského fotbalu příjemné prožití období školních prázdnin.
Těšíme se na Vás opět na hřišti ke konci srpna.
Za trenéry přípravky Petr Snídal
Zamyšlení Lukáše Zahradníčka nad trénováním fotbalové přípravky
Rád bych v tomto příspěvku jen v krátkosti
vyjádřil, co jsem si za další rok trénování v našem
klubu uvědomil.
Hlavní věc,
kterou potvrdilo i
více lidí z venku je,
že kluci za další
rok
trénování
udělali
velký
▲.aši hráči v barvách Drnovic, zleva
Lukáš Mazel, Michal Bárdy a Jan
Špičák, v pozadí trenér Zahradníček.

pokrok,
ti
cílevědomější
i
velmi znatelný. Každopádně pokud se podíváme
na průběh sezony, kde se nám nedařilo, tak jsem
se snažil najít hlavní důvod a dospěl jsem
k jednomu. Nejstarší kluci, kteří by měli tým
táhnout, byli bohužel ti, kteří začali hrát fotbal až
v průběhu sezony. Samozřejmě jsme rádi za
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▲ Turnaj Ivanovice n. H.
horní řada: Marek Pospíšil, Luděk Pour,
Michael Bárdy, Lukáš Mazel, trenér
Zahradníček
spodní řada: Jan Špičák, Jakub Ambrož,
Filip Ambrož, leží: brankář Tomáš
Provazník

každého nového člena, který je pohybově nadaný, ale pak si uvědomíte, kde mohli
být dnes, pokud by fotbal nehráli půl roku, ale např. 3 roky.
Proto tohle je moje hlavní sdělení rodičům, kteří by své děti chtěli dát na
fotbal: PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NEJPOZDĚJI V 1. TŘÍDĚ. Je totiž potřeba dodržet
určitou posloupnost, co kdy trénovat a nelze fotbal naučit za den či týden.
Myslím si, že u
nás
máme
velký
potenciál
vychovávat
talentované hráče a
vyrovnat
se
aspoň
Drnovicím, s kterými se
můžeme
rovnat
velikostí, ale hráčskou
kvalitou
zatím
ne.
K tomu je ale potřeba
▲ Reprezentanti ZŠ Pustiměř na turnaji McDonald's Cup v Rousínově.

začít

s tréninkem

co

nejdříve.
Na druhou stranu ti, kteří přerostou kvalitou náš tým, mají možnost posunout
se dále. Jsem rád, že MFK Vyškov projevil zájem o naše 2 hráče. Dále jsem sám chtěl
klukům, ve kterých vidím potenciál, dopřát, aby si vyzkoušeli vyšší úroveň. Proto se
naši 3 hráči zúčastnili Krajské soutěže přípravek v barvách FK Drnovice, kde se
dokázali ostatním vyrovnat.
A když přes sezonu nebylo moc radosti, tak na samotném konci jsme mohli být
potěšeni, jelikož jsme na turnaji mladších přípravek v Ivanovicích získali 3. místo a
k tomu jsme sehráli vyrovnané partie i s lepšími týmy (Nezamyslice, Drnovice).
Lukáš Zahradníček, trenér přípravky

VČELAŘSKÝ SPOLEK OSLAVUJE
Vyškovský včelařský spolek patří mezi nejstarší včelařské
spolky na Moravě. V letošním roce oslavuje 120. výročí svého
založení. Včelaři na našem území chovali včely i v dřívější době.
Útržkovité informace nacházíme ve školních kronikách, pokud pocházeli z řad
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učitelů. Mezi nimi vynikal učitel Antonín
Plachera, který získal pro včelaření 15 členů
a

pomohl

je

vybavit

140

úly.

Pro

národopisnou výstavu v Praze připravil
vzornou expozici o vývoji včelařství na
Vyškovsku,

za

níž

byl

vyznamenán

bronzovou výstavní medailí. V té době byl

▲ Známé Placherovy včelíny. Zdroj: Štolfova
fotokronika.

již na Moravě Zemský včelařský spolek
s 317 členy, Lipnické bratrstvo včelařské, Včelařský spolek Frenštátský, včelařský
spolek Podhoran pro jihozápadní Moravu,
spolek Náměšťský a včelařské družstvo
v Bučovicích.
O

organizované

včelařství

na

Vyškovsku se zasloužil dědický učitel
Ludvík Fiala. První včelařská schůze byla
konána 26. září v roce 1897 v Besedním
domě ve Vyškově za účasti 70 včelařů až
▲ Včelařskou část hlídal Sv. Ambrož, patron
včelařů. Zdroj: http://www.vcelari-zo-vyskov.cz/

z Prostějovska

a

Přerovska.

Stanovy

vyškovského spolku byly schváleny 24. listopadu 1897 a k ustavení spolku došlo 27.
prosince 1897 za účasti asi 50 včelařů. Nově se do spolku přihlásilo 32 členů a byl
zvolen první samostatný vyškovský výbor, který začal koordinovat činnost spolku a
pomáhat svým členům. Již od prvního setkání včelaři dbali na svoje vzdělávání a činí
tak dodnes. V té době pracovali v Pustiměři 4 včelaři.
V letošním roce si včelaři k svému svátku nadělili spoustu zajímavých akcí.
Poprvé si výročí připomněli na výroční členské schůzi. Včelaři uctili minutou ticha
památku členů, kteří zemřeli v minulém roce. Pan Rudolf Štolfa dostal pamětní list za
dlouhodobou práci se včelami. Výbor se rozhodl a přítomným členům jako
připomínku výročí na VČS předat poukázku v hodnotě 200,- Kč a nezapomněli ani na
ty, kteří se schůze nemohli zúčastnit. Včelaři si dárek zasloužili, protože zdravotní
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stav včelstev byl velmi dobrý a hospodaření vykázalo zisk. Čestným hostem byla
předsedkyně ČSV Mgr. Machová. Vyslechla si se zájmem část schůze a po ní
následovala její přednáška na téma „Právní otázky souvisící se včelařením“.
Vysvětlila

situaci

kolem

„Včelpa“ a odpověděla i na
další otázky.
Z dalších

akcí

si

připomeňme: Bílou sobotu ve
„Včelce“

15.

dubna

s velikonočními
nabídkou

včelích

2017

dílničkami,
produktů,

vystoupením saxofonisty Jiřího
Alána a kytaristy Pavla Spáčila

▲ Na výroční schůzi jsme zahájili oslavy 120. výročí založení spolku.
Foto: Anna Hrozová.

a ukázkou kynologického výcviku. 19. května 2017 jsme byli pozváni na společnou
výstavu včelařského spolku a svazu chovatelů drobného zvířectva. Včelařskou část
výstavy s ukázkou živého včelstva, včelích produktů a zajímavostí ze života včelařů
hlídal Sv. Ambrož, patron včelařů. Na „Medovém dnu“ v sobotu 10. června 2017 ve
14.00 hodin na statku v Zookoutku ve Vyškově jsme viděli ukázku práce včelaře při
stloukání včelařských rámků, vytáčení medu v medometu spojenou s ochutnávkou a
prodejem medu a dalších včelích produktů, mohli jsme pozorovat živé včely v úle a
jak se vyrábějí svíčky z včelího vosku. V sobotu 18. června 2017 proběhla speciální
přednáška na téma „Šlechtění matek“ a praktický kurz v Zookoutku ve Vyškově. Byla
to úzce zaměřená akce na problematiku chovu včelích matek a výměnu zkušeností
mezi zúčastněnými akreditovanými chovateli, kteří měli přednostní účast.
V praktickém kurzu si mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé úkony a manipulaci
s příslušnými pomůckami. V pátek 30. června 2017 jsme byli pozváni do nové
prodejny „Včelka“ s dílničkami, odbornou přednáškou a hudbou „Revajvl banda“,
která hrála k poslechu i tanci. Akce byla připravena hlavně pro děti u příležitosti
uzavření letošního školního roku.
Oslavy vyvrcholí na tradičním ukončení hospodářského roku.
Mgr. Anna Hrozová
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PUSTIMĚŘ ROZZÁŘILY ČERVE.É SUKÝ.KY DÍVČÍCH
KROJŮ
Po dvou letech, 25. – 26. února 2017, se do Pustiměře vrátili ostatníci. Stejně
jako před dvěma lety ostatky pořádali členové Fotbalového klubu v Pustiměři.
V sobotu ráno se vydali policajti s hlavním organizátorem, sklepníkem Jiřím
Petříčkem s koňským spřežením vedeným Ladislavem Filákem pozvat nejen
pustiměřské na toto veselé setkání.

▲ Průvod prošel celou vesnicí.

Mezi ostatníky byla spousta děvčat v krojích a kromě tradičních postav:
prvních stárků Martina Maděry s Evou Adamcovou, druhých stárků Patrika Krampla
s Nikol Trávníčkovou a třetích stárků Jana Brandýse s Kristýnou Špačkovou,
policajtů Zdeňka Šedoviče, Jiřího Snídala a Radima Krampla, sklepníků Radka
Kavečky, Marka Kalvastra a již zmíněného Jiřího Petříčka, výběrčích daní Marka
Rozehnala, Vlastimila Smékala a Petra Snídala, bez nichž by nebylo možno naplnit
obsah merendy i další.
Na místo srazu se dostavilo i mnoho nápaditých klasických i moderních masek,
nechyběl ani medvěd se svým medvědářem.
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První stárek Martin
Maděra převzal od pana
starosty Mgr. Miloše Nevřaly
„ostatkové právo“, z něhož
vyplývají práva i povinnosti a
s nimiž
byli
všichni
zúčastnění
podrobně
seznámeni. Po nezbytném
tanečku u obecního úřadu se
všichni pod vedením prvního
▲ Starosta Obce Pustiměř Mgr. Miloš .evřala předal Právo prvnímu
stárkovi Martinovi Maděrovi.

policajta Zdeňka Šedoviče
s Vřesovankou vydali na cestu

Pustiměří i s potahem s tančící „Kačou“.

