PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Z obsahu: Okénko našich škol
Z činnosti místních spolků
Aktivity obecní knihovny
Stavby v Pustiměři
100 let Sokola v Pustiměři
Významná osobnost naší historie

Obrázek 2: Prolézačky stále táhnou.

Obrázek 1: Wourkotové hřiště je i dnes dobrá volba, jak strávit společné chvíle.
Foto: Anna Hrozová.
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Ze života ZŠ a MŠ
Plníme dětské sny
Napsal jsem do redakce MF Dnes, jestli by mně nesplnili můj sen (uvedl
jsem záliby, sny, čím se bavím, osobní údaje…).
Dostal jsem dopis, že mi můj sen splní a pozvali mě
do Prahy. Zde jsem navštívil firmu SCS
SOFTWARE. Vyzkoušel jsem si hru HARD TRUCK
na trenažeru a hodně mě to bavilo. Pan vedoucí mi
dal pár rad, jak začít – nejdřív dostudovat, trochu
štěstí… Hard truck je hra, kde hráč jezdí s kamionem
po celém světě – řeší náklad, přívěsy, různé dopravní
situace… Byl jsem rád, že jsem napsal do MF Dnes a
všem to doporučuji, třeba vám také splní váš sen.
Shane A. Moore, 5. roč.

Obrázek 3: Hard truck. Zdroj:
wikipedie.cz.

Legenda o lávovém drakovi

Obrázek 4: Drak udělal svým dechem
diru do země. Ilustrační foto zdroj:
http://img.karaoketexty.cz/img/userphot
os/262_uid/262500/safira-1160693.jpg.

Žil jeden drak, který zachránil vesnici před
vařící lávou. Ostatní draci se mu smáli, protože
pomáhal lidem. Jednoho dne vybuchla v blízkosti
malé vesnice sopka, a tak lidé neměli jinou možnost,
než se odstěhovat. Pak ale přiletěl drak a svým
ohnivým dechem udělal díru do země, aby tam
vtékala láva. Tímto činem lidi z vesnice zachránil.
Od té doby mu říkali lávový drak.
Karolína Dorazilová 4.A

Záhada hlavolamu
Žáci 3. – 5. ročníku navštívili v Prostějově začátkem dubna divadelní
představení Záhada hlavolamu. Pro páťáky bylo představení zajímavé, protože
někteří Foglara měli jako povinnou četbu. Líbila se nám scéna, která
propojovala klasické hrané divadlo a hru s loutkami. Tleskačův deník byl
promítán na plátno formou jednoduché animace. Některé děti se i trochu bály,
protože občas byla v divadle téměř úplná tma. Zpracování bylo asi pro nižší
ročníky náročnější, ale my jsme odjížděli
Mgr. Jiří Bubeník
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Úspěchy v okresních kolech sportovních a vědomostních soutěží
Soutěž
Stolní tenis hoši

Pořad
Reprezentovali
í
Daniel Barát, Daniel Němec, Jan Michálek
1.

2.

David Štulo, Jan Špičák, Michal Valečko, Vojtěch Turcovský,
Daniel
Barát, Vojtěch Sekanina, Michal Bárdy, Marek Pospíšil, Dominik
Kocman, Zuzana Kostihová, Monika Mrázová, Emma Smejkalová,
Vendula Knapová, Monika Jelínková, Šarlota Moučková, Valentýna
Lasotová, Šarlota Moučková, Lucie Mrázová, Anna Rozehnalová,
Tereza Kostihová

2.

Daniel Barát, David Štulo, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Marek
Pospíšil, Michal Svobodník, David Výmola, Jan Michálek, Luděk
Pour, Michal Bárdy

Florbal dívky 6.-7. r.

2.

Kateřina Hořická, Julie Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika
Klosová, Marie Oujezdská, Brigita Rusnáková, Zuzana Fialová,
Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Eva Školařová, Darina
Kubíčková, Pavla Šebestová

Přehazovaná
hoši 1. stupeň

2.

David Štulo, Jakub Herynk, Matěj Emperger, Daniel Němec
Michal Svobodník, Jan Michálek, Michal Valečko

Atletika 1. st. hoši

3.

Daniel Barát, David Štulo, Michal Svobodník, Marek Pospíšil

Chemie 2. stupeň

2.

Michal Heimerle

Anglický jaz. 6.-7. r.

3.

Dalibor Spáčil

Biologie 6.-7. r.

5.

Zuzana Fialová

Matematika 9. r.

6.

Michal Heimerle

Dějepis 8.-9. r.

8.

Ondřej Valtr

Biologie 8.-9. r.

8.

Jana Oujezdská

Pythagoriáda 7. r.

8.

Brigita Rusnáková

Pythagoriáda 5. r.

9.

Jiří Radomil

Český jazyk 8.-9. r.

9.

Tereza Holková

Biologie 6.-7. r.

9.

Brigita Rusnáková

Zeměpis 6.-7. r.

10.

Veronika Turcovská

Zeměpis 8.-9. r.

10.

Ondřej Valtr

Štafety 1. stupeň

Florbal 1. stupeň
hoši

Účast v krajském kole: Chlapci florbal 1. stupeň, Martin Heimerle - chemie 2. Stupeň.

Přehazovaná
I tento školní rok se vydala výprava sedmi chlapců a sedmi
dívek ze 3. - 5. ročníku do Vyškova, aby zde 22. května
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reprezentovala naši školu v okresním kole v přehazované. Během turnaje
odehrála všechna mužstva pět utkání a ve velmi horkém počasí si sáhla na dno
svých sil. A reprezentanti ZŠ Pustiměř se rozhodně neztratili. Děvčata na
soupeřky sice nestačila a obsadila konečné 6. místo, chlapci ale po vynikajících
a velmi obětavých výkonech skončili druzí. Gratulujeme!
Mgr. Jiří Bubeník

Atletika 1. stupeň
Poslední sportovní soutěží, která byla pořádána v tomto školním roce,
bylo okresní kolo v atletice 1. stupně. Družstvo chlapců obsadilo ve velmi
vyrovnané konkurenci pěkné 3. místo a družstvo dívek po statečném boji
skončilo 4. Významnou měrou přispěl k úspěchu týmu Daniel Barát, který
vyhrál mezi všemi chlapci suverénně skok daleký (výkonem 428 cm) a v běhu
na 60 m skončil celkově druhý.
Mgr. Vlastimil Smékal

Starší žáci druzí na turnaji McDonald´cup
V pondělí 23. dubna se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového
finále fotbalového turnaje McDonald's Cup, které se konalo na stadionu
v Rousínově. Našimi soupeři byli domácí Rousínov, Drnovice a Ivanovice na
Hané. Po solidním výkonu naši hráči vybojovali konečné 2. místo.
Mgr. Vlastimil Smékal

Úspěch našich žáků v okresním kole Pythagoriády
Do okresního kola Pythagoriády jsme vyslali dva zástupce. Jirka Radomil
nás reprezentoval v kategorii 5. ročníků a Brigita Rusnáková v kategorii 7.
ročníků. Oba žáci vyřešili 9 z 15 úloh, což jim vyneslo umístění v první
polovině výsledkové listiny. Jirka skončil 9. z 18 účastníků, Brigita s dalšími
šesti soutěžícími na 8. - 14. místě z 34 soutěžících.
Mgr. Vlastimil Smékal

Zážitkový pobyt Ruprechtov
V pondělí 28. května jsme měli sraz u školy. Odjezd autobusu byl v 8
hodin. Cílem naší cesty byla táborová základna Maliná v Ruprechtově. Po
příjezdu jsme se ubytovali a rozdělili do skupin. Já a holky z naší třídy jsme
dostaly chatku B. Výhodou bylo, že měla vlastní sprchu. Zážitkový pobyt se
jmenoval Cesta kolem světa. Pro náš tým kluci vymysleli název Prasečí rota.
Hráli jsme různé hry a cestovali po světě. Nakonec jsme vyhráli 1. místo s 498
5

body. Nejvíce se mi líbila hra Flusačka, diskotéka a malování na obličej. Těším

Obrázek 5: Malinná. Zdroj:http://www.jizni-morava.cz/ru/object/32765-tz-malina-ruprechtov.

se, až se s Magdou a Jarkou potkáme příští rok.
Karolína Jelínková, 4. B

Deváťáci v Praze
Dne 21. 5. 2018 jsme vyrazili spolu s 8. třídou na výlet do Prahy. Po
příjezdu jsme se vydali na „Neviditelnou výstavu“, kde jsme si vyzkoušeli, jak
žijí slepí lidé. Po prohlídce jsme se přemístili na Václavské náměstí a na
Vyšehrad.
Druhý den jsme vyjeli
lanovkou
na
Petřínskou
rozhlednu, zasmáli jsme se
v zrcadlové síni a pokračovali
jsme na Pražský hrad. Po
prohlídce katedrály sv. Víta a
Zlaté uličky jsme se přesunuli
na Staroměstské náměstí a
Josefov. Po únavném dni jsme
měli rozchod a zamířili do
Obrázek 6: Noční Praha. Zdroj: https://www.bing.com/images/search.
nákupního centra. Ten samý
den jsme ještě vyrazili zhlédnout noční Prahu.
Poslední den jsme si prohlédli pražskou ZOO a namířili k domovu. Výlet
byl velice krásný a budeme mít na co vzpomínat. Děkujeme panu učiteli
Smékalovi za to, že jsme ušli každý den asi 20 km.
9. třída
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Sedmáci na skok ve středověku
20. dubna se žáci sedmého ročníku zúčastnili animačního
programu Život ve středověku v Muzeu Vyškovska. Seznámili se
životem na vesnici, ve městě a na hradě, mj. si
udělali malou módní přehlídku tehdejšího
oblečení. Dále si vyzkoušeli psaní brkem, ověřili
si své poznatky pomocí pracovního listu
a na závěr se přesunuli do dílničky, kde
si většina vytvořila svůj vlastní štít.

se

Obrázek 7: Ilustrační obrázek, zdroj:
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/14/20/26/writing1043622__340.png

Mgr. Lenka Tomanová

Nejaktivnější žák 2017/2018
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v sále KD v Pustiměři uskutečnilo vyhlášení
„Nejaktivnějšího žáka“ za
školní rok 2017/2018. Žáci
od 3. – 9. ročníku byli
oceněni
za
úspěchy
v olympiádách,
za

Obrázek 8: Děti si k vyhlašování soutěže „Nejaktivnější žák „ připravili
bohatý doprovodný program. Foto: Jiří Pilát.

jednotlivé předměty a za aktivity.
Dále byli oceněni nejlepší sportovci a ředitel
školy předal putovní pohár a sladkou odměnu
nejsportovnější třídě. I letos byla vyhlášena Cena
starosty, pro kterou si na pódium přišel žák 9. třídy
Martin Heimerle. Celá akce byla provázena
hudebním a tanečním vystoupením žáků naší školy.

Obrázek 9: Cenu starosty získal Michal
Heimerle. Foto: Jiří Pilát.

Mgr. Irena Znojová
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Ukázka policejní techniky
Dne 17. 4. 2018 pro nás tatínci dětí z MŠ, kteří pracují u policie, připravili
se svými kolegy krásné dopoledne plné zážitků. Po svačince děti s nadšením
vyrazily na fotbalové hřiště, kam postupně přijely různé policejní vozy. Ty si
mohly děti nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Mohly se posadit do policejního
auta, do policejního vozu na měření rychlosti, do auta na vyšetřování dopravních
nehod, na policejní čtyřkolku i motorku. Všechny vozy děti poctivě otestovaly
včetně všech houkaček a stěračů. Proběhla i znalostní soutěž z bezpečnosti
silničního provozu a poznávání dopravních značek. Děti si zvídavě prohlédly
policejní zbraně, techniku
a neprůstřelné vesty. Jako
odměnu každý dostal
reflexní pásek na ruku,
policejní
pexeso
a
omalovánku.
Největší
dárek si děti odnesly do
školky – knížku „Policejní
pohádky.“ Kniha je plná
příběhů
s ponaučením.
Stala se naší oblíbenou
četbou před odpočinkem.
Obrázek 10: Děti si vyzkoušely veškerou techniku. Foto: Lenka Hůlková.

Ještě
jednou
děkujeme

moc
za

zorganizování této akce.
Mgr. Lenka Hůlková, učitelka MŠ

Třídění s krysou Belisou
V měsíci květnu v našich MŠ proběhl projektový týden na téma Ekologie
– třídění odpadu. Děti se během tohoto týdne dozvěděly, kam se který odpad
třídí a proč je jeho třídění důležité. Děti už také vědí, že je některý odpadový
materiál dále využitelný, ať už pro další zpracování nebo v různých výtvarných
technikách.
8

Během tohoto týdne nás navštívila Brněnská nezisková organizace
Rezekvítek se svým naučným programem „Třídění s krysou Belisou.“ Tato

Obrázek 11: děti z horní školky pozorně sledovaly výklad o
třídění odpadu. Foto: Lenka Hůlková.

Obrázek 12: Třídit se učily i děti z dolní školky. Foto: Terezie
Schierová.

organizace se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody, prohlubuje
vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí. Pomocí praktických ukázek a her si
děti prohloubily své znalosti a dovednosti. Děti se s krysou Belisou loučily se
slovy, že i ony budou určitě třídit, protože kolem sebe chtějí mít čisto a pořádek.
Mgr. Lenka Hůlková, učitelka MŠ

Rozloučení s předškoláčky
21.06.2018 jsme se rozloučili s našimi předškoláčky, budoucími
prvňáčky. Rodiče připravili pro děti pohádkovou stezku – děti sbíraly ztracené
korálky princeznám, s Patem a Matem plnily pracovní úkoly, čekaly na ně i

Obrázek 13: Rozloučení s předškoláky. Foto: Josef Střítecký.

9

úkoly ekologické a sportovní. Velkým zážitkem pro děti byla ukázka práce s
pejskem.
Nakonec jsme se všichni sešli na fotbalovém hřišti, kde děti dostaly
drobné dárečky a společně jsme si opekli špekáčky.
Děkuji rodičům a dětem přeji pěkné prázdniny.
Taťána Ambrosová

Berle ve škole
Vy si myslíte, že berle neřádí ve škole. Tak to se teda šíleně pletete.
Bohužel řádí a zrovna u nás ve škole. Berle školní se projevují jako každá jiná
nemoc, jenže tyhle berle jsou poněkud jiné. Představte si
to, že polovina žáků tu nemoc dostala, včetně mě. Ty berle
jsem nosila 3 měsíce v kuse, děsná otrava. Byly žlutě
zbarvené a kousavé, za den mi snědly celý šuplík ponožek.
Tak se mi nedivte, že jsem celé 3 měsíce chodila s jednou
roztrhanou ponožkou. Mamka mi každý den kupovala
nové ponožky a za hodinu byly fuč. Naštěstí se mi noha
brzo uzdravila a už jsem mohla berle vyhodit. Ostatní žáci
se nějakým kouzlem vyléčili taky. No a poučení pro vás:
POZOR NA ŠKOLNÍ BERLE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Proti této
nemoci berte PARALEN.
Karolína Šťastná a Klára Kohoutková, 6.A

Prázdniny
Slunce svítí, bazén volá,

Chodit večer pozdě spát

Teď už je to realita,

konečně nám končí škola.

A u toho se pořád smát

Pro nás je to priorita.

Já chci prostě prázdniny

Po škole jít hnedka ven,

a dělat jen blbiny.

„ach jo, to byl pouze sen“.

