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Obrázek 1: Podzimní beseda s našimi dříve narozenými. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 2: Naši včelaři neustále sledují novinky ve svém oboru. Foto: Anna Hrozová.
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Základní škola a Mateřská škola Pustiměř
Úspěchy ZŠ Pustiměř na sportovních soutěžích
Již od počátku tohoto školního roku se naši žáci aktivně zúčastňují okresních
kol sportovních soutěží. Nejprve dosáhli 13.
listopadu velikého úspěchu naši malí florbalisté –
v okresním kole 1. stupně prohráli až ve finále a
obsadili vynikající 2. místo! V těžké konkurenci 11
škol to znamenalo postup do krajského kola. Naši
školu reprezentovali: Daniel Barát, David Štulo,
Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Michal Svobodník,

Obrázek 3: Florbalové hole.
Ilustrační obrázek. Zdroj: www.
wikipedie.cz.

Marek Pospíšil, David Výmola, Jan Michálek, Luděk Pour, Michal Bárdy.
20. listopadu pak proběhlo ve Vyškově okresní kolo 1. stupně ve stolním
tenisu. Naši školu reprezentovali: Daniel Barát, Daniel Němec, Jan Michálek. Kluci
srdnatě bojovali, nad všemi soupeři dokázali zvítězit a obsadili nádherné 1. místo!
Aby florbalových úspěchů nebylo dost, přidala se s vynikajícími výsledky i
děvčata ze 6. - 7. ročníku. Ta musela nejprve absolvovat 5. 12. náročné okrskové
kolo, kde se jim v baráži podařilo postoupit mezi dvě nejlepší školy. Tím postoupily
do okresního kola, které proběhlo 14. 12. Zde bojovaly jako lvice a dokázaly, že
jejich výsledky nebyly náhodné. Postup do krajského kola jim sice těsně uniknul, ale
i tak obsadily skvělé 2. místo! Naši školu reprezentovaly: Kateřina Hořická, Julie
Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika Klosová, Marie Oujezdská, Brigita
Rusnáková, Zuzana Fialová, Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Eva Školařová,
Pavla Šebestová, Darina Kubíčková.
V dalších soutěžích jsme sice nevybojovali umístění mezi nejlepšími, ale i tak
si zaslouží naši sportovci poděkování, neboť svou reprezentací pomáhají šířit dobré
jméno své základní školy. Jednalo se o okrskové kolo chlapců ve florbalu 6. - 7. r. i 8.
- 9. r., přespolní běh žáků 2. stupně a okresní kolo ve stolním tenisu dívek 1. stupně.
Všem našim reprezentantům přejeme štěstí i po Novém roce.
Mgr. Jiří Bubeník
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Evropský den jazyků
Již třetím rokem jsme si připomněli formou hudební soutěže Evropský den
jazyků, který

se

slaví
každoročně

26.

Obrázek 4: Logo - Evropský den jazyků, Zdroj: www. Wikipedie.cz

září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci
Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií.
Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích
Evropy. Opět měli žáci od 3. třídy možnost zapisovat své odpovědi na soutěžní lístky,
které pak byly vyhodnoceny a výhercům předány odměny.
Mgr. Irena Znojová

Balcarka
Ve středu 27. 9. se 5. a 3. třída vypravily na výlet do jeskyně Balcarka. Cesta
autobusem proběhla bez potíží a v 9 hodin začala přibližně hodinová prohlídka. Paní
průvodkyně nás stručně seznámila s historií jeskyně, vysvětlila nám, jak vzniká
krápníková výzdoba, kdo a jak jeskyni objevil… Na konci prohlídky jsme zhlédli
krátký film o lovcích sobů a viděli jsme i netopýra. Po prohlídce nás venku čekalo
sluníčko, nasvačili jsme se a koupili něco malého na památku. Většina z nás byla
v jeskyni poprvé. Výlet se nám moc líbil a třeba se někdy příště vydáme do jiné
jeskyně.
Lucie Mrázová 5. tř.

Den kouzel
V naší škole se 25. 10. uskutečnil Den kouzel. Místo učení jsme chodili
v maskách a dlabali jsme dýně. A potom večer jsme dýně dali před školu a rozsvítili
v nich svíčky. Zazpívali jsme různé písně a šli jsme do školy, protože tam byla
ochutnávka cukroví. Výzdoba byla pěkně strašidelná.
Monika Jelínková, 3. tř.
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Červený kříž
Dne 30. 10. do 6. tříd přijely zástupkyně z Červeného kříže. Paní Adamcová a
paní Kouřilová. Naučili jsme se toho opravdu hodně. Například dýchání z úst do úst,
masáž srdce a jaké mít vybavení na kole a v autě. Paní byly moc
šikovné a sympatické. Přednášku jsme si všichni moc užili a domů
Obrázek 5: Červený
kříž. Zdroj:
www.wikipedie.cz

si odnesli knihu.
Lucie Jelínková a Eva Školařová, 6. A

Návštěvní den a Zábavná vyučování
V sobotu 4. listopadu přivítala naše škola malé předškoláčky i s jejich rodiči a
připravila pro ně zajímavý program. Ten je zapojoval do nejrůznějších činností a
zábavnou formou jim ukazoval, co jako budoucí prvňáci mohou ve škole očekávat.
Celý program byl pak slavnostně zakončen v tělocvičně, kde byly děti po zásluze
odměněny.
Na Návštěvní den pak navázalo Zábavné vyučování. Jedná se o pravidelné
odpolední schůzky, které probíhají od listopadu do března a účastní se jich opět
předškoláci se svými rodiči. Schůzky vedou paní učitelky a jejich náplň i program
obměňují – tak aby se děti seznámily s širokou škálou školních aktivit.
Mgr. Jiří Bubeník

Brazílie – vášnivé srdce Ameriky
7. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili v pořadí již 14. programu unikátního
vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. V díle s názvem "Brazílie - vášnivé srdce
Jižní Ameriky" se mohli těšit na dobrodružnou cestu po největší jihoamerické zemi,
ceremonii afro-brazilského kultu candomblé1, královnu zdejších stojatých vod
anakondu velkou i na mystické dobrodružství s indiány od řeky Xingú a na mnoho
1

Kandomble (portugalsky Candomblé) je afroamerické náboženství praktikované především v Brazílii, či přesněji jednotlivá
společenství toto náboženství praktikující. Ústředním bodem veřejného kultu je posednutí vyznavačů Orišy, bohy. Na světě existují
dva milióny vyznavačů kandomblé. Kandomble Quetu praktikované především v Bahíe vycházející z tradic Jorubů nazývaných také
Nagojové je nejznámější a nejčistší podobou tohoto náboženství.[2] Kromě něho existuje také Kandomble Bantu a Kambomble Jejé.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandomble.
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dalších zajímavých témat. Žákům se program jako obvykle velmi líbil a těší se již na
další rok, kdy zavítáme do jihovýchodní Asie v projekci s názvem "Myanmar divoká cesta do barmské říše".
Mgr. Vlastimil Smékal

Rozsvěcení vánočního stromu
V neděli 3. prosince 2017 v Sokolovně v Pustiměři
zpříjemnil předvánoční atmosféru pěvecký sbor žáků I. a II.
stupně naší školy svými vánočními písněmi, a tak naladil
adventní čas a rozsvícení vánočního stromu.

Obrázek 6.
Vánoční
stromeček.

Mgr. Irena Znojová

Vánoční besídka
Vánoční čas a jeho atmosféru jsme si připomněli vánoční besídkou v pátek 22.
prosince 2017, na které vystoupil pěvecký sbor a žáci naší školy v ukázce taneční,
recitační, pěvecké a hudební. Na závěr překvapili žáky jejich učitelé vtipnou hudební
parodií ze známé pohádky Mrazík. Pak už následovalo rozloučení s přáním od pana
ředitele a závěrečná společná píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Mgr. Irena Znojová

Vzdělávací, studijní a ozdravné vícedenní pobyty našich žáků ve
školním roce 2017/18
Název

ročník

datum

dny

Místo

Ekologický pobyt

6.

27. 2. - 2. 3.

4

Rychta, Krásenko

Ozdravný pobyt

4. - 5.

28. 5. - 1. 6.

5

Ruprechtov

Ozdravný pobyt

3. a 9.

4. - 6. 6

3

Karlov

Ozdravný pobyt

1. - 2.

24. - 27. 4.

4

Vlachovice

Exkurze

6. - 9.

21. - 23. 5.

3

Praha
Mgr. Jiří Bubeník
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Mateřskou školu navštívil Mikuláš
Členové hasičského sboru spolu s dalšími rodiči připravili ve spolupráci
s učitelkami i ostatními zaměstnanci mateřské školy pro děti mikulášskou nadílku.

Obrázek 7: Děti byly hodné, a proto všechny dostaly od Mikuláše a anděla malý dárek. Foto: Archiv mateřské
školy.

Spolu pak Mikuláši, andělovi i čertovi zazpívali:

Hudry, hudry, budliky,
čert nám leze do školky,
hudry, hudry, už tu je,
už na školku bubnuje.

My se, čerte, nebojíme,
andílka si pohladíme,
Mikuláš ten hodný pán,
dárečky nám přichystal.

Písničky jsme zazpívali,
básničky jsme odříkali,
čert se brzy vytratil,
jenom smrádek po něm zbyl.

Děti ze školky si mikulášskou nadílku užily, čert odešel s prázdnou, protože
máme samé hodné děti!
Zpracovala Taťána Ambrosová
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Pasování předškoláčků
V ponděli 23. 10. 2017 v 16.30 h. se u nás v MŠ uskutečnila velká sláva, na
kterou se předškoláčci moc těšili. Nastalo totiž pasování předškoláčků. Už to nejsou
žádné malé děti, protože po velkých prázdninách na ně čeká škola! Naše slavnostní
odpoledne začalo zábavným kvízem, kdy každý předškolák odpověděl na dvě
vylosované otázky do mikrofonu. Potom nastalo samotné pasování a předání šerpy.
Na závěr dostaly děti malý dárek na památku. Odpoledne se nám všem líbilo a

Obrázek 8: Všechny děti splnily své úkoly, a tak byly pasovány na předškoláčky. Foto: Archiv mateřské školy.

přejeme našim předškoláčkům, aby si s námi poslední rok užili naplno a aby se jim v

Obrázek 9: Děti pod vedením svých učitelek nám zazpívaly koledy. Foto Anna Hrozová.
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1. třídě moc libilo.
Zpracovala Tereza Schierová

Zpívání u stromečku
První adventní neděli 3. 12. 2017 v 17.15 hodin před Sokolovnou v Pustiměři
se shromáždili občané Pustiměře na "Rozsvěcování vánočního stromečku". Pan
starosta Mgr. Miloš Nevřala popřál všem krásné prožití vánoc a po společném
odpočítávání se rozsvítil Vánoční strom. Poté za vydatného povzbuzování velkého
obecenstva zazpívaly děti z mateřské školy Korálek vánoční koledy.
Zpracovala: Jana Heimerlová

ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř
Pravidelná výuka žáků v naší ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště
Pustiměř, probíhala i v právě končícím pololetí školního roku 2017/2018. V pondělí
4. září se děti vrátily
ke svým učitelům a
přišli

noví

umění.
několika
podařilo

adepti
Během

dní

se

vyladit

Obrázek 10: Betlém, který již po několik let zdobí
naši knihovnu. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 11: Dýně. Autor:
Leona Strouhalová.

obsazení hodin žáky tak, aby bylo všech asi 150
žáků bylo spokojeno.
Polovina z nich se věnuje výtvarnému oboru.
Jejich práce můžeme průběžně vidět v Obecní
knihovně v Pustiměři, v ivanovské knihovně byla
instalována vánoční výstava, jejíž hlavní chloubou
byly

oceněné

betlémy,

spolu

s nimi

mohli

Obrázek 12: Skladba vyžadovala plné
soustředění. Foto: Anna Hrozová.

návštěvníci vidět i spoustu dalších dílek našich dětí. V naší Sokolovně jsme se mohli
9

seznámit v průřezu s tvorbou žáků za dobu trvání existence pustiměřského pracoviště,
tj. více než 20 let, před ní pod vánočním stromem
jsme si během adventu a po celý vánoční čas
s venkovním Betlémem, vytvořeném našimi dětmi
s učitelkou Yvonou Lacinovou, připomínali význam
tohoto období.
Také v hudebním oboru žáci intenzivně
Obrázek 14: Betlém ukazuje na význam
Vánoc. Foto: Anna Hrozová.

pracovali na zlepšování své techniky zvládání
vybraných hudebních nástrojů. V učitelském sboru

pracují všichni učitelé ve stejném obsazení jako v předchozím období. Svým uměním

Obrázek 13: Práce jsou hodné obdivu. Foto: Anna Hrozová.

se děti, které vedou manželé Krejsovi, pochlubily v říjnu na Besedě s důchodci a na
Vánoční besídce. V Sokolovně se při příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu
předvedly děti vedené ostatními učiteli. Mohli jsme slyšet pěvecký sbor a hru na
hudební nástroje i nejúspěšnější žáky dechových nástrojů vedené Zdeňkem Spáčilem,
DiS,
Dva mladí trumpetisté spolu se svým učitelem fanfárou zahájili vlastní akt
rozsvícení vánočního stromu před Sokolovnou.
Své děti se můžete přihlásit na tuto školu elektronicky prostřednictvím
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formuláře, umístěného na internetových stránkách ZUŠ Ivanovice na Hané.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

S rodiči za hasičskou zbrojnicí
V letošním roce se konalo již počtvrté víkendové stanování s rodiči. Byl to
víkend plný pohody a zábavy.
Odpoledne

o

posledním

prázdninovém pátku se začalo
hřiště

zaplňovat

stany,

obytnými přívěsy a karavany.
Na účastníky čekalo cigáro
z udírny, hovězí guláš, maso na
Obrázek 15: V přátelském rozhovoru nikdo hodiny nepočítal. Foto: Anna
Hrozová.

rožni, pivo, limo, točená zmrzlina a zdarma špekáčky pro děti. Večer proběhl
v přátelském hovoru a her dětí.
V sobotu ráno budíček
poslal

všechny

společnou
celý

den

na

rozcvičku,
vyplnily

rozmanité hry. Pro děti
byl připraven skákací

Obrázek 16: O občerstvení se postarali rodiče
sami. Foto: Anna Hrozová.

hrad a fotografický koutek. Odpoledne nás navštívil
Obrázek 18: Železný Zekon má
pod zády nůž a na břiše Petru. Od
nože jej dělí pár centimetrů
vzduchu. Foto: Anna Hrozová.