▲ Ostatníci dorazili k Sokolovně.

Ostatníci byli přivítání u domu prvního i druhého stárka a putování zakončili v
Sokolovně. Odpoledne patřilo dětem, soutěžím, hrám a hudbě Petra Zakopala, večer
s Vřesovankou dospělým. Policajti i stárkové za použití stanovených trestů pořádek
na sále udrželi. Při ostraze práva byli náležitě bdělí a právo ubránili před všemi
nástrahami. Zábava pokračovala házenou a veselá nálada nikoho neopustila ani po
půlnoci.
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Po krátkém spánku v neděli už těsně po sedmé ráno měli všichni ostatníci na
Fušce připravenou posilující polévku. O hodinu později se vydali na obchůzku vsí za
doprovodu dvou harmonik Karla Maráka a Vladimíra Uhlíře a bubeníků Marka
Popoviče, Radka Kavečky a Dušana Baráta. Pokračovali i po vydatném poledním
„gulášku“ v Adélce. Cesta byla plná příjemných setkání se spoluobčany, kteří na ně
pamatovali s výslužkou. Putování vesnicí zakončili ostatníci v Sokolovně po šesté
hodině odpolední závěrečným nástupem.
Dva dny tradiční zábavy proběhly za pěkného počasí, které jen umocnilo
radostnou náladu účastníků. FK děkuje Obci Pustiměř a dalším za podporu a pomoc,
spoluobčanům za milé přijetí.
Mgr. Anna Hrozová

PUTOVÁ.Í ZA MI.ULOSTÍ .AŠEHO REGIO.U
Obecní
knihovna
v Pustiměři a Výtvarný obor
ZUŠ Ivanovice na Hané,
detašované
pracoviště
Pustiměř pořádaly pěší výlet
na hrad Melice. V pátek 16.
června 2017 odpoledne jsme
sledovali mraky na obloze a
rozhodovali jsme se, zda
vyrazíme na pochod směrem
k Melicím. Nakonec jsme
naznali, že půjdeme tak daleko, jak počasí dovolí. Cestou děti odpověděly na několik
rozverných otázek z přírody a byly po zásluze odměněny. Nejkratší cestou jsme
pokračovali až na hrad, ale tam nás déšť přece jen dostihl. Museli jsme se urychleně
vrátit. Les nás bránil před studenými kapkami deště. Maminky nás zachránily před
prochlazením. Suché oblečení nám dovolilo pokračovat v započatém programu.
Než jsme připravili oheň k opékání špekáčků, děti nakreslily, co je nejvíce na
cestě zaujalo. Výsledky můžete vidět v Obecní knihovně v Pustiměři. U praskajícího
ohně s voňavými špekáčky jsme si podle připravených obrázků vyslechli přednášku o
osobnostech, které se po hradě Melicích, hradě Pustiměř a trhové vsi Pustiměř

▲ .a hradě nás dostihl déšť. Foto: Jiří Pilát.
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v průběhu staletí pohybovaly. Prohlídku hradu Melice jsme
odložili na příští výlet na tento hrad a slíbili jsme si, že
v době knihovní noci pod širákem navštívíme hradisko u
Zelené Hory a navážeme na povídání o obyvatelích této
lokality z loňské vycházky. Zveme všechny nejen na noc pod
širou oblohou, ale i další zájemce na tuto vycházku.
Mgr. Anna Hrozová
▲ Děti kreslily, co je nejvíce
zaujalo. Foto: Jiří Pilát.

S PAPRSKEM .A VÝLETĚ
V sobotu 24. června se
13 našich spoluobčanů zúčastnilo
výletu spolu se členy Asociace
rodičů
a
přátel
zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub
PAPRSEK1 ve Vyškově výletu do
Křtin, kde jsme se spolu se Mons.
Mgr. Janem Pavlem Peňázem
prošli dějinami chrámu Páně
▲ S Mons. Mgr. Janem Pavlem Peňázem u zvonkohry ve
Křtinách. Foto: Anna Hrozová.

stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichel,
přehrál nám také několik skladeb na
novou křtinskou zvonkohru a zavedl
nás do vyškovské části chrámu,
nakonec jsme se podívali do křtinské
krypty. Při loučení nás pozval na zítřejší
vyškovskou pouť.
Po obědě jsme navštívili
jeskynní systém Výpustek s pěknou
přednáškou. Výlet jsme zakončili na
1

Jména Panny Marie ve Křtinách

▲ Podívali jsme se i do křtinské krypty. Foto: Jiří Pilát.

Více viz na http://www.paprsek-vyskov.cz/
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Huti Františka, která je nejstarší dochovanou hutí ve střední Evropě. Leží při silnici
Adamov-Olomučany (Křtiny), u osady Josefov. Dříve na jejím místě od 14. století
stávaly Skelné hutě, které využívaly na palivo bohaté zdejší lesy.
Děkujeme paní Jaroslavě Bednářové, předsedkyni organizace za pozvání.
Výlet to byl velice pěkný a zajímavý. Chcete-li pomoci našim postiženým, bankovní
spojení je ČSOB a.s 153 290 010/0300, tel.: 515 537 061, 724 993 367.
Mgr. Anna Hrozová

RODIČE PRO SVÉ SPOLUOBČA.Y
Pomalu se stává tradicí, že rodiče
se svými dětmi pořádají v posledním
týdnu prázdnin pro své kamarády, další
spoluobčany a jejich děti víkendové
stanování za hasičskou zbrojnicí.
Setkání bývá nabité hrami a zábavou. Za
vším jsou čtyři páry rodičů, které
podporují nejen hasiči, ale i Obec
▲ V pátek odpoledne si všichni postaví stany. Foto:
Anna Hrozová.

Pustiměř. Paní Marcela Klimešová
slíbila, že se na zábavný víkend můžeme

těšit i letos.
Začátek bude v pátek odpoledne. Účastníci si postaví stany na travnatém hřišti
za obecním úřadem. Můžeme se těšit, že pro ně bude nachystáno občerstvení a

▲ Rodiče a přátelé zcela jistě volnou chvilku stráví v příjemném rozhovoru nad občerstvením. Foto: Anna
Hrozová.
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špekáčky k opékání nad živým
ohněm. Děti se určitě zabaví
hrami. Bude to hned v pátek
soubor soutěží s odměnami nebo
volná zábava s promítáním
pohádek? Rodiče a přátelé zcela
jistě volnou chvilku stráví
v příjemném rozhovoru nad
občerstvením.
Sobota
bývá
plně
věnována
dětem.
Budíček
Budíček všechny zvedne z postele a rozcvička rozhýbe tělo.
všechny zvedne z postele a ▲
Foto: Anna Hrozová.
rozcvička rozhýbe tělo. Doba
před obědem bývá vyplněná rozmanitými hrami. Na odpoledne bývá připravena
předváděcí akce, například loni se hasiči pochlubili se svou technikou a uměním
zvládnout oheň v co nejkratším čase. Přihlížejícím vysvětlili smysl své práce.
Snad i letos bude na děti čekat velké překvapení. Večer jistě prokáží svou
odvahu. Na večer bývá připravena třeba šipkovaná nebo klasická stezka odvahy.
Statečné děti budou po zásluze odměněny. Večer si všichni odpočinou při volné
zábavě, občerstvení a společném opékání.
V neděli ráno všechny zvedne
ze stanů opět budíček a rozcvička. Bude i
letos čekat na děti sněhová nadílka?
Dospělí se předhánějí v zajímavých
momentkách, kterými se snaží zachytit
radost svých dětí. Nejraději se se svými
dětmi baví při společných hrách.
Po celou dobu budou jistě
▲ .a hřišti sněžilo. Foto: Zuzana Štroblíková.
k dispozici grilované lahůdky i pochoutky
a zmrzlina například z Drysických dobrot, případně další chuťovky, pro děti i dospělé
zajímavá tombola.
Pořádající rodiče a jejich děti se na vás těší i v případě, že si vyberete jen
některou část připraveného programu. A jsou i vděčni za jakoukoliv pomoc v průběhu
této oblíbené akce.
Podle rozhovoru s paní Marcelou Klimešovou a vlastního pozorování
připravila Mgr. Anna Hrozová
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SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ PRO MARUŠKU
Děti z dolní Mateřské školky Pustiměř se zapojily do sbírání vršků pro
postiženou Marušku ve školním roce 2016/2017.
Maruška bydlí v Ostravě, kde se také v roce 2009 narodila. Dívka od narození
bojuje s dětskou mozkovou obrnou. O Marušce a její nemoci jsme se dověděli
náhodně z internetu. Osud Marušky nám nebyl lhostejný, a proto jsme se rozhodli jí
pomoci se sbírkou vršků.
Oslovili jsme paní ředitelku z místní Mateřské školky paní
Taťánu Ambrosovou s žádostí o pomoc s umístěním plakátku a sběrného místa. Paní
ředitelka MŠ byla celé akci mile nakloněna a tak sbírka mohla začít. Děti byly
seznámeny, co se Marušce stalo a jak ji mohou sbíráním vršků pomoci. Děti se
pustily do sbírání vršků s vervou a velkou chutí. O tom, kolik se jim podařilo nasbírat
vršků, se můžete přesvědčit na přiložené fotografii.