Lucie Jelínková, Eva Školařová, 6.A

S dětmi naší MŠ a ZŠ
První akcí, již pořádala Obec ve spolupráci s místní MŠ a ZŠ byl ples.
Příjemný večer doplnilo překrásné taneční vystoupení žáků místní MŠ a ZŠ.
10

Žáci deváté třídy nacvičili se svou učitelkou
pěknou polonézu. Nejpěknější bylo, že se tito
teenageři dokázali celý večer příjemně a
slušně bavit spolu na sále. Na návštěvníky
čekala bohatá tombola.
Začátkem roku, 27. 2. a 2. 3. 2018
navštívila knihovnice s knihami děti přímo
v mateřské školce jak horní, tak dolní. Po
pohádce se děti probíraly knihami, prohlížely
si obrázky a o některý z nich jsme si i povídali.
V předvečer Velikonoc jsme ve škole
navštívili Jarmark, který škola pravidelně
pořádá. Děti budovu vyzdobily jarními
17: Žáci deváté třídy předvedli pěknou
dekoracemi, spolu se svými učiteli připravili i Obrázek
Polonézu. Foto: Anna Hrozová.
doprovodný program, s rodiči občerstvení.
Mohli jsme si zakoupit spoustu velikonočních dekoračních předmětů, které nám

Obrázek 16: Děti tančily celý večer. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 15: Děti si prohlížely knížky - horní školka.
Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 14: Děti si společně "četly" v knihách - dolní
školka. Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 19: Pro návštěvníky Jarmarku si děti připravily spoustu drobných velikonočních dekorací. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 18: Na návštěvníky jarmarku čekala i spousta dobrot. Foto: Anna Hrozová.

děti připravily.
Děvčata vyjádřila svůj vztah k těmto svátkům verši:
Velikonoce

Velikonoce

Moje milá slepičko,
snes mi jedno vajíčko.
Chlapcům musím nějaké dát,
abych v klidu mohla spát.
Chlapce vidím proutí trhat,
ze zahrady na ně budu mrkat.
Sestra se jich hodně bojí,
ale do Vánoc se jí bolístka zahojí.
Eliška Marvanová, 4.A

Velikonoce už jsou tady,
sníh nám roztál ze zahrady.
Proutí velké jako žebřík,
z toho bude pomlázek!
Teď mi zbývá kousíček,
namalovat pár vajíček.
Pak jen nachystám stužky,
Pak jen nachystám stužky,
Kristýna Perju, 4.A
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V mateřské školce jsme mohli zhlédnout výsledky zajímavé akce nazvané
Recyklohraní v MŠ. Z krabic a pet lahví
vyrobili strašidelný hrad a robota. Bylo to
moc pěkné.
Pasování prvňáčků
Obě třídy prvňáčků byly pasovány
na malé čtenáře. Děti prokázaly svoje
čtenářské schopnosti, a tím napomohly

Obrázek 20: Děti se svými učitelkami vyrobily z
krabic a pet lahví Robota - dolní školka. Foto. Anna
Hrozová.

Obrázek 22.: Pasování malých čtenářů třídy 1.B, třídní učitelka Mgr. Hana Suchá. Foto. Ilona Šťastná.

Obrázek 21.: Pasování malých čtenářů třídy 1.B, třídní učitelka Mgr. Hana Suchá. Foto. Ilona Šťastná.
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osvobození princezny. Rytíř Zdeněk je pak pasoval na malé čtenáře. Bylo vidět,
že se jim jejich učitelky poctivě věnovaly.
Nejlepší žák
V sokolovně jsme se zúčastnili vyhlášení celoroční soutěže Nejlepší žák.

Obrázek 24: Oceněným žákům blahopřáli jejich učitelé. Foto: Jiří Pilát.

Oceněných byla spousta. Děti si připravily bohatý
doprovodný program.
Čtenářská soutěž
Letos proběhl další ročník čtenářské soutěže,
kterou
pořádá
obecní
knihovna
spolu s místní ZŠ.
Koordinátorem
spolupráce je Mgr.
Jiří Bubeník, který ji
ve
spolupráci
s učiteli
českého
jazyka
vyhodnotil
v rámci celé školy. Při pasování na nejlepšího
čtenáře nás děti seznámily s hrdinou z knihy,
která je nejvíce oslovila. Poté je rytíř Zdeněk
slavnostně pasoval.
Obrázek 23: Pan ředitel Mgr. Miroslav
Zourek ocenil celoroční úsilí žáků
školy. Foto: Jiří Pilát.

Obrázek 25: Třídní učitelka oceněné 2.A Mgr.
Alena Veselá.
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VÝSLEDKY ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.-7.
5.-7.
5.-7.
8.
9.
10.
11.
12.-15.
16.
17.
18.-19.
20.-21.

JMÉNO

TŘÍDA
8.
2.B
2.A
4.B
4.B
2.B
2.B
4.A
3.
2.A
6.A
2.B
2.B
5.
5.
6.A
4.A
2.B
3.
4.B
6.A

Jana Oujezdská
Sabina Hladíková
Eva Pourová
Karolína Greplová
Karolína Jelínková
Ema Smejkalová
Zuzana Kostihová
Jakub Kosnovský
Justina Hudečková
Kristýna Vejpustková
Nela Krejčiříková
Tomáš Provazník
Felix Hanák
Kristýna Hladíková
Lucie Mrázová
Eva Školařová
David Štulo
Natálie Výmolová
Nelly Bačovská
Lukáš Provazník
Nikolaos Spáčil

POČET BODŮ
442
172
153
150
120
120
120
116
105
102
95
90
90
90
90
70
67
65
65
60
60

Vítězná třída: 2.B (6 x umístění mezi nejlepšími), soutěž vyhodnotil Mgr. Jiří
Bubeník, zástupce ředitele ZŠ a MŠ 6. 6. 2018
.

Obrázek 26: Třída 2.B získala nejvíce bodů ve čtenářské soutěži. Foto: Jiří Pilát.
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S žáky a učiteli naší ZUŠ
V právě skončeném školním roce jsme se mohli s našimi dětmi, které
navštěvují místní detašované pracoviště Ivanovické ZUŠ, setkat a sledovat jejich
pokroky ve hře na hudební nástroje při přehrávkách ve svých třídách a na
společném jarním
koncertě k poctě
našich maminek.
Slyšeli
jsme
překrásné skladby
v podání
absolventek
ze
Obrázek 28: Výstavky prací našich dětí se stále
obměňují. Foto: Anna Hrozová.

tříd

manželů
Obrázek 30: Učitelé popřáli svým žákům.
Foto: Anna Hrozová.

Kreisových. I ostatní žáci se velice snažili.
Svými výkony děti vháněly rodičům slzy do očí.
Některé z nich jsme slyšeli i přímo v Ivanovicích
na Hané, jsou to
žáci, kteří navštěvují
obory
vyučované
pouze na hlavním
Obrázek 27: Děti chodí do hodin i do Ivanovic
na Hané. Foto: Anna Hrozová.

pracovišti.
Ve výtvarném

oboru jsme mohli sledovat vývoj výtvarných
dovedností
na
výstavkách
v Obecní
knihovně
v Pustiměři.
Děti kreslily
Obrázek 31: Děti malovaly na téma Podzim.
Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 29: Děti se plně soustředily na
hru. Foto: Anna Hrozová.

často

obměňovaných

například na

téma
Podzim,
Olympiáda
v Korei,
Čarodějnice, nejčastěji však na volné téma
16

Obrázek 32: Děti malovaly čarodějnice. Foto:
Anna Hrozová.

podle vlastního výběru, společně vyrobily Karlův most s Prašnou bránou, letadlo
a pejsky, i ty si můžeme prohlédnout v knihovně.
Na závěr školního roku byla uspořádána společně s Obecní knihovnou v
Pustiměři již podruhé výtvarně – historická vycházka.
Počty žáků a rozložení odborností ve třídách učitelů hudebního oboru
odpovídá loňskému roku. Celkem spolu navštěvujícími výtvarný obor má
pracoviště asi 150 žáků. Pokud by se chtěli zájemci přihlásit do obou oborů nebo
jednoho z nich, přihlášku najdou na internetových stránkách školy nebo u jejího
ředitele Mgr. Kamila Sedláka.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Koloběžkiáda 2018
V letošním roce se konal první
ročník závodů dětí všech věkových
kategorií na svých vozidlech v Koutě.

Obrázek 35: Děvčata stanoviště před začátkem
závodu než se rozešla na svoje stanoviště.
Foto: Anna Hrozová.

Na první pokus se závody
musely kvůli deštivému počasí

Obrázek 34: Před startem. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 33: Pro děti byla připravena překážková dráha, na níž mohly vyplnit čas mezi závody. Foto: Anna Hrozová.
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odložit. Druhý pokus však byl více než vydařený.
Děvčata z MC Pustiměř si ve spolupráci s SDH Pustiměř pro děti

Obrázek 36: Děti se zapsaly v hasičské zbrojnici. Foto: Anna Hrozová.

připravila různě náročné trasy. Děti všech věkových skupin se mohly přihlásit
s vozítky, na nichž se jim nejlépe jezdí, tedy nejen kola, ale i koloběžky,
odrážedla apod. Nejsilněji byla zastoupena kategorie nejmenších dětí. Poté, co
se zapsaly u příjmu v hasičské zbrojnici, vyrazily na obhlídku závodních drah.
Jakmile udeřila hodina „H“, děti se postavily na start. Všechny závodily
jako o život.
Po závodě na ně čekala překážková dráha, tetovačky, malování na asfaltu.

Obrázek 38: Nejmenší na startu. Foto: Anna
Hrozová.

Obrázek 37: Rodiče koučovali svoje děti. Foto: Anna Hrozová.

Odpoledne probíhalo v družné zábavě. Děti odcházely domů spokojené a
se spoustou drobných odměn.
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Děvčata z MC Pustiměř připravila pro děti i soutěže v areálu působení
Fotbalového klubu Pustiměř poslední
den v dubnu, kdy naši fotbalisté stavěli
„Máju“. Děti i tam osvědčily svoje
znalosti i pohybové dovednosti. Měly
tam připravený i skákací hrad, který
hojně využívaly. I tady vládla pohoda.
Pro děti byly nachystané špekáčky
k opékání zdarma, pro dospělé fotbalisti
grilovali výborné stejky a uzeniny.
Obrázek 39: Děti si před startem malovaly na asfaltu. Foto:
V družném rozhovoru a při
Anna Hrozová.
dobrém soustu nikdo nespěchal domů.

Upozornění: MC Pustiměř zve na akci na Bazárek: Podzim – Zima, který
se koná 21. – 23. září 2018.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Hasičské jaro 2018
V letošním květnu jsme mohli dvakrát fandit našim mladým hasičům
v domácím prostředí na hřišti za hasičskou zbrojnicí. Poprvé to bylo v soboru12.

Obrázek 40: Nástup mladých hasičů před začátkem okresní soutěže. Foto: Anna Hrozová.
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května 2018 v okresním kole hasičské soutěže. Do Pustiměře přijela spousta
družstev. Čekaly na ně perfektně připravené dráhy jak překážkové, tak pro
štafetu i útok. Podruhé to bylo o dva týdny později v sobotu 26. 5. 2018, kdy se
konal další ročník Memoriálu Františka Kaplánka.
Musíme uznat, že obě akce byly pečlivě připravené. Závody probíhaly
plynule.
Družstva se
bez
zádrhelů
střídala, a
pokud
se
objevila
nečekaná
situace,
hasiči byli
Obrázek 41: Malí hasiči si zkontrolovali každý závit. Foto: Anna Hrozová.
natolik
pohotoví, že brzy zjednali nápravu.
Všichni závodníci se odpovědně připravovali na svých postech,
zkontrolovali si každý závit, polohu hadic, funkci stříkačky… napočítali si
kroky. Závodili ze všech sil., bez rozdílu kategorie i družstva. Nedopadlo vždy
všechno, jak si
přáli, ale to nijak
nesnižuje jejich
výkon.
Celý školní
rok se poctivě
připravovali na
svou
soutěžní
sezónu.
Odpovědně
se
účastní
všech
závodů. Trpělivě
čekají a na ně
přijde řada, ať
Obrázek 42: Starosta SDH Pustiměř Jan Suchý rozdává posldní instrukce před
prší nebo pálí
závodem. Foto: Anna Hrozová.
slunce. A jejich
úsilí přineslo letos na jaře i zajímavé výsledky:
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Obrázek 43: Mladší vyrážejí na start hasičské štafety. Foto. Jiří Pilát.

Dorostenci se v krajské soutěži neztratili a získali třetí místo. Také v
Husovicích byli 3. Z Velešovic a Ivanovic na Hané přivezli 1. místo starší žáci
v útoku a z Kroužku starší žáci A 2. družstvo B bylo 5. a přípravka 3. v
požárním útoku, v okresním kole v Pustiměři si Pú doběhli při štafetě CTIF
s překážkami pro
6.
místo.
Z okrskové
soutěže
v Drysicích
si
dorostenci přivezli
2. a dorostenky 1.
místo, z Lulče
družstvo Pustiměř
A 1. a B 3. místo
v požárním útoku,
u
nás
na
Memoriálu
Františka
Obrázek 44: : Hasiči si prohlížejí spolu se zástupci Obce nový automobil. Foto: Jiří Pilát.
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Kaplánka získali 4.

místo mladší B a 6. mladší A, 5. místo, přípravka 3. místo v útoku a Pustiměř A
ve štafetě. Z Hostěrádek-Rešova z nočních závodů přivezly dorostenky 3.
místo, v Hlubočanech Filip Vitásek vybojoval 4. místo za překážkový běh,
v Dražovicích přípravka 4. místo, v požárním útoku družstvo Pustiměř A a
mladší A 3. a Pustiměř B 4. místo, v Radslavicích dorostenky 4. místo, z
Topolan dovezli 4. místo Pustiměř B a v lize dorostenky 5. místo, z Drnovic za
štafetu 4. a z Hlubočan v lize dorostenky 5. místo.
Letošní rok přinesl našim hasičům i nové hasičské auto DA-L1Z
k přepravě osob na soutěže apod., které převzali do svého vozového parku 20. 6.
2018. Získali ho z dotací Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje a
z prostředků Obce Pustiměř.
Blahopřejeme všem závodníkům i jejich instruktorům bez rozdílu
kategorie k vytrvalosti a trpělivosti, se kterou se znovu a znovu vracejí za
závodní dráhu, a mnoho kilometrů bez nehody v novém automobilu.
Podrobnější
a
přesnější
informace
najdete
na:
https://www.facebook.com/SDH-Pustiměř-136840606413894/videos/¨.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Chovatelské dopoledne

Obrázek 45: Zázemí vytvořené pro hodnocení králíků. Foto: David Petržela.

Základní organizace ČSCH Pustiměř uspořádala v sobotu 30. 6. 2018
v areálu fotbalového hřiště stolní hodnocení králíků. Každý z členů si dovezl svá
zvířata, která byla postupně ohodnocena. K vidění byli králici ze všech skupin
22

podle velikosti, celkem jich bylo 32. Velká
plemena
byla
zastoupena
Belgickými obry divoce zbarvenými a Moravskými modrými králíky chovatele
Jaroslava Konečného. Střední plemena představovali králíci Činčily velké
chovatele Jiřího Školaře, dále Velcí světlí stříbřití chovatele Romana Zbořila a
Novozélandští červení Františka a Davida Petrželových. Malá plemena byla
zastoupena králíky Stříbřitými žlutými chovatele Miroslava Lamkaše a
Stříbřitými černými od Matěje Zbořila.
Nejvíce prohlíženými králíky mezi

Obrázek 46: Na obrázku vpravo naopak zakrslý
stříbřitý černý, který v dospělosti dosahuje váhy
okolo 1,3 kg. Foto: David Petržela.

návštěvníky byli zakrslí černí
stříbřití, které na ukázku dovezl
chovatel
David
Chalupa
Obrázek 47: Na obrázku vlevo Belgický obr, který váží
průměrně 7,5 kg. Foto: David Petržela.

z Vysočiny.
U jednotlivých zvířat se
hodnotí hmotnost, tvar těla, typ, srst
a v neposlední řadě jejich zdravotní
kondice a péče. Všechny tyto

Obrázek 49: Králíci čekající na své ohodnocení. Foto: David
Petržela.

kategorie jsou podrobně popsány pro
standardy jednotlivých plemen ve Obrázek 48: Průběh hodnocení jednotlivých plemen.
vzorníku plemen králíků. Hodnocení Foto: David Petržela.
probíhalo formou diskuse, kdy se chovatelé mohli seznámit s klady a zápory
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svých zvířat a nakonec jim bylo navrhnuto doporučené ohodnocení. Výsledky
byly celkově pozitivní, protože ani u jednoho králíka nebyla určena nějaká
z nepřípustných vad, která by na výstavě znamenala výluku - králík není
ohodnocen a je doporučeno vyřadit ho z chovu. Pro členy organizace byly tyto
informace velice přínosné, zvláště z hlediska
výběru jednotlivých zvířat na okresní, krajské,
případně i celostátní výstavy, kterých se chtějí v
letošním roce účastnit.
Touto přehlídkou králíků jsme chtěli

Obrázek 50: Návštěvníci z řad dětí. Foto:
David Petržela.

propagovat
chov
zvířat
jako
ušlechtilou zábavu přinášející radost a
zároveň
nalákat do
našich řad
další
chovatele,
zvláště ty
Obrázek 52: Členové ZO v Pustiměři. Foto: David
Petržela.
mladé. Na
tomto místě bych chtěl poděkovat všem členům
organizace, kteří se svou spoluprací podíleli na
přípravě této akce a obci Pustiměř za podporu naší
činnosti. Poděkování patří i návštěvníkům, kteří
51: Návštěvníci z řad dětí.
dorazili, i když je nutné podotknout, že vzhledem Obrázek
Foto: David Petržela.
k počtu obyvatel Pustiměře byla účast velice slabá.
Za ZO ČSCH Pustiměř, Ing. David Petržela.