Železný

Zekon,

vlastním

jménem

Zdeněk

Knedla,

valašský silák bydlící v Bystřici
pod Hostýnem, samouk, uhlíř z
Hostýnských

vrchů,

novodobý nástupce Franty

Obrázek 17: Pořádající rodiny se Železným Zekonem. Foto: Anna
Hrozová.
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Kocourka. Mezi spoustou vtipů nám připomněl svoje
rekordy,

ty

zapsané

v

Guinnessově
Obrázek 19: I přes jizvu pokračoval v
této silové disciplíně. Foto: Anna
Hrozová.

knize:

tahání

auta

ušima,

roztahování 40 tunového kamionu, přejetí 15
Obrázek 20: Tahačské disciplíny byly z jeho
nejefektnějších Foto: Anna Hrozová.

osobními auty ŠKODA FAVORIT v jedné
řadě za sebou přes nechráněný hrudník,
udržení dvou od sebe startujících letadel,
utáhnutí v zubech soutěžní TATRY Karla
Lopraise (12 t), přejetí osobním autem
Obrázek 21: Rodičům připravil soutěž, cena jim o vous
unikla, radovaly se z ní potřebné děti. Foto: Anna
Hrozová.

FORD SIERRA

při ležení na fakírských hřebech i ty české: udržení
osobního auta ŠKODA Felicie proti rozjezdu na asfaltu,
přejetí

7

osobními auty
ŠKODA

při

lehu

na

skleněných

Obrázek 22: Tombola byla opravdu
bohatá. Foto: Jiří Pilát.

střepech,

rozbití

30

kg

kamene na hlavě, udržení 260 kg na sobě
Obrázek 23: Železný Zekon mezi fakírskými hřeby. Foto:
Anna Hrozová.

při závěsu za hlavu a kotníky, udržení 2 x
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13 mužů při roztahování jeho rukou od sebe
(vyvinutá síla 510 kp), roztlačení 1 700 kg
JEEPU násadou s vojenským bajonetem,
který je špicí umístěn na krku, jednou si krk
propíchl. I tuto děsivou situaci nám popsal
s humorem sobě vlastním a pochlubil se
nám i utrženou jizvou. V odpolední dětské

Obrázek 24: Již od pondělí výhry sloužily svému
účelu. Foto: Jiří Pilát.

tombole školáci vyhráli spoustu pomůcek, které se jim už další týden hodily při
vyučování. Dobrá zábava pokračovala až dlouho do noci. V neděli si všichni balili
svoje věci, ale domů se jim z vydařené akce příliš nechtělo. Těšíme se na další
setkání.

Pořadatelé

děkují

svým

sponzorům

za

podporu.

zdroj: https://zivotopis.osobnosti.cz/zelezny-zekon.php a vlastní zážitky z akce.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová

Ze života našich hasičů
Noční cvičení mladých hasičů
9. září 2017
Každým rokem, začátkem září, se mladí hasiči připravují na nadcházející
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závody požární všestrannosti a loni tomu nebylo jinak. Nicméně navíc jsme se
rozhodli, že onu přípravu dětem zpříjemníme a prodloužíme jim závodní sezonu tím,
že zorganizujeme noční soutěž v požárním útoku. Celý nápad s sebou od začátku nesl
spousty zařizování, protože jak už napovídá název akce, mělo se jednat o závody ve
tmě, takže bylo na místě adekvátně osvětlit trať i základnu. Nebyl to vůbec
jednoduchý úkol, ale díky nadšení a intervencím nejen dětí z kategorie starší, se vše
podařilo na výbornou. Podařilo se nám osvětlit základnu, mašinu i káď. Další
technické a personální věci se nijak organizačně nelišily od organizace závodů
denních, takže
nás

již

dalšího

nic
ze

zajetých kolejí
nevyvedlo.
Celá
akce

začínala
v 17:00
příjezdem
soutěžních

Obrázek 25 Osvětlení kádě, základny a mašiny pro noční soutěž.

družstev z kategorie mladších a starších žáků. Nejdříve startovali právě ti mladší. Po
setmění se pak na startovní čáru postavilo první družstvo z kategorie starší. Celkem
startovalo na 25 závodních družstev. Bez sebemenších komplikací celá akce
probíhala dle časového harmonogramu. Po celou dobu byly podávány teplé i
chlazené nápoje a samozřejmostí bylo i občerstvení v podobě hamburgerů.
Za hladký průběh soutěže děkujeme všem členům SDH Pustiměř, nečlenům
z řad pořadatelů víkendového stanování, sponzorům, a především pak obecnímu
úřadu Pustiměř. Byla to skutečně jedinečná akce plná optimismu, ale také s vysokou
návštěvností našich spoluobčanů, čehož si také velmi vážíme. A již teď se těšíme na
další ročník.
Mgr. Hana Suchá, SDH Pustiměř
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Čertohrátky
2. 12. 2017
Již tradičně patří první prosincová sobota právě Čertohrátkám. Před pár lety
jsme se rozhodli, že změníme koncept Mikulášské besídky a zorganizujeme pekelnou
jízdu. A skutečně již od první akce se tato změna ukázala jako velmi příjemná.
Se setměním se vždy zažehnou ohně, otevře se peklo, z něhož vychází čerti
doprovázeni Černým andělem a zvukovými a světelnými efekty. Jakmile všichni
zaujmou své místo, přichází čas pustit do pekla děti, které obchází čertovská
stanoviště, kde plní
různé úkoly – silové,
logické, na pozornost.
Po
úkolů
čerti

splnění

všech

vždy

vyjdou

zpět

směrem

k peklu a přináší všem
odvážlivcům odměny.
Rozhodně by tato akce
absolutně nemohla být
Obrázek 26: Čerti vycházející z pekla, v popředí – Eliška Růžičková.

nejen naši členové, nebyli
ochotní si připravit úžasné
kostýmy, přichystat hudební
kulisu, ale také již
zmiňované

světelné

efekty, které rok od roku
přivádíme k neustále vyšší
dokonalosti. Děkujeme tedy
všem členům, za organizaci,
všem účastníkům, kteří nás
svou účastí neustále utvrzují
Obrázek 27: Matěj Chludil a Černý anděl.
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organizována,

kdyby

v tom, že organizace akcí pro veřejnost, a především pro děti je jednou
z nejkrásnějších prací.
Mgr. Hana Suchá, SDH Pustiměř

Silvestrovský ohňostroj
31.12.2017
Říká se, že na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. A stejně tak
tomu bylo i s koncem roku 2017. Poslední den tohoto roku patřil oslavám jeho konce.
Vzpomínkám, lepším i těm horším. Krásné však – podle slov pana starosty Mgr.
Miloše Nevřaly bylo to, že se velká část vesnice sešla pohromadě za hasičskou
zbrojnicí, aby tyto oslavy společně zahájila.
Již po půl šesté přicházeli první návštěvníci, koupili si punč – ať už alko či
nealko, a společně si přáli a očekávali osmnáctou hodinu, kdy měl být odpálen
ohňostroj. Vše bylo perfektně připravené a skutečně něco málo po šesté hodině se
zhasla všechna světla, rozezněla se
hudba a první výstřely začaly padat.
Po více než šesti minutách,
kdy ohňostroj utichl, se celým
prostorem nesla jak tma, tak i ticho
z dozvuků

a

vstřebávajícího

se

zážitku. Byla to skutečně překrásná
podívaná. A náš sbor neskutečně
těší, že mohl být organizačně u této
překrásné

a

poslední

minulého

roku.

akce

Ohňostroj

již
byl

zakoupen z finanční zdrojů SDH
Pustiměř a díky sponzorskému daru
pana Ing. Richarda Herynka, za což
Obrázek 28: Obrázek 1: PF 2018, Silvestrovský ohňostroj, foto:
Michal Vrba.

mu patří obrovské poděkování –

nejen naše, ale rozhodně všech, kteří se za hasičskou zbrojnici přišli podívat. Všichni
přítomní si pak popřáli do nového roku 2018 jen to nejlepší a krátce po dvacáté
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hodině se i poslední návštěvníci rozešli směrem ke svým domovům.
Dovolte mi, ještě jednou, popřát Vám do nového roku 2018 vše nejlepší,
hlavně pevné zdraví, také štěstí a lásku.
Doufám, že ony významné osmičky, které jsou propojeny s historií naší země,
budou symbolem úspěchů a nových vítězství, že se rok 2018 zapíše do dalších osudů,
jak celého českého národa, tak i našeho menšího společenství, občanů Pustiměře.
V letošním roce si připomeneme sto let od vzniku samostatného československého
státu. Další významné připomenutí se pojí k roku 1938, kdy náš národ byl uvržen do
nesvobody podpisem Mnichovské dohody, o deset let později, 1948 pak
komunistickým pučem. O něco veselejší připomenutí patří roku 1968, kdy našemu
národu již vysvítala naděje, která byla však invazí vojsk Varšavské smlouvy zhasnuta.
No a poslední významné datum, o kterém bych se ráda tedy zmínila, patří roku 1993.
Letos je tomu přesně 25 let, co vznikla samostatná Česká republika. Věřím, že tato
významná data budou jedním z možných důvodů, proč se jeden vedle druhého, a
přitom každý sám můžeme zamyslet nad cestou, kterou se ubíráme, a také si
uvědomíme, že jsme to právě my, kdo ji může změnit pokaždé, když jen trochu
budeme chtít.
Mgr. Hana Suchá, SDH Pustiměř.

PAVOUČCI PUSTIMĚŘ
V polovině roku 2017 vznikl v naší obci nový samostatný spolek zaměřený na
sportovní lezení, především z řad dětí a mládeže s názvem - Spolek pustiměřských
lezců - PAVOUČCI. Ten si jako jeden z hlavních cílů vytkl navázat na tradice
mládežnického lezení v Pustiměři a především na výkony a výsledky z minulých let.
Nezáviděníhodná situace, která vzniku nového oddílu předcházela, ho dokázala
obdivuhodně stmelit a každý ze zainteresovaných výrazně přispěl k úspěšnému
naplnění tohoto úkolu. Velký dík patří především rodičům dětí, bez jejichž důvěry a
nezištné podpory by bylo nemyslitelné se k tomuto kroku vůbec rozhodnout.
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Největší kus práce při realizaci samotného založení spolku odvedl Jiří Půža.
Nejenže byl samotným iniciátorem vzniku, ale na svá bedra vzal i většinu
administrativy s tím spojené a bez nadsázky lze říct, že nebýt jeho iniciativy, bylo by
řešení nastalé situace mnohem složitější.
Dalším z rodičů, který se významným způsobem podílí na bezproblémovém
chodu oddílu, je Jaroslav Adámek. Ten se v obdivuhodně krátké době zorientoval v
základech metodiky a jištění a v
současné době je již nedílnou součástí
týmu ať už při tréninku, nebo na
závodech.
Výrazně se na činnosti oddílu
podílí i instruktorka Lucie Janečková. Je
to odchovankyně bývalého oddílu, která
má bohaté zkušenosti jak ze závodů
Českého, tak i Evropského poháru.

Obrázek 29: Jiří Sedláček se svými svěřenkyněmi. Zdroj:
http://spl-pustimer.webnode.cz/oddily/oddil-zavodniholezeni/.

Navíc má instruktorské vzdělání z fakulty tělovýchovných studií Masarykovy
univerzity v Brně, takže je pro trenérskou funkci maximálně teoreticky i prakticky
vybavena.
Ačkoliv je nový oddíl teprve v plenkách a do úplné spokojenosti zbývá
dořešit ještě řadu úkolů, již první výsledky dávají tušit, že nově zavedená cesta je
naprosto správná a budoucnosti se v tomto směru rozhodně nemusíme obávat. Kromě
úspěšné akce na skalách v nově otevřené oblasti v Lažánkách, absolvovaly 3 členky
kompletní seriál Moravského poháru mládeže. Zde se nejvíce dařilo Charlote
Havlíčkové, která v nejmladší kategorii obsadila konečné 6. místo. O kategorii výše
pak oddíl reprezentovaly Jolana Adámková a Karolína Půžová, které obsadily 7.,
respektive 10. místo. Závodnice s největším progresem výkonnosti Jolana Adámková
se pak v závěru roku zúčastnila dvou závěrečných závodů Tendon Českého poháru
mládeže v Lanškrouně a Ostravě. I zde se dokázala bezpečně probojovat mezi elitu
do osmičlenného finále. Tam dokázala mezi mnohem zkušenějšími závodnicemi
vybojovat v Lanškrouně 5. místo a v Ostravě 6. místo, což bylo prozatím její
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maximum. Nicméně všem soupeřkám vyslala jasný vzkaz, že v příštích sezonách s ní
musí vážně počítat.
Třešničkou na dortu a úspěšnou tečkou za letošní sezonou bylo pak
vystoupení této talentované lezkyně v závodě "Zlatá lezačka", který proběhl 10. 12.
na lezecké stěně Komec v Brně. V tomto závodě prokázala Jolana svoji vysokou
výkonnost a po 6 odlezených kvalifikačních cestách postoupila suverénně do
odpoledního finále. Ani zde nezaváhala a nejlepším výkonem dne dokázala start v
tomto závodě proměnit v první vítězství ve své kratičké kariéře. Gratulujeme.
Závěrem nelze než poděkovat všem, kteří nově vzniklý oddíl dokázali
podpořit a přiložili ruku k dílu, když bylo nejhůř, ať už to byli rodiče dětí, sponzoři,
kteří nás pochopili a zachovali nám přízeň a další. Zvláštní poděkování patří vedení
obce Pustiměř za vstřícný přístup, pomoc a podporu v nelehkých situacích, které v
průběhu roku nastaly.
Jiří Sedláček

TJ Pustiměř, z. s.
Rekreační oddíl 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 na nářadí, hrazda,
kruhy, šplh, míčové hry a
jiné.