Maminka Marušky přislíbila, že až si pro vršky pojedou, osobně přijde
Maruška dětem poděkovat a pozdravit je. Dětem a hlavně rodinným členům, kteří
jakkoliv přispěli, tímto děkuji za Marušku. Poděkování patří celému personálu z dolní
MŠ (Jarmila Konečná, Božena Pospíšilová, Jana Heimerlová, Taťána Ambrosová),
který nemalou mírou k této sbírce přispěl a pomáhal. Sbírka bude probíhat i v dalším
školním roce 2017/2018 v dolní MŠ.
Naší snahou je rozšířit sběrná místa a již nyní máme přislíbeno, že sběrné místo
bude umístěno ve vestibulu na Obecním úřadě v Pustiměři. Naší snahou je aspoň
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trochu pomoci a to komukoliv.
Nebráníme se tomu, že se
vršky budou sbírat i pro jiné
děti. Své návrhy můžete zasílat
na email pavlinap@seznam.cz
a nebo osobně na adrese:
Pavlína
Rozehnalová,
Pustiměř 17.
Bohužel není v silách
rodičů Marušky Kučerové
uhradit veškeré kompenzační
pomůcky a léčby, které by
byly pro Marunku kvůli jejímu
hendikepu vhodné. Proto
uvítají
jakoukoliv pomoc
sponzorů a dárců. O Marušce a
její rodině zjistíte více
informací
zde:
www.maruskakucerova.cz
Rodina Rozehnalova

ZEMĚDĚLSTVÍ V PUSTIMĚŘI PŘED ROKEM 1990

▲
Stanislav
Pavlovský, Zdroj:
www.wikipedie.cz

První písemná zmínka o Pustiměři je z roku 1046. Od počátku
osídlení až do současnosti si zachovává zemědělský charakter. Půda
patřila církevnímu i světskému statku a jen malé množství
poddaným.2 Říká se, že roboty u církevních pánů byly mírnější než
u světské vrchnosti. Z kazatelny kaple z první poloviny 14. století3 i
z místního kláštera z roku 1340 nabádali kněží nevolníky slovy: „Nic
zlého proti pánům nepodnikej, ba ani nic zlého si o nich nemysli,
neboť vrchnost jest od Boha a za své si sama odpoví“. Tato „útěcha“

2

Kardinál Ditrichstein , byl podle wikipedie přítelem poddaných, v 16. století určil pracovní dobu v dlouhých dnech od 4.00 do
18.00 hodin v krátkých dnech od 6.00 do 16.00hodin
3
Podle tradice sahající k Paprockému,.
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lidu samozřejmě nepomohla v jeho utrpení a proto vznikaly menší i větší nepokoje,
které však byly vždy zlikvidovány. Jejich výsledkem však bývalo přece jen určité
zlepšení. Od roku 1772 se mohli poddaní z roboty vykupovat. Roku 1775 byl vydán
„robotní patent“, který omezil nejvyšší možnou míru robot. Všichni víme, že chudý
zemědělský lid na venkově byl od pradávna utiskován a vykořisťován. Často se
bouřil proti vrchnosti. Bylo tomu tak i v roce 1776, kdy se pustiměřští povstali proti
nesnesitelnému tlaku svých pánů, olomouckých biskupů a odepřel jim platit daně a
dávat dávky jak peněžní, tak pracovní. Stěžovali si u císaře ve Vídni, spor trval osm
let. Vedoucí této vzpoury byli vězněni na vyškovském zámku. Po okolí se zvedla vlna
solidarity, pořádaly se sbírky ve prospěch zadržených. Olomoucký biskup Stanislav
Pavlovský tehdy řekl na adresu pustiměřských občanů: „Poddaní nemohou být nikdy
osvobozeni od dávek“. 4
Tak jako všechen lid i pustiměřští přijali zrušení roboty s radostí a se zvýšenou
pracovní aktivitou, jak dokládá dochovaný zápis pustiměřského rychtáře Pavla
Janského.5
Koncem 19. století a začátkem 20. století se začala situace měnit. Tehdy byl v
obci církevní velkostatek, který obhospodařoval 260 ha orné půdy a 900 ha lesa a od
konce 19. století za farskou zahradou a kostelem pěstoval chmel a vinnou révu asi na
2 ha. Půdu zde měl pronajatou na pěstování cukrové řepy vyškovský cukrovar. Dále
bylo v obci několik hospodářství: 11 třičtvrtěláníků, 21 pololáníků, 61 čtvrtláníků a 6
půlčtvrtláníků a 10 zemědělců po 10 mírách. Půda tehdy zaměstnávala většinu
obyvatel. Ostatní pracovali v pěti kamenolomech, v pískovně, na stavbách, v lesích a
v různých malých dílnách. V letech 1870 - 1880 zde bylo asi 40 soukenických stavů,
roku 1868 byla založena cihelna, její vypalovací pec byla v roce 1908 přestavěna na
kruhovou, byl zde mlýn. V roce 1904 byla vybudována společná rolnická mlékárna.
Dříve zakřiknutý a zneuznaný zemědělec si začal uvědomovat svoji důležitost
v lidské společnosti i ve státě. K tomu přispívala i určitá vzdělanost, které se mu
přece jen postupem času dostalo. Zvyšovala se i úroveň vybavení nástroji, později i
stroji. A zvyšovala se i jejich cena. Drobní rolníci si je nemohli dovolit.
Rolník František Skopalík z hanácké obce Záhlinice začal propagovat
scelování pozemků a sedláci v této obci již roku 1857 počali hospodařit na scelených
pozemcích. Byli první jak v české zemi, tak i v říši Rakousko-Uherské. Tato družstva

4

Každý rolník i další obyvatel vesnice musel po určenou dobu pracovat na panském, teprve ve volném čase mohl obdělávat svoje
hospodářství.
5
Teprve roku 1781 císař Josef II. zrušil nevolnictví, čímž přiznal poddanému lidu člověčenství. Nejvyšší úlevy dosáhl poddaný lid
dnem 1. 7. 1848, kdy byla zrušena robota.5 Rolník se stal majitelem svého hospodářství, nesměl je však dělit, což bylo povoleno až
v roce 1868.

34

poskytovala členům levný úvěr.6,7
V revolučním období r 1917 a 1918 vznikla v obci odborová organizace
zemědělského a lesního dělnictva. Po skončení I. světové války byla většina
pracujících v obci sdružena v silné sociálně demokratické straně. Také v naší obci po
prosincové stávce roku 1920 převzali rolníci pracující na velkostatku na krátko jeho
správu do svých rukou. Postupně se začínalo vzmáhat zemědělství, které v době I.
světové války upadlo. Ustavením KSČ v roce 1921 přešla část členů SDS do řad
Komunistů. Pod narůstajícím tlakem ze strany rolnictva došlo v roce 1924 k parcelaci
velkostatku a 40 % půdy z 260 ha zemědělské půdy přešlo do vlastnictví
pustiměřských občanů za odpovídající úplatu, kterou někteří z nich spláceli ještě
několik desetiletí. 8
Důsledky všeobecné krize v době I.
republiky dolehly v zemědělství především
na drobné rolnictvo. Bylo zatížené 30 – 35
miliardami dluhů, což představovalo asi
polovinu hodnoty jeho majetku. Celá pětina ▲ 40 % půdy z 260 ha zemědělské půdy přešlo do
vlastnictví pustiměřských občanů za odpovídající
ročních příjmů rolníka představující dvě úplatu, kterou někteří z nich spláceli ještě několik
desetiletí, ilustrační obrázek. Foto: Anna Hrozová
miliardy byla pohlcena úroky, počet exekucí
v roce 1933 stoupl na 163000 případů. Rostla nespokojenost. Byly organizovány
stávky a demonstrace. Při nich bylo v letech 1931 – 1933 zastřeleno i šest
zemědělských dělníků a rolníků.
V Německu nastoupil fašismus, přišel Mnichov a nacistická okupace. V době
okupace prožívali občané Pustiměře silný útlak. I v této době se našli jedinci, kteří se
6
Již tehdy se začala propagovat hluboká orba, ošetření chlévskou mrvou, dobrá semena, dobrá plemena atd. Jako vzor
družstevní myšlenky mu sloužila spořitelní a úvěrová družstva – raifeisenky a kampeličky, které byly zakládány již v první čtvrtině
19. století. Hlasování v nich bylo přísně demokratické – každý člen měl jeden hlas…. Roku 1874 jich bylo v Českých zemích 540.
Od 90. let 19. století byla zakládána také družstva nákupní a prodejní, následovala je družstva mlékařská, cukrovarská, dobytkářská
apod., jež pro drobné a střední rolníky byla nástrojem lepšího tržního zhodnocení jejich výrobků. V roce 1925 bylo registrováno
téměř 10000 různých občanských družstev.
7
www.wikipedie.cz
8
Po první světové válce patřila 1/3 veškeré půdy na území nové republiky velkostatkům, které vlastnila především šlechta.
Největšími vlastníky půdy byli Schwarzenbergové s 248 000 hektary a Liechtenštejnové se 173 000 hektary. Celkem se jednalo o
2000 velkostatkářských rodin. K velkostatkům s výměrou nad 1000 hektarů náleželo 22 % zemědělské půdy a 30,81 % veškeré půdy
státu. Její vlastníci představovali jen 0,04 % všech majitelů půdy. Malorolníci obhospodařovali pouze 7 % půdy československého
státu, ale představovali 68 % všech vlastníků půdy. Kromě požadavků na změny těchto nepoměrů přistoupil i další fakt – poválečný
"hlad po půdě" u obyvatelstva, kdy zejména na venkově sílily požadavky obyvatel na vlastní půdu. Představitelé státu nechtěli rovněž
nechat velké množství půdy v rukách šlechty a cizích státních příslušníků. Pozemková reforma proběhla v letech 1919–1938 a jejím
cílem bylo rozdělení velkých soukromých pozemků. Vymezoval ji rámcový zákon č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku
pozemkového (záborový zákon), ze dne 16. dubna 1919, který stanovil zábor pozemků buď nad 150 ha zemědělské půdy, nebo nad
250 ha celkové půdy. Pro potřeby této reformy byl dne 11. června 1919 založen Státní pozemkový úřad. Dne 30. ledna 1920 došlo k
vydání zákona č. 81/1920 Sb. z. a n., kterým se vydávají po rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař.,
ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (zákon přídělový), který rozděloval zabraný
majetek. Dne 8. dubna 1920 pak byl vydán zákon č. 329/1920 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon
náhradový), který určoval velikost náhrady zabrané půdy. Nejintenzivněji reforma probíhala v letech 1923–1926 a do roku 1938
prošlo touto reformou cca 4 mil. ha půdy. Vyvlastněné pozemky byly zaplaceny - ovšem za cenu, kterou si určil stát.
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nezalekli řádících nacistů. Bojovali proti
nim a nabádali další občany, aby povstali
proti běsnícímu nepříteli.9
Po válce se změnila politická
situace. Dekretem prezidenta republiky
byla roku 1945 provedena konfiskace
majetku
zrádců
a
kolaborantů,
▲ .ový obecní úřad. Zdroj: Štolfova fotoktonika.