Ze života včelařské organizace
Jan Alán, jednatel spolku, na Výroční členské schůzi (VČS) hodnotil stav
ČSV z. s. ZO Vyškov, která měla k 1. 1. 2018 126 členů, z toho 2
právnické osoby, 15 registrovaných včelařů a 9 neregistrovaných včelařů, 167
stanovišť a 1137 včelstev, včelařský kroužek, který má 7 členů a 11 včelstev na
třech stanovištích. Jednou z povinností člena spolku je účastnit se schůzí, hlavně
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výročních, a je čas se zamyslet, zda by nebylo vhodné vyloučit členy, kteří se
těchto informačních setkávání bezdůvodně neúčastní. Výbor navrhl, aby
členové, kteří dlouhodobě neplní ani základní
povinnosti, byli na příští VČS vyloučeni nebo
přeřazeni do kolonky "neorganizovaní včelaři".
Hlavním posláním včelařů i organizace jsou
zdravá
včelstva.
Z výsledků
vyšetření
včelstev je patrná kvalitní
práce jak chovatelů, tak i
zdravotního
referenta,
upozornil
na
velmi
vysoký výskyt
Varroa Obrázek 54: O medový den v ZOO
Destructor ve včelstvech koutku byl veliký zájem. Zdroj:
http://vcelari-zo-vyskov.cz..
díky vysokým teplotám a
rychlému rozvoji vegetace, z toho důvodu je třeba po
posledním
Obrázek 53: Vytáčení medu. Zdroj:
medobraní
http://vcelari-zo-vyskov.cz..
aplikovat kyselinu mravenčí. Výbor zajistí
léčiva i na rok 2019.
Včelaři byli i v tomto období velice
činorodí. V dubnu pořádali ve spolupráci s OÚ
Radslavice a MŠ
Radslavice
úspěšnou
včelařskou výstavu
a medový den se
ZOO
parkem
Vyškov. 18. a 19. Obrázek 55: Ochutnávka medu. Zdroj:
května
spolu http://vcelari-zo-vyskov.cz.
s ČSCH
Vyškov
připravili výstavu v areálu u vlakového nádraží, kde
maximálně využili přidělený prostor k propagaci
Obrázek 56: Patron včelařů sv.
Ambrož. Zdroj: http://vcelari-zovyskov.cz.

práce nejen dlouholetých chovatelů, spolu se
zahrádkáři Vyškov připomněli zásadní význam včel
v naší krajině. Expozici vidělo asi 350 lidí. Při všech
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osvětových aktivitách spolek celoročně spolupracuje s prodejnou Včelka. Do
budoucna by chtěli při ošetřování rostlin zviditelnit problematiku používání pro
včely nebezpečných a velmi nebezpečných látek. Najít vzájemně výhodné řešení
je velmi náročné.
Velice dobře se rozvíjí činnost včelařského kroužku. Na jaře mladí včelaři
absolvovali první prohlídky včel a připravili se na
včelařskou sezonu. Začali intenzivně trénovat
praktické dovednosti i teoretické znalosti potřebné k
účasti v soutěži "Zlatá včela", která se konala 5. 5.
2017 v Adamově. Karel Srna na ní obsadil 6. místo.
Kroužek mohou navštěvovat i děti z okolních obcí.
Stačí zajít s rodiči do SVČ Maják Vyškov kteroukoli
středu mezi 16.00 – 17.00 hodin. Vedoucí kroužku
Ing. Štefan Ondák je zapíše jako nové členy.
Informoval i o spolupráci se Štěrkovnami
Opatovice, s SOŠ a SOU Vyškov, Maják (DDM)
Obrázek 57: Expozice na chovatelské
Vyškov:
„Byla
podepsána
smlouva
mezi
výstavě. Zdroj: http://vcelari-zovyskov.cz
Štěrkovnami Mokrá a JmK na dotace pro náš
kroužek.“ Dále upozornil, že se připravuje panel s
tématikou „Včelaříci v Majáku". Př. Vašková, na níž leží největší zátěž při
pořádání výstav, navrhla, že si mladí chovatelé zaslouží větší prostor při
propagaci své činnosti na všech včelařských výstavách. Trvale práci mladých
připomíná
nástěnka:
„Práce
se
včelami“
na
balkonu
budovy Majáku.
Pokračovalo
celoroční
vzdělávání
včelařů. Na výroční schůzi
Jiří
Forna
přítomné
seznámil s desinfekčním
přípravkem BEE-SAFE k
ošetření a desinfekci úlů a
nářadí, objednalo si ho
zatím 11 včelařů. MVDr. Obrázek 58: Expozice na chovatelské výstavě. Zdroj: http://vcelari-zo-vyskov.cz
Jiří Žák připomněl činnost
republikového výboru a problémy s Včelpem. Jako poslední vystoupil Mgr.
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Marek Javora s příspěvkem „Historie a včelaření na Drahanské vrchovině“. 11.
5. 2018 informovala o vývoji situace v procesu jednání smluvních stran o
prodeji podílu společnosti Včelpo, spol. s r.o. Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z. s.: „Petr Vydra nabídku odmítl pro výši závazků
přesahující jím akceptovatelnou hranici. Probíhá další jednání.“
27. 5. začala v 10.00 hod. v ZOO parku Vyškov přednáška na téma
„Šlechtění matek". 12.45 hod. všichni společně
dinovláčkem odjeli do Dinoparku, kde od 13.00 hod.
Ing. Vaverka přítomné seznamoval s posledními
novinkami v tomto oboru včelařské činnosti.
Pro nejbližší období spolek připravuje na 23.
září 2018 zájezd na farmu Košec Zátky u
Opavy s přednáškou Racionalizace chovu včel,
další přednáška bude 13. 9. 2018 v hotelu Dukla ve
Vyškově. Mgr. Solčanský připomene Anatomii,
biologii a fyziologii včely medonosné a př. Petr
Příkazský 23. 11. v KKD Vyškov nás seznámí s
včelími produkty a apiterapií. V dubnu začal kurz
Obrázek 59:Expozice na chovatelské
pro začínající včelaře spolu se ZOO parkem Vyškov, výstavě. Zdroj: http://vcelari-zovyskov.cz.
ukončen bude v září 2018, vede ho Ing. Peloušek.
10. listopadu se včelaři setkají se svými sponzory v hotelu Dukla, zváni
jsou i zástupci všech obcí, které chov včel podporují.
Zástupci organizace připomínají, že v prosinci proběhne fumigace
včelstev aerosolem. Od 1. 1. 2018 odpadá včelařům povinnost hlásit do 28. 2.
stanoviště svých včelstev na obecní úřady, protože je k dispozici jejich
elektronická databáze.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Zdroj: http://vcelari-zo-vyskov.cz

Fotbalový klub Pustiměř
Dobrý den vážení spoluobčané,
fotbalový klub FK Pustiměř zakončil na konci června svoji další
fotbalovou sezónu. Lze říci, že fotbalový ročník 2017-2018 byl po sportovní
stránce úspěšný a malí i dospělí fotbalisté tak navázali na sezóny minulé.
A mužstvo dospělých skončilo na 6. místě tabulky okresního přeboru, B
mužstvo dospělých na 2. místě tabulky IV. třídy, mladší žáci obsadili 4. místo
v tabulce okresního přeboru a výkony družstev mladší a starší přípravky byly
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konkurenceschopné jejich soupeřům v soutěži, kde se oficiální tabulky nevedou.
Zapálení pro hru a radost z fotbalu jsou však v těchto věkových kategoriích
řazeny vysoko nad samotné výsledky. Alespoň by tomu tak mělo být.
V A mužstvu dospělých došlo v průběhu celé sezóny k dalšímu
výraznému věkovému omlazení. Po návratu Daniela Martíneze a Jana Pospíšila
z MFK Vyškov, kteří se do svého mateřského klubu vrátili již v sezóně 20162017, je postupně doplnili i Ondra Nohel a David Kudýn. Spolu s Tomášem
Hlobilem, kterého klub získal taktéž z MFK Vyškov, ideálně zapadli do
základní sestavy mužstva a podporováni zkušenými matadory jako Michael
Smejkal, Tomáš Kubíček, či Jan Kotulán, odehráli v celkovém hodnocení velice
kvalitní fotbalovou sezónu. „Mužstvo má nový náboj, a pokud setrvá ve stejném
složení, má před sebou slibnou budoucnost“, řekl po skončení sezóny trenér
mužstva Pavel Holub.
B mužstvo dospělých bylo před začátkem nového soutěžního ročníku
posíleno o některé hráče z A týmu, kteří v prvním mužstvu ukončili svoje
působení. Zejména Marek Rozehnal a Petr Spodný přinesli do hry, díky jejich

Obrázek 60: Horní řada zleva: Karel Votava-trenér, Tadeáš Jelínek, Martin Trávníček, Lukáš Olejník, Michal
Červík, Michal Jelínek-trenér. Dolní řada zleva: Tomáš Klimeš, Robert Dunka, Ondřej Oprchal, Ondřej Jelínek.
V popředí: Lukáš Votava. Chybějí: Daniel Gottvald, Vojtěch Šafář, Robert Pokiser.

zkušenosti, potřebný klid a hra celého týmu se pak odrazila i výsledkově.
Mladší žáci se ve své premiérové sezóně v systému 7+1 představili ve
velice dobrém světle. Pod vedením trenérů Michala Jelínka a Karla Votavy
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„ukořistili“ kluci 4. místo tabulky okresního přeboru, kdy se před nimi umístila
družstva Vyškova B, Rousínova a Slavkova. Družstvo mladších žáků se také ve
fotbalových přestávkách aktivně zúčastňovalo fotbalových turnajů. Absolvovalo
dva halové turnaje v Drnovicích. V prvním z nich se umístilo družstvo na 2.
místě, ale ve druhém turnaji kluci propadli a skončili poslední. I tak byla
uplynulá sezóna hodnocena velice pozitivně. Nejlepším střelcem týmu se stal
Robert Dunka.
Starší přípravka
„S celkovým výsledkem v sezóně jsem nadmíru spokojen, neboť oproti
předchozímu ročníku jsme zaznamenali soutěžních úspěchů mnohem více. Škoda
jen, že jsme více těch vyrovnaných zápasů nedotáhli k bodovému zisku“,
hodnotil uplynulou sezónu trenér Petr Snídal. Se svými kolegy Lukášem
Zahradníčkem a Milanem Rausem se podíleli na vedení družstva. Tým, s
celkovým ziskem 21 bodů za 6 vítězství, 3 remízy a 11 proher, obsadil "krásné"
osmé místo z 11 týmů. Soutěži opět jasně dominovaly týmy z Vyškova, Drnovic
a Ivanovic. Tým Pustiměře nastřílel 74 gólů a nejlepším střelcem se stal s 20
góly Michal Bárdy.

Obrázek 62: Horní řada z leva: Petr Snídal, Jan
Špičák, Matěj Emperger, David Výmola, Lukáš
Mazel, Marek Pospíšil, Lukáš Zahradníček; dolní řada
z leva: Lukáš Provazník, Michal Bárdy, Kristýna
Hladíková, Tereza Kostihová, Beáta Jurůjová,
Vojtěch Turcovský, brankář Jan Michálek.

Obrázek 61: Turnaj Drnovice -Trenéři: Lukáš
Zahradníček, Milan Raus; horní řada z leva: Tereza
Kostihová, Jan Špičák, Lukáš Mazel, Marek Pospíšil,
David Výmola, Michal Sedláček (Dědice); dolní řada z
leva: Jan Michálek, David Štulo, Patrik Pospíšil
(Dědice), Lukáš Provazník.

Podzimní část soutěže odehrála starší přípravka ve složení Jan Michálek,
který hrál na důležitém postu brankáře, v poli se pak střídali Michal Bárdy,
Matěj Emperger, Lukáš Mazel, Marek Pospíšil, Lukáš Provazník, Luděk Pour,
Jan Špičák, David Štulo, David Výmola, Kristýna Hladíková, Beáta Jurůjová a
Tereza Kostihová. V jarní části tým poté posílil na několik zápasů vyškovský
Jan Kotulán. „Především mě těší, že všechny tři hráčky s námi vydržely celou
sezónu, neboť těch nezdarů v jejich prvním fotbalovém roce bylo mnoho. I
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přesto se nevzdaly a bojovaly. Díky tréninkům se jejich herní projev hodně
zlepšil a nakonec přinesl i několik gólů z jejich kopaček“, liboval si trenér Petr
Snídal.
Mimo hlavní soutěž se tým zúčastnil celkem 4 turnajů. Velkého úspěchu
dosáhl na turnaji v Drnovicích, kde obsadil 3. místo.
Mladší přípravka
Tým mladší přípravky zahájil sezónu 2017/2018 pod vedením Ladislava
Štěbry a Milana Hoška. Velké poděkování patří i Jitce Ambrožové, která
trenérům aktivně pomáhala s organizací a svojí přítomností podporovala chod
týmu.
„Hodně si cením toho, že se nám povedlo hráčům vštípit to, že každý na
hřišti má své místo a svůj úkol. Družstvo začalo být mnohem kompaktnější a
hráči si uvědomili, že ne každý je útočníkem. Ze všech prozatímních individualit
se začal utvářet tým“, konstatoval po sezóně trenér Ladislav Štěbra.

Obrázek 63: Stojící za hráči zleva: Milan Hošek - trenér, Ladislav Štěbra – trenér.
V popředí zleva: Kryštof Hošek, Martin Štěbra, Filip Ambrož, Sabina Hladíková, David Ambrož a Jakub
Ambrož.

Podzimní část sezóny absolvovali hráči Gabriel Ising, Jindřich Šafář,
Kryštof Hošek, Václav Vondráček, Tomáš Krejčí, Sabina Hladíková, Jakub
Štulo, Tomáš Provazník, Matěj Chludil, Zuzana Kostihová, Tobias Zakopal,
Martin Štěbra, Filip, Jakub a David Ambrožovi.
V zimní přestávce začalo družstvo trénovat intenzivněji v hale místní
školy a tým se zúčastnil několika turnajů v Nezamyslicích. Jedno třetí, tři druhá
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a jedno první místo dodaly hráčům tolik potřebné sebevědomí k očekávaným
bojům do jarní části sezony.
Jarní část už probíhala v odlišnějším duchu, než podzim. Výsledky ze
soutěžních utkání už vypadaly o mnoho příznivěji. Družstvo se stalo
konkurenceschopným i favoritům soutěže. Odměnou byl lehký posun tabulkou
nahoru, i když se v této soutěži oficiální tabulky nevedou.
Pocitem zadostiučinění bylo vítězství v turnaji 1. ročníku Memoriálu
Zdeňka Janoštíka v Bezměrově, kde se kluci dočkali i ocenění jednotlivců.
Střelcem turnaje se stal Filip Ambrož a nejlepším brankářem byl vyhlášen
Martin Štěbra.