V

jarních

podzimních
vyjížďky
každoročně

a

měsících
na
se

kolech,
provádí

branné závody v přírodě, v zimních měsících proběhlo sáňkování a 3x bruslení ve
volné přírodě. Rekreační oddíl je hojně navštěvován mládeží a moc je to baví.
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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 je pouze 100,- Kč na školní rok, včetně pojištění. Členové
TJ

spolku

mnohokrát

děkují

cvičitelo

vi M. Raclavskému za práci s mládeží. Turistický
oddíl pod TJ spolkem s oddílem spolupracuje. Nelze
opomenout pravidelné vycházky nebo vyjížďky
každou neděli po okolí. Podle možností se připojují
jak členové TJ, tak i občané. Turistický oddíl
spolupracuje s oddíly v rámci okresu, kde nabízíme
aktivity ve skříňce spolku TJ u tělocvičny, anebo
informace podá p. E. Judasová.
Oddíl lukostřelby může fungovat pouze jaro
až podzim a dle počasí. V jarních měsících proběhne
nábor do oddílu. Nedaří se oddílu vstoupit do
soutěže, protože výsledky musí být ještě lepší.
Podmínky pro oddíl byly vylepšeny, např. úprava hřiště, když fotbalisté vykáceli
20

spoustu stromů a keřů, ale kořeny nebyly odstraněny. Našemu spolku nezbývalo nic
jiného než práci dokončit, vytrhat pařezy – srovnat
terén, který by jak žactvu FK, tak i žactvu našeho
oddílu mohl způsobit i úrazy a také by vše znovu
zarostlo. Z naší strany nebylo nutné tak razantní
kácení, ale stalo se. Tímto vznikly TJ náklady
35 750,- Kč.
Vážení občané – plány, projekty, nápady
jak vybudovat na celém prostoru sportovní
občanskou vybavenost náš TJ spolek má více jak
10 let, ale nedaří se nám prosadit spolupráce s obcí
a s FK. Přestože máme od roku 2006 písemnou
smlouvu s obcí, že se vybuduje sportovní zázemí,
tak

opak

je

pravdou.

Oddíl lezců při TJ si napíše do zpravodaje svoje krásné výsledky, za které náš
spolek všem instruktorům a také žactvu děkuje. V sobotu 6. 1. 2018 obsadila Lucka
Mrázová hezké 4 místo na závodech Moravského Poháru v Příboře.
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Oddíl lezců pracuje na výtečnou, přesto bychom přivítali větší zájem o tento
sport, a tímto nabízíme mládeži k nahlédnutí do malé tělocvičny každé pondělí od 16
hod., kde se mohou podívat na tréninkové hodiny, vyzkoušet a eventuálně přihlásit.
Výstroj zapůjčíme. Podmínky podá každý z instruktorů.
Vážení občané, opakovaně se obracíme na vás mladé a občany, kteří se
přistěhovali do obce a máte zájem sportovat, či vést svoje děti ke sportu, abyste
vypomohli jak ve stávajících oddílech nebo v nastupujících oddílech podle vašich
požadavků. Přijďte mezi nás! Děkujeme.
Trenérka K. Spáčilová zorganizovala dne 17. 12. 2017 Vánoční besídku, viz
obrázek výše.
Foto: Archiv TJ Pustiměř, z. s.

Členové výboru za TJ Pustiměř, z. s.

Cibulkovi přivezli Pustiměři další velká vítězství
Na konci roku 2017 stihli sourozenci Cibulkovi, závodící za lezecký oddíl TJ
Pustiměř, ještě několik významných závodů a přidali medaile do své zlaté sbírky. Dá
se říci, že vyhráli prakticky všechny závody,
kterých se na konci roku zúčastnili. Devítiletá
Anna

vybojovala

ve finálovém

Českého

poháru

v lezení

v Ostravě

zlatou

medaili

v celkovém

hodnocení

na
a

závodu
obtížnost

zvítězila

Českého

i

poháru.

Šimon Cibulka si z Ostravy také odvezl
celkové vítězství v Českém poháru v lezení
na obtížnost v kategorii U14, kde musel
bojovat se staršími soupeři. Šimon se také
jako nejmladší žák nominoval na Mistrovství
České republiky v olympijském šplhu na laně
do kategorie dorostenci, kde si následně vytvořil osobní rekord.
Nejstarší sestra Tereza se stala vicemistryní České republiky 2017
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v olympijském šplhu v kategorii ženy. Jako jediná žákyně se v tomto sportu
pravidelně dostává na medailová umístění na Mistrovství ČR mezi ženy. Tereza
v prosinci také ovládla závod Mistrovství České republiky v lezení na rychlost.
Ačkoliv závodila v kategorii mládež B, dosáhla v mistrovském závodu nejlepších
časů ze všech žen a stala se mistryní ČR pro rok 2017 (již popáté za sebou). Tereza je
držitelkou nejlepších ženských časů v historii ČR v lezení na rychlost na standardní
rychlostní cestě. Její časy na standardní rychlostní cestě z Mistrovství ČR by stačily
na medaili z letošního juniorského Mistrovství světa, kde jsou o i rok starší soupeřky.
Stala se také nejúspěšnější českou reprezentantkou na Mistrovství světa juniorů 2017,
které se konalo v Rakousku. Oba její sourozenci, Šimon i Anna, také zvítězili na
Mistrovství ČR v lezení na rychlost. Šimon získal mistrovský titul již počtvrté v řadě
(tentokrát v kategorii U14) a Anna se stala mistryní ČR v lezení na rychlost poprvé (v
kategorii U10).
Připravil: Mgr. Dalibor Cibulka

Foto: Archiv rodiny Cibulkovy.

Fotbalový klub
Úvodní slovo předsedy klubu Pavla Holuba
Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti k tomu, abych vám jménem svým, ale i jménem
mých kolegů z fotbalového klubu Pustiměř, popřál do roku 2018 spoustu osobní
pohody a zejména pevné zdraví.
Vždy to byla samozřejmě i možnost veřejně zhodnotit uplynulých dvanáct
měsíců a poskytnout tak občanům jakousi retrospektivu naší činnosti. Loňský rok
jsme však byli nuceni věnovat velké množství našeho času a energie věcem, které
mají se sportem pramálo společného. Jistě jste alespoň něco z toho zaznamenali a tak
dnes nemám v úmyslu se k těmto událostem jakkoliv vracet, či o nich hovořit. Každý,
ať si udělá svůj obrázek sám…
Přes všechna tato negativa jsme si dali za cíl nepřestat se soustředit na to, co
je naším posláním. Tedy sportovní reprezentace obce, ale i činnosti, kterými se
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snažíme přispívat k obohacování veřejného života našich spoluobčanů. Pozitivní je,
že nás to stále baví.
I v roce 2017 se nám úspěšně dařilo pokračovat v práci s mládeží, a to
zejména díky ochotě našich trenérů. Chtěl bych opět vyzdvihnout jejich aktivitu
obětovat svůj volný čas ve prospěch dětí, respektive ve prospěch FK Pustiměř. Tato
práce je nedocenitelná, a proto se snažíme hledat dostupné způsoby, jak tyto naše
spoluobčany alespoň symbolicky odměnit. FK Pustiměř získal v roce 2017 několik
dotačních titulů. Některé z nich umožňovaly použít získané finanční prostředky právě
na odměny trenérů. Jak jsem již řekl, byly to odměny spíše symbolické. Úroveň
přístupu trenérů k jejich činnosti je v několika posledních letech, přiměřeně k úrovni

Obrázek 30: Kemp přípravky 1.

soutěží, podle mého názoru vysoká. Potvrdilo se to i v roce 2017. Velký ohlas měl
například týdenní kemp družstva mladší přípravky, jehož iniciátorem a hlavním
organizátorem byl Milan Hošek, který spolu s Ladislavem Štěbrou toto družstvo
trénuje. Spolu s Jitkou Ambrožovou a Lukášem Zahradníčkem připravili pro děti
týden plný fotbalu, ale i zajímavých výletů a zábavy. Chci jim za to moc poděkovat!
Nechci zapomenout ani na ostatní družstva, tedy starší přípravky a mladších žáků.
Starší přípravka funguje pod vedením trenérů Lukáše Zahradníčka a Petra Snídala,
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mladší žáky pak trénují Michal Jelínek a Karel Votava. Všechny tyto týmy se snaží ve
svých soutěžích úspěšně reprezentovat klub i obec.
Dařilo se i mužstvům dospělých. Áčko skončilo v loňské sezóně 2016/2017

Obrázek 31: Kemp přípravky 2.

na historicky nejúspěšnějším 3. místě tabulky okresního přeboru. I v letošní sezóně se
po zlepšené druhé polovině podzimní části soutěže drží v první polovině tabulky.
Béčko vede po podzimní části letošní sezóny tabulku IV. třídy.
Mluvil jsem o snaze přispívat k obohacování veřejného života v naší obci. I
z tohoto pohledu jsme se snažili být velmi aktivní a myslím, že všechny naše akce
vzbudily mezi občany pozitivní ohlas. V únoru jsme uspořádali dvoudenní Ostatky,
poslední dubnový den Stavění máje na fotbalovém hřišti s opékáním špekáčků a
soutěžemi pro děti, které organizovalo místní Mateřské centrum. Zmínil jsem týdenní
fotbalový kemp pro hráče mladší přípravky. V době pouti pořádáme již tradiční
hodovou diskotéku v sokolovně. Během jara a podzimu pak můžou příznivci kopané
navštívit utkání pěti našich družstev, přihlášených do mistrovských soutěží.
Rok 2017 nebyl pro FK Pustiměř vůbec jednoduchý, a o to více si vážíme
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podpory a spolupráce našich stálých partnerů. Patří mezi ně Zepus Pustiměř, Obec
Pustiměř, Družstvo Morava, Drepos, fa. VHS stavby Martina Lankaše, fa. BambooMan Milana Hoška, Trasko, a.s. a další, kteří nám jakýmkoliv způsobem vychází
vstříc. MOC DĚKUJEME!
Závěrem chci vyslovit přání, abychom mezi sebou neztratili ohleduplnost
k druhým, navzájem se respektovali, nebyli sobečtí a uvědomili si, že to nejdůležitější
je naše rodina a zdraví.
Mějte se hezky.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř

První mužstvo FK Pustiměř obhajuje úspěch z uplynulé fotbalové sezóny
okresního přeboru.
„A“ mužstvo dospělých obsadilo v sezóně 2016/2017 konečné třetí místo
v tabulce okresního přeboru, což bylo v jeho novodobé desetileté historii nejlepší
umístění. Tento úspěch umocňovala i skutečnost, že Pustiměř startovala v soutěži
okresního přeboru jako „staronový“ účastník, po sestupu do III. třídy a svém ročním
působení v této nižší soutěži.
V létě 2017 však došlo k výraznému oslabení týmu. Odešli Pavel Hanák do
Tištína a Roman Lžičař zpět do Rakouska. Jedinou posilou se stal Tomáš Hlobil,
kterého klub získal z MFK Vyškov, kde startoval v „B“ týmu tohoto klubu, tedy
v soutěži I. B třídy. Jeho úkolem bylo nahradit Pavla Hanáka na pozici stopera. Přes
značný věkový rozdíl a zkušenosti si však Tomáš díky svým výkonům zajistil pozici
v základní sestavě mužstva a tuto pozici si udržel až do konce podzimní části soutěže.
Důležitým momentem bylo setrvání brankáře Honzy Kotulána v mužstvu, což se
v konečném účtování projevilo jako zásadní. Honza měl obrovský podíl na
výsledcích týmu a byl trenérem Holubem právem vyhlášen jako hráč podzimu 2017.
Mužstvo mělo špatný začátek. Přestože herně to nebylo tak špatné, nedařilo se
výsledkově. Příslibem „lepších časů“ bylo domácí vítězství nad lídrem tabulky
Rousínovem a pak domácí těsná výhra v 10. kole nad Radslavicemi. Od té doby
mužstvo neprohrálo a tak konečné 6. místo v tabulce bylo hodnoceno jako
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uspokojivé.
Gólově se však mužstvu příliš nedařilo. Střeleckou tabulku podzimu vyhrál
Daniel Martínez se čtyřmi vstřelenými brankami, což není pro trenéra Holuba příliš
pozitivní informace.

Pavel Holub, trenér A mužstva dospělých:
„Letos je to 11 let, co působím u mužstva. Je čím dál tím více obtížné
dlouhodobě udržet na této úrovni tréninkovou morálku hráčů tak, aby byli schopni
odtrénovat co největší penzum tréninků. Není lehké vyvolat v nich to správné zaujetí
pro fotbal a chuť obětovat fotbalu něco víc, než je na této úrovni obvyklé. V průběhu
podzimu jsme se probudili na poslední chvíli, až nám teklo do bot a opět se potvrdilo,
jak

je

důležité

mít

v mužstvu

zkušené

hráče.

Obrázek 32: A muži 2016-2017 - 3. místo OP. Horní řada zleva: Vladimír Konečný - vedoucí mužstva, Jan Kotulán, Michal Jelínek,
Roman Zbořil, Martin Pospíšil, Jan Pospíšil, Lukáš Kučírka, Marek Kalvaster a Pavel Holub-trenér mužstva.

Spodní řada zleva: Roman Lžičař, Daniel Martínez Puche, Marek Rozehnal, Radek Kavečka, Tomáš Kubíček, Michal
Sojka, Martin Maděra a Tomáš Hlobil.