dohromady to bylo 2 940 tisíc hektarů,
zemědělské půdy z toho 1650 tisíc hektarů orné půdy…10 ústřední orgány bankovních
domů Kooperativy, Moragra, Agrosspolu, Agrární banky i zemědělských organizací
Svazu zemědělských družstev aj. dostaly nové vedení, složené v duchu Košického
vládního programu z představitelů Národní fronty. Tehdy, ještě před vydáním zákona
o JZD11 vznikla první Zemědělská výrobní družstva12. Většinou se tak stalo tam, kde
byla parcelována půda nepřátel republiky a velkostatkářů. Tehdy vzniklo
v Československu 34 zemědělských výrobních družstev13. Zároveň s nimi se
průkopnicky ustavovala a sílila strojní, lesní, pastvinářská, mlékárenská, ovocnářská
a vinařská družstva a vznikaly družstevní prádelny, zařízení, která měla v dané době
nejen svůj věcný význam, ale především získávací, přesvědčovací, politický cíl. 4.
dubna 1947 byl vyhlášený „Hradecký program“. Podle něho rolnické komise a
výbory KSČ14 všech úrovní požadovaly dokončení revize první pozemkové reformy,
provedení druhé pozemkové reformy, která rozdělovala další zemědělskou půdu
velkostatkářů, zřizovala rolnické pojištění pro zlepšení sociálního postavení
zemědělských rodin, měnila zemědělskou dani, aby bylo ulehčeno drobným a
středním rolníkům, součástí byl nový zákon o myslivosti a zemědělském
družstevnictví, který prosadil rovný hlas členů bez ohledu na výši majetku. Zákon o
9

Více viz připravovaná II. světová válka v Pustiměři.
Druhá pozemková reforma probíhala po skončení druhé světové války v letech 1945–1948. V roce 1945 ji řídil dekret vydaný
tehdejším prezidentem republiky Edvardem Benešem a týkala se především majetků občanů tehdejšího státu, kteří se hlásili k
německé a maďarské národnosti, popřípadě také "kolaborantů" a "zrádců". V roce 1947 pak proběhla revize první pozemkové
reformy a v roce 1948 došlo ke změně ve velikosti zabírané půdy, jejíž velikost se snížila na 50 ha.
11
Jednotné zemědělské družstvo
12
Postupným vývojem JZD se měnila struktura družstev. Existovaly čtyři typy:
1. Sdružování rolníků, kteří obdělávali svá pole; ta však zůstala zachována v původním tvaru (nejstarší typ).
2. Zvětšování orné plochy, což bylo spojeno s rozoráním mezí, které vedlo mj. k erozi půdy; živočišná výroba byla udržována
individuálně.
3. Sjednocování rostlinné i živočišné výroby.
4. Družstva přechází kompletně pod správu státu a členové družstva ztrácí nárok na vyplácení podílu z jimi vložené půdy.
Po zániku socialismu
Původní JZD buď zůstala družstvy a pokračovala například pod názvem „zemědělské družstvo“, nebo byla privatizována,
transformována na jinou společnost, případně se rozpadla například kvůli často nehospodárné ekonomice, které byla dříve štědře
dotovaná státem.
13
Z toho na území dnešního Jihomoravského kraje sedm: v Suchohrdlích – Pulkrábce a Branišovicích na Znojemsku, Radešíně na
Žďársku, v Kunštátě na Blanensku, Brtnici a Batelově na Jihlavsku a v Okříškách na Třebíčsku.
14
Komunistická strana Československa.
10
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jednotných zemědělských družstvech č. 69/Sb. z 23. února 1949 požadoval rozšíření
sítě státních strojních a traktorových stanic a jejich vybavení náležitých strojním
parkem a navýšení rozsahu jimi obdělávané půdy. Ke zvládnutí úkolu dosáhnout
socializace vesnice byl v roce 1949 rozdělen okres Vyškov na tři menší soudní
okresy: Vyškov, Bučovice a Slavkov. Iniciátorem pro organizování JZD v Pustiměři
byla vesnická organizace KSČ. Jak na stranických schůzích, tak i při jednání NF15,
NV i jeho orgánů se družstevní otázka v zemědělství velmi často projednávala
s cílem získat veřejné mínění i členy JZD. Již v prvních měsících po válce se rolníci
začali spojovat, ale organizace společných prací v těžkých dobách se nedařila a
prvotní družstvo se rozpadlo.16 Na podzim 1949 byl ustaven přípravný výbor, který
měl dále organizovat nábor členů i hospodářskou základnu družstva. První schůze
přípravného výboru proběhla 23. října
1949 v síni MNV v Pustiměři.
První
organizovaná
schůze
k založení JZD se sešla dne 23. 10. 1949
v 7. hodin večer v zasedací místnosti
MNV. Bylo pozváno 15 občanů, drobných
zemědělců a kovozemědělců, do nichž se ▲ Žně roku 1950 byly prvními, které měly charakter
kolektivní práce. Zdroj: Štolfova fotokronika.
vědělo, že sympatizují s ustavením
družstva. Již na této první schůzi byl ustaven přípravný výbor. Předsedou byl zvolen
Vojtěch Kratochvíl, domkař, P17 č. p. 171, místopředsedou František Janský, PP18 č.
p. 110, jednatelem učitel Jan Lacina P 210. Členy se stali: Eduard Šmehlík, PP č. p.
17, Karel Krampl, lidový agronom, PP č. p. 71, Karel Ryšánek, P č. p. 18, Marie
Paráčková, rolnice PP č. p. 22, Vladimír Vlach, rolník P č. p. 168, František Smejkal
rolník P č. p. 79, František Janský P č. p. 58, František Tauš, PP č. p. 22, Vojtěch
Sedláček PP č. p. 114, Vojtěch Sedláček P č. p. 96, Karel Zedníček, P č. p. 118 a Alois
Rozehnal, domkař, P č. p. 17.
V diskuzi V. Otevřel, rolník, doporučuje založení JZD, Pospíšil otevírá otázku
zahraniční spolupráce, dolaru – Holandsko, Dánsko…, Jan Němeček mluví o nákupu
strojů i stavebních a vytvoření krmivové základny.
Nastala usilovná agitační práce a přesvědčovací kampaň. Denně navštěvovaly
dvojice složené z členů KSČ, NF a NV19 zemědělské domácnosti, aby získaly další

15

Národní fronta.
Rozhovor s Bohumírem Provazníkem st.
17
Pustiměř
18
Pustiměřské Prusy
19
Národní výbor.
16
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výkonné zemědělce do družstva. Pomáhali pracovníci z ONV20, OV21 KSČ i ze
závodů. Někde se setkali náboroví pracovníci s pochopením, jindy byli hrubě odbyti
osobními urážkami, někteří zemědělci je nepustili do domu. Vesnice byla ve varu,
byly pokládány argumenty pro a proti socializaci vesnice.
Dne 19. listopadu uspořádal přípravný výbor JZD spolu s VO KSČ první
veřejnou schůzi v obecním hostinci U Kupčíků v Pustiměři. O družstevní otázce
zemědělství hovořil poslanec národního shromáždění František Jaroš z Vyškova.
Diskuze byla velmi živá, ale nedošlo k protestním akcím. Do JZD přicházejí členové
bývalé družstevní mlékárny, družstevní palírny a členky družstevní prádelny.
2. 1. 1950 Okresní družstevní rada ve Vyškově schválila přípravný výbor JZD
Pustiměř. I někteří veřejní pracovníci se hlásili sice k programu socialistické
výstavby, avšak jako vlastníci výrobních prostředků, hospodářských zvířat, strojů a
půdy, zaujali vyčkávací stanovisko. Protože do určité míry cítili křivdu v tom, že mají
předat do kolektivního hospodaření svůj majetek, a tím že budou dotčena jejich
vlastnická práva i podíl na užitku. Přesto pro družstvo byli postupně získáni další
zemědělci.
Zakládání družstev provázelo spoustu konfliktů i slzami, které byly prolity při
rozorávání mezí nebo krávou či vepříkem a koněm, který byl odváděn do společné
stáje.
V obci se vytvořila skupina
převážně mladých sokolů vedená
Rudolfem Pohlem, náčelníkem Sokola
Pustiměř, která nesouhlasila s politickým
vývojem v naší vlasti a připravovala
rozmanité protestní akce. Strhávala
transparenty, vyvěšené státní vlajky a
výzdoby připravené k různým oslavám
apod. Skupina byla odhalena a koncem
▲ Agronom Jiří Zeman a skupinář František Spisar.
Zdroj: Štolfova fotoktonika.