Zprávy z klubu
Výbor FK Pustiměř uspořádal v měsíci květnu další nábor mladých
fotbalistů, na který se přihlásilo a zúčastnilo se jej 7 dětí. Ty pak v dalších
týdnech absolvovaly čtyři tréninkové jednotky a v trénování budou pokračovat
zase po prázdninách.
Vedení FK Pustiměř chce poděkovat svým trenérům za obětavou práci
pro klub a zejména pro jejich svěřence. Poděkování také patří všem našim
příznivcům a partnerům, kteří nás podporují!!! Moc si toho vážíme!
Na závěr chci jako předseda FK Pustiměř všechny spoluobčany ubezpečit,
že FK, přes všechny překážky a negativní okolnosti, pokračuje ve svojí činnosti
i nadále. Má stále zájem fungovat. Přál bych si, aby byl FK ostatními
spoluobčany vnímán pozitivně a naopak, aby si jejich případné spolupráce a
přízně vážil. Je nutné respektovat své okolí. Také je mým velkým přáním, aby i
nadále neustupoval v tom, čeho chce v budoucnu dosáhnout. Aby nezatracoval
své vize, protože nejsou nereálné. A vůbec nejde o peníze! Ty jsou v tomto
momentě až na druhém místě. Jde především o to, pokusit se přesvědčit
konkrétní skupinu našich spoluobčanů, aby se konečně zamysleli nad svými
postoji, které našim dětem jednoznačně brání rozvíjet své volnočasové aktivity,
či zásadně zužují spektrum toho, co všechno by mohlo být pro naše děti a nejen
pro ně, do budoucna přínosem.
Stále věřím nebo chci věřit, že se to podaří.
Na úplný závěr chci popřát všem našim spoluobčanům krásné léto,
hodně sluníčka a také pohodovou a radostnou tradiční Pouť. S vědomím
toho, že ne všechno je teď v naší obci zcela v pořádku a poslední měsíce
nepřinesly zrovna pozitivní ovzduší, přál bych si, aby spolu začali občané
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více komunikovat, hájili zájmy obce a občanů, mysleli pozitivně a snažili se
věci řešit s rozvahou a selským rozumem.
Mějte se hezky.
Za kolegy z FK Pustiměř, Pavel Holub, předseda.

Pustiměřští lezci mají nový talent
V neděli 3.6. 2018 se uskutečnilo již třetí kolo seriálu Moravského poháru
mládeže v lezení na obtížnost.
Závody proběhly na horolezecké
stěně Flash Wall v Olomouci. Na
závodě reprezentovala Pustiměřský
horolezecký oddíl Lucie Mrázová
v kategorii C dívky. V silné
konkurenci
šestnácti
dívek
vybojovala Lucie krásné 3. místo,
které ji v celkovém pořadí seriálu
Moravského poháru posunulo na
úžasné druhé místo z osmnácti
děvčat. Nutno podotknout, že
loňskou sezónu završila celkovým
dvanáctým místem z dvaceti devíti

děvčat. Tohoto obrovského pokroku dosáhla
svým pilným tréninkem pod vedením Ing.
Jana Kuchtíčka a bývalé vítězky seriálu
Moravského poháru mládeže Kateřiny
Spáčilové. Další závody ji čekají až po
letních prázdninách 8. 9. 2018 na venkovní
stěně v Ostravě, a po té poslední finálový
závod 6. 10. 2018 na nové stěně v Lipníku
nad Bečvou. Lucii ovšem budeme držet
palce, ať se jí zadaří i na zbylých dvou
závodech.
Ing. Jan Kuchtíček
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Mistrovský titul a český rekord pro Cibulkovy
Sourozenci Cibulkovi, závodící za oddíl sportovního lezení TJ Pustiměř,
měli skvělý závodní
víkend.
V sobotu
23. června se v Brně
uskutečnilo
Mistrovství České
republiky mládeže
v lezení
na
obtížnost.
Dvanáctiletý Šimon
Cibulka
obhájil
svoje
vítězství
z loňského roku a
v kategorii
U14
získal titul Mistr ČR

Obrázek 64: Simon Cibulka. Foto: Dalibor Cibula.

Obrázek 65: Tereza Cibulková. Foto: Dalibor Cibulka.

pro rok 2018. Jeho mladší sestra Anna
vybojovala postup do finále, kde
v českém žebříčku získala 8. místo mezi
staršími soupeřkami v kategorii U12.
V sobotu také závodila jejich
nejstarší sestra Tereza v Evropském
poháru mládeže v lezení na rychlost,
které
se
konalo
v italském
Mezzolombardu. Tereza je nejúspěšnější
česká závodnice a potvrdila to i na
evropské půdě. V Itálii dokázala během
jediného závodu třikrát posunout
nejlepší český čas na standardní
rychlostní cestě. I přes začínající nemoc
a závod probíhající v nočních hodinách
zde dokázala vybojovat 4. místo a byla
tak
nejúspěšnější
z českých
reprezentantů.
Mgr. Dalibor Cibulka
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TJ Pustiměř
Vážení sportovní přátelé,
TJ Pustiměř, z. s. se pravidelně presentuje především s oddílem lezců na
umělé stěně. V době prázdnin a dovolených se špatně donutí trenéři, aby napsali
články do zpravodaje.
Jen krátce. Kroužek lezců pod vedením Ing. Jana Kuchtíčka, Katky
Spáčilové a Petra Spáčila staršího mají pravidelné lezení - po. – st. – pá. od 15
hod. do 18 hod. Pro veřejnost jsou vyhrazeny úterky od 18 hod. – 20 hod. od
října do konce května.
Žactvo chodí trénovat pro zvýšení fyzičky a pro radost ze sportu. Všichni
nemusí být v soutěži a být vrcholoví sportovci. Pokud se zadaří, tak jako Danovi
Pospíšilovi, který se zúčastnil Moravského poháru v Příboru, tak je to jen dobře.
Velká gratulace za 4. místo. Nezbytný je i výcvik na skalách, který se prozatím
absolvoval 2x, a to v Lažánkách. Zapojil se i Danův táta, což vítáme, a tak by si
to náš spolek představoval, že se zapojí rodiče nebo prarodiče.
Vrcholový sport v lezení celé roky vede rodinný tým Cibulkových.
Nenacházíme slov poděkování za výsledky jak v Evropě, tak v ČR, a to
v několika disciplínách. Umístěním a články se často setkáváme ve
Vyškovských novinách. Přesný výpis výsledků vypíše instruktor Mgr. Dalibor
Cibulka. TJ spolek tak děkuje trenérům, instruktorům a rodičům za pomoc a
podporu v tomto nelehkém sportu.
Rekreační oddíl pro základní cvičení mládeže pod vedením Miroslava
Raclavského je velmi oblíbený a schází se každou středu od 16 hod. do 18 hod.
Počet mládeže se navyšuje a za to jsme moc rádi. Základní cvičení na nářadí a
také pořadové cvičení, dále míčové hry rozvíjí žactvu prostor pro další sporty,
který si do budoucna vybere. Kromě středy se žactvo podle svých možností
schází v neděli, kdy podle ročního období jezdí na kolech do přírodních
koupališť, a zimní sporty jsou oblíbené, a to jak bruslení, tak sáňkování
s padákem. Branné závody v přírodě a turistické vycházky s oddílem turistiky se
konají téměř každou neděli.
Oddíl lukostřelby je zájmová činnost a kdo má zájem z mládeže, tak si
může přijít vyzkoušet střelbu z luku každé úterý od 14.30 hod. do 18 hod. na
fotbalové hřiště.
TJ Pustiměř, z. s. pravidelně provádí revizi na svém majetku a také
v letošním roce se doplňují borháky na stěně a jiné. Vynakládáme nemalé částky
jak na majetek, tak na žactvo. Po 12 letech dohadování dostal náš spolek od
Obce Pustiměř na činnost mládeže finanční prostředky.
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Závěrem děkujeme funkcionářům především ve výboru našeho spolku,
bez kterého by činnost spolku nebyla možná. Vše se nedaří, jak bychom si přáli.
Především celé roky /od r. 2006 /, kde po předání majetku na Obec máme ve
smlouvě mezi obcí a TJ, že se vybuduje na fotbalovém hřišti občanské vybavení
pro děti a mládež. Není možná domluva ze strany obce. Nezbývá nám nic jiného
než počkat po volbách, zda bude na radnici vstřícnější rada a zastupitelstvo.
Navíc, když čteme v novinách, že i v Radslavicích vybudovali u fotbalového
hřiště sportoviště, o to nás to více mrzí, že v Pustiměři to nejde! Také není
možná domluva s FK a Obcí, aby prostor u fotbalového hřiště byl otvírán od jara
do podzimu a přes prázdniny pro nezařazenou mládež, kteří jen tak si chtějí zajít
/začutat/. Roky slibuje pan Holub, jak vytvoří podmínky na hřišti, ale i v tomto
roce opět žádná změna.
Přestože část pozemků vlastní TJ, tak nemáme možnost již nařizovat, jak
a kdy bude rozvrh hodin na hřišti, protože část vlastní obec a dvě hřiště má
pronajatá FK. Nejmenší prostor, který máme k dispozici pro naše oddíly, rádi
nabídneme. Ve Vyškově jsou všechna školní hřiště otvírána pro veřejnost a u
nás je opak pravdou. ! !
Vážení občané obracíme se především na nové obyvatele obce, kteří mají
zkušenosti v jakémkoliv sportu, a byl by zájem pracovat s mládeží, tak se
prosím přihlaste do našeho spolku. Podmínky pro sportovní vyžití, dle našich
možností vytvoříme.
Podklady do zpravodaje dodal Ing. J. Kuchtíček, K. Spáčilová, M. Raclavský a E.
Judasová.
Příspěvek vypracovala E. Judasová.

1. pololetí roku 2018 v Obecní knihovně v Pustiměři

Obrázek 66: Tvoření s paní Simonou Koutníčkovou - králičí
rodinka. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 67: Tvoření s paní Věrkou Kučerovou. Foto:
Anna Hrozová.
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Knihovna nadále spolupracovala při všech svých akcích se Čtenářským
klubem Crhy a Strachoty
v Pustiměři. Dále spolupracuje
se ZŠ a MŠ Pustiměř, ZUŠ
Ivanovice
na
Hané,
detašované
pracoviště
Pustiměř,
paní
Věrkou
Kučerovou při tvořivých
odpolednech,
Simonou
Koutníčkovou
při
keramických kurzech, které i
Obrázek 68: Beseda s e spisovatelkou a cestovatelkou Šárkou Dankovou.
Foto: Anna Hrozová.

sponzoruje,

Tabulka akcí Obecní knihovny v Pustiměři v 1. pololetí roku 2018
9. 1. 2018
8. 2. 2018

28. 2. 2018
27. 2. 2018
2. 3. 2018
8. 3. 2018
22. 3. 2018
29. 3. 2018
29. 3. 2018

18. 4. 2018

19. 4. 2018
25. 4. 2018

7. 5. 2018
13. 5. 2018
15. 5. 2018
24. 5. 2018
1. 6. 2018
1. 6. 2018
11. 6. 2018
15. 06. 2018
20. 6. 2018

Kouzelný les pro ZŠ a MŠ.
Tvoření s Věrkou Kučerovou: kukaččí domečky s hnízdečkem vajíček - překrásná velikonoční
dekorace.
Kreslení podzim ZUŠ.
ZUŠ kreslili na téma Olympiáda v Korei.
Turnaj v dámě pod záštitou pana starosty. 1. Jakub Marvan, 2. Dominik Strouhal, 3. Jakub
Mišák.
S knihami v dolní školce.
S knihami v horní školce.
Keramické odpoledne se Simonou Koutníčkovou: Zaječí rodinka.
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
Výstavka keramických výrobků králičích rodinek vyrobených s paní Simonou Koutníčkovou.
Noc s Andersenem Na zelený čtvrtek jsme prožili noc v knihovně. Připomněli jsme si Hanse
Christiana Andersena, putovali jsme knihami, byli jsme na noční vycházce s otázkami, stezkou
odvahy a historickým minimem, hráli jsme různé hry, promítli si pohádky a došlo i na počítače,
ale až pozdě. Zábava měla spád, že jsme si ani nevzpomněli na nezbytnou fotodokumentaci.
Beseda s cestovatelkou Šárkou Dankovou Podívali jsme se spolu na fotografie, které paní
cestovatelka doprovodila vyprávěním a přečetla nám i ukázky ze svých knih. Prožili jsme
příjemné odpoledne.
Beseda s důchodci.
Virtuální fotbálek. Při zápasech hráčů na obrazovce i v reálu jsme prožívali napínavé chvilky.
Většina zápasů se rozhodovala až v posledních vteřinách. První byl Jakub Marvan, druhý Martin
Štěrba a třetí Dominik Strouhal.
Děti v ZUŠ kreslily čarodějnice.
Divadelní představení Kámen a bolest v brněnské Redutě.
Svátek matek se ZŠ a MŠ Pustiměř - Děti se pro svoje maminky naučily spoustu básniček,
písniček a tancování.
Jarní koncert s poctou našim maminkám se ZUŠ.
Pexesománie 1. Eliška Marvanová, 2. Jiří Pilát, 3. Jakub Marvan.
Pasování malých čtenářů 1b.
Pasování malých čtenářů 1a.
Výstavka výtvarných prací žáků ZUŠ – most s věží, letadlo a pejsci.
Výtvarně historická vycházka na hrad Melice.
Vyhlášení výsledků celoroční čtenářské soutěže.
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Ing. Jitkou Strouhalovou, ta také sponzoruje internetovou stránku, Mgr.
Milošem Nevřalou a Milanem Hynštem. Veškerá činnost proběhla za podpory
Obce Pustiměř.
Navštívili jsme také akce jiných organizací v obci. V sobotu 24. 2. 2018
jsme se bavili na plese, který
pořádala Obec s místní ZŠ a MŠ.

Obrázek 71: Starosta obce Mgr. Miloš Nevřala a
František Hroza uctili památku pruských občanů
padlých ve válkách. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 70: Občané položili květiny k pomníku padlých
sovětských vojáků. Foto: Anna Hrozová.

V předvečer Velikonoc jsme navštívili
tradiční Jarmark v základní škole. V pondělí 30. 4. 2018 jsme spolu s FK
Pustiměř postavili
„Máju“.
MC
Pustiměř
připravilo pro děti
soutěže. Také pro
ně
byly
nachystány
špekáčky
k opékání,
pro
dospělé
občerstvení
a
grilované dob roty.
V sobotu 12. 5.
2018 jsme fandili našim malým hasičům v okresním kole požárního sportu:
Mladí hasiči soutěžili ve čtyřech disciplínách v kategorii přípravky, mladších a
starších žáků. Naši mladší i starší žáci shodně obsadili 9. místo. Velikonoce i
letos se s nezbytnými ozdravnými nástroji vydali chlapci všech věkových
kategorií za svými děvčaty pro pomlázku.
Obrázek 69: Fotbalisti postavili "Máju". Foto: Anna Hrozová.
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V pondělí 7. 5. 2018 jsme si připomněli hrdinství nejen vojáků
osvoboditelů, ale i našich spoluobčanů v
druhé světové válce a v úterý 8. 5. 2018
73. výročí konce války. 12. 5. jsme fandili
dětem na okresním kole soutěže
v požárním sportu žáků a 26. 5. 2018 na
Memoriálu Františka Kaplánka. Děti
předváděly svoje umění s nejlepším
svědomím. 9. 5. 2018 jsme sledovali
Závody v Koutě. Děti všech věkových
skupin závodily na různých dětských
vozidlech. Byly pro ně připraveny i další
hry - překážková dráha, malování na
chodníku, tetovačky. Soutěž pro ně
připravilo MC Pustiměř. Užili jsme si
napínavé nedělní závody.

Obrázek 72: Obecní a školní ples. Foto: Anna
Hrozová.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Beseda s důchodci 19. dubna 2018
Děti z místní mateřské školky a základní umělecké školy předvedly krátký

Obrázek 73: Odpoledne proběhlo v družné besedě. Foto: Anna Hrozová.

kulturní program, byly velice šikovné. Předškoláčci obdarovali
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návštěvníky drobnými dárky, které vyrobili ve školce.
Starosta Mgr. Miloš Nevřala seznámil přítomné s vizemi činnosti Obce do
budoucna, přiblížili jsme si divadelní představení, které připravil Čtenářský klub
Crhy a Strachoty při Obecní knihovně v Pustiměři, prohlédli si fotografie z akcí,
které proběhly od minulé besedy, a nakonec jsme si zazpívali s harmonikou
Karla Maráka. Odpoledne proběhlo v družné besedě.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Divadlo v Pustiměři
Po vánočních prázdninách jsme si v knihovně zopakovali pohádku
Kouzelný les, abychom ji mohli předvést žákům naší ZŠ a MŠ. Když nadešel

Obrázek 74: Po vánočních prázdninách jsme si zopakovali pohádku Kouzelný les.

ten den – 9. ledna 2018, čekali jsme rušné hlediště plné rozjívených dětí, ale
stala se divná věc. V hledišti bylo ticho, že by byl slyšet padající špendlík. I
nejmenší předškoláci vydrželi v klidu představení sledovat.