Ti nám však po odchodu Hanáka se Lžičařem hodně chybí. Je potřeba, aby si
mladí hráči, ale i ti starší uvědomili, že výkony na hřišti jsou závislé na vzájemné
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spolupráci trenérů a samotných hráčů. Aby mohl mít trenér jistotu, že udělal pro
výkon svého mužstva maximum, musí od hráčů cítit spolupráci a chuť jít za stejným
cílem. Bez toho se výsledky nikdy nedostaví. Mužstvo se teď hodně omlazuje, což je
výborné a jsem za to hrozně rád. Jednáme o příchodu dalšího mladého hráče Davida
Kudýna, jenž patří mezi ty poctivé hráče a měl by být určitě pro tým přínosem.
Potřebovali bychom posílit i realizační tým, což je však velký problém! Máme
v týmu několik talentovaných hráčů a přál bych si, aby kluci tento svůj talent
nepromrhali. Záleží jen na nich, jak s tím naloží. Čeká nás velice náročná zimní
příprava, kde se poznají charakterové vlastnosti jednotlivých hráčů. Nesmíme nechat
na jaře nic náhodě a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledky.“

BÉČKO PO PODZIMU NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Béčku se podzimní část vydařila a po polovině soutěže drží 1. místo IV. třídy,
skupiny A. Nutno však dodat, že někteří soupeři mají odehráno o zápas méně a jejich
utkání budou sehrána až během jarní části soutěže. Družstvo těžilo z velmi dobře
poskládaného kádru, kdy se dobře doplňovali zkušení hráči s mladými dravci.
Z devíti utkání jsme šestkrát vyhráli, jedenkrát remizovali a dvakrát prohráli.
Pozitivní je pro nás i bilance vstřelených a obdržených branek, kdy jsme při skóre
39:11 nejlépe útočícím i nejlépe bránícím družstvem soutěže. Aspoň jednu branku
vstřelilo celkem 19 hráčů, z čehož plyne, že se trefili skoro všichni hráči, kteří
nastoupili! Nejlepším střelcem je zatím Martin Maděra se 7 brankami. Všech devět
utkání odehrála čtveřice hráčů Ondřej Klimek, Martin Maděra, Tomáš Petro a
Vlastimil Smékal. Celkově do utkání „béčka“ nastoupilo 27 hráčů! Pokud se podaří
udržet stávající kádr pohromadě, bude cílem do jarní soutěže udržet 1. místo a soutěž
vyhrát.
Foto: Archiv FK Pustiměř.
Vlastimil Smékal, trenér mužů „B“
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ÚSPĚCHY CHOVATELŮ V ROCE 2017
Naší malé organizaci, která se skládá z 9 členů, se v letošním roce podařilo
množství úspěchů. Reprezentovali jsme obec Pustiměř na 6 výstavách. Ve
Švábenicích získal pohár za nejlepšího samce výstavy plemene Velký světlý stříbřitý
Roman Zbořil a pohár za nejlepší samici výstavy u plemene Stříbřitý žlutý Miroslav
Lamkaš. Čestnou cenu obdržel David Petržela za samce Novozélandského červeného.
Krajské výstavy Vysočiny 7. - 8. října se
zúčastnil David Petržela. Získal čestnou cenu a
ocenění Mistr Vysočiny za čtyřčlennou kolekci
Novozélandských červených. V listopadu se
Miroslav Lamkaš zúčastnil celostátní speciální
výstavy Stříbřitých malých v Týništi nad
Orlicí, kde obdržel velmi dobré ohodnocení.
V tomto měsíci dále proběhla každoroční
výstava ve Slavkově u Brna, kde čestnou cenu
obdržel František Petržela a Miroslav Lamkaš.
Obrázek 33:Krajská výstava Vysočiny v
Bohdalově. Ing. David Petržela u svých krasavců.
Foto: František Petržela.

V závěru sezóny 8. - 10. prosince byla na
speciální výstavě klubu chovatelů Činčily

velké v Týništi nad Orlicí velice dobře ohodnocena kolekce králíků Jiřího Školaře.
Soutěžilo zde 374 králíků z Čech, Moravy a Slovenska. Ve stejnou dobu probíhala i
jihomoravská krajská výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického
ptactva s mezinárodní účastní I. MORAVIA BRNO 2017 na brněnském výstavišti.
Z naší organizace se zúčastnili 3 členové Miroslav Lamkaš, František Petržela a
Roman Zbořil. Zde jsme i přes velkou konkurenci, jak v počtu vystavovatelů, tak
v počtu zvířat (asi 1300 králíků) obdrželi rovněž dobrá ohodnocení. František
Petržela získal pohár za nejlepší kolekci plemene Novozélandský červený a zároveň
čestnou cenu. Čestnou cenu získal i Roman Zbořil za samce plemene Velký světlý
stříbřitý.
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Těmto chovatelským úspěchům ovšem
předcházela dlouhodobá práce, která spočívá ve
výběru kvalitních jedinců, každodenní péči o ně
a získávání zkušeností.
Případné zájemce o tento koníček rádi
v naší organizaci přivítáme.
Na závěr bych chtěl vystavujícím členům
gratulovat k výše zmíněným úspěchům a popřát
mnoho štěstí do další sezóny. V neposlední řadě
jménem celé naší organizace děkuji za podporu
Obrázek 34: Krajská výstava – I. MORAVIA
BRNO. Zleva: Roman Zbořil, Matěj Zbořil, Ing.
David Petržela a František Petržela. Foto: Archiv
Ing. Davida Petržely.

Obci Pustiměř a všem občanům přeji vše
nejlepší do nového roku 2018.
Za ZO ČSCH Pustiměř Ing. David Petržela

Myslivecký spolek Tesák Pustiměř – Drysice, sever - jih
Hlavní činností Mysliveckého spolku Tesák (Dále jen MS) je ochrana přírody
a

krajiny

a

provádění

společné
myslivosti

v souladu s právními předpisy
a stanovami spolku, v němž
sdružuje

svoje

členy.

Obrázek 36: Ilustrační obrázek. Foto: Anna Hrozová.

Propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, pořádá
kulturní akce, tradičně například Myslivecký ples v Pustiměři
a v Drysicích. Pomáhají podle potřeby při polních pracích
pustiměřským zemědělcům, na jejichž půdě si pronajímá
honitbu.
Zajišťuje chov, vypouštění zvěře do volné přírody, její
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Obrázek 35: Ilustrační
obrázek. Foto: Anna
Hrozová.

chov a ochranu. Rovněž dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic. Dotační
program v posledních dvou letech byl beze zbytku naplněn v Pustiměři i v Drysicích.
Každý rok se MS zúčastňuje kondičních střeleb na asfaltové terče před
odlovem drobné zvěře. Spolek udržuje ve vyhovujícím stavu myslivecká zařízení
jako jsou seníky, zásypy, jesličky, kazatelny a také
mysliveckou chatu.
V době střádání pravidelně rozveze čtyřicet
metráků obilí po honitbě, která čítá 1 735 hektarů půdy.
Členové MS se rovněž účastní jiných prospěšných akcí.
Mnozí členové MS jsou členy i jiných spolků ve svých
Obrázek 37: Ilustrační obrázek.
Foto: Anna Hrozová.

bydlištích jako jsou hasiči nebo sokoli. Spolek se rovněž
zúčastňuje okresních, krajských i národních výstav

myslivosti a trofejí zvěře na chovatelských přehlídkách trofejové zvěře vždy za
minulý hospodářský rok. Hospodářský rok v myslivosti trvá od března do března.
Jan Chytil, jednatel spolku

Ve slavnostním duchu
Včelaři, kteří si letos připomínají 120. výročí založení svého spolku,
neúnavně pracují na propagaci své činnosti, zvyšování úrovně péče o svoje včeličky a
dovedou se i společně zabavit.
Můžeme si připomenout například

Obrázek 39: přednáška př. Ing. Přidala v Adélce. Foto: Anna
Hrozová.
Obrázek 38: Výstava v Podivicích. Zdroj:
http://www.vcelari-zo-vyskov.cz/

výstavu v Podivicích, kterou při příležitosti

Cyrilo-Metodějské pouti připravili spolu s tamějším důvěrníkem př. Janem Výmolou
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a místními hasiči. Výstavu obohatil 85-letý zkušený včelař př. Vlastimír Pivoda, který
ji také navštívil. Vyprávěl o včelařském dění v Podivicích od 40-tých let do
současnosti. Spolku daroval památeční medomet vyrobený po 2. světové válce a
spoustu včelařských dokumentů. Další výstavu připravili spolu s osadním výborem
Dědice a prodejnou Včelka 8. - 10. září v prostorách katolického domu Dědice. Mohli
jsme si zároveň vyslechnout i dvě zajímavé přednášky. Navštívilo ji 237 zájemců
mezi nimi i děti z mateřských škol v Dědicích. Vzdělávání včelařů pokračovalo
v restauraci Adélka v Pustiměřských Prusích 1. září 2017, kdy nás opět po dvou
letech navštívil př. ing. Přidal, s přednáškou "Pastva a ekologie". Upozornil na
zhoršující se stav krajiny a tím i nedostatek kvalitní pastvy pro včely. Věří, že
nastal čas se této otázce intenzívně věnovat, protože situace se netýká jen včel, ale i
ostatních opylujících živočichů, například čmeláků a včel samotářek. Přednáška to
byla kvalitní a poučná. Posluchači měli na stolech k dispozici přehled činnosti naší
ZO v roce 2017, zajištění zdraví včel i pozvánku na společenské akce. Poslední
přednáška se konala 24. listopadu v KKD Vyškov. Př. Příkazský mluvil na téma
"Ekologie, včelí produkty a apiterapie". Byla určena jak pro včelaře, tak pro
veřejnost.
Na závěr sezóny se včelaři každoročně těší na společný výlet za poučením i
zábavou. Toho letošního se
zúčastnilo 34 včelařů a 18
rodinných

příslušníků,

celkem 52 osob. Odjezd byl
v 7.00 hod z Vyškova se
zastávkou u 9. Křížů. Po 9.
hodině jsme dorazili na
rodinnou včelařskou farmu
Obrázek 40: Př. Kurtin nás seznámil se spoustou zajímavostí a vychytávek v
péči o včely. Foto: Anna Hrozová.

manželů

Kurtinových

v

Račicích u Třebíče. Věnují

se chovu matek a zároveň se starají o 300 včelstev rozmístěných po okolí. Př. Kurtin
nás seznámil v podrobné prezentaci se svými osvědčenými postupy jak v chovu
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matek, tak i péči o kočující včelstva v místní krajině. V místní prodejně jsme si mohli
doplnit včelařskou výbavu. Škoda jen, že bylo chladné a sychravé počasí.
V Náměšti nad Oslavou v restauraci "Na statku" na nás čekal chutný oběd.
Další zastávkou byl známý pivovar v Dalešicích, v němž se natáčel film Postřižiny.
Prohlédli jsme si jeho historickou část a ochutnali zdejší pivo, které se znovu začalo
vařit v roce 2005. Zajímavostí je, že na jeho
vaření dohlíží sládek z Vyškova. Domů jsme
se vrátili v 18.00 hod. Na bezproblémovém
cestování se kromě pořadatelů podílela firma
Mráček. I letošní rok uzavřeli včelaři na
společenském večeru, který se konal v

Obrázek 41: Poděkovat musíme vedení
organizace. Foto: Anna Hrozová.

sobotu 11. listopadu 2017 v hotelu Dukla.
Navštívili ho mimo členů spolku a jejich blízkých i hosté hlavně z řad sponzorů.
Zahájení se ujal předseda př. Peloušek, krátce připomněl 120 let od založení spolku,
připomněl zakladatele, kteří ke konci prosince 1897 odhlasovali stanovy a zahájili
svoji činnost. Starosta obce Pustiměř Mgr. Miloš Nevřala zavzpomínal na vesnické
kantory, kteří se věnovali nejen kultuře, ale i včelaření a v tomto duchu vedli i své
žáky. „Je velkou chybou“ řekl, „že tato tradice je minulostí.“ Př. Ema Brunclíková,
Jan Výmola, Josef Adamec, Jan Rek a u příležitosti významného životního jubilea
dlouholetý zdravotní referent př. Jaroslav Matuška dostali pamětní listy za zásluhy
v celoživotní péči o včely. Setkání obohatilo vystoupení Babobendu z Drnovic,
bohatá tombola, do které věnovala naše ZO 3 kompletní úly, sponzoři např.
vyhlídkové lety, různé pochutiny apod. Na stolech měli i hosté připravené
medové speciality př. Fackové. K tanci a poslechu hrál soubor Jiřího Alána se svými
hosty.
Za hladký průběh večera je třeba poděkovat všem organizátorům i těm, co
slíbili, že přijdou a opravdu přišli.
Vedení spolku musíme poděkovat za celoroční péči o bohatý odborný i
kulturní život našich včelařů.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Zdroj: http://www.vcelari-zo-vyskov.cz/
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Rozsvícení stromu a vánoční jarmark
Mateřské centrum Pustiměř, z. s. se rozhodlo, že letos připraví novou
předvánoční akci s názvem „ Rozsvícení stromu a vánoční jarmark“, kterou
plánovalo na první adventní neděli 3. 12. 2017 v místní Sokolovně. Cílem bylo spojit
několik krásných akcí do velké události na
jednom místě. Pořadatelé věděli, že vše musejí
plánovat dostatečně dopředu, tak jsme začali s
přípravou již v létě, kdy žhavé slunce vybízelo k
návštěvě koupaliště a my tajně doufali, že při
rozsvícení
Obrázek 42: Zpívaly děti z naší ZŠ.

stromu bude sněžit.
Věděli jsme, že v obci máme spoustu
šikovných dětí a dospělých, které jsme oslovili a
domluvili jsme se na spolupráci. Připravili jsme
dílničky, výzdobu sálu a předsálí, domluvili všechny
prodejce a účinkující. Paní učitelka Lacinová s žáky
výtvarného oboru ZUŠ nainstalovala velkou a
krásnou výstavu v sále Sokolovny. K vidění byly
dva
Obrázek 44: Pořadatelky Jana Červíková,
Ing. Kateřina Herynková, Darina
Pospíšilová a Simona Horáková.

velké

Obrázek 43: Keramický Betlém ZUŠ Ivanovice na Hané,
detašované pracoviště Pustiměř.

betlémy z keramiky a spousta kreseb žáků
vytvořených různými technikami.
Jana Červíková si nachystala do své

Obrázek 45: Dětem při výrobě dekorací pomáhali
rodiče.
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dílničky pro děti krásný zimní zápich z vařečky ve tvaru havrana. Darina Pospíšilová
potěšila nejen děti tvorbou vitrážového stromečku.
Celou akcí nás fantasticky provázel pan Petr Zakopal, za což mu moc a moc
děkujeme. Sál rozezněly písně vánoční, muzikálové a jiné melodie v podání žáků
ZUŠ Pustiměř. Padesátičlenný pěvecký sbor při ZŠ pod
vedením paní učitelky Znojové potěšil svým krásným
vystoupením zcela zaplněný sál. Svým zpěvem nadchla i
Lenka Horáková s kapelou Tak určitě! Děkujeme kapele za
ozvučení celé akce.
Na jarmarku
si

všichni

mohli
Obrázek 46: Pomáhaly i děti.

vybrat z rozličného sortimentu vánočních
dekorací,
dárků,
různých
Obrázek 47: Na všechny čekala spousta milých
výrobků.

pochutin

z

čokolády, kozího sýru či medu. Svou přítomností a
umem nás potěšilo 14 prodejců z Pustiměře a okolí.
Venku byla ten den opravdová zima s

Obrázek 49: A stromeček svítí.

trochou sněhu, proto nás potěšil
výborný

svařáček

a

ostatní

občerstvení od místních hasičů.