roku 1949 postavena před soud. Její
vedoucí byl po politickém procesu
popraven 14. ledna 1951 ve věku 39 roků. Různě vysoké tresty dostali i další členové
skupiny.
Během roku 1950 byli získáni do JZD další občané bez ohledu na to, zda byli
výkonnými zemědělci nebo pracovali v jiném zaměstnání. Členská základna se
20
21

Okresní národní výbor.
Okresní výbor.
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podstatně rozšířila. JZD hospodařilo na honech o výměře 694 ha.
Žně roku 1950 byly prvními, které měly charakter kolektivní práce
organizované na základě družstevní myšlenky, i když se sklízelo z roztříštěných
parcel individuální držby jednotlivých vlastníků nebo uživatelů půdy. Byly zahájeny
průvodem vesnicí od sokolovny až na Roviny u státní silnice, kde byly otevřeny
prvním pokosem. Předseda místního národního výboru učitel Jan Němeček je zahájil
proslovem, zemědělci vztyčili vlajku a vyhrávala místní kapela Františka Rozehnala.
Byly řízeny místním národním výborem, který koordinoval sečení obilí na
jednotlivých malých políčkách. Pomáhala armáda i mládež pod dohledem ředitele
školy Františka Krejčího.
Jako jeden z hlavních bodů jednání na členské schůzi v srpnu 1950 bylo
schváleno požádat o hospodářsko-technickou úpravu půdy, což bylo ukončeno 20.
srpna 1951. Po vypracování nové mapy katastru s vyznačením jednotlivých honů a
cest. Z katastru obce Pustiměře a Pustiměřských Prus bylo vlastníkům pozemků ze
sousedících obcí, a to ze Zelené Hory, Radslavic, Dědic, Vyškova, Ivanovic na Hané
a Drysic, předáno v okrajových částech cca 120 ha zemědělské půdy. Z ostatní
výměry pozemků byly utvořeny 3 cykly s devítihonným osevním postupem.
Na podzim již družstevníci seli společně. V letech 1951 a 1952 se hospodařilo
v JZD II. typu. Po žních 1952 byl odhlasován přechod na III. typ družstva s účinností
od 1. ledna 1953.
Třetí typ JZD byla již socialistická forma hospodaření. Do společného
hospodaření byla převedena i živočišná výroba. Členem mohl být jen ten občan,
jehož hlavním zdrojem obživy byla práce v zemědělství, odměňováni byli všichni
podle množství a kvality práce bez ohledu na vnesený majetek. Díky tomu, že byl
každý družstevník povinen dát 20% vneseného majetku do nedělitelného fondu jako
nenávratný podíl, se členská základna družstva podstatně zredukovala. Z 305 členů
JZD II. typu přešlo do III. typu družstva 136 členů a výměra půdy klesla na 455 ha.
Zvířata byla svedena do větších stájí a skupinově ustájena na 22 místech v obci, bylo
to 100 krav, 117 kusů mladého skotu, 47 prasnic, 275 prasat a 40 koní. V roce 1953
byla postavena první drůbežárna v Melicích a zadaptován mlat na odchovnu prasnic.
Mezníkem v historii družstva v Pustiměři byl rok 1955. Bylo určeno místo, kde
bude vybudováno středisko JZD, a hned se začalo se stavbou kravína typu K 53 pro
111ks skotu. Stavbě předcházela řada jednání představenstva i členských schůzí, na
nichž se u mnohých družstevníků projevila nechuť stavět společné stáje. Nakonec je
stavěli svépomocí zedníci důchodci.
Pomocníkem družstev od jejich vzniku až do roku 1960 byly strojní a
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traktorové stanice. Byly to státní organizace, vybavené dostupnou mechanizací, které
zabezpečovaly všechny technické práce družstvům. Bez STS by nebylo možno
zajistit v JZD ani obdělání půdy, ošetřování ani sklizeň plodin. STS byly garantem
dodržování agrotechniky i zootechnických opatření v družstvech. Ve větších obcích
byla vytvořena jejich střediska i pro ty sousední. V Pustiměři bylo středisko STS pro
Pustiměř, Drysice, Radslavice, Zelenou Horu a Podivice. V letech 1959 a 1960 byly
prodány za zůstatkové ceny družstvům. Tím se zvýšila schopnost družstev
samostatně si organizovat rostlinnou výrobu, současně vzrostla jejich odpovědnost.
JZD Pustiměř vstřícně přistoupilo k zavádění mechanizace, v maximální míře hlavně
využívalo kombajnů při sklizni obilovin a spolupracovalo při ní i s družstvy, která
sekla obilí v jiných termínech, aby ve všech družstvech proběhla v co nejkratším
termínu.
Důležitým faktorem pomoci státu JZD byl
systém dvojích cen, který byl uplatňován do roku
1960. Plánovaný objem zemědělských produktů do
státních fondů byl dodán za pevně stanovené ceny,
produkty nad plán byly hodnoceny podstatně výše, což
bylo významným podnětem ve snaze o co nejvyšší
výnosy. V roce 1958 bylo JZD v Pustiměři uznáno ▲ Posklizňovka, vedoucím byl
Vladimír Korčian, vlevo pan Coufal.
jako semenářské družstvo pro pěstování obilovin. Za Zdroj: Štolfova fotokronika.
množitelská osiva byla proplácena cena podstatně vyšší. Tehdy byla ukončena
socializace vesnice v rámci většiny okresů vytvořených v roce 1949, takže byly
obnoveny větší okresy. Nový okres Vyškov vznikl opětovným sloučením
poválečných okresů Vyškov, Bučovice a Slavkov. Pozitivní výsledky družstevního
hospodaření byly nejlepším argumentem pro získávání dalších zemědělců do JZD.
V roce 1958 do něho vstoupilo 53 nových členů s výměrou 222 ha zemědělské půdy,
tak 1. lednu 1959 mělo 754,34 ha zemědělské půdy a 225 členů. V soukromé držbě
zůstalo 146 ha půdy.
S novou půdou ale nebyly družstvu předány úměrné stavy dobytka, často
pozitivního na TBC. Tak např. v roce 1958 mělo JZD 75 % skotu tuberkulózního,
proto družstvu chyběla zvířata počítaná na obhospodařovanou výměru a ani jejich
užitkovost nedosahovala stanovených kvót. Teprve celostátní akce zooveterinárních
opatření po roce 1958 pomohla zlikvidovat TBC skotu a dosáhnout ozdravění stáda.
Od založení družstev až do roku 1963 řídily družstva národní výbory. V roce
1963 byl vydán zákon č. 63, který uložil zřídit výrobní zemědělské správy, jako
nadpodnikové orgány pro řízení zemědělství. Tím se zkvalitnilo řízení zemědělství a
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národním výborům odpadla rozsáhlá a složitá práce, takže se mohly zaměřit na plnění
úkolů státní správy.
Družstevníci byli odměňováni do konce
roku 1964 podle pracovních jednotek. Během
roku dostával družstevník mzdu ve výši 50%
plánované hodnoty pracovní jednotky a po
uzavření celkové bilance za celý rok obdržel
doplatek, který byl zpravidla vyšší než druhých
50% pracovní jednotky, protože družstvo se se
svými úkoly vyrovnávalo dobře. Byla to vžitá
praxe, s níž družstevníci souhlasili. Od roku
▲ Parní kolona na zpracování brambor.
1965 již obdrželi plnou
Zdroj: Štolfova fotokronika.
hodnotu
mzdy
za
odpracované normy. Družstvo nemělo zpočátku dostatek
finančních zdrojů, a proto se souhlasem členské schůze
zadržovalo 2 Kč z každé normy na úhradu naturálií, které si nyní
družstevníci odkupovali z JZD.
Snahy o zavedení důchodového pojištění v zemědělství se
objevovaly již před první světovou válkou i v době první
republiky. Zákon z roku 1951 neobsahoval však sociální ▲ Marie Pořízková a
Pavla Koutníčková při
ochranu v plném rozsahu. Zabezpečoval jen důchody na stáří, a šlapání brambor. Zdroj:
Štolfova fotokronika.
to zase jen pro samotného zemědělce, případně spolupracující
členy rodiny, mezi které se ale nepočítala manželka. Postupující socializace
zemědělství jakož i nově vznikající sociálně ekonomické vztahy na vesnici vyvolaly
po vydání zákona o JZD potřebu upravit vhodný způsobem sociální pojištění členů
JZD. Při přechodu družstva na III. typ v roce 1953 byli pracující povinně pojištěni
důchodově i nemocensky, jestliže během roku odpracovali minimum pracovních
jednotek. Družstevník si volil sám sazbu pojistného a tím si volil i výši měsíčního
důchodu, která byla od 230,- do 440,- korun. Z titulu nemocenského pojištění byla
poskytována družstevníkům jen preventivní a léčebná péče. Teprve později, až po
roce 1957 vyšší sazbou nemocenského pojištění přibylo i poskytování léků, které si
do té doby družstevníci platili sami. Nemocenské dávky a rodinné přídavky byly
vypláceny pouze z prostředků sociálního fondu družstva a ve srovnání s dnešními
dávkami to byly částky velice nepatrné. Velký význam pro sociální zabezpečení
družstevníků měla zákonná úprava z roku 1962. Od tohoto roku byly nemocenské
dávky od sedmého dne hrazeny ze státních prostředků, rodinné přídavky a ostatní
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dávky pro zabezpečení matky a dítěte byly poskytovány rovněž státem v plné výši
jako u pracovníků v pracovním procesu. Důchody byly vypočítány podle výdělku, ale
zase jen do minimální hranice 440,-Kčs.
Od 1. července 1965 bylo JZD Pustiměř uznáno družstvem s vyšší úrovní
hospodaření, tím jim vznikl nárok na důchody ve výši 50% průměrného výdělků
družstevníků. A od 1. ledna 1968 byly nemocenské dávky již od prvého dne nemoci
placeny ze státních prostředků. Změna uskutečněná k 1. červenci 1968 přinesla
zvýšení maximální sazby nemocenského z dosavadních 80 % na 90%, prodloužení
mateřské dovolené a podstatní zvýšení přídavků na děti. Od 1. ledna 1969 se začala
započítávat i doba od 1. října 1948, tedy ode dne vstupu do družstva i nepojištěným
družstevnicím, ženám zemědělců, čímž bylo odstraněno jejich znevýhodnění oproti
ostatním členům družstva.
V prvním roce společného hospodaření bylo na 200 ha sklizeno 5350q obilí,
pšenice se tehdy urodilo po 27q/ha, ječmene po 25 q/ha, brambor 170 q/ha a
cukrovky z plochy 65 ha po 258 q/ha. Pěstovala se tehdy spousta plodin i těch, od
kterých se brzy upustilo, např. heřmánek, koriandr a kmín. 100 krav tehdy nadojilo
181 tis., litrů mléka, vyprodukovalo se 481q masa a mladé slepičky nanesly prvních
11 tis. vajíček. Celkové příjmy družstva činily 1,408 tis. Kč 22 a na odměnách za
pracovní jednotky v prvním roce bylo družstevníkům vyplaceno 593 tis. Kčs. Na
jednu pracovní jednotku to bylo 18,- Kčs v penězích a 4,93 Kčs byla hodnota
vydaných naturálií.23
Společné hospodaření přinášelo i problémy, které bylo nutno řešit, tak např.
vaření brambor v kotlech pro hromadně ustájený dobytek by bylo velice pracné, proto
se používalo paření, při němž jich mohlo být zpracováno velké množství najednou.
V Pustiměři zpočátku využili jako zdroj páry vyřazenou parní lokomotivu, která ji
vháněla do uzavřeného vozu s bramborami, které se tam uvařily, pak byly odváženy
do silážní jámy a udusány. Dusaly je pracovnice deskami připevněnými na botách,
aby mezi ně zamezily přístupu vzduchu. Tak se bránilo hnití brambor.
Později JZD zakoupilo parní kolonu za 56 000,- Kč z Německé demokratické
republiky. V ní se pařily brambory i pro sousední JZD Ruprechtov, Ježkovice,
Dětkovice, Drysice, Zelená Hora, Krásensko a Drnovice. V 1963 zakoupilo svou
první soupravu na sklizeň řepy, která urychlila její průběh a podstatně snížila pracnost
a ztráty působené nepřízní počasí.
V roce 1967 bylo bramborami osázeno 2780 ha s plánovaným výnosem 170q a
22
23