39

Děti i dospělí pustiměřští ochotníci byli za svou snahu odměněni 24.
března 2018 jednodenním výletem do Brna. Jeli jsme vlakem. V Brně jsme se
podívali do podzemí na Zelném
trhu. Vyzkoušeli jsme si některé
mučící nástroje a dozvěděli se
mnoho zajímavostí ze života ve
středověkém Brně. Chvilku jsme
se prošli městem a pak jsme měli
domluvenou
prohlídku

Obrázek 76: Na "Svoboďáku".

Mahenova divadla. Pan Foretník nám ukázal
různá zákoutí nejen jeviště a hlediště, ale i
technického zázemí. Prohlédli jsme si pamětní
Obrázek 75: Pan Foretník vypravuje.

stěnu, kde visely fotografie
všech
významných
osobností, které v tomto
divadle
působily.
Nezapomněli jsme ani na
žárovku
Tomáše
Alva
Edisona. Putování divadlem
proložil spoustou zajímavých
historek z minulosti budovy i
ze života herců. Připomněl i
charismatickou
Vlastu
Fialovou.
Po
osvěžující Obrázek 77: Ve foyeru Maheonva divadla.
kávičce a limonádě jsme se
vrátili do divadla, kde jsme zhlédli představení Ostrov pokladů. Spousta
neuspořádaných beden na jevišti se v představení, aniž by změnila polohu,
změnila v efektní scénu. Domů jsme se vraceli všichni spokojení.
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Nejen pro naše herce jsme připravili zájezd do divadla. Pro všechny
spoluobčany jsme vypravili zájezd od brněnské
Reduty představení Kámen a bolest podle
stejnojmenného románu Karla Schulze o životě a
době Michelangela Buonarrotiho. Jednoduchá
scéna byla doplněna zajímavými světelnými
efekty, které perfektně podtrhly nosný text
představení. I toto vážné téma nás zaujalo a
z divadla jsme odjeli spokojení.
Obrázek 78: David Michelangela
Buonarrotiho, o němž román též pojednává.
Zdroj: http://www.ellejaybee.com/wpcontent/uploads/2017/05/IMG_37061024x1024.jpg.

Dalším představením, na něž se vypravíme je Piková dáma - 19. 9.
2018 v Mahenově divadle, na kterou se ještě můžete do 29. 7. 2018 přihlásit
v knihovně nebo kanceláři na OÚ v Pustiměři.
Foto: Anna Hrozová a Jiří Pilát.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Svátek matek
Mamince
Pro svou milou maminku
natrhám k svátku květinku,
přidám ještě přáníčko
v něm celé svoje srdíčko.
Nela Krejčiříková, 6. A
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U příležitosti Svátku matek v neděli 13. května 2018 pan starosta Mgr.
Miloš
Nevřala
všechny přivítal v
sále Sokolovny a
popřál
našim
maminkám hodně
radosti se svými
dětmi.
Žáci a
učitelé naší ZŠ a
MŠ si pro svoje
maminky
a
babičky připravily
pěkný program se
spoustou písniček,
básniček
a
tancování. Děti pracovaly s láskou a nadšením.Těšily se až ukáží svým milým,
co se ve škole naučily.
Obrázek 79: Rodiče se přišly podívat na svoje děti. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 80: Spousta princezen doprovodila tancem zpívající kovbojku pod bedlivým okem paní učitelky Mgr. Ireny
Znojové. Foto: Anna Hrozová.

Paní učitelka Mgr. Irena Znojová s dětmi prožívala každkou notu, každý
pohyb: „Slavnostní atmosféra v Kulturním domě v Pustiměři byla znát po celou
dobu vystoupení, při kterém se objevil nejen úsměv, ale i slzičky přítomných
maminek a babiček.“
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“Předškoláci i starší dětí ze " spodní školky" nacvičili se svými učitelkami
zpívanou pohádku "O
perníkové
chaloupce".
Zvlášť povedená byla
strašidelná čarodějnice v
podání Natálky Kubišové.
Děti z "horní školky si
připravily pro maminky
pásmo písniček a básniček.”

Obrázek 82: Děti si navzájem fandily. Foto: Anna Hrozová.

vysvětluje paní učitelka

Obrázek 81: Děti z dolní mateřské školky předvedly pohádku O perníkové chaloupce. Foto: Anna Hrozová.

Jana Heimerlová:
”Maminkám a všem
přítomným, dle jejich
potlesku,
se
vystoupení líbilo.”
Moc
všem
děkujeme
za
příjemné odpoledne.
Zpracovala: Mgr. Anna
Hrozová.

Obrázek 83:Děti z horní školky si se svými učitelkami připravily pásmo písniček a
básniček. Foto: Anna Hrozová.
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Noc s Andersenem
29. března 2018 se konečně uskutečnila Noc s Andersenem, na kterou se
děti dlouho těšily. Děti se začaly chystat už před koncem otevírací doby
knihovny.
Po
odchodu posledního
klienta, který si přišel
půjčit knihy, jsme si
porovnaly
zásoby
potravin a zjistili
jsme, že hladovět
Obrázek 86: Děti hbitě
našly všechny věty.
Foto: Anna Hrozová.

opravdu

nebudeme.
Obrázek 87: Z nesourodých vět děti složily příběh. Foto
Anna Hrozová.

Před plánovanou noční vycházkou
Pustiměří, jsme se vydali na stopovanou po knihovně. Děti hbitě vyhledaly
všechny
věty
schované
v knížkách. Vcelku šikovně
seskládaly nesourodé věty
v krátký příběh. Venku se
mezitím setmělo. Přišel čas
na stezku odvahy. Cestou děti
zodpověděly
připravené
otázky a přijaly všechny
odměny. Povídali jsme si o
významu

Velikonoc

u

Obrázek 85: Zahráli jsme si několik veselých her. Foto: Anna Hrozová.

Getsemanské zahrady. Děti v cukuletu
našly poklad, který, jak jsem si myslela, byl
perfektně schovaný. V potemnělé rotundě
jsme si připomněli dějiny místa,
zavzpomínali na Jana Volka a Karla IV.
Cestou zpět jsme si prohlédli drobné
kulturní památky rozeseté po obci. Bavili
jsme se tak, že jsme zapomněli pořídit
jakoukoliv fotografii.
V knihovně jsme si nad teplým

Obrázek 84: Na počítače se dostalo až kolem půlnoci.
Foto: Anna Hrozová.
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čajem zahrály několik veselých her. Půlnoc se přiblížila velice rychle. Teprve
potom se děti na chvilku usadily k počítačům. Pustili jsme si i pohádky.
Ráno jsme se po snídani rozešli domů. Děti se těší na letní Noc pod
širákem.
Akci podpořila Obec Pustiměř, za což jí děkujeme.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Výtvarně historická vycházka na hrad Melice
Stejně jako vloni si obecní knihovna domluvila s výtvarným oborem ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované
pracoviště Pustiměř, výtvarně
historickou
vycházku
na
zříceninu
hradu
Melice.
Vycházka byla určena pro

Obrázek 90: Ke hradu jsme se vydali horní cestou. Foto: Jiří Pilát.

91: Nad "Skalou" jsme se kochali
všechny věkové kategorie, nejen pro děti. Sešli Obrázek
výhledem na Pustiměř. Foto: Jiří Pilát.
jsme se ve dvoře horní budovy ZUŠ, odtud
jsme se vydali horní cestou ke hradu.
Nad skalou jsme se pokochali
výhledem na Pustiměř. Cestou děti

Obrázek 89: Cestou děti soutěžily o drobné odměny. Foto: Jiří
Pilát.

soutěžily o drobné odměny. Vycházka Obrázek 88: Cesta lesem byla příjemná. Foto: Jiří Pilát.
byla provázena historickým výkladem.
Na zřícenině hradu jsme si osvětlili rozložení místností a uvažovali jsme o jejich
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možném vybavení. Zároveň jsme si připomněli některé z historických osobností,
které na hradě bydlely, i ty, které je po staletích zkoumaly.
Na zpáteční cestě jsme zavzpomínali na
mladé roky na Vlachově louce. Jako
obvykle jsme se občerstvili u zrenovované
studánky. Po návratu na dvůr ZUŠ jsme si
opekli špekáčky. Děti kreslily na chodník.
U ohně
jsme si

Obrázek 92: Jako vždy jsme se zastavili u studánky.
Foto: Jiří Pilát.

připomněli, aby bohatí mohli užívat luxusu,
museli
mít
materiální
zabezpečení Obrázek 93: Na dvoře ZUŠ jsme si opekli špekáčky.
z podhradí, a tak jsme si ukázali, jak asi v té Foto: Jiří Pilát.
době mohli poddaní bydlet.
Odpoledne v družném hovoru příjemně proběhlo.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Zapomenuté řemeslo
V rámci mezigeneračního dialogu a objevování zapomenutých řemesel v
Klubu Diogenes… byl otevřen kurz Paličkování. Děvčata se v něm pod vedením
zkušené Jany Foldynové učí různé techniky paličkování. Na zajímavá setkání se
těšíme každý pátek od 16. 30 hodin v Agrodomě. Pokud
byste chtěli, můžete rozšířit naše řady
jednoduše tím, že přijdete mezi nás. Vše
potřebné se dozvíte na místě.
Naše Jana se kromě kurzu Paličkování
pro
zájemce
všech
generací
věnuje
dobrovolnické práci s klienty Charity Vyškov,
se kterými se věnuje ručním pracím –
Obrázek 95: Jana
Foldynová. Foto:
Jiří Pilát.

háčkování a dalším technikám, a také chodí číst
pohádky dětem do mateřské školky. Jana je
příkladem osobnosti, která se plně věnuje mezigeneračnímu
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Obrázek 94: Sova.
Upaličkovala a foto: Jana
Foldynová.

dialogu. Přes nelehká období svého života zůstává pozitivně naladěná a pohodu
rozdává i ostatním kolem sebe.
Dobrovolníkem se může stát i každý z vás.
Co je Klub Diogenes...? Byl založen při
spolku a nemá právní
formu.
Členové mohou čerpat
výhody spojené s jejich
členstvím
v
klubu.
Jde
o
všechny
dobrovolníky,
kteří
pomáhají s aktivitami
spolku
Dialog
a
generační soužití, z. s.
Obrázek 98: Madona. Upaličkovala Jana
Foldynová. Foto: Anna Hrozová.

Vyškov,

jenž

je

Obrázek 97: Paličkované
šperky. Upaličkovala a foto:
Jana Foldynová.

samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za

Obrázek 99: Portréty. Upaličkovala a foto: Jana Foldynová.

účelem podpory zdravého fungování rodin,
posilování rodinných vztahů a kompetencí,
vytváření
podmínek
pro
zlepšení
mezigeneračního dialogu a soužití, podpory
aktivního a důstojného stárnutí. Více
informací
viz:
http://www.diogenesvyskov.cz/index.html.
Činnost spolku významně podpořil
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Obrázek 96: Pavouk. Upaličkovala a foto: Jana
Foldynová.

JmK, město Vyškov, ÚP Vyškov, společnost T-Mobile, společnost ČEZ, nadace
Tři brány, MěÚ Ivanovice na Hané a další soukromé subjekty.
Pokud byste chtěli spolek podpořit finančně, má účet č.: 273738908/0300.
Kontakt pro doplnění informací je: diogenesvyskov@gmail.com, Palánek 75,
Vyškov.
Zdroj: http://www.diogenesvyskov.cz/index.html

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

100 let republiky si připomínáme i v naší vesnici
I pustiměřští a pruští občané přijali zprávu o vzniku samostatné republiky
s nadšením. Připomeňme si některé skutečnosti z té doby.
Významným hybatelem celé dějinné události byla sokolská obec. V naší
vesnici je tomu právě 110 let, kdy zde byla založena jeho samostatná buňka.
Osamostatnění naší země urychlila, jak se ukázalo, Velká válka a
statečnost našich obyčejných lidí v ní. A nebyli to jen legionáři, jejichž význam
jsme si připomněli v publikaci „Velká válka a my z Pustiměře i Německých
Prus“. I drobný jediný život může přispět k dobré věci i tam, kde by to člověk
nečekal. Třeba jen tím, že je předpokládaným zdrojem obtíží. V naší vesnici je
jedním takovým příkladem i učitel Albín Pavlíček.

110. výročí založení Sokola v Pustiměři
Okolnosti vzniku Sokola v Česku jsou spjaty s uvolněním poměrů v
Rakousko-Uhersku. Ve svých počátcích se Sokol inspiroval německými
turnerskými1 spolky, které vycházely z tělovýchovy Fridricha Ludwiga Jahna.
Nová doba si žádala kromě oživení národní kultury i fyzickou zdatnost každého
jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům2. Právě v této
době oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení
českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov 3
1

Z němčiny: Turner - gymnasta , cvičenec.
Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze
cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš.
3
Oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální
růst českého národa. Naopak Julius Grégr a další mladočeši se Sokol snažili získat do služeb české nacionální
emancipace. I když vznik Sokola nebyl nasměřován proti německému živlu, českému nacionalismu a
konfrontacím s německými turnery se zejména po roce 1918 nevyhnul.
2
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nově vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c. k. místodržitelství v prosinci
1861. Stanovy byly schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici
svolána na 16. února 1862 (což je datum založení Sokola) ustavující valná
hromada.4
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl
pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „bratře“, Mánes namaloval
první prapor a skicu prvních krojů (upravených později Ženíškem). Název Sokol
se poprvé uvádí ve stanovách z listopadu 18645,6.
Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 první jubilejní slavnost
na Střeleckém ostrově. Svět tělovýchovy Sokol obohatil výstavbou závodních
drah, sportovních hřišť a tělocvičen (sokoloven), které se staly neoddělitelnou
součástí každého českého a moravského města nebo větší obce. Sokolský duch
vládl za první světové války i v Československých legiích. Za svou pomoc při
vzniku Československa byl Sokol často nazýván národním vojskem. Starosta
Josef Eugen Scheiner a náčelník Jindřich Vaníček stáli při zrodu nové
Československé armády. Díky českým emigrantům a sokolské misi se sokolské
hnutí rozšířilo do zemí západní Evropy, USA a ostatních slovanských zemí.
Spolek byl rozpuštěn poprvé v roce 1941 Reinhardem Heydrichem a podruhé
v roce 1956 ÚV KSČ. K znovuzaložení „České obce sokolské” mohlo dojít až
v roce 1990 po pádu komunismu. Z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne
31. ledna 1994 byla založena mezinárodní nevládní organizace Světový svaz
sokolstva. 7
O založení Sokola v Pustiměři se zasloužili učitelé Alois Mergenthal a
Jaroslav Schneider. Nejprve spolupracovali s vyškovskou organizací.
Pustiměřští, aby mohli cvičit ve své obci, postavili 23. května 1908 hrazdu v
zahradě Petra Pohlodka 8. 28. května si na radu stoláře Františka Pospíšila
svolali mládence Pustiměře. Od 28. červena začali pravidelně cvičit a již 6. září
se místní sokolové účastnili prvních vystoupení cvičenců ve Vyškově. 13. září
1908 se konalo veřejné cvičení vyškovského odboru Sokola na cvičišti v
Pustiměři – z místních cvičili Konrád Funtíček, Alois Mergenthal, Václav
Paráček a Jan Procházka.