Obrázek 48: Bylo z čeho vybírat.
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Nakonec se všichni dočkali rozsvícení vánočního stromu nazdobeného
novými dech beroucími světly. K tomu zahráli fanfáru trubači ze ZUŠ a zazpívaly
děti z MŠ.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce, a těšíme se
na další shledání.
Za realizační tým: Simona Horáková, Kateřina Herynková, Jana Červíková,
Monika Kurková, Darina Pospíšilová a Zuzana Štroblíková.
MC Pustiměř, z. s. Vás zve na tradiční JARO – LÉTO bazárek v termínu
23. - 25. 3. 2018.
Darina Pospíšilová

Druhé poletí roku 2017 v Obecní knihovně
Obecní knihovna pořádala všechny akce ve spolupráci se Čtenářským klubem
Crhy a Strachoty a osvědčenými dobrovolníky
za významné podpory Obce. Děkujeme za
pomoc paní Věrce Kučerové, Evě Kalivodové,
Simoně Koutníčkové, Zdeňce Krátké, Máje
Kretzmerové, Jarmile Ryšánkové, Ing. Jitce
Obrázek 50: Magické počítače. Foto: Anna
Hrozová.

Strouhalové a Zuzance Štroblíkové, panu Mgr.
Miloši

Nevřalovi,

Milanovi

Hynštovi, doc. Ing. Dušanu Rosovi,
CSc. A Milanovi Hoškovi za pomoc,
ochotu a podporu.
Děkuji také všem hercům,
kteří pravidelně 2x týdně chodili od
září

nacvičovat

naše

divadlo

Kouzelný les a Ing. Iloně Šťastné a
Obrázek 51: Tvoření s paní Májou Kretzmerovou. Foto: Anna
Hrozová.
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Ing. Miroslavovi Šťastnému při

dokončení a zaznamenání našeho představení a panu Vladimírovi Konečnému za
ochotu se kterou nám umožnil přístup na jeviště. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ se
snažíme přivést děti zpět ke knize. Zahájili jsme 3. ročník naší společné čtenářské
soutěže. Spolu se ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř
propagujeme

v knihovně

tvorbu

našich dětí. Děkuji za podporu a
pomoc

všem.

Nacvičili

jsme

divadelní pohádku Kouzelný les.
Byly

posíleny

v knihovně.

všechny
Nyní

počítače
pokračuje

inventura knihovního fondu, která se
zdržela komplikacemi, způsobenými

Obrázek 52: Poctivě jsme se připravovali na noc pod širákem,
ale nakonec jsme přespali v bezpečí a teple knihovny. Foto:
Anna Hrozová.

potížemi se zavedením nové čtečky kódů, což se protáhlo na spoustu měsíců a
zdrželo všechny práce spojené s péčí o tento fond. Knihovna za svou práci získala
v roce 2017 regionální ocenění.
28. - 30. 7.
23. - 24.
23.8.
24.8.
5.10.
6. 10.
16.10.
26.10.
27. 10.
20. 10.
1. 11.
8. 11.
15. 11.
22.12.
6. 12.
11. 12.
září –
prosinec
13.12.
28. 11., 5.
12. 9.
do17. 12.
16.12.
17.12.
21. 12.

Pouť ke sv. Anně, připravovali jsme vystoupení Armetu, ale bohužel se nakonec neuskutečnilo.
Středa a čtvrtek knihovní noc pod širákem s vycházkou na Hradisko s historickou přednáškou a noční
hrou s vycházkou do historické zóny Pustiměře.
Podzimní věnečky s paní Věrkou Kučerovou.
Canisterapie s paní Evou Kalivodovou.
Beseda zastupitelů Obce s dříve narozenými občany.
Keramické tvoření s paní Simonou Koutníčkovou.
Výstavka prací dětí ZUŠ.
Uskutečnili jsme zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení Králova řeč.
Vánoční tvoření s Věrkou Kučerovou.
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
Výstavka - čertíci, které jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou.
Jehelníčky s paní Májou Kretzmerovou.
Beseda nad knihami Františka Neužila.
Šachy pod záštitou starosty Mgr. Miloše Nevřaly. 1. Dominik Strouhal, 2. Dominik Fianta a 3. Jakub
Mikeš.
Soutěž Fifa virtuálně. 1. Martin Štěrba, 2. Vilém Pražienka a 3. Dominik Strouhal.
V knihovně jsme si nazdobili stromeček a postavili betlém.
Nácvik divadla Kouzelný les.
Vánoční tvoření se Zuzankou Štroblíkovou.
Nácvik divadla Kouzelný les v Sokolovně. Celková doba nácviku, který probíhal 2x týdně trvala od
poloviny září do premiéry 17. 12. 2017.
Generální zkouška na divadlo.
Představení kouzelný les.
Loutkové divadlo Fik Mik v podání divadla Kašpárek.
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I během druhého pololetí roku 2017 jsme se účastnili bohatého kulturního
života v obci. O posledním prázdninovém víkendu 26. - 28. 8. 2017 jsme se bavili s
pustiměřskými rodiči za hasičskou zbrojnicí, 4. září jsme s dětmi zahájili školní rok
2017/2018, 4. a 5. 11. nás navštívil cirkus Kramer, 9. 9. proběhly první noční závody
mladých hasičů v Pustiměři. Naši hasiči i přes nepřízeň osudu bojovali jako lvi. V
neděli 24. 9. jsme se zúčastnili s včelařskou organizací výletu do Račic u Třebíče na
včelařskou farmu, zastavili jsme se v pivovaru filmových Postřižin. 8. 10. jsme
sledovali duel našich fotbalistů s radslavskými, naši zvítězili 1:0, bylo to velice
napínavé utkání tradičních rivalů.
hasičskou

zbrojnicí

obdivovali

rozmanité

draky.

Škoda,

Na Drakiádě 15. 10. jsme s našimi hasiči za

že

nefoukal vítr. Děti si
odpoledne užily i tak.
25. 10. jsme si s dětmi
naší ZŠ prožili Den
kouzel a večer jsme

Obrázek 53: Navštívil nás Fik Mik. Foto: Anna Hrozová.

s nimi rozsvítili dýně, zvolili jsme zástupce do PS PČR.
18. 11. jsme viděli pohádku Tři veterání v podání
ochotnického divadla Apolo Tučapy a 26.11. Perníkovou
chaloupku v podání divadla Kašpárek, 2. 12. Čertohrátky
s našimi hasiči na hřišti za hašičskou zbrojnicí. Rozsvěcení
vánočního stromečku 3. 12. 2017, v úterý 5. 12. 2017 se do
Obrázek 54: S jeho rodinou jsme si
připomněli regionálního
spisovatele Františka Neužila.
Foto: Archiv rodiny Ryšánkovy.

vesnice vrátili čerti, ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme měli
vyrábět pedigové podnosy s Májou Kretchmerovou, ale
akce musela být odvolána z rodinných důvodů, v úterý 12.

12. jsme byli na vánoční besídce v MŠ, děti byly velice šikovné. 13. 12. ve středu
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jsme se podívali na let na Mars, který se uskutečnil ve vyškovské hvězdárně, v sobotu
16. 12. jsme vyslechli překrásný koncert paní Věry Gulászy – Maňáskové, posledním
v loňském roce jsme si 29. 12. vyslechli koncert Cimbálové muziky Hradisko a dvou
pěveckých sborů Mužáků a Ženiček ze Ždánic.
Všechny akce nás obohatily a prožili jsme spoustu radostných chvil a
příjemných setkání.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

Beseda s důchodci
Čtvrtek 5. října 2017
byl dalším dnem z řady
setkávání se našich dříve
narozených občanů. Naši
nejmenší

jim

učitelkou

s paní
Janou

Heimerlovou přednesly a
Obrázek 56: Naše nejmenší doprovodila paní učitelka Jana Heimerlová.

zazpívaly několik básniček a písniček. Pro
své babičky a dědečky si připravily drobné
dárečky.

Starší

děti

zahrály

několik

drobných skladbiček na zobcové flétny i na
klávesy.

Byli

to

svěřenci

manželů
Obrázek 55: Starší děti zahrály na své hudební nástroje.

Krejsových. Všechny děti sklidily
upřímný potlesk.
Pan

starosta

Mgr.

Miloš

Nevřala všechny přítomné seznámil
s posledním děním v obci a výhledy
do

budoucnosti.

Paldusová,

Paní

vedoucí

Alena
osobní

asistence, kontaktní osoba terénního

Obrázek 57: O dění v obci promluvil Mgr. Miloš Nevřala.

39

týmu pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné, promluvila o službách Charity
Vyškov, která nabízí terénní služby i našim občanům. Vysvětlila význam domácí
péče a asistenční služby,
které

pomáhají

nemocným zůstat doma i
v posledním
života,

kdy

ošetřování
denně.

nabízí

potřebují
24

hodin

Rámcově

seznámila
Obrázek 59: Paní Alena Pardusová nám nabídla služby vyškovské
charity.

období

s tím,

Odlehčovací

nás
co

služba,

Centrum denních služeb, Půjčovna pomůcek a Pastorační služba. Poskytla jim
kontakt

na

Bc.

Ladu

Grmelovou,

řídící

pracovnici,

(lada.grmelova@vyskov.charita.cz), která jim může nabídnout na míru jejich potřeb
konkrétní služby. Sídlí na adrese
Charita

Vyškov

-

Dědice

Morávkova 745/1a.V Dědicích na
Náměstí

Svobody

75/34

se

Obrázek 60: Bylo to setkání plné pohody.

mohou dozvědět více o Pečovatelské službě pro
Vyškov a okolní obce, Domácí zdravotní péči
pro Vyškov, Rousínov a okolní obce, Osobní

Obrázek 58: Karel Marák se svou
harmonikou.

asistenci, Domácí hospicové péči, na Palánku 476/75 o Centru duševního zdraví,
Chráněném bydlení - Ostrov jistoty, internetová adresa je info@vyskov.charita.cz. A
prozradila i záměry Charity do budoucna i plánované organizační změny. Zájemcům
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poskytla i konkrétní informace, které by pomohly řešit jejich potřeby do budoucna.
Připomněli jsme si i kulturní a sportovní dění v obci v době od minulého
setkání.
Na všechny účastníky čekalo občerstvení a setkání tradičně zakončila volná
zábava s harmonikou Karla Maráka. Bylo to setkání plné pohody.
Foto a zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Na návštěvě v naší základní a mateřské škole
Podobně jako v minulých letech jsme měli možnost
spolu
s našimi
dětmi
prožít

den

kouzel. Ve
škole

se

objevila
spousta pohádkových a dalších
postaviček.
jejich

Ani
učitelé

nezůstali pozadu.
Některé

skupiny

žáků se věnovaly
výuce, jiné připravovaly občerstvení a dýně na
večer. Zdobily i svoje třídy a nejen je.

Večer,

když

jsme
41

přišli se svými dětmi rozsvítit dýně, nás čekala škola plná tajemných a
hrůzostrašných zákoutí. Než jsme mohli obdivovat výtvarné práce dětí, vyslechli
jsme na terase před školou koncert školního pěveckého sboru, vedeného paní
učitelkou Mgr. Irenou Znojovou. Po té jsme rozsvítili dýně, které si děti vyřezaly
samy, s rodiči nebo svými staršími kamarády. Ve škole jsme ochutnali tradiční
dýňovou polévku a dobroty, které si pro nás děti připravily, a co jich bylo!
Také
v mateřské škole
jsme

prožily

příjemné
předvánoční
chvíle.

Na

vánočních
besídkách

jsme
viděli a slyšeli, jaké pokroky
naše děti udělaly. Radost nám
udělala

spousta

vánočních

písniček,
básniček
a scének.
Děti

se

snažily a
na závěr
byly
Obrázek 61 (2 – 12): Škola byla plná kouzelných bytostí.
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odměněny malým dárkem od Ježíška.

Obrázek 62: Děti se svými učitelkami v mateřské škole nám předvedly svůj vánoční program.

S našimi dětmi a jejich učiteli a učitelkami jsme prožili překrásné chvíle.
Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.

Splnili jsme slib
Celý

loňský rok

si

připravovali

jsme

vzpomínku

na

našeho

nejvýznačnějšího
panovníka

Karla

Bohužel

se

z technických

Obrázek 63: Jakub Marvan, Eliška Vystavělová, Eliška Marvanová, Dominik
Strouhal, Karolína Šťastná, Leona Strouhalová a Jitka Strouhalová. Foto: Ing.
Miroslav Šťastný.
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IV.
nám

důvodů

nepodařilo

náš

záměr

dokončit.

Zůstala jen

spousta kostýmů, které nám ušila Yvona Lacinová, rekvizity a nějaké ty zkušenosti. A
také slib, že se k tématu v pohádkovější verzi vrátíme.
Stalo se.

Hlavně

děti se těšily na setkání
s Karlem IV. Na začátku
školního roku byl příběh
připravený. Osm dětí a tři
dospělí se vrhli s vervou
sobě vlastní do nácviku

Obrázek 64: při nácviku jsme zohlednili všechny podnětné připomínky. Lenka
Růžičková, Eliška Marvanová, Lenka Kocábová, Eliška Vystavělová Filip
Zaoral, Jitka Strouhalová a Anna Hrozová. Foto: Jiří Pilát

divadla.

Dvakrát

jsme

se

v knihovně

týdně
scházeli

a

za

dva

měsíce jsme mohli na

jevišti v Sokolovně dopilovat pohyb po jevišti.
Karla IV. (Jiří Pilát) jsme si připomněli na pozadí příběhu o dvou ztracených
dětech (Elišce – Eliška
Vystavělová a Anežce –
Eliška

Marvanová)

v našem lese. Za pomoci
dalších

postav

historie

–

z naší

Jana VII.

Volka (Jakub Marvan),
Matky

představené

benediktinského kláštera
v trhové vsi Pustiměř

Obrázek 65: Jakub Marvan, Jiří Pilát, Lenka Růžičková, Eliška Vystavělová, Jitka
Strouhalová a Filip Zaoral. Foto: Ing. Miroslav Šťastný.