Korun československých.
Zpráva ke 30. výročí založení JZD Pustiměř.
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dosaženým 252q/ha, v roce 1968 1970 ha s plánovaným výnosem 190q a dosaženým
327q/ha, byly použité odrůdy Meire, Suzana, Sperber, Jiskra, Krasava. V té době už
se vyorávaly dvouřádkovým vyorávačem Tek, sbíraly se ručně.
V roce 1966 se obilí sklízelo z 377 hektarů. Po celou dobu bylo deštivé počasí,
které dělalo vrásky nejen agronomu Jiřímu Zemanovi, ale i skupináři Františku
Spisarovi a mechanizátorovi Miroslavu Radomilovi. Zpočátku byly polní práce proti
jiným rokům v předstihu, nakonec skončily později kvůli rozmáčené půdě, na níž
nemohly sklízecí stroje pracovat. Sláma se lisovala vysokotlakými lisy, obilí se
dosušovalo v sušičce, práci na ní tehdy řídil Vladislav Korčián.
Prvním předsedou JZD Pustiměř byl od roku 1951 Vojtěch Otevřel, od 52.
František Janský, od 57. Josef Steiner, 59. František Janský, od 63. Karel Smékal a od
67. Jiří Zukal a postupně předsedou JZD “Mír“ Pustiměř a Kooperátu č. 1., po něm
nastoupil Ing. Ladislav Fiala.
JZD „Mír“ Pustiměř vzniklo sloučením JZD Pustiměř, Podivice, Radslavice,
Zelená Hora v roce 1973 a v roce 1974 přibylo JZD Drysice, hospodařilo na výměře
zemědělské půdy celkem 2278,6 ha, z toho orné 2104,2 ha, zahrad a sadů 20,- ha, luk
76,1 ha a pastvin 78,3 ha. JZD Pustiměř mělo při svém založení průměrný výnos
obilovin 28,- q/ha, před sloučením 46,2 q/ha v roce 1978 mělo JZD „Mír“ Pustiměř
50,8 q/ha.
V okrese Vyškov pracovalo 7 kooperačních zemědělských seskupení, z nichž
každé mělo průměrně 7000ha výměry. Kooperační seskupení 1 obsahovalo tyto
zemědělské celky: JZD „Mír“ Pustiměř, JZD Klementa Gottwalda Dědice, JZD
Budoucnost Drnovice a JZD Kojál Krásensko. Do JZD „Mír“ Pustiměř patřily farmy
Pustiměř, Drysice, Radslavice, Podivice a Zelená Hora. Pro vlastní potřebu měl
„kooperát“ středisko těžké mechanizace STM, tj. těžké tahače, nákladní auta, těžká
mechanizační zařízení pro sklizeň a
buňky
pro
střední
opravy.
V investiční
výstavbě
byla
vybudována správní budova, 20 bytů,
středisko STM, další stáje pro hovězí
dobytek.
Nejen práce, ale i soutěžení,
návštěvy i pořádání kulturních akcí a
společné zájezdy na různá místa
v zemi provázela život družstevníků.
▲ .áš Bohouš skončil 4. Zdroj: Štolfova fotokronika.
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Tak např. jednou z největších akcí byla 26. 8. 1967 soutěž v orbě pořádaná
v Pustiměři. S číslem 10 soutěžil Bohumír Spisar pod dohledem agronoma Jiřího
Zemana. Tehdy přijelo do Pustiměře 38 oráčů, soutěžilo se v orbě a v doplňkových
disciplínách – v couvání traktorem s vlečkou a ve slalomu. Jak píše kronikář Josef
Štolfa st.: „Náš Bohouš skončil 4.“
Až do sametové revoluce bylo JZD největším zaměstnavatelem v obci.24
Mgr. Anna Hrozová

ZEMĚDĚLSTVÍ V PUSTIMĚŘI D.ES
Po sametové revoluci se spousta našich
spoluobčanů rozhodla sama si obdělávat svoje políčka,
která jim byla navrácena, ale ukázalo se, že pro většinu
z nich naplno pracovat ať už v soukromé nebo státní
firmě při zostřující se konkurenci a zároveň ošetřovat
svoje políčko, jak byli zvyklí před rokem 1990, je
nemožné a rozhodli se je pronajmout nebo prodat těm,
kteří si práci v zemědělství vybrali jako své základní
povolání.
V naší obci nyní pracují na půdě, která dříve
patřila zemědělcům a drobným rolníkům, jež ji více, či
méně dobrovolně v druhé polovině minulého století
vložili do JZD, tři zemědělské subjekty. V prvním období půdu a další objekty a
stroje získali v restitucích po roce 1989 a pronájmem či odkoupením od dalších
majitelů na našem katastru.
▲ Jedna z hlavních plodin v našem
katastru
pšenice.
Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v
=KC296POtwJY,
https://www.youtube.com/watch?v
=ZrIC8OpWOVk

Jsou to:
Morava Pustiměř, družstvo
Po majetko-právním přerozdělení (po roce
1989) byla zemědělská výroba v areálu bývalého
JZD zastoupena podniky Morava Pustiměř
(družstvo) a sdružením ZEPUS Pustiměř.25 Tito
následovníci zaniklého družstva se nadále
24
25

www.wikipedie.cz, 17.2.2015
Dnes zde pracuje i rodinná firma Ladislav Bureš, viz výše.
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▲ Hloubkové kypření půdy - MP,D a
ZEPUS. Zdroj: YouTube.

zabývali rostlinnou a živočišnou výrobou. Morava Pustiměř obhospodařuje 1210 ha
zemědělské půdy, z toho na katastru Pustiměře 371 ha. Dříve se věnovali i živočišné
výrobě, která byla zastoupena uceleným chovem prasat a skotu. Rostlinná výroba je
zaměřena na pěstování ječmene, máku, cukrovky, kukuřice a pšenice. Dále pak
udržuje tradici pěstování vinné révy na jižních svazích Drahanské vrchoviny.
Hlavní činností Morava Pustiměř, družstva, je výroba a prodej zemědělských
produktů. Dlouhodobě ověřenými postupy získávají vysoce kvalitní plodiny a jiné
zboží, nebojí se ani moderních inovací. Samozřejmě, že nepoužívají škodlivá
chemická hnojiva. Díky tomu, že ceny masa a mléka pro velkoodběratele přestaly
převyšovat náklady na jeho výrobu, ustoupilo Morava Pustiměř, družstvo, od jeho
produkce. Věnují se také silniční motorové nákladní vnitrostátní dopravě, opravě
silničních vozidel, zámečnictví a nástrojařství. Opravují i ostatní dopravní prostředky
a pracovní stroje. Velmi si cení stálých zákazníků, proto je jejich prioritou jejich
spokojenost. Více viz: http://moravapustimer.webnode.cz/o-druzstvu/.
Sdružení soukromých zemědělců Pustiměře ZEPUS
Druhým následníkem bývalého JZD je volné sdružení soukromých zemědělců
Pustiměře ZEPUS. Vzniklo v roce 1993 a obdělává 650 ha půdy z toho 537 na
katastru obce. Rostlinnou výrobu má obdobnou jako podnik Morava. Pěstuje obilí,
hrách, mák, řepku olejku, letos zaselo i hořčici, což přišlo velice k duhu
pustiměřským včelkám. Sdružení ZEPUS založili soukromí zemědělci, kteří jsou
zároveň jeho pracovníky. Podnikat v zemědělství začali na jaře 1992. Byli to
zemědělští podnikatelé Jan Přikryl, Břetislav Navrátil, Bohumír Provazník a Jaromír
Pospíšil, který pro své smíšené hospodaření s pomocníky počítal, Otakar Vávra navíc
s doplňkovými službami a Jiří Klimeš, jehož
hlavním oborem byla živočišná výroba.
Podobně jako Morava Pustiměř družstvo
sdružení ZEPUS ukončilo tuto výrobu i ze
stejných pohnutek. Jejich rozhodnutí
urychlila předčasná smrt jejich společníka
▲ Hloubkové kypření půdy - ZEPUS. Zdroj:
YouTube.