4

v letech 1868–1871 na podkladě antické kalokagathie českou tělocvičnou soustavu, kterou vydal v roce 1873
v díle „Základové tělocviku”.
5
Dříve nebyl uveden, aby neprovokoval úřady, neboť byl převzat z názvu černohorských revolucionářů.
6
Mgr. Zlata Kozáková - http://www.sokol.eu/obsah/5404/zalozeni-sokola.
7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek).
8
Pohlodkova – Nenadálova hospoda.
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Ustavující schůze pustiměřského Sokola se konala 4. října 1908. Do
konce roku měl 37 členů. Starostou byl zvolen Josef Spisar a náčelníkem Alois
Mergenthal.
Zpočátku se cvičilo venku, a pokud počasí nepřálo, činnost ochabovala.
Aby se mohlo cvičit i za horšího počasí, pan Pohlodek upravil část stodoly jako
tělocvičnu.
Po odchodu Aloise Mergenthala na nové pracoviště činnost Sokola
ochabovala. Zlepšila se, až když se náčelníkem stal Bedřich Školař a tělocvična
se přestěhovala do prostorného sálu v pohostinství u Taušů v Německých
(Pustiměřských) Prusích.
Odbor Sokola vyslal v roce 1912 13 členů na VI. Sokolský slet do Prahy.
V roce 1913 bylo obnoveno cvičení dorostu a cvičit začali žáci, byl
založen ženský odbor Sokola v Pustiměři, jehož první náčelnicí se stala Božena
Knapová.
V roce 1914 se tělocvična přestěhovala do domu poslance J. V.
Pokorného, od roku 1919 bylo možné cvičit ve školní budově.
V době I. světové války v letech1915 a 1916 byla činnost Sokola
zastavena,
protože většina
členů vedení i
základny
byla
odvelena
na
frontu.
Od roku
1917 postupně
začali
bývalí
dorostenci opět
cvičit
pod
vedením
Františka
Obrázek 100:Pohlodkova hospoda. Zdroj: Štolfova fotokronika.
Kratochvíla
a
v roce
1918
Antonína Menšíka. 14. června bylo uspořádáno veřejné cvičení za účasti
drysického odboru a vyškovské jednoty. Na oslavu vyhlášení samostatnosti ČSR
a ukončení války byl hned 28. Října 1918 vypraven průvod z Prus od státní
silnice do Pustiměře. K účastníkům promluvil učitel Albín Pavlíček.
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Od 1. června 1919 se Odbor vyškovského Sokola v Pustiměři přejmenoval
na Tělocvičnou jednotu Sokol Pustiměř.
Sokolové se snažili uspokojivě vyřešit materiální zázemí své organizace.
Počátkem roku 1921 bylo zahájeno vyvlastňovací řízení arcibiskupského
pozemku, tzv. Chmelnice, pro vybudování letního cvičiště. Na školním cvičišti
postavila tělovýchovná jednota Sokola konstrukci na kruhy, šplhadla a žebřík.
Obec Pustiměř věnovala v roce 1928 spodní polovici dvora bývalého
arcibiskupského statku pro výstavbu Sokolovny. Celý rok 1930 a dva následující
probíhala adaptace budov spodního dvora. Slavnostní otevření Sokolovny se
konalo díky obětavosti starosty obce sokolské a jejích členů, kteří zde
odpracovali mnoho hodin zdarma, v roce 1933 a v zimě roku 1934 poprvé
zbudovali na letním cvičišti kluziště, které bylo hojně využíváno několik
desetiletí.
Tělovýchovná jednota Sokol v Pustiměři měla tedy sokolovnu se sálem
pro kulturní účely9 a tělocvičnu s celkem dobrým tělocvičným zařízením.
Zároveň si upravovali hřiště pro kopanou a odbíjenou.
Členové a členky Sokola se účastnili sletů i všesokolských v Praze a
mnoha veřejných cvičení a soutěží po celém kraji.
Od roku 1938 činnost byla ztížena politickými poměry, ale pokračovala v
této nepříznivé době až do roku1941, kdy byla v dubnu nacistickými okupanty
násilně přerušena a zakázána. Starostou byl tehdy učitel Ladislav Rolek. V této
těžké době byla v letech 1938 – 1948 župní náčelnicí naše spoluobčanka Vlasta
Valíková.
Po ukončení II. světové války 10. června 1945 se po čtyřletém přerušení
činnosti konala první schůze Tělovýchovné jednoty Sokol v Pustiměři. Starosta
Ladislav Rolek poděkoval Rudé armádě i naší vládě za osvobození a chvílí ticha
uctili přítomní památku všech padlých v II. světové válce. Byli přítomni i
zástupci jednoty Orel Pustiměř, kteří souhlasili se sloučením obou organizací.
Právě v příštím roce si připomeneme i 110. výročí založení Orla, který
podobně jako Sokol byl založen na základech tělocvičných spolků. Jedním
z nich byl tělocvičný odbor založený v roce 1896 při jednotě katolických
tovaryšů v Praze a obdobné jednoty pak začaly vznikat i v jiných místech při
křesťansko - vzdělávacích spolcích. Formálně byl Orel založen z podnětu
9

Byly pořádány rozmanité kulturní akce, plesy, zábavy, zájezdy, divadelní představení a podobně, zisky z nich
byly věnovány na vybavení tělocvičen a hřišť. Jen od r. 1912 do 1921 bylo sehráno patnáct divadelních
představení a deset koncertů, byly konány přednášky a 1926 bylo zřízeno v režii Sokola kino v 30 letech, Sokol
provozoval i loutkové divadlo s dekoracemi Miroslava Patáka, který je také vedl, k 25. výročí byl odhalen u lípy
svobody kámen opracovaný Josefem Šmehlíkem, rovněž členem Sokola.
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katolické církve v roce 1909.10 Nejrychleji se nová sportovní organizace
rozrůstala na Moravě11, kde ve svém působení na mládež zdatně soupeřila se
Svazem dělnických tělocvičných jednot (SDTJ) i Sokolem.12
Téhož roku 1909 se ve Vyškově konal první zemský slet. O dva roky
později byla zvolena první Ústřední rada orelská v čele s Janem Šrámkem.13
I tělovýchovná
činnost Orla byla
rozmanitá. Mimo
cvičení
v
tělocvičnách se
věnovala
pozornost branné
výchově, atletice,
košíkové,
odbíjené, tenisu,
házené
a
lyžování.
Po
Obrázek 101:: Vpředu vpravo Taušova, později Grmelova hospoda. Zdroj: Štolfova
vzniku
fotokronika.
Slovenského
14
státu byly všechny tělovýchovné organizace, tedy i Orel, zrušeny. Orel byl v
roce 1945 obnoven,15 ale již roku 1948 byla organizace rozpuštěna znovu.16
V Pustiměři začaly od roku 1946 intenzívní práce na obnově tělocvičny,
která byla válku těžce poškozena. Od roku 1960 do roku1963 proběhla generální
oprava Sokolovny a byly postaveny i kabiny na fotbalovém hřišti. 28. října 1981
byla dokončena nová tělocvična
V roce 1985 byl připraven první projekt na rozsáhlou rekonstrukci Sokolovny.
10

Roku 1904 se konal na Velehradě sjezd křesťansko-sociální strany, který přijal směrnice k zakládání
tělocvičných odborů při katolických organizacích.
11
V Čechách se organizace uchytila zprvu jen na východě. Před zahájením 1. světové války měl Orel 249 odborů
s 12 068 členy. Název Orel byl převzat od slovinských katolických tělocvičných organizací.
12
Od konce 90. let 19. století pohlížel Sokol s despektem (spíše odstupem) i na katolickou církev.
13
Orlu byla v nové republice vyčítána ostatními českými organizacemi (Sokol, SDTJ) podpora RakouskoUherska a negativní postoj k husitství. Orel však s podporou katolické církve rychle mohutněl.
14
Po obsazení českého pohraničí se Orel s řadou dalších organizací spojil 14. října 1938 v Svazu občanské
pohotovosti. Ministerský předseda Rudolf Beran vyvíjel tlak, aby se sjednotily úplně všechny sportovní
organizace a vznikla jednotná tělovýchova. Po Mnichově byla řada českých organizací zakázána, okupační
správa prosazovala činnost Kuratoria pro výchovu mládeže. Orel se postupně zapojil do odboje a čelil zatýkání
svých příslušníků. Dne 30. listopadu 1941 vydalo policejní ředitelství v Brně zákaz činnosti Orla na Moravě a v
Čechách byl úředně rozpuštěn 30. září 1942. Během 2. světové války padlo 332 členů Orla. Členy Orla byli i
parašutisté Josef Bublík a Jan Kubiš, kteří se podíleli na atentátu na Heydricha.
15
VIII. sjezd Orla se konal v roce 1947, zde Orel odmítl snahy o jednotnou tělovýchovu v Československu.
16
Tělovýchovné organizace byly státem začleněny do socialistického výchovného systému, zprvu pod názvem
Sokol, jednotné tělovýchovné organizace. Během krátkého období roku 1968 se podařilo ustavit přípravný výbor
Orla a dalších rozpuštěných organizací. https://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_(spolek).
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Například v roce 1951 měla TJ Sokol šest družstev žáků a po jednom
dorostenců a mužů a dorostenek a žen. Celkem 167 cvičících.
Připomeňme si některá jména aktivních sokolů: Františku Schneiderovou,
Vladimíra Zahradníčka, Emila Konečného, Antonína Kováře, Janu Taušovou,
Janu Vlkovou, Josefa Hrdličku, Josefa Matouška, Václava Krkošku, Huberta
Řiháčka, Václava Chládka, Růženu Taušovou – Dobiášovou, Antonína Jíšu,
Oldřicha Kupku, Jana Dorazila, Josefa Vargu, Růžena Pohlodkovou, Evženii
Ošlejškovou - Judasovou, Radoslava Kováře, Jana Sedláčka, Miroslava Vávru,
Zdenu Kupkovou.
Marii Smejkalovou,
Annu Gajdošíkovou,
Věru Slezáčkovou,
Miroslava
Raclavského, Ing. J.
Tvrdíka, Františka
Raclavského,
Ludovíta Gulásziho,
Františka
Čápka,
Ing.
Bohumila
Schmiedta a mnoho
dalších.
Nejstarším
z oddílů sokola byl
první herní oddíl odbíjené. Byl ustaven v roce 1938, hráli v něm například
Miroslav Vávra, Antonín Blaha a ing. Josef Jakubík. Kronika oddílu shořela při
bombardování Pustiměře spolu s trofejemi z turnajů.
Dalším byl oddíl kopané založený v roce 1933 jako sportovní klub, který
byl sloučen s TJ Sokol v roce 1948. Prvními jeho činovníky byli Jan Koutníček,
předseda, Rudolf Závodný, pokladník, Josef Čtvrtníček, Vojtěch Janský, Hugo
Kühndel, František Kühndel, Ladislav Pásek, členové výboru.
Původní hřiště bylo za dnešní autobusovou zastávkou vpravo od státní
silnice u někdejší váhy, která sloužila cukrovaru v době řepné kampaně, v roce
1935 bylo oploceno a na ohradě visely reklamy nejen vyškovských podniků. V
roce 1938 byl fotbalový klub rozpuštěn a hřiště bylo zrušeno. V roce 1941 si
začali upravovat novou plochu na louce za vesnicí směrem k cihelně, kde stával
Slavíčkův mlat orámovaný čtyřmi lipami. V té době se hrálo na cizích hřištích.
Obrázek 102:: Dlouholetý činovník pustiměřského Sokola a autor příručky, z níž
vycházíme v tomto textu Radoslav Kovář. Foto: Rodinný archiv Marty Kovářové.
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Už v době okupace v letech 1943 – 1944 začali činovníci a hráči budovat
fotbalové hřiště blíže k cihelně u rybníka, dnes je tam travnaté a škvárové hřiště.
Po osvobození v letech 1945-1946 odešli někteří hráči do pohraničí a
činnost oddílu v té době ustala. Podařilo se ji obnovit až koncem roku 1946. To
se už hrálo na novém hřišti, pak činnost znovu zeslábla. 14. července 1948 se
klub stal součástí TJ Sokol Pustiměř. Ve vedení tehdy byli Ladislav Hádra a
Ambrož Drápal a hospodářem byl Květoslav Růžička.
V 50. letech měl období největšího rozmachu kuželkářský oddíl pod
vedením Františka Šmehlíka. Od roku 1964 zde po čtyři roky působil i oddíl
dívčí házené, který trénoval Jozef Varga a vedla Jana Wittová.
V Pustiměři byla znovu založena Tělovýchovná jednota Sokol Pustiměř
pod ČSTV Praha v roce 1957.
V době Pražského jara, v roce 1968 nastalo velké nadšení a všichni žijící
sokolové se spojili s TJ17 a byl uspořádán průvod s hudbou, na sokolském hřišti
cvičily všechny věkové kategorie cvičenců, Bylo to srdečné, nádherné a
vzrušující. Vlajky a trikolóry na klopách bylo vše, co z té doby zůstalo na
památku.18 Normalizační proces po srpnu 1968 tyto snahy rázně umlčel, v
tělovýchově se konference ČSTV v červnu 1969 plně postavila za KSČ a
jednotnou tělovýchovu.
Od roku 1970 do roku 1981 tu byl oddíl ledního hokeje. Vedl ho Vojtěch
Koutníček, Milan Hynšt a Juraj Popovič. Oddíl lehké atletiky vedl Boris Vlach,
košíkové Ivan Krejčí, lyžařský Emil Konečný. Cvičilo se na nářadí, gymnastika
a džezgymnastika.
Dalším byl oddíl Kulturistiky,
který působil v TJ Sokol Pustiměř od
roku 1972 a dostal se až do
krajských soutěží. Zakladateli byli
Václav Chládek ml., Zdeněk
Hnízdil, Lubomír Drbal a Milan
Hynšt. Sami si zhotovili hodně
cvičebního nářadí.
Obrázek 103: Sokolská vlajka. Zdroj:
21. března 1975 byl ustavený
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)#/media/File:
oddíl stolního tenisu, prvními
Flag_of_Sokol.svg .
vedoucími byli Jan Kuchtíček a

17

Objevily se snahy o obnovení Orla, ale v Pustiměři se veškeré snahy o obnovu prvorepublikového nadšení pro
tělovýchovu, týkaly jen Sokola. Ani po roce 1990 nebyl v obci Orel obnoven.
18
Rozhovor s Evženií Judasovou pro publikaci „Pustiměř v proměnách času“.
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Milan Raus, od roku 1984 Jan Sedláček, pod jehož vedením soutěžil v krajském
přeboru.
Turistický oddíl pracuje od roku 1982. Účastnil se 100 jarních kilometrů a
turistických akcí místních, v okrese i v dalších částech Československé
republiky. Od roku 1985 pořádá silvestrovské pochody.
TJ Sokol Pustiměř pořádala maškarní plesy, velikonoční zábavy, májové,
hodové, vinobraní, kateřinské zábavy, silvestrovské večery. V 70 letech byla
obnovena ochotnická činnost, ale koncem desetiletí skupina zanikla, 23. června
1973 předvedla poslední divadelní představení „Mé štěstí má zlaté vlasy“, které
režíroval František Čápek. Kino TJ Pustiměř se od roku 1948 stalo majetkem
státu.
TJ vlastnila nákladní auto a autobus, především pro oddíl kopané, ale také
pro turistický, který pořádal zájezdy do přírody, divadel a za památkami.
Pořádala táboráky s programem, turistické výšlapy do okolí, vyjížďky na kolech,
zimní závody (boby, sáně, lyže)… čistila studánky a opravovala značení
turistických cest.
TJ Sokol Pustiměř pravidelně pořádala sportovní vystoupení, tzv.
Akademie, se Svazarmem branné závody, se školou, pod patronátem Obce
závody do vrchu na městečku pro nejmenší, z kulturních akcí připomeňme
maškarní ples, zábavy: josefskou, kateřinskou, pouťovou a ostatky. Hrálo se
divadlo, přijížděli i umělci z Prahy.
Připoměňme si alespoň jména starostů pustiměřského Sokola:
1908 – 1910 Josef Spisar, 1911 Jan Vlach, 1912 Jakub Navrátil, 1913 Adolf
Konšel, 1915 – 1918 – útlum činnosti, 1919 Václav Spisar, 1920 – 1925 Albín
Pavlíček, 1926 - 1928 Karel Pospíšil, 1929 - 1935 Rudof Pásek, 1936 – 1940
Bohuslav Pospíšil, 1941 - 1950 Ladislav Rolek, 1951 Stanislav Knap, 1952 –
1955 Hugo Kühndel, 1956 – 1958 Jan Němeček, 1959 – 1966 Antonín Blaha,
1967 – 1980 Jaroslav Rozehnal, 1981 Mojmír Tomášek a od září 1981 Zdeněk
Herzog.
V roce 1991 byla organizace nově registrována. Zůstává Tělovýchovnou
jednotou pod ČSTV, Sokol už nebyl založen.19 Změna byla jen v tom, že
vznikají nové zákony a jeden z nich byl zrušení názvu Sokol. Tudíž jen TJ
Pustiměř.20
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_(spolek), https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek), Mgr. Zlata
Kozáková - http://www.sokol.eu/obsah/5404/zalozeni-sokola, rozhovor s Evženií Judasovou pro publikaci
„Pustiměř v proměnách času“a Kovář, Radoslav: 80 let tělovýchovné jednoty Sokol v Pustiměři, 1988.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
19
20