Anežky, tety Karla IV.
(Lenka Růžičková) a ducha Elišky Přemyslovny, matky Karla IV. – Krásné paní
(Karolíny Šťastné) nakonec najdou svou maminku (bludičku – nakonec místo
onemocnělé Lenky Kocábové ztvárnila v poslední chvíli Leona Strouhalová).
44

Pomohly i babičce (Mgr. Anna Hrozová) a nejproblematičtější postavě naší hry
kozičce Bělce, které se ochotně ujal Dominik Strouhal, jimž všechny potíže způsobil
přísný rychtář (Filip Zaoral, který i v roli Hejkala symbolizoval kouzelnou atmosféru
lesa). Příběhem nás provázel vodník Pusta (Ing. Jitka Strouhalová).
Divadlo nám přineslo spoustu zábavných chvil v době, kdy jsme se potýkali
nejen s textem, ale i s písničkami, které jsme zpívali naživo. Scénu jsme výrazně
zjednodušili, upravili jsme kostýmy pro děti a některé jsme si došili. Za zapůjčení
doplňkového osvětlení a další techniky děkujme Vladimíru Školařovi. O klid při
předvádění hry se zasloužila šikovná nápověda Ing. Ilona Šťastná. Představení,
abychom měli památku na naše snažení, nám digitálně zaznamenal Ing. Miroslav
Šťastný.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. Děkujeme i Vladimírovi

Obrázek 66: Karolína Šťastná, Ilona Šťastná, Dominik Strouhal, Jitka Strouhalová, Eliška Marvanová, Leona
Strouhalová, Jakub Marvan, Jiří Pilát, Lenka Růžičková, Filip Zaoral, Eliška Vystavělová a Anna Hrozová. Foto: Ing.
Miroslav Šťastný.

Konečnému, jenž nám otevřel Sokolovnu vždy, kdy jsme potřebovali. Děkujeme
Obci Pustiměř za podporu našeho konání.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.
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Závěr roku v obci
V podání

tučapského

ochotnického divadla Apollo
jsme

viděli

18.

prosince

zdařilou pohádku Tři veteráni.
Bavily se nejen děti ale i jejich
rodiče.
Loutkové

divadlo

Kašpárek nám zahrálo pohádku
Perníková chaloupka. Ježibaba

Obrázek 68: Tři veteráni v podání Apolla Tučapy.

nakonec podělila děti perníčky.
Spolu
Pustiměř,

hasiči,

s MC
naší

ZUŠ a ZŠ a MŠ za
podpory Obce Pustiměř
Jsme
Obrázek 67: Perníková chaloupka, pořadatel TJ Pustiměř.

rozsvítili

první

adventní neděli vánoční

strom. Letos poprvé jsme kromě tradičních dílniček mohli nakoupit na jarmarku
s rozmanitými vánočními doplňky a dalšími drobnostmi dekorace do bytu, dárečky a
dobroty. Venku jsme se mohli
zahřát dobrým punčem. Odpoledne
vyplnila hudba, nejprve v podání
žáků ZUŠ i ZŠ a MŠ a kapely Tak
určitě

s

šikovnou

zpěvačkou,

absolventkou naší ZUŠ Lenkou
Horákovou. První adventní neděli

Obrázek 69: Adventní jarmark všechny potěšil.

připomněl akt zapálení první adventní svíce, tuto čest připadla panu starostovi Mgr.
Miloši Nevřalovi, Simoně Horákové a Ing. Kateřině Herynkové. Atmosféru
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dokreslila výstavka nejlepších
výtvarných prací žáků, které
vytvořili během činnosti ZUŠ
Ivanovice na Hané v Pustiměři.
U nazdobeného stromu před
Sokolovnou nám po fanfáře
mladých trubačů pan starosta

Obrázek 70: Akt zapálení první adventní svíčky.

popřál a zazpívaly děti z mateřské školy se svými učitelkami. Rozzářený strom osvítil
spoustu spokojených tváří.
V
překrásný

sobotu
koncert

16.
paní

12.

jsme

Viery

vyslechli

Gulászy

–

Maňáskové. V doprovodu Pavla Maňáska a
Beladona Quartetu. V úvodu koncertu vystoupili
žáci brněnské konzervatoře a Viery Gulászi
Obrázek 71: Radovan Celý, Sabina Kohoutková
a Aleš Musil. Foto: Anna Hrozová.

Maňáskové Aleš Musil, Radovan Celý a Sabina

Kohoutková. Zazněly světově známé árie i vánoční písně. Posledními hosty, kteří

Obrázek 72: Pavel Maňásek, Mgr. Miloš Nevřala, Viera Gulaszi - Maňásková, Belledona Quartet. Foto: Anna Hrozová.

vystoupili v naší Sokolovně, byla cimbálová muzika Hradisko a dva pěvecké sbory
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Mužáci a Ženičky ze Ždánic. 29. prosince svými písněmi dokreslili vánoční
atmosféru v obci.
Rok 2017 uzavřel překrásný ohňostroj s občerstvením za hasičskou zbrojnicí,

Obrázek 74: Cimbálová muzika Hradisko a Mužáci a Ženičky ze Ždánic.

pořádaný
našimi
hasiči.
Pozadu
nezůstali
ani
Obrázek 73: Ohňostroj za hasičskou zbrojnicí.

soukromí

„ohňostrůjci“. Nový rok 2018 byl naší vesnici přivítán

Obrázek 75: Obloha byla plná ohnivých
květů, které vylétaly z prostoru celé
obce.

opravdu důkladně.
Nezbývá než si přát, aby byl spokojený a úspěšný.
Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.
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Život sedláka nebyl vždy jednoduchý
Alexandr Klimeš byl zkušený, pracovitý a dobrý hospodář. Po té, co se po
smrti své první manželky stal vlastníkem usedlosti, se svojí druhou manželkou začal
rozvíjet hospodářství. Kupoval nové stroje2, stavěl a
modernizoval hospodářské budovy3 i obytné stavení.4
Budovalo se od roku 1907 až do jeho odchodu na
frontu v roce 1914. Vedl si několik let pracovní
zápisník. Tyto zápisy jsou vedeny od roku 1907 do
roku 1913. Jediný a poslední zápis je z června 1914.
Poznámky jsou psané těžkou sedláckou rukou
nesystematicky a jen občasně. V hanáckém nářečí,
gramatická pravidla pro něho byla „španělskou
vesnicí“. Tak tomu ale v té době všeobecně bylo.
Důležité bylo naučit se číst, psát, sečítat, odčítat,

Obrázek 76: Zdroj:
http://www.agroseznam.cz/cz/vyhledavani/
?pozice=agrobazar&search_string=lopata
&hledej=Hledat .

násobit a dělit. Děti se musely aktivně zapojovat do
zemědělských prací a v sezónních pracích nebyl na školu vůbec čas.

2

V roce 1905 kupuje od firmy Vichterle v Prostějově na splátky nový žentour za 300 k. tedy 150 zlatých. Splátky byly rozvrženy na
tři roky s 5% úrokem. Jako protihodnotu dodal firmě 352 kg litiny - asi starý žentour - za 35,20 korun. Od stejné firmy v Prostějově
kupuje v roce 1905 za 36 korun novou plečku, od firmy Jan Šmíd v Ivanovicích na Hané nový secí stroj a krouhačku na řepu. V roce
1910 kupuje opět na splátky s 6% úrokem od firmy Karel Vacek v Lysé nad Labem za 83.42 korun nový moderní dvouradličný pluh.
V tomto roce také realizuje zatím svou největší investici. Od firmy Wichterle v Prostějově kupuje za 670 Korun novou mlátičku
MRCS 22, tedy na sovu dobu velmi výkonný stroj. S kuličkovými ložisky a 20 metry řemene, jak je uvedeno v kupní smlouvě, je
tam i, že 670 korun je doplatek na starou, znamená to tedy, že protihodnotou vrátil firmě starou nevýkonnou mlátičku. Mlátičku
kupuje opět na splátky, se čtyřmi ročními splátkami, 168 Korun s 5% úrokem splatnými v letech 1909 až 1912. Zdroj: Klimeš,

MVDr. Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015).
3

v roce 1911 začal se stavbou nových moderních chlévů, což si vyžádalo 5400 cihel za 93 zlatých 65 krejcarů, 4 fůry kamene za 2
zlaté, 2 fůry stěrku za 80 krejcarů, 2 fůry písku za 1 zlatý 50 krejcarů a 1 fůru „šutru“ za dva zlaté. Stavba spotřebovala 10 metráků
cementu za 30 zlatých, stavebního železa za 34 zlatých a 59 krejcarů, vápna za 7 zlatých. Nakoupilo se za 26 zlatých latí a za 26
krejcarů “křidlice“ náklady na trámy nejsou uvedeny. Tři zedníci odpracovali na stavbě chléva celkem 34 dnů, tedy kolem 11 dnů,
každý, za průměrnou mzdu 1 zlatý a 30 krejcarů na den, celkem se zedníkům vyplatilo 44 zlatých. Tesařské práce si vyžádaly 5,5 dne
za 6 zlatých a 25 krejcarů celkem. Celkem přišla stavba chlévů na 282 zlatých 93 krejcarů. Zdroj: Klimeš, MVDr.

Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015).
4

V roce 1908 se započalo s pracemi na obytném stavení. Nejprve se asi budovala nová kuchyně. Existuje záznam o koupi nového
„šporheltu“, jak se sporáku u nás říká. Stál 48 zlatých, kachle k jeho obložení 25 zlatých. Kořalka, pivo a tvarůžky pro kamnáře stály
4 zlaté a 8 krejcarů. V té době bylo pravidlem, že pro řemeslníka musela být zajištěna strava, byl to většinou chleba s máslem a
s tvarůžky, častěji jen chleba s tvarůžky a pivo – co kdo snědl a vypil. Kořalka byla závdavkem asi na chuť. Začalo se stavět ihned po
svatbě v dubnu 1907, opravovala se střecha, asi na chalupě, celkové náklady činily 15 zlatých za „křidlicu“ a 10 zlatých za
„spravování“. V roce 1909 se pravděpodobně dělala generálka střechy na obytné stavení. Dovezlo se 1060 kusů cihel, kupovalo se 9
ks trámů a 196 m čtverečních krytiny. Budování pokračovalo i v roce 1910. Asi se vyměňovala okna, stála 42 zlatých a ozdobné
dveře za 28 zlatých, železo 8 zlatých a 25 krejcarů, sklo 25 zlatých, zedníci dostali 15 zlatých 30 krejcarů. Pivo pro řemeslníky – od
Taušů stálo celkem 9 zlatých a 65 krejcarů, ve srovnání s cenami potravin v té době to znamená, že na pivu se opravdu nešetřilo.
Zdroj: Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015).
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Ječmen se v roce 1910 u Klimešů pěstoval na 9 měřicích a sklidil 130 pytlů
s výnosem asi 35 metráků na hektar, metrák pšenice se ale v roce 1921 prodával za
22 korun, tedy 11 zlatých. Název koruna tehdy se běžně nepoužíval. 5 Řepy sklidil
450 metráků, celkem 30 fůr se odvezlo do cukrovaru. Při tehdejších předpokládaných
výnosech to znamenalo, že se řepa pěstovala nejméně na 1 a půl hektaru, utržil za ni
342 zlatých. Řepa byla již v té době velmi
setou a výnosnou plodinou. Byla základem
ekonomické

prosperity

každého

hospodářství. Za mléko dodané v roce
Obrázek 77: Rakousko-uherský zlatý. Zdroj:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&c
cid=353lg2wB&id=FF6C4CE9E4BEE89E6BCCC03E2
BF2A117F0C8D437&thid=OIP.353lg2wB7kIJNHjdvup
7HQFhCw&mediaurl=https%3a%2f%2fstatic.zlataky.c
z%2fimages%2flarge%2fzlata_mince_dukat_1892_rako
usko_uhersko_02_lrg.jpg&exph=450&expw=900&q=ra
kousko+uhersk%c3%bd+zlat%c3%bd&simid=6080265
69177302249&selectedIndex=12&ajaxhist=0

1913 utržil 34 zlatých.
hnojivech.