Jiřího Klimeše, který se o chov staral. Na
jeho místo nastoupil na jaře 2008 jeho syn
26
Martin Klimeš, jenž původně měl ve stopách svého otce pokračovat, ale situace na
trhu a jeho profesní zaměření to nedovolily.
26

Viz: www.kurzy.cz
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Rodinná farma Ladislav Bureš27
Je to malá zemědělská farma rodinného typu, která se osamostatnila po
navrácení majetku v restitucích po roce 1990. V současné době obhospodařuje asi
90 ha orné půdy a 7 ha trvalých travních porostů převážně v katastrálních územích
Pustiměř a Drysice. Hlavními postavami firmy jsou manželé Burešovi. Ladislav
absolvoval v roce 1986 Střední zemědělskou technickou školu ve Vyškově,
zootechnický obor, a jeho manželka Ing. Jana Agronomickou fakultu Vysoké školy
zemědělské v Brně, zootechnický obor v roce 1991. Farma pracuje od roku 2002.
Hlavním jejím zaměřením je výkrm a prodej prasat, dále zemědělská činnost,
nákladní autodoprava, jako doplňková činnost v zimě je odhrnování sněhu. Nedávno
otevřeli řeznictví a uzenářství, věnují se i hostinské
činnosti.28
K výkrmu prasat slouží dvě stáje29. První,
získaná v restituci, je jen částečně upravená, krmí se
zde ručně do samokrmítek z vozíků na drážce z
původní vyvýšené krmné chodby. Maximální kapacita
▲ Sklizeň pšenice 2014, firma
Ladislav Bureš. Zdroj: You Tube.
této stáje je 240 ks vykrmovaných prasat do cca
120 kg, při vyšší porážkové hmotnosti zvířat je kapacita samozřejmě menší. Prasata
zde pobývají klasicky na slámě. Hnůj odklízejí 3x týdně. A právě zde dokrmují i
prasata pro drobné odběratele.
Druhou, sousední stáj koupili v roce 2006 a v následujícím ji moderně
zrekonstruovanou otevřeli. Zde prasata leží na roštu a krmena jsou automaticky
systémem SPOTMIX od firmy SCHAUER. Zde krmí až 700 prasat současně. Na
přírůstek 1 kg průměrně spotřebují necelé tři kilogramy krmiva, průměrný denní
přírůstek je 0,82 kg na jedno prase.
Přicházejí sem selátka s hmotnosti 25 – 32 kg do jateční hmotnosti 112 kg. Ke
krmení používají směsi vyrobené z
vlastních surovin. Na obhospodařované
orné půdě pěstují krmné odrůdy obilovin a
luskovin, nakupují jen sojový šrot a
premix.
Ve správní budově bývalého JZD
Pustiměř mají od roku 2016 otevřenou
▲ Pohled na svět je nejkrásnější ze hřbetu koně.
Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=KC296POtwJY,
https://www.youtube.com/watch?v=ZrIC8OpWOVk

27

http://www.prodejprasat.cz/
Podle živnostenského rejstříku.
29
Bývalé kravíny K-96.
28
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prodejnu masných a uzenářských výrobků: salámů, párků, uzeného, sádla, škvarků,
paštiky…. Dostanete se tam z rampy. Otevřeno je ve čtvrtek: 12:00 - 17:00, pátek:
12:00 - 17:00 a sobotu: 8:00 - 11:00.
Pro své přátele a fanoušky každoročně od roku 2009 pořádají Hubertovu
30
jízdu , protože podle nich je nejlepší pohled na svět ze hřbetu koně. Sami jich
několik chovají. Vybrali si plemeno Moravského teplokrevníka.31 Více viz
http://www.prodejprasat.cz/.
Všechny pustiměřské zemědělské subjekty obhospodařují svá pole moderní
technikou, jak můžeme vidět v krátkých videích na You Tube32.
Ani podpora zájmových organizací v obci jim není cizí. Svoje polnosti
poskytují jako honitbu Mysliveckému spolku Tesák Pustiměř - Drysice za smluvních
podmínek daných zákonem, například sdružení ZEPUS podporuje Fotbalový klub
Pustiměř při péči o jeho areál a při organizování akcí v něm33, podobně i Morava
Pustiměř, družstvo. Podporují také včelaře a další organizace podle potřeby.
Všechny tyto subjekty jsou zaměřeny na zákazníka a snaží se mu vyjít
všemožně vstříc. Pokud je to v jejich silách, rádi vám dodají požadované zboží,
pomohou službou nebo radou.
Mgr. Anna Hrozová

PAMÁT.Á LÍPA U KOSTELA SV.
BE.EDIKTA V PUSTIMĚŘI
Památná lípa u kostela je významnou
dominantou, která dokresluje panoráma Pustiměře
už zdaleka. Je zde nejstarším stromem snad lípa u
kostela, která čítá snad 400 let, je chráněna
památkovou péčí a ochranou přírody.34

30

▲ Starý kostel sv. Benedikta, zvonice je
vlevo, lípa se promítá mezi kostel a zvonici.
.amalovala: Petra Pospíšilová.

2010 a 2011 pořádali i dětský den.
V našich zemích se chová od 19. Století, je na něm patrný vliv starošpanělských a italských koní. Na jeho vzniku se podílel
anglický plnokrevník, anglický polokrevník a za účelem zmohutnění byl jednorázově použit Oldenburg (Český teplokrevník). Na
rozdíl od Českého teplokrevníka má všestranné použití (jezdecko-tažný typ), je ušlechtilejší, harmoničtější, má sušší zbarvení:
hnědák, ryzák, vraník. Jeho kohoutková výška je 168 - 174 cm a váží 650 kg.
32
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=KC296POtwJY, https://www.youtube.com/watch?v=ZrIC8OpWOVk,
https://www.youtube.com/watch?v=Q9oLT84473k, https://www.youtube.com/watch?v=1paIKZ6iO7g, a další, která natočil
Moravan Pustiměř
33
Viz: fkpustimer.banda.cz/clanek/74561/partneri-klubu/
31

34

Kronika Švarcové.
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Kostel sv. Benedikta není prvním kostelem,
ale v pořadí čtvrtým v Pustiměři. Pravděpodobně to
nebyl jediný farní kostel v Pustiměři a tak jeho
stavba trvala dlouho. Podle zachované listiny byl
založený 15. září 1395. Konečný35 upřesňuje:
„Farní kostel sv. Benedikta ... jeho výstavbu si snad
vynutilo vážné poškození kláštera roku 1395, či
spíše 1425, a patrně se protáhla, neboť o něm a o
vikářích není až do zrušení kláštera přímých
▲ Kostel s lípou před II. sv. válkou. Zdroj:
Muzeum Vyškovska.

historických
zpráv.“36
Podle
plánované
dokumentace kostela sv. Benedikta, pořízené před
jeho asanací roku 1899 (archiv biskupské
konzistoře v Olomouci) měl kostel
původně gotický presbytář. Teprve koncem
16. století byla dokončena stavba nového
kostela sv. Benedikta. Tento kolem roku
1635 vyhořel, byl obnoven a sloužil
farníkům až do roku 1900, kdy musel být
díky svému špatnému stavu stržen, neboť
▲ Olámaná lípa těsně po válečném běsnění v květnu
1945. Zdroj: Štolfova kronika.

hrozilo jeho zřícení.

Pod kostelem, níže ke hřbitovní zdi byla
postavena zvonice a k ní zasazeny dvě lípy. Při
požáru kostela jedna lípa shořela a druhá roste do
dnešních dní.
Kolem
starého kostela se rozkládal
hřbitov, jenž se rozprostíral
až k bráně u fary. Byl to
▲ 24. července 2007 se ulomila mohutná
spodní větev - pohled od brány. Foto Anna
Hrozová.

hřbitov velmi starý, snad od
vzniku prvního kostela

35

▲ Těžká větev se zabořila
do země. Foto: Anna
Hrozová.