Rozhovor s Evženií Judasovou pro publikaci „Pustiměř v proměnách času“.
Rozhovor s Evženií Judasovou pro publikaci „Pustiměř v proměnách času“.
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28. říjen roku 1918 – 100 let od vzniku Československa
František Janský vzpomíná: „Chodil jsem tehdy do měšťanské školy ve
Vyškově. V ten památný den nepřišel učitel v 8 hodin do třídy. Využili jsme
toho ke křiku a hraní. Snad až po 9. hodině přišel učitel a říkal nám, ať se
chováme tiše, že učitelé jsou ve sborovně, kde očekávají důležitou zprávu. Až
ona zpráva přijde, že nám to přijde oznámit, a zase odešel. Když pak zase, po
delší době, za námi přišel, řekl: „Tak už ta radostná zpráva přišla. S velkou
radostí vám oznamuji, že máme od této chvíle svůj stát, svoji republiku
Československou. Jděte teď domů a všem a všude tuto radostnou novinu
oznamujte“.
Vyhrnuli jsme se
s velkým křikem ze
školy. Ve městě byl
velký ruch a shon. Lidé
postávali a rokovali,
známí na sebe radostně
volali. Viděl jsem muže
na žebříku, jak sdělává
ze zdi plechovou tabuli
s rakouským orlem a Obrázek 104: T. G. Masaryk podepisuje ve Filadelfii 26. 10. 1918
nápisem: „C.K. prodej deklaraci o svobodě a principech spolupráce středoevropských národů.
FOTO: ČTK
tabáku“
(císařsko
–
královský).
I jinde tak bylo a ty C.K. nápisy byly házeny do Hané. Prodírali jsme se
my děcka davy dospělých a volali: „Je po válce, máme svou republiku“.
Takto
radostně
pokřikujíc šli jsme domů
(ovšem, že jsme chodili
pěšky) a viděli-li jsme
někoho v poli, volali
jsme naň: „Jděte domů –
je po válce a máme
republiku“.
Někdo si nás divně
prohlížel, ale většinu lidí Obrázek 105: Prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk (vlevo) a ministr
ta zpráva nepřekvapila. Edvard Beneš leží v trávě v Topolčiankách. FOTO: ČTK
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Již dlouho si náš lid šeptal o legiích, o profesoru T.G. Masaryku i o tom, že
máme mít svůj stát. Lid zanechal práce, všude byla radost a jásot. Známí i
neznámí na sebe volali, bylo všem dobře.
Z Pustiměře vozil každodenně do Vyškova poštu vozem s koněm pan
Kopečný. Vracíval se kolem 11 hodiny. V ten den 28. října 1918 přijel však až
odpoledne. Na vozu měl červenobílý prapor a troubil na hornu.
Večer pak byl společný průvod z pruských a pustiměřských občanů,
s hudbou a lampióny od státní silnice na městečko v Pustiměři, kde učitel Albín
Pavlíček mluvil o významu tohoto slavného dne a těch, kteří se o to zasloužili.
S jakým nadšením nakonec pak zazpíval náš lid: „Kde domov můj“ se
nedá popsat.“
Janského kronika.

Český učitel „p. v.“ za velké války
„Do války jsem odešel z Pustiměře dne 3. září 1914.“ Vzpomíná
pustiměřský učitel Albín Pavlíček. Vojenský výcvik prodělal už před válkou
dvakrát po měsíci u bývalého pěšího pluku č. 1 v Opavě. Byl i na vojenském
cvičení u bývalého pluku č. 8 v Brně jako obyčejný voják. Poté, co byl odveden,
jako nespolehlivý český učitel, p.v.,21, sloužil ve zvláštním režimu. V Brně
ošetřoval od září 1914 do června 1915 nemocné a raněné v reservní vojenské
nemocnici ve staré německé technice, kde byl štábním lékařem jmenován
„titulárním svobodníkem“ za „svědomité
práce“ při ošetřování raněných.
V červenci roku 1915 mu dovolili, aby
si domů do Pustiměře zajel pro civilní šaty, že
prý pojede do Vídně k ministerstvu války do
kanceláře za písaře. … Rozloučil se s rodinou,
se ženou a pětiletou dceruškou a odjel do
Vídně. Tam byl spolu s dalšími „písaři“
internován a přísně střežen. Byli to skoro samí
učitelé. Bydleli na letním „baráku“ : „Měl Obrázek 106: Ve skále jsme tloukli kámen na štěřk.
obrázek.
jednoduché deštěné stěny a chatrnou střechu, Ilustrační
https://www.obrazky.cz/?q=%C5%A1t%C4%9Brk
jejímiž otvory pršelo často až na kavalce. #utm_content=lista&utm_term=%C5%A1t%C4%9
Kontrolovali nám všechnu poštu, moji rodinu Brk&utm_medium=link&utm_source=search.sezn
am.cz
stále vyšetřovali, ptali se i ve škole.“ popisuje.
V druhé polovici října, to už bylo chladno a sychravo, je převezli do
Vídeňského lesa na pověstné Hamenau. Tady byly baráky s dvojitými stěnami
vybaveny kamny. Nadporučík Tulla, Vídeňák, jim neřekl jinak než „čeští psi“.
Tady lámali ve skále kámen, tloukli jej na štěrk, vozili na kolečkách a stavěli
cesty, káceli kmeny, rozřezávali je na úpravu cest i na pálení v kuchyni. Vodu
21

V.p.(politisch verdächtig), tj. politicky podezřelý. . Zdroj: Wikipedie.cz.
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vozili ze vzdálené studny, nebo od potůčku řetězem si ji podávali až do
kuchyně. Velitel prý byl majitelem kina, a proto pro ně občas uspořádal
představení, k němuž se však do Neudeku musilo aspoň půldruhé hodiny pěšky,
pak „elektrikou“ a touže cestou zase zpět. Abrystovat. Pro prací znavené vojáky
to nebyl ten pravý odpočinek.
Byl také velikým „milovníkem umění.“: „A poněvadž mezi námi byli
malíři a sochaři, požadoval, aby mu malovali obrazy a tvořili další díla výtvarná,
mezi jiným i jeho poprsí ze sádry.“ připomíná učitel.
Mezi v kamenolomu internovanými kantory bylo mnoho zpěváků i ze
sdružení moravských učitelů, kteří večer v barácích zpívali sbory – české. I ty
pan obrlajtnant rád poslouchal a dal si je někdy zvlášť zpívat. „Kolegové pak
z vděčnosti cvičili přehorlivě sbory německé, ba i rakouskou hymnu: Gott
enhalte22. Připomínám, že sám jsem takové vděčnosti k panu obrlajtnantovi
necítil a nezpíval jsem ani česky ani německy. Raději jsem se rezignovaně
oddával práci ve skále.“ dál vykresluje situaci v zázemí války.
Koncem listopadu byla polovina mužstva odvezena do Lügetfalu, nynější
Petržalky v Bratislavě, druhá a s ní i učitel Pavlíček do Komárna. Bydleli
v dřevěných barácích daleko za městem na levém břehu Dunaje:
„Komandantem23 byl starý obrst24 Karl Gruber, prý Plzeňák, který uměl dobře
česky. Přivítal nás nadávkou vlastizrádců a podobnými líbeznostmi. Baráky byly
ohrazeny vysokým drátěným plotem a nikdo nesměl z tábora ani na krok. Česky
nám mluvit nezakazoval, ba s námi i česky hovořil. Později nás na zvláštní
„pasíršajn“25 pustil i do města.“ Vysvětluje Pavlíček. Pilně execírovali na
blízkém cvičišti, anebo skládali granáty v bednách do podzemních kobek
komárenské pevnosti: „Velice solidně s námi zacházel nadporučík Finger,
Němec sice, ale člověk slušný. Na inspekce do baráků docházel také občas kadet
Baier, německý učitel odněkud ze Severních Čech, člověk ustrašený, který
kolegům, když si zazpívali, radil: “Nur Keine Sokolistenlieder.“ 26 Třebas jsme
byli politicky podezřelí, dával nám pan obrst i 5denní dovolenou k návštěvě
rodiny.“ chválí Pavlíček.
„Na jaře 1916 se po táboře začalo šuškat, že půjdeme k „musterunku“27. Došla
řada i na mne. V dolnorakouském městečku Herzogenburgu měl kádr
domobranecký pluk č. 25. Ubytovali nás v tmavých kobkách tamějšího kláštera
a hned jsme pilně cvičili pro službu v poli. Hejtmanem u tohoto pluku byl
dřívější okresní hejtman politického okresu prostějovského Frittz, který české
učitele měl „ve své veliké lásce“ a neopominul jediné příležitosti, aby je ponížil

22

„Zachovej nám, Hospodine...“ (podle počátečních slov první sloky), byla to národní hymna Rakouského císařství a
Rakouska-Uherska.
23
Lidově z němčiny: Velitelem. . Zdroj: Wikipedie.cz.
24
Lidově z němčiny: Plukovník. . Zdroj: Wikipedie.cz.
25
Lidově z němčiny: Propustku. . Zdroj: Wikipedie.cz.
26
Jen žádné sokolské písně. . Zdroj: Slovník.cz.
27
Lidově z němčiny: K nástupu.
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v očích ostatního mužstva. I mezi učiteli byl jeden mladý z Kroměřížska, který
v munduru28 rakouského lajtnanta29 přestal rozumět česky.“
Na sklonku jara byl Albín Pavlíček s novou marškompanií30 odvelen na italské
bojiště: „Hudba nás doprovodila na nádraží a po nasednutí do dobytčáků, které
nám asi po 48 hodin byly obývacím pokojem, jídelnou i ložnicí, se hnul vlak za
zvuků písně „Kde domov můj“, o které jsme tenkrát ještě netušili, že bude naší
národní hymnou, do neznáma. Z Rogatce31 jsme pěšky putovali až do osady
Kněžaku, kde nás většinou ubytovali na půdách se senem. Tam jsme se zdrželi
asi 14 dní a opět se pilně zacvičovali v řemeslu válečném pochody a cvičeními
v horském terénu krasovském. Pak jsme putovali do Istrie pod „Čierny Verch“.
Tam už jsme slyšeli a v noci i viděli nedalekou kanonádu. Čekali jsme na
rozkaz vystřídati nebo doplniti prořídlé řady našich předchůdců. Leč nedočkali
jsme se.“ popisuje svoji anabázi. „V té době, v červenci roku 1916 probíhaly
tuhé boje i na ruské frontě u Brodů. Bylo tam potřebí čerstvých reserv, a
poněvadž se vytloukal klín klínem, dostal i náš oddíl rozkaz odjeti na ruskou
frontu. Na Logatce nasedli do vagónů a ujížděli chrániti drahou širší svoji vlast
na opačném konci. Moravou jsme projížděli v noci a jen v teskných
vzpomínkách zalétali ke svým rodinám. V Haliči jsme poprvé viděli následky
krvavých bojů. Každou chvíli jsme potkávali vlaky s válečnými uprchlíky.
Polské rozcuchané židovky s hejny dětí převládaly. Situace se stávala stále
hrozivější. Od granátů rozbitá, narychlo spravená železniční trať dávala tušiti, že
jsem už nedaleko fronty. Konečně v lese
vlak zastavil, mužstvo opustilo vagóny a
nastoupili jsme pochod do zákopů. Ale
díky našemu „p. v.“ jsme se tam my
učitelští
vlastizrádcové
nedostali.
Plukovník nás „vlastizrádce“ nechal
nastoupiti před ostatní mužstvo, ke
kterému měl plamennou řeč, již zakončil,
Obrázek 107: Železniční dobytčák. Zdroj: wikipedie.cz.
že „tito“, jako my, jsou největší vyvrhelé
na světě, kteří nezaslouží, než vraziti jim
bajonet do prsou. Po tomto vzletném proslovu kázal nám spakovati své krámy a
dal nás odvésti za frontu (Ten dobrý muž!) k trénu32 a tam vyčkati dalších
rozkazů.“
Na místo dorazili v noci za husté tmy. Vsedě na ruksaku pod
stromem je přivítalo krásné srpnové jitro. „Tam měl být náš nový domov. Chutě
jsme se pustili do práce a stavěli jsme z celtů stany. Do každého ubytovala se
jedna dvojice. Pan šikovatel od trénu oznámil nám pak komandantův rozkaz, že
naší povinností bude třikrát za den „antrentovat33“ a hlásit se, že jsme neutekli z
28

Munduru uniformě.
Je v českém prostředí starší vojenská hodnost. Odpovídá hodnosti poručíka, či nadporučíka. . Zdroj: Wikipedie.cz.
30
Rota odcházející na frontu. . Zdroj: Wikipedie.cz.
31
V Kraňsku. . Zdroj: Wikipedie.cz.
32
Trén – to byla vojenská dopravní jednotka vozů, tažených koňmi, která dopravovala vše: munici, výstroj, proviant nebo i
raněné. Zdroj: http://www.veslavkove.cz/historie/vojenska-kariera-frantiska-strasila.aspx. Zdroj: Wikipedie.cz.
33
Nastoupit.
29
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vyhrazeného místa. Ostatním časem jsme mohli volně disponovat. Chodívali
jsme se koupat do blízké řeky Styru, toulali se po lesích, debatovali před svými
wigwamy34 a přemýšleli o svých budoucích osudech, večer pak dlouho do noci
pobrukovali naše národní písně, zkrátka prožívali jsme uprostřed vřavy válečné
idylický život skautů. Pouze temné dunění vzdálených děl připomínalo nám
válku. Jednotvárný chod denního života zpříjemňoval jsem si výtvarným
uměním: z lesa přinášel jsem mohutné kusy kůry, z velikých pahýlů stromů,
zpřerážených před naším příchodem dělovými střelami, a kapesním nožem jsem
vyřezával z nich rámce bizardních podob na pohlednice a obrázky z časopisů,
které se tam vyházené z trénů povalovaly. Takto upravené jsem je rozvěšel po
stromech kolem našeho tábora. Z pokroucených křovin rozbil jsem květinové
stolky, na nichž jsem umístil mohutné kapradiny a jiné lesní byliny a rozestavěl
po táboře, takže tento se podobal malé osadě z tropů. Sám komandant trénu, se
zájmem prohlížel si náš tábor. Strava vařená v polní kuchyni u trénu byla dosti
chutná, přesto jsme si ji upravovali nalezenými bylinkami a houbami. Koncem
měsíce srpna přišel „befél“35, že pojedeme do zázemí. Protože nás bylo pouze
několik, jeli jsme vlakem v osobních vozech III. třídy. Velitel využil situaci a ve
Vídni se zastavil u své rodiny. Pak nás zavedl ke kádru36 do Herzogenburgu.
Odtamdtud nás poslali do sv. Hypolitu, kde ležel 21. zeměbranecký pluk. S ním
jsme měli posílit italskou frontu, ale osud k nám vlastizrádcům byl opět
příznivý. Ubytovali nás v Brně. Tam čas rychle ubíhal, po dušičkách přišly
noční mrazy. Také nákaza ve vojsku ustala. Právě v den bělohorské bitvy dne 8.
listopadu jsme vyrazili ze svých ubikací37 na Velké náměstí38, kdež po vojenské
přísaze, při níž jsem neotevřel ústa, požehnal našim zbraním tehdejší brněnský
biskup Huyn a přál vítězství statečným armádám rakouským. S hudbou jsme pak
pochodovali k nám dobře známým dobytčákům na hlavním nádraží a za šera se
vydali na ruskou frontu, abychom posílili rakouské voje, které jsme před 4
měsíci opustili. A zase jsme dojeli s křížkem po funuse. 21. pluk v boji na Soči
byl mezi tím tak zdecimován, že musel býti stažen za frontu a znovu formován.
Abychom nezůstali pohromadě, byl každý z nás „p. v.“ vřazen jinam. A opět
jsme se vrátili na italskou frontu. Můj velitel v 9. kompanii, hejtman Seidl si
mně dal jednou zavolati a otevřeně mně řekl, že jsem politicky podezřelým, ale
že doufá, že svou statečností před nepřítelem toto odium39 smyji. K té statečnosti
ovšem nedošlo. Potloukali jsme se za frontou, lažírovali v různých osadách,
jejichž obyvatelstvo bylo evakuováno, pilně jsme se cvičili ve střelbě naostro,
vrhali handgranáty40, plnili zprvu plátěné, později papírové pytlíky pískem a