Nešetřil na

Například v roce 1914 byla

cena ledku 29.50 K, tedy 11 zlatých za
metrák, z roku 1925 se dochoval doklad na
nákup 350 kg superfosfátu a ledku za 346

Kč, v roce 1927 se pořídilo 300 kg umělých hnojiv, o rok později 650 kg. Metrák
ledku, který byl tehdy nejdražší, stál 260 Kčs. Kdo chtěl mít výnosy, především řepy,
musel přihnojovat.6
Přísně sledovanou a pečlivě vedenou agendou té doby byl na každé usedlosti
předpis a odvod daní. Daňová zátěž byla s přihlédnutím k výkupním cenám
zemědělských produktů a rovněž ke kupní síle koruny v této době vysoká a výběr
daní byl nekompromisní. Existovaly tak zvané „ Knížky na odvod daní“ a „Knížky
ku potvrzení daní“. U Klimešů se daňová zátěž v letech 1900 až 1914 pohybovala v
rozmezí od 250 do 450 K ročně. V roce 1917 činil celkový daňový odvod 568,27 K, z
5

Po zavedení korunové mince r. 1892 byly v oběhu tyto mince: stříbrné: dvoukoruna (říkalo se jí ještě dlouho po r. 1900 zlatka),
koruna – niklové: dvacetihaléř (šesták), desetihaléř (pětník) – bronzové: dvouhaléř (krejcar) a 1 haléř (hanlivého názvu finda). Platily
až do 28. října 1918. Kromě kovových peněz platily v té době papírové bankovky pro vyšší hodnoty: 10 K, 20 K, 50 K, 100 K,
500 K, 1000 K, 5000 K. Za světové války v r. 1914–18 přibyly ještě papírové 5 K, 1 K (jíž se hanlivě říkalo „úplavice“). Po r. 1918
dočkali jsme se opět vlastní měny československé i mince, jejíž 1 koruna čsl. se rovnala 100 zlatých rakouských, neboť koruna
rakouská byla v té době velmi znehodnocena světovou válkou a byla blízko úpadku. Dne 25. února 1919 bylo provedeno okolkování
bankovek rakouských, které u nás byly v oběhu, a soupis jmění za účelem dávky z majetku. Konečná úprava československé měny
proti měnám ostatních součástí bývalého Rakousko-Uherska byla provedena zákonem z 25. února 1919. Naše měna československá
se potom stabilisovala a r. 1929 byla zavedena zlatá měna, což znamená, že československá koruna byla podložena zlatem.
Zdroj: https://www.bilyujezd.cz/bu/kronika/pr03.html
6
Pokud se týká cen v té dob, tak košile stála kolem 2,5 zlatých (5 korun), kalhoty 4 zlaté (8 korun), oběd 40 krejcarů, roční plat
podučitele činil 400 zlatých – 800 korun. Kilo žitné mouky stálo 0, 24 korun, kilo pšeničné mouky 1,60 K, kilo másla 2 k, kilo masa
1,80 K, kilo sádla 2K, 1 vejce 0.04K. Zdroj: Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015).
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toho daň gruntovní činila 373,04 K, daň domovní 13,84 K, osobní daň 69,50 K,
válečný příspěvek 10,42 K a přirážka obecní 101,27 K.
S Hasičskou vzájemnou pojišťovnou rok co rok od roku 1905 uzavíral
pojistku proti „škodám způsobeným ohněm, bleskem a výbuchem parních strojů neb
kotlů“ na specifikované zásoby sklizně a na sázení, ve kterých byly zásoby uvedeny.
Pojištění úrody a majetku bylo u našich předků běžné. 7 Elektřina se v obci Německé
Prusy zaváděla až v roce 1917.8
Stálými sezonními pracovníky v těchto letech byli u Klimešů tři sousedé Hajzera, Školař a Dorazil. Pan Školař, zcela jistě příbuzný, podle zápisků hospodáře
odpracoval na usedlosti v roce 1908 celkem 51 dní, za 25 zlatých a 40 krejcarů, což
odpovídá výdělku 2K za den. Podílel se
na polních pracích: „sázení zemáků,
první

„kopačka“,

okopávka

řepy,

„kopačka“, ve „žňa“ mlácení slámy,
zemáky (sklizeň), vaření trnek (povidel),
mlácení jeteliny. Hospodář mu v témže
Obrázek 78: Adélka, dříve Kremličkova hospoda. Zdroj:
Štolfova fotokronika.

roce naopak zajišťoval, cituji: „sázel

jsem zemáky 3/4 míry, 2x otypky na pustoměřsko, 1x pro jetelino na kopanino, 1x
pro otypky, 2x pro ječmeň, 14x pro ryž, 2x hnoja, oral sem ječmenisko, oral jsem
kopanino, sel sem kopanino, pro skrajky – 1 omrfaldech, 1 v maly polo, 1 na
viškovsko, 2 na heroltskym, 1 v Marchanicich, 2 pro erteple 32 měchů, 1 pro řepu, 3
hnoja na pole k řepo“. Vyčísleno v penězích 21 zlatých, 60 krejcarů za rok. 9
U Klimešů pracoval několik roků jako jeden z čeledínů Jan Kuka. Byl to
mladý, asi 16letý chlapec ze Slovenska od Čadce. Ten jako voják a později i z fronty

7

U c. k. moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně měl již v roce 1902 František Provazník na jejich usedlosti v Německých
Prusích č. p. 30 pojištěné všechny střechy staveb, které se na usedlosti nacházely: obytného stavení, výměny, chlévů, stodoly a mlatů.
Pojištěná hodnota činila 2940 korun a pojistné činilo 4,48 koruny ročně. Zdroj: Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu

Klimešů (1578 – 2015).
8

. Cena za pořízení přípojky činila 248,40 korun, Prusích s dodatkem, že elektroměr bude dodán a zúčtován později. Ve vystavené
faktuře je uváděno pouze zřízení elektrické přípojky a tří světel. Pro pohon všech strojů byl v této době stále používán žentour,
zakoupený v roce 1905, teprve v roce 1936 byla elektrifikována celá usedlost Bohuslavem Klimešem st., po zřízení přípojky na
motorový proud koupil elektrický motor, novou moderní mlátičku, šrotovník… Zdroj: Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu

Klimešů (1578 – 2015).
9

Poznámky Alexandra Klimeše, In: Klimeš, MVDr. Bohuslav: Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015).
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psal do Pustiměře a dokonce zaslal svoji fotografii. Vzpomínal na ně jako na rodinu.
Aleksandr Klimeš, ženatý, otec 3 dětí, byl mobilizován již 1. srpna 1914 a za
nezvěstného byl prohlášen již od 11. září 1914, po bitvě u Werbis Mikolajewa na
Ukrajině. Osudově v poslední den Bitvy o Halič, která si vyžádala během 15 dnů na
rakouské straně celkem 324 000 mrtvých a nezvěstných vojínů.10 Po válce paní
Klimešová hospodařila sama, pak se synem.
Jak vyplývá z Klimešovy kroniky, JZD Pustiměř bylo pro obě obce založeno
v lednu 1950. Zakládajícími členy z Německých Prus byli sedláci František Janský
z č. p. 110, první předseda družstva a František Mlýnek z č. p. 37. Pan Maršál
vstoupil 20. července 1950, pan Paráček 1. září 1950. 10 září 1950 proběhla
v hostinci u Kremličků velká náborová schůze, na které mluvil nějaký profesor Hégr.
17. září se konala opět v hostinci u Kremličků další náborová a přesvědčovací schůze,
po které do družstva vstoupili noví členové – sedláci: Tomáš Smékal, Jan Dohnal, Jan
Zbořil z č. p. 129, František Rozehnal z č. p. 17, Jaroslav Přikryl a Bohumír
Provazník z č. p. 99. A dalších 25 drobných držitelů půdy, tak zvaných
kovozemědělců. Většina držitelů půdy prohlášku nakonec podepsala, ale po trpkých
zkušenostech jich celá řada zase po čase vystoupila. 1 To byl tak zvaný soukromý
sektor č. 2.
Klimešovi patřili mezi asi 6 větších sedláků, kteří nepodepsali a nevstoupili
v první vlně. Těm se říkalo soukromý sektor č. 1. Kromě Klimešových mezi ně patřili
Jan Zbořil z Kouta zvaný Čápek, Antonín Janský z č. p. 26, Antonín Pliska, František
Beneš a Josef Provazník z č. p. 33. Dlouho vzdorovali, trpěli scelováním svých
nejlepších půllánových rolí v katastru obce Pustiměřské Prusy do honů JZD11.
Náhradou jim byly přiděleny drobné – dvou měřicové - pozemky v odlehlých částech
pustiměřského katastru, vždy s výrazně horší bonitou půdy. To vše za neustálého
nátlaku k podepsání přihlášky, vyhrožování a reálné hrozby eventuálního násilného
vystěhování – tak zvaného rozkulačování vesnice. Režim se rázně vypořádal
s každým, kdo byl politicky nespolehlivý. Panu Klimešovi byla bez náhrady odebrána
i myslivecká střelná zbraň pro nespolehlivost mu bylo v květnu 1950 odebráno
10
11

Soldánova kronika.
Jednotné zemědělské družstvo.
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jednatelství v Hasičské a Plaňanské pojišťovně. I plat za celý uplynulý rok 1949 mu
nebyl vyplacen. Jednateli pojišťoven se pak stali členové KSČ.
O tom, jak tvrdé byly předepsané dodávky státu, svědčí výměr, kterým se
stanoví povinné dávky na rok 1956. Byl adresován paní Klimešové, matce hospodáře,
která v té době soukromě vlastnila 0,75 ha půdy. Z 1 ha zemědělské půdy musela
odevzdat: 41 kg vepřového a 38 kg hovězího masa, 235 vajec, 167 kg zrnin a 86 kg
brambor.
U větších soukromníků byla dodávka obilovin rozdělena podle druhů obilovin
a dodávka vajec a mléka se rozepisovala na jednotlivé měsíce. Plnění dodávkových
povinností soukromníků bylo přísně sledováno Odborem výkupu rady Okresního
národního výboru ve Vyškově a jejich nesplnění sankcionováno. V řadě případů i
zabavením majetku a soudními procesy a letitými tresty odnětí nebo násilným
vystěhováním. Jeden vystěhovaný sedlák se dostal i do Pustiměře. Žil se svou
rodinou v domku u skály v Pustiměřských Prusích – v Mylhufech, byl to pan
Provazníček z Rybníčka. Nesnesitelné podmínky, kterými byli deptáni odolávající
sedláci, je nakonec donutily vstoupit do JZD. U Klimešů bylo jedním z důvodů i
umožnění dalšího studia dorůstajících nadaných dětí.
Všichni sedláci ze soukromého sektoru číslo 1, tedy ti, kteří dosud nikdy
v družstvu nebyli, nakonec společně, při nočním „bujarém“ popití, podepsali u
Klimešů přihlášku do družstva. To bylo počátkem března 1953. Nejhorší pro rodinu
bylo, když z domova odváděli hovězí dobytek a koně do společného. Bylo to velmi
smutné a bolestné.12
Dalšími metodami, jak znepříjemnit soukromým zemědělcům práci na svém,
bylo neustálé sledování hospodáře na každém kroku. Musel například každý den na
MNV u obecního četníka hlásit, kam jede, kdyby ho chtěli odvést. Vyhrožovali:
“Musíš zdechnót v brázdě nebo tě zastřelíme!” Pokud soukromému zemědělci
vyčlenili zaplevelený kousek pole někde na hranici katastru či ve špatně přístupném
terénu, neznamenalo to, že mu natrvalo zůstane. Měnili mu pole během
hospodářského roku i dvakrát, třeba po té, co bylo pohnojeno nebo s nově zasetou
12

Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015)
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jetelinou. Aby se dostal na louku musel prosit sousední hospodáře o přístup. Na
dlouhodobě ošetřované půdě ve výhodné poloze v blízkosti usedlosti

udělali

skladiště, o které se pak nikdo nestaral. Později pod záminkou úklidu se našlo
definitivní využití, samozřejmě už ne zemědělské. Seno si musel zajišťovat na
sousedních katastrech. Třeba se ani kvůli úspoře času nedostal na noc domů. Děti
běhaly i přes les třeba až na Úpaly a nejednou až za šera, aby mu pomohly. Když
chodily do školy slýchávaly ve třídě: “Víte, proč není dostatek mléka, proč nemáte
máslo, proč není to či ono? To proto, že tatínek nedodal předepsané zemědělské
výrobky. To vy můžete za to, že nemáme vše, co potřebujeme.” Po ukončení školní
docházky se ani učební obor pro ně nenašel.
A když hospodář nebo někdo z jeho rodiny onemocněl, musel zaplatit celé
léčení ze svého, i když kromě dodávek musel odvést spoustu peněz z těžce
vydobytého zisku. Nejen nátlak pomocí překážek, které nedovolovaly stanovené
dodávky naplnit, ale i ponižování dětí, bránění ve studiu, strach… .
A proč to? Za veřejně vyjádřený nesouhlas s centrálně hlásanou politikou,
vadila vytrvalost s jakou se nechtěl vzdát práce “na svém”, zarputilost s jakou lpěl na
hroudě po generace ošetřované předky nebo v tom snad byly osobní důvody?13
Zdroje: Klimeš, MVDr. Bohuslav:Kronika rodu Klimešů (1578 – 2015), rozhovor s pamětníky, Soldánova
kronika, www.wikipedie.cz, https://www.bilyujezd.cz/bu/kronika/pr03.html, ?view=detailV2&ccid=353lg2wB,
http://www.agroseznam.cz/
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

Elektřina nejen v Pustiměřských Prusích
“Za nejstarších dob neznali naši předkové ani
oheň, a tudíž neměli ani v noci žádné světlo. Teprve až
poznali oheň, začali v noci svítit dřevem – smolnou
loučí. (Svítilo se jimi ještě na začátku minulého století,
hlavně na hradech českých.) Později se ke svícení
využívaly rozličné tuky. To se považovalo za veliký

Obrázek 79: Od svíčky k moderní
žárovce. Ilustrační obrázek. Zdroj:
www.wikipedie.cz

pokrok. Teprve v 18. století se počalo na venkově používat malých petrolejových
13

Rozhovor s pamětníky.
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lampiček. Nazývaly se laterně. Teprve později zdokonalená petrolejová lampa byla
považována již za světlo. Tehdy se myslelo, že dokonalejšího světla již nemůže být.“
píše kronikář a pokračuje: „Přišel však duch času, kdy pokrok a technika vynalezli
sílu elektrickou a spracovali ji tak, že možno síly této užívati ku svícení a ku pohonu
strojů. V obci Německé Prusy vznikla myšlenka roku 1912 na vysvětlení elektrického
závodu Bartelmus v Brně, by bylo v obci
zavedeno elektrické zařízení ku svícení a ku
pohonu hospodářských strojů. Myšlenka tato
uvedena ve skutek již v r. 1913. Kdy v obci
zavedeno elektrické zařízení ku svícení a ku
pohonu hospodářských strojů.“
Závody Fr. Křižíka v Olomouci dodaly
transformátor

a

sekundárku,

které

byly

jmenovaným závodem postaveny za obnos
10500,- K14. Tento obnos si vypůjčila

Obec

Německé Prusy v Občanské záložně v Pustiměři.
Splácet se měl postupně z navýšení cen za
každou spotřebovanou kilowathodinu. Což se

Obrázek 80: Takové lampy znamenaly ve své
době velký pokrok. Ilustrační obrázek. Zdroj:
www.wikipedie.cz

povedlo v roce 1921. Proud byl dodáván ivanovskou elektrárnou „primérní sítí“,
která vedla z Ivanovic podle silnice do Drysic a odtud paralelně se „Zemskou silnicí“
do Pustiměře. Zde byla u pustiměřské cihelny svedena kabelem do země kvůli
bezpečnosti až k Pustiměřskému transformátoru, který stál na Městečku a odtud pak
opět “v zemi” do Německých Prus k transformátoru u silnice naproti domu č. p. 67,
který toho času vlastnil Jan Navrátil a matka jeho manželky, ovdovělá Marie
Václavíková.
Transformátor v Německých Prusích měl výkon 50ti koňský sil, v Pustiměři
40ti koňských sil. V Ivanovicích byla uzavřena smlouva na dodávku elektrického
proudu.