A. Hrozová (2011) podle: Kronika dobrovolných hasičů v Pustiměři, Peřinka 1905-6, Procházka 1933, Konečný 1986
a Beníček 2010
36
Konečný: Konečný Lubomír: Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v
Pustiměři 1977-78 in: ed.: Nekuda, Vladimír s redalčním kruhem Hrabovštiak, A., Měřínský Zdeněk,, Michna Pavel,
Polla B., Richter, M, Ruttkay, A., Smetánka, Z., Unger, J.Archaeologia historica 11/86 Pro muzejní a vlastivědnou
společnost v Brně a okresní středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci, Moravské tiskařské závody,
n.p. Olomouc. Strana: 329-358.
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v Pustiměři.37 Díky tomuto je půda prosycená výživovými
látkami, což může být příčinou mohutnějších přírůstků a
tak zkreslovat stáří stromu.
Lípa
poskytuje
příjemný
stín
poutníkům
navštěvujícím Pustiměř a jeho historickou zónu při různých
▲ Detail zlomu. Foto: Anna
Hrozová.

příležitostech, nejvíce v době Anenské pouti. Mezi válkami

zde spontánně přednášíval pustiměřskou
historii profesor Vojtěch Procházka,
který zde i v blízkém okolí prováděl
vykopávky. Lidé ho soustředěně
poslouchali a odcházeli pyšní na dějiny
své obce.
V době II. světové války ztěžovala
přímé zásahy dělostřelby osvoboditelů na ▲ Sanovaná lípa rok po té, co se jí 24. 7. 2007 ulomila
velká větev vpravo. Foto: Anna Hrozová.
kostel sv. Benedikta, za nímž se
schovával německý tank a v těsném sousedství bylo kulometné hnízdo a na kopci
Réhňa nad ním dvě německé houfnice, které se jako nepřátelské snažilo zneškodnit, a
tak kostel ochránila před úplným zničením. Zanechali po sobě lípu s ustřelenými
větvemi. Lidé tehdy nevěřili, že lípa toto běsnění přežije. Její větve se před válkou
dotýkaly země a byly rozloženy v okruhu 20 metrů. Včasným a odborným ošetřením,
které provedli P. František Vaněk a Theodor Loubal, byla zachráněna a je ozdobou
dodnes.38

▲ Lípa v létě 2015.
▲ Lípa v roce 1941: Její větve se
před válkou dotýkaly země a byly
rozloženy v okruhu 20 metrů.

37
38

▲ Lípa na jaře 2015.

Žalostný pohled na lípu přineslo i ráno 24. července
2007, kdy povolilo bezpečnostní jištění kmenových větví

Štolfova kronika.
Janského kronika.

49

stromu. Mohutná spodní větev se v pažení ulomila. Svou tíhou se zabořila do
trávníku pod ní. Její sanaci provedli pracovníci památkového ústavu. Zbylá polovina
koruny se dnes již pěkně tvaruje do původního profilu.
Památná lípa před kostelem poskytla
našim spoluobčanům i spoustu lipového květu
na léčivý čaj, který jim celá staletí pomáhal při
nachlazení.
Pustiměřská lípa malolistá39 jako
památný strom je uvedená v databázi pod
kódem 100659 jako Pustiměřská lípa,
jednotlivý strom od 10. 11. 1990, tehdy byl
▲ Koruna lípy se už pomalu vyrovnává.

vysoký 22 metrů a obvod kmene měla 420
centimetrů. Na katastrálním území v Pustiměři leží na parcele 10 s výměrou 2577
v pozemkové knize, která je uvedená jako ostatní plocha. Najdeme ji na mapových
listech 1:10000 24-42-06 a 1:5000 Vyškov-6-4.40
Mgr. Anna Hrozová

CHARITA A JEJÍ PROGRAMY A PROJEKTY
V předchozích dílech jsem Vám stručně popsal naši 1 zdravotnickou a
5 sociálních služeb poskytující péči a pomoc seniorům a osobám se zdravotním,
mentálním nebo duševním postižením. V dnešním závěrečném díle Vám představím
projekty a programy, které jsme začali realizovat pro prohloubení a doplnění našich
základních služeb.
Prvním

velkým

projektem

loňského roku bylo DINEKO, což je
zkratka pro „Diagnóza neznamená
konec“. Jak už název napovídá,
projekt

byl

určený

pro

osoby

s duševním onemocněním, případně
▲ Charita Vyškov - ředitelství. Foto: Anna Hrozová.
39
40

www.wikipedie.cz
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=7459
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jejich rodinným příslušníkům nebo známým. Centrum nabídlo pomoc ve formě
poradenství,

psychoterapie,

aktivizace

(např.

rozvíjení

motorických

nebo

paměťových schopností), nácvik pracovních návyků a podobně. Součástí centra byla
také práce v terénu, zejména vyřizování záležitostí na úřadech či u lékaře za
doprovodu a dopomoci našeho asistenta. Poprvé jsme také využili možnosti pracovní
terapie na naší charitní zahradě. Výsledkem byly našimi klienty zpracované výrobky
v podobě bylinkových čajů, mastí apod., vše v čisté přírodní kvalitě.
Projektu bylo bohužel ukončeno financování, nicméně se nám podařilo alespoň
část aktivit přesunout do Centra denních služeb (o němž jsem psal v minulém díle) a
také do našeho nového projektu „Otevřená zahrada poznání“. Naši zahradu se
snažíme také pomocí klientů dále kultivovat, zejména pak mnoho práce čeká na
omlazení ovocného sadu a také vybudování terapeuticko-naučné stezky. Nadále si
můžete přímo u nás zakoupit výrobky z naší zahrady a po dobudování navštívit
samotnou zahradu a projít si naučnou stezku s její terapeutickou částí zaměřenou na
rozvoj bazálních senzorických vjemů skrze chůzi po různých materiálech.
Snažíme

se

naše

aktivity směřovat také na
spoluobčany,

kteří

pomáhají

někomu

z rodinných
V loňském
zahájili

sami

příslušníků.
roce

jsme

program podpory

pro pečující. Pravidelně
pořádáme
▲ Zde nově najdete sklad pomůcek. Foto: Anna Hrozová.

přednášky

a

svépomocné skupiny, na

kterých společně s těmi z Vás, kteří se o někoho starají, řešíme různé obtíže spojené
s péčí, vyměňujeme si zkušenosti a různé „fígle“ pomáhají v manipulaci i běžném
běhu o domácnost, aby byla péče nejen jednodušší, ale také bezpečnější. Součástí
tohoto programu je možnost navštívit Vaši domácnost a ukázat či poradit základní
informace o péči rodinného příslušníka. V případě potřeby můžete volat
51

koordinátorku programu Alenu Paldusovou na tel. 776 200 200. Službu zajišťujeme
zdarma.
S podporou
odpovídající

se

vybavení

také

pojí

pomáhající

pečujícím i opečovávaným. K našim
dlouhodobým

činnostem

patří

půjčovna zdravotních, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek. V ní si
můžete i bez doporučení lékaře za
poplatek zapůjčit polohovací postele,

▲ Automobily se ve dvoře Charity nezdrží, po krátké
poradě sester vyjíždějí za pacienty. Foto: Anna Hrozová.

chodítka, toaletní židle, nástavce na
WC, sedátka do vany, antidekubitní podložky, invalidní vozíky a další. V případě
potřeby můžete kontaktovat kolegu Zbyňka Rumlera na tel. 720 591 816.
Kolega Rumler nepůjčuje pouze kompenzační pomůcky, funguje také jako náš
pastorační asistent. Můžete se na něj obrátit v případě, kdy si potřebujete nasytit své
duchovní potřeby, promluvit si o víře a pocitech s ní spojených. Pokud hledáte
někoho, kdo Vás nebude soudit, ale rád Vás vyslechne, nebo si prostě potřebujete
příjemně popovídat na různá témata, která život přináší, pak můžete našeho
kvalifikovaného pastoračního asistenta oslovit. Kontakt má pan Rumler shodný jako
u kompenzačních pomůcek, tedy 720 591 816.
Poslední nabízenou službou, kterou považujeme za velice důležitou i přesto, že
se

mnohdy

pojí

s velkými

emocemi a bohužel někdy i
velkou bolestí, je služba domácí
hospicové péče. Představuji ji
poslední nejen proto, že se pojí
s ukončením

života

těch,

na

kterých nám záleží, ale také
proto, že tato služba představuje
▲ Takto označená auta můžeme vidět i v naší vesnici. Foto: Anna
Hrozová.
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kombinaci

všech

dosud

představených služeb. V domácnostech, kde se rodina stará o svého příbuzného ve
finálním stádiu života, zajišťujeme nejen sociální a zdravotní péči o umírajícího, ale
také pomáháme rodinným příslušníkům odlehčením, pomocí, vlídným slovem,
případně také odbornou terapeutickou pomocí kvalifikovaným poradcem pro
pozůstalé nebo duchovní rozmluvou a útěchou s pastoračním asistentem. Touto
službou se snažíme nejen ulehčit od bolesti a nepohodlí tomu, jenž navždy odchází,
ale také mnohdy velmi fyzicky a psychicky vyčerpané rodině. V případě potřeby
můžete volat koordinátora domácí hospicové péče paní Alenu Paldusovou na tel.
776 200 200. V případě volných kapacit Vám velmi rádi vyjdeme vstříc.
V dnešním textu jsem završil kratičkou trilogii představení našich služeb.
Nejednalo se o úplný výčet, poskytujeme také potravinovou pomoc, jsme zapojeni do
mezinárodního programu výměny mladých německých dobrovolníků, řešíme
humanitární pomoc a další. Na vše bohužel prostor nebyl, proto věřím, že alespoň
stručný popis těch nejdůležitějších Vám pomohl s orientací v tom, co nabízíme a
v čem můžeme pomoci my Vám. Bylo by skvělé, pokud byste Vy nebo Vaši příbuzní
naše služby nikdy nepotřebovali. Jestliže se ovšem dostanete do situace, kdy budete
potřebovat pomoc či podporu, neváhejte nás kontaktovat na jednotlivě uvedených
kontaktech, případně můžete pro obecné informace volat přímo mně, tedy Radku
Vaníčkovi na tel. 733 742 021.
S přáním pěkného léta Radek Vaníček
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