34

Vigvam je kónický nebo kupolovitý stan, pokrytý březovou kůrou nebo rohožemi, který používali Athabaskové, Kríové,
Mikmakové, … . Zdroj: Wikipedie.cz.
35
Lidově z němčiny: Rozkaz.
36
Z francouzského cadre, tj. rám, rámec: je skupina osob tvořící spolehlivý základ nebo rámec většího celku.
37
staré zchátralé továrny na Josefově v bratislavské ulici
38
Náměstí Svobody.
39
Z latiny: nenávist
40
Z němčiny: ruční granáty.
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stavěli laufgrabny41 a reservní zákopy, vylamovali ve vápencových skalách
„kaverny“ 42 pro případ, že by naši museli před Taliány43 ustoupiti. Že povětšině
se tyto práce děly v noci, rozumí se samo sebou. Jejich letci zjistili naše pozice,
a tak jsme se dlouhé hodiny tísnili v dusných kavernách, čekajíce až palba
ustane, abychom si hledali novou dolinu k táboření. V té době zavítal na tato
místa nový mladý rakouský císař Karel I., aby se přesvědčil, jaký duch panuje
v armádě, aby bojovníkům dodal kuráže. Byl ovšem tak opatrný, že nejel ve
svém autu až tam, kam dopadaly kulky, nýbrž zůstal hezky vzadu a my mu ji
musili jít tu kuráž ukázat. V novinách se ovšem psalo, že J. V. ráčil navštíviti
italskou frontu. Vánoce 1916 jsme trávili těsně za frontou. Delší dobu pršelo a
vody bylo v dolině už tolik, že vnikala i do našich dekunků44, vytesaných ve
skalách. Bylo právě na Silvestra (31. 12. 1916), kdy do veliké louže právě před
mým dekunkem přílítly dva granáty a spoustou vody a bláta zatopily můj úkryt,
aniž by mně nějak citelně zranily. Jejich měděné kroužky mám schovány na
památku. Na Nový rok1917 za tmavé noci nastoupili jsme konečně pochod do
předních linií, abychom vystřídali prořídlé řady v zákopech, pracně ve skalách
vylámaných na stráni zvané “Fajti Hrib“ před městem Goricí. Zásobování
v husté střelbě vázlo, i to málo, co nám v keslíkách na zádech donesli, jsme si
pro neustávající palbu často nemohli ani vyzvednout
a studenou stravu na ohni ohřát.
Začaly se u nás objevovat poruchy zažívacího
ústrojí, u mě se k nim přidružily i bolesti revmatické,
podporované silnou borou45. Musím přiznat, že jsem
ze svého kvéru za celou válku nedal ani ránu.
Přidělené granáty jsem tam uschoval pod kameny.
Možná, že tam leží dosud. Po šesti týdnech
strastiplného života v nejhorší době krasové zimy,
kdy oheň a teplé lůžko tvořily pouze matné
představy v hlavě horečkou zmítané, jsme byli
vystřídáni. Odešli jsme na odpočinek do některé z
evakuovaných dědin za frontu, ale i tam občas
přiletěl zbloudilý granát a jeden z nich zle pošramotil Obrázek 108: Karel I.
naši polní kuchyň.
Můj revmatismus utěšeně vzrůstal, nohy otékaly a bylo nutno docházet k
„marodovizitětu“46. Ale ordinované salicily nepomáhaly, hlavně protože jsem je
zahazoval a čekal jen, až pan regimentarct47 vyřkne diagnosu: Feldšpital. To se
konečně stalo, neboť zesláblé tělo se zmítalo horečkou a nohy vypověděly
službu nadobro.
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Plukovní lékař.
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Dostal jsem „Vorkmerkblatt“48 s diagnosou mé nemoci a s poznámkou,
abych se hlásil ve feldspitalu49 v St. Danielu. Nákladní auto mně tam dopravilo
právě v den mých narozenin dne 23. února. Konečně teplá místnost a čistý
kavalec. Tamní pan „arct“, bohužel Čech od Prahy, mě utěšoval, že za několik
dní, až horečka přejde, bude zase dobře a že po krátkém odpočinku budu moci
opět „bojovati za vlast“. Tato „útěcha“ mně pramálo těšila. Horečka sice trochu
pominula, ale nohy nechtěly chodit. Starý „štába“50, když přišel ke mně, jen
kroutil hlavou. Ptal se, jak jsem stár 51, čím jsem v civilu, odkud jsem a také,
proč
jsem
jenom
„titulargefreiterem“.
Že
jsem
politicky
podezřelý,
jsem
nepřiznal. Ten dobrý stařeček mě
politoval a na „kopfcetlu“ nechal
ordonanci napsat “Hinterland“52.
To bylo kouzelné slovo pro
všechny vojáky. Konečně jsme se
začali připravovati k odjezdu.
Šikovatel nám oznámil, že nejprve
jedeme do karanténní nemocnice
v Mariboru. Po 12 dnech jsem byl
převezen do barákové nemocnice
ve Feldbachu ve Štýrsku. Konečně
tedy v zázemí. Později se mi
podařilo dostat se do Brna, aby
mohla jezdit moje žena i s dceruškou. Po měsíci jsem se zotavil a zbýval už
jenom „rekonvalescent“. Na žádost své ženy byl jsem 1. května poslán do
rekonvalescentní nemocnice ve Vyškově. Poslali mě samotného, tak jsem to
z vyškovského nádraží místo do nemocnice v českém gymnasiu, natáhl do
Pustiměře k rodině, kterou jsem už přes rok neviděl. Doma jsem se zdržel 3 dni,
a pak teprve jsem se šel přihlásit. Komandantem nemocnice byl brněnský
renegát – Lajtnant Sobeck.“ vypravuje Pavlíček. Za to vyfasoval 14 denní
domácí vězení, které mu nakonec bylo prominuto. Protože byl z blízkého okolí,
mohl se denně o 11. hodině vydat na oběd domů a po 8. večer se vracel na noc
do nemocnice. A tak ve Vyškově nebyl ani 21. května 1917, kdy tam vypukl
požár živený silným větrem, který strávil mnoho domů. Celkem tam pobyl 2
měsíce. Když začínaly školní prázdniny53, odjížděl ke kádru 21. zeměbranského
pluku: „Tam jsem se ovšem ihned hlásil k „marodvisitě“, tentokráte se srdcem,
které mně po přestálém revmatismu nedělalo dobrotu. Plukovní lékař 21. Pluku
Obrázek 109: Fajti Hrib
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Potvrzení.
Polní nemocnice.
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Štábní lékař.
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Měl 23. Února 1917 právě 42 roků.
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Dr. Chobola byl z Křečkovic u Vyškova, když zjistil, že jsem krajan mně
nenápadně sdělil, že mě pošle ke „konstantýrunku“ do Vídně, což zas bude trvat
několik neděl. V duchu jsem mu poděkoval. V srpnu byl jsem už zase ve Vídni
na Hüttesldorferstrasse na oddělení „Herzkonstanierung. Nyní bylo třeba tuto
chorobu přiživovat kouřením, černou kávou, hořkými mandlemi i jinak.
Důkladných prohlídek bylo několik, až diagnosa zněla “c54“ a začínající
arterioskleróza typu B (Wachdienst55) jsem byl „konečně“ z nemocnice
propuštěn. V Brně jsem se úmyslně hlásil v kanceláři ne 21. ale 14.
domobranského pluku, ke kterému jsem vlastně náležel. Přidělili mě k tzv.
Transcénce, která měla ubikace v dřevěných barácích nad českou technikou.
V „Grundbuchu56“ tam jsem byl sice zapsán, ale více o mně nevěděli, a
tak mě s jednoročními dobrovolníky, protože jsem si sám přišil jednoročácké
pásky na rukávy, poslali do důstojnické školy. A tak jsem 1. záři 2017 už zase
jel do Vídně. Poněvadž byl jsem klasifikován značkou B: dostal jsem se do
čtyřměsíčního kursu pro reservní důstojníky. Jeho komandantem byl reservní
nadporučík, později hejtman inženýr Heinz – Vídeňák, člověk slušný a k nám
Čechům, kterých bylo značné procento, velice šarmantní. Ještě se dvěma
mladíky, také Čechy jsem pilně studoval vojenskou vědu, o které jsem dosud
neměl ani nejmenšího zdání. Tu si mně jednoho dne zavolal hejtman Heinz do
kanceláře a tázal se mne, kdo mě poslal do kursu. Pověděl jsem. „Ale vy jste
politicky podezřelý, a těm kurs není povolen. V několika dnech přijede k nám na
inspekci excelence N., tomu budete předveden a ten o vás rozhodne.“ Po
dlouhém bloudění totiž došly za mnou mé dokumenty s oním šklebícím se
červeným „p. v.“ Tak! Teď, když jsem byl už skoro u cíle vojenské kariéry,
budu vyloučen z kursu a snad ještě trestán za to, že jsem se do něj vědomě
neprávem přihlásil. Byl jsem stísněn a netrpělivě jsem očekával onu vysokou
excelenci, před kterou jsem měl poprvé ve svém životě předstoupiti. Ale
pramínek naděje přec jenom vytryskoval v mé duši.
Konečně se očekávaná excelence s širokými červenými lampasy dostavila
na cvičiště na Schmelzu. Vyptávala se mě na mé rodinné poměry a konečně mě
postavila před otázku, vím-li, proč jsem politicky podezřelý. Odpověděl jsem
hrdě: myslím proto, že jsem českým učitelem. Excelence dodala: „Ja so ist es.
Aber jetzt wird die Sache schon erledigt werden“ a blahosklonně mně kázala:
“Abtreten.“ Pak si mne hejtman Heinz zavolal a důvěrně mi sdělil, že už asi na
toho oficíra „dostuduji“, prý podá návrh, abych byl jmenován Fähnrichne57. V té
době už dostávali našinci „enthebunky“. Také moje žena podala již dříve žádost
o moje vyzdvižení z vojenské služby, abych se mohl vrátit ke svému civilnímu
zaměstnání. To už byly Vánoce 1917, po nich měl býti kurs ukončen. O
vánocích jsem dostal pět dní dovolenou, po návratu při ukončení kurzu 30.
prosince četl pan šikovatel v befelu, že „jednoroční dobrovolník A. Pavlíček je
54
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povýšen na „Fähnricha58“ a zároveň že dostává “Enthebung“ na dobu neurčitou
dobu.
Tak když jsem měl začít opravdovou vojenskou kariéru, mám jít do
civilu! S tajenou radostí poděkoval jsem hejtmanu Heinzovi za důkladné
vzdělání ve vědě strategické a jako by mně hlava hořela, pádil jsem na vídeňský
„Nordbahnof“59, abych co nejbližším vlakem odejel do Brna „abrystovat“.
V rychlosti poslal jsem ženě telegram, aby mně přivezla do Brna civilní šaty. Ta
ovšem této žádosti okamžitě vyhověla a v Brně na nádraží už čekala na můj
příjezd. Transence 14. domobraneckého pluku v Brně odvedl jsem cajkový
mundur, který jsem tam před odjezdem do kurzu vyfasoval a v civilu ve
společnosti své milé ženy, odjížděl jsem 3. ledna 1918 do Pustiměře, abych po
3,5 roční přestávce vstoupil zase do tříd.
Doslov: Poněvadž jsem byl propuštěn na dobu neurčitou, byl jsem ještě
dvakráte volán k prohlídce: jednou do Brna, podruhé do Vídně, ale pokaždé bylo
mé propuštění prodlouženo, až konečně se dostavil toužebně očekávaný 28. říjen
1918 a všem starostem a obavám o nové narukování na pole cti a slávy
k záchraně staré monarchie, udělala konec.
Když tuto radostnou zvěst o prohlášení naší samostatnosti přinesl do
Pustiměře poštovní vozka Jan Kopečný, smluvili jsme ihned s tehdejším
starostou Františkem Koutným veliký lampionový průvod s hudbou oběma
obcemi a na prostranství před obecní radnicí přečetl jsem shromážděným
provolání Národního výboru v Praze a osvětlil význam této historické události.
Konstatuji zde také, že ani já v poli ani moje žena doma neupsali jsme ani jediné
válečné půjčky rakouské. Pouze moje dcera na nátlak ve škole upsala celých 100
korun, pravím: jedno sto korun“ Prohlašuji také hrdě, že jsem netrpěl nevinně.
Byl jsem odjakživa nepřítelem rakouské monarchie a k panujícímu rodu
Habsburskému choval jsem se na tehdejší dobu neloajálně. Odepřel jsem také
rozhodně mluviti veřejně při nějakém jubileu starého monarchy, ač jsem o to byl
v obci žádán. Zato od převratu nepominul jsem jediné příležitosti, abych
skrovných sil a dobré vůle nenabídl do služeb vlasti.
Obrázky zdroj:
https://www.obrazky.cz/?q=kamenolom#utm_content=lista&utm_term=kamenolom&utm_medium=link&utm_source=searc
h.seznam.cz&id=9ddc21ac5b33bd0f a wikipedia.cz. Vzpomínky Albína Pavlíčka zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Kdo to byl Albín Pavlíček
Albín Pavlíček byl významným pustiměřským kulturním a sportovním
činovníkem. Zde je několik zmínek z našich kronik, které toto tvrzení dokládají.
Narodil se 1875 v Životicích u Opavy, studoval 4 třídy matičního gymnázia
v Opavě a učitelský ústav v Brně. Roku 1895 byl ustanoven podučitelem
v Pozořicích a v březnu roku 1896 přeložen na čtyřtřídní školu v Pustiměři. Od
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90. let 19. století aktivně pracoval ve čtenářském spolku pro obce Pustiměř a
Německé Prusy, který byl založen 1. ledna 1896, předsedou byl Jan Pospíšil z č.
p. 4 (Dvořák). Kupovaly se knihy, půjčovaly se i nečlenům, odebíraly se
časopisy, pořádaly se večírky, zábavy, divadla. O činnost spolkovou starali se
učitelé František Obdržálek a Albín Pavlíček60. V roce 1909 Odbor národní
jednoty, v něm Albín Pavlíček pokračoval v kulturní činnosti. 24. ledna 1909
byl čtenářský spolek přeměněn v Odbor národní jednoty v Pustiměři. Měl na
starosti kulturní život v obci. Rozvíjel se až do začátku první světové války,
potom téměř zanikl z toho důvodu, že všichni jeho funkcionáři byli odvedeni do
války. Přetrvávala jen
činnost knihovní, ale v té
době se ztratilo mnoho
knih. Když po vzniku
samostatné ČR vyšel
zákon
o
veřejných
knihovnách, dal Odbor
národní
jednoty
v
Pustiměři svou knihovnu
k veřejnému
užití.
Národní knihovní radu
v Pustiměři tvořil odbor
národní jednoty, v něm i
Albín Pavlíček a dva
členové určení obcí.
Od roku 1919 byly

Obrázek 110: Nejstarší dochovaná podoba školy č. p. 85. Součástí byl i byt pro
učitele. Zdroj: Štolfova fotokronika.

ustaveny
Osvětové
komise.
V pustiměřské byli zástupci stran a
spolků v obci působících a ti měli na
starosti kulturní život v Pustiměři,
doba její působnosti se kryla s dobou