14

Rakouských korun.
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“Domácí zařízení od závodu Fr. Křižíka v Olomouci musel každý ve svojim
hospodářství platiti ze svého a byly ceny: jeden motor na čtyři koně, 10 m gáblu,
vozík, vypínač a reostat spolu stály 590K., počítadlo do motoru 10 -15 k. Počítadlo
pro světlo bez žárovky na 5 ampér stálo 45 - 50 K.“ pokračuje kronikář.
Ivanovská elektrárna počítala za 1 kilowatthodinu Obci 30 haléřů. V
transformátoru bylo zabudováno počítadlo, které ukázalo spotřebu elektrické energie
v celé obci, a tam se jednou za měsíc, a to vždy prvního hodnota zapsala a elektrárna
ji vyúčtovala obci, která si celou sumu vybrala od koncových uživatelů podle jejich
skutečné spotřeby odečtené na příslušných počítadlech, viz výše. V Prusích se o
vyúčtování spotřeby a výběr peněz za odběr staral Antoním Soldán, rolník č. p. 100.
Původní cena 30 haléřů narostla během I. světové války a po ní až na 5Kčs. Obec od
občanů vybírala za 1 kwh původně na motorech 34 hal a za světlo 60 hal. V letech
pozdějších pak za motorovou elektřinu 6 K. a za světelnou 7 K.
Ani toto zvýšení nestačilo do roku 1922 včetně k zaplacení dlužné částky, a tak
byla obec odpojena 5. července 1923. Tehdy Obec Prusy začala odebírat elektrickou
energii od středomoravské elektrárny v Přerově spolu s obcemi Pustiměř a Drysice za
podmínek níže uvedených. O elektrifikaci obce Německé Prusy se zasloužil starosta
Antonín Soldán, rolník z č. P. 100.
Proud z Ivanovic byl asi první čtyři
roky dodáván dobře i ztráty v obci byly malé
8-12%, avšak ty narůstaly a konsumenti
museli platit zvýšené ceny za kilowatthodinu,
neboť

obec

musela

ztráty

doplácet.

V pozdějších letech byl proud dodáván „dosti
Obrázek 81: Transformátor, ilustrační obrázek. Zdroj:
www.wikipedie.cz

mizerně“

díky

špatnému

zařízení

jak

primerce, tak slabým strojům v elektrárně.

Například mlácení obilí pokračovalo velmi pomalu. Polovina občanů mohla mlátit
dopoledne, druhá odpoledne a nakonec polovina v pondělí a druhá vždy přes den.
Roku 1919 shořely v transformátoru cívky. Oprava stála občany 11 000 Kčs15. Roku
15

Korun československých.
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1923 shořely cívky opět a po 10 dnech znovu, Obec vyplatila 2500 Kč. Nakonec
transformátor zůstal neopraven. Následně Obec přistoupila dne 5. července ke
Středomoravské elektrárně v Přerově za těchto podmínek: Středomoravská elektrárna
v Přerově přebrala „sekunderku“ od Obce Německé Prusy a zavázala se k jejímu
bezplatnému opravení. Oprav bylo mnoho a byly by stály Obec asi 25000 Kčs.
“Ovšem teď touto úmluvou přešla sekundárka do majetku Obce a v lednu 1925 byla
prodána za 800 Kč Františku Štrajtovi, strojníku v Německých Prusích č. p. 40, jako
starý materiál.“ píše kronikář. Přerovská elektrárna postavila vlastní nový
transformátor u sochy sv. Jana na návsi o výkonu 75 koňských sil a začala svůj proud
dodávat do naší obce od 5. srpna 1923. Ten byl účtován již přímo elektrárnou a také
jí vybírán. Ztráty hradila ze svého. 1 kilowatthodina světelného proudu stála 4.60
Kčs,

motorová

2.60

Kčs,

což

znamenalo pro občany úsporu 6 – 7
Kčs za 1 kilowatthodinu, za rok to byly
tisíce korun. Elektrárna dodávala proud
bez poruch díky dobrému zařízení jak
primerky, sekunderky, transformátoru,
silným strojům v elektrárně, tak také
málo poruchovému zařízení u každého

Obrázek 82: Počítadlo spotřeby elektřiny. Ilustrační obrázek.
Zdroj: www.wikipedie.cz.

spotřebitele v obci, kteří museli svoje domácí zařízení uvést do pořádku podle tehdy
platných předpisů. Hodnota takového zařízení byla 20 - 2000 Kčs. Počítadla z
dvoufázových motorů musela být odmontována a nahrazena těmi pro trojfázové
motory. Umístěny musely být hned za přípojkou do domu, v sýpce, na dvoře apod.
Stály 700 Kčs. Světelná počítadla byla ponechána, byla jen přezkoušena na služebně
a opravena za 70 Kčs. Zkontrolována byla všechna světla a závady odstraněny za
5Kčs jednou pro vždy. Zpočátku byli občané nespokojeni, protože každý si tato
mimořádná opatření musel hradit sám. Neuvědomili si, že změny by musely být
stejně zavedeny i předchozím dodavatelem z důvodu poškožení zařízení během
války. Nově musel každý odběratel proudu měl platit ročně 20 Kčs ze
svého počítadla, z motorového 40 Kčs elektrárně za přehled spotřeby, což bylo
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upraveno tak, že počítadla byla jako majetek předána elektrárně a poplatky z nich
byly odepsány. Elektrárna byla i povinna v budoucnosti na každé počítadlo ze svého
platit ročně 20 Kčs a nechat je přezkoušet, opravit, odmontovati, namontovati a
v případě potřeby nahradit novým. Úmluva s Přerovskou elektrárnou sepsána na
dobu 40 roků a schválena zemským výborem. Opravy sekundárky a transformátoru
připadly na účet elektrárny, na rozdíl od původní úmluvy s ivanovickou elektrárnou,
kdy tyto náklady připadly původně odběratelům proudu. Během 10 let její platnosti
zaplatili odběratelé kolem 17000 Kč, i přesto zbyl obci starý spálený transformátor a
zubožená sekundárka. Obec za přestup k Přerovu musela vyplatit elektrárně za
postavení transformátoru a uvedení sekundárky do pořádku obnos 23000 Kčs. Tak se
stala akcionářem této elektrárny s obnosem 27 000 Kč. Dále musela obec vyplatit
obnos 100 000 Kč za příspěvky dle počtu obyvatel. Na tento obnos elektrárna
vystavila obligace, z níž plynuly Obci úroky 6 1/2 %, nejdéle za dobu 40 roků, a pak
musí elektrárna těchto 100 000 Kčs Obci zaplatit nazpět, což se mělo dít slosováním.
Obec si půjčila tyto potřebné obnosy v Kontribučenské spořitelně ve Vyškově na
úrok 6%.
Rozloučení s elektrárnou Ivanovskou mělo soudní dohru. Obec Německé Prusy
dlužila Ivanovicím za odebraný proud a opravy transformátoru obnos 9 000 kč.
Naproti tomu obec Německé Prusy počítala
si za přeplacený proud obnos 18 000 Kčs. To
se

stalo

díky

v transformátoru.
vysoudily 6

000

špatnému

počítadlu

Ivanovice na naší Obci
Kčs

místo

původně

žádaných 9 000Kčs. Tím se ivanovická
elektárna upokojila, aby ukončila v zárodku
soudní tahanice. Podobně žádala ivanovická
Obrázek 83: Pojistky musely být stále v zásobě.
Ilustrační obrázek. Zdroj: www.wikipedie.cz.

elektrárna náhradu ve Švábenicích. V době,
kdy kronikář psal svou kroniku, nebyla pře

rozhodnuta.
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Když ivanovská elektrárna dodávala proud špatně, poukazovaly Obce častokrát
na původní úmluvu, avšak ivanovští s posměchem říkali: “Ano ohraďte se! Ale na
jakou úmluvu? Vždyť není zemských výborem schválená. Ničeho s námi nepořídíte.
Když se Obce odpojily, ivanovští říkali to, co dříve Obce: „Musíme s rozsudkem
vyčkat, až bude v Praze vyneseno rozhodnutí.”
Původně odebíraly proud od ivanovské elektrárny samotné Ivanovice,
Švábenice, Medlovice, Rybníček, Hoštice, Heroltice, Křižanovice, N. Prusy,
Pustiměř, Drysice a Chválkovice.
Podle Soldánovy kroniky zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

Vodaři finišují na vodohospodářských stavbách v obci
V jarních měsících roku 2017 jsme Vás informovali o realizovaných
vodohospodářských stavbách na katastru obce Pustiměř v letech 2011 až 2017.
V rámci výčtu staveb byly také zmíněny dva velké projekty a to stavba nové obecní
čistírny odpadních
vod

a

úpravny

vody ve stávajícím
prameništi
Pustiměř.
Dnes,

na

začátku roku 2018
můžeme
konstatovat, že obě
stavby jsou prakticky dokončeny a připraveny k uvedení do provozu. O aktuálním
stavu jednotlivých staveb pak asi nejvíce vypovídají aktuálně pořízené fotografie. Pro
dokreslení fotodokumentace a připomenutí jednotlivých staveb uvádíme několik
základních technických a ekonomických údajů.
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ČOV Pustiměř
Stavba čistírny byla zahájena v roce 2016. Nový objekt ČOV nahrazuje
dosluhující

objekt

stávající čistírny. Cílem
projektu

je

zajištění

zásadní zvýšení kvality
čištění
z obcí

odpadních

vod

Pustiměř,

Radslavice a Zelená Hora
s následným
zkvalitněním vody ve vodotečích, do kterých je čistírna vyústěna.
Nově vzniklá čistírna má výrazně vyšší kapacitu, a to 2.310 EO oproti
původním 1.200 EO. Konečná cena realizovaného díla je necelých 53 mil. Kč (bez
DPH), přičemž 35 mil. Kč bylo uhrazeno z dotačních prostředků Operačního
programu životního prostředí. Stavba byla zhotovitelem předána ke dni 22. 12. 2017
s tím, že oficiální zahájení zkušebního provozu ČOV proběhne v lednu roku 2018.
Předpokládaná délka trvání zkušebního provozu je 12 měsíců. Byť má čistírna před
sebou dvanáctiměsíční zkušební provoz, už teď je možné konstatovat, že dílo je plně
funkční a splňuje požadované parametry. O tomto se koneckonců můžete sami
přesvědčit pohledem na výústní objekt ČOV.
Úpravna vody Pustiměř
Práce na tomto
díle

byly

v druhé
2017.

zahájeny

polovině
Cílem

roku

projektu

byly montáž technologie
do

stávajícího

čerpací
zajistí

stanice,

objektu
která

odstranění
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zvýšeného množství manganu. Nově vzniklá úpravna je osazena 4 tlakovými
nerezovými filtry o kapacitě 16 l/s. Provoz úpravny je plně automatický. Hodnota
této investice byla více jak 5 mil. Kč (bez DPH) a byla plně hrazena z prostředků naší
společnosti.

Stavba

je

momentálně

dokončena

a

probíhají práce na předání a
převzetí díla. Zahájení zkušebního
provozu je plánováno na únor
roku 2018. Zvýšení kvality vody
ve svých domácnostech pozná
koncový

zákazník

ihned

po

uvedení úpravny do provozu.
Vyškov 2.1. 2018

Ing. Karel Hájek

Foto: VaK Vyškov, a.s.

výrobně-technický náměstek
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Za pozornost například stojí

Obrázek 84: Nový asfaltový povrch v Horním Buchtále.
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.

Obrázek 85: Zateplení a výměna oken a dveří na Adélce.

Obrázek 86: Upravené cesty a chodníky Pod vodojemem.

62

Obrázek 87: Upravené cesty a chodníky Pod vodojemem.

Obrázek 88: Upravené cesty a chodníky Pod vodojemem.

Obrázek 89: Studánka.

Foto: Anna Hrozová
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Pustiměř

Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1
2

592
808

405
497

68,41
61,51

405
497

404
494

99,75
99,40

Strana

číslo
1
2
4
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30

Platné hlasy okrsek 1
Pustiměř

název
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
Česká str. sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str. Čech a
Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.
EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. - Obrana
domova
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. str. sociální spravedlnosti
Svob. a př. dem. - T. Okamura
(SPD)
Strana Práv Občanů

celkem
43

v%
10,64

45
2
6

11,13
0,49
1,48

49

Platné hlasy okrsek 2
Pustiměřské Prusy

38
1
71

7,69
0,20
14,37

10

2,02

12,12

34

6,88

9

2,22

5

1,01

3

0,74

10

2,02

6

1,48

5

1,01

1

0,24

34

8,41

12
129

2,97
31,93

36
1
5
169
4

7,28
0,20
1,01
34,21
0,80

19
1
1
1

4,70
0,24
0,24
0,24

2
2

0,40
0,40

41

10,14

66

13,36

2

0,49

1

0,20

Zdroj: file:///C:/Users/admin/Desktop/zpr2pol2017/volby%20do%20PD%20PČr%202017.pdf
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Narození:
Jan Šedovič

Karolína Hádrová

Šimon Trefilík

Tomáš Kutra

David Hála

David Málek

Vojtěch Dobeš

Dominik Dadák

Anna Matoušková

Pavel Slezáček

Adam Jakeš

Filip Herynk

Václav Přikryl

Nela Večeřová

Filip Zabloudil

Ellen Vašáková

Ester Hanák

Zemřelí:
Marta Kaštilová

(nar. 1935)

Zdeněk Janský

(nar. 1951)

Anton Spodný

(nar. 1935)

Božena Janská

(nar. 1924)

Růžena Koutníčková

(nar. 1942)

Miloslava Zdvíhalová (nar. 1943)

Lenka Mazalová

(nar. 1972)

Ludmila Čermáková

(nar. 1947)

Žofie Spodná

(nar. 1938)

František Vorlíček

(nar. 1927)

Stanislava Žaludová

(nar. 1934)

Ludmila Čelechovská (nar. 1930)
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Noc pod širákem v knihovně – na vycházce na Hradisku. Foto: Anna Hrozová.

Rozsvěcení vánočního stromu. Koncert pěveckého sboru ZŠ a MŠ Pustiměř vedený Mgr. Irenou Znojovou. Foto: Anna
Hrozová.
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Vánoční strom osvítil spoustu rozzářených tváří. Foto: Anna Hrozová.

Dočkali jsme se překrásného ohňostroje. Foto: Anna Hrozová.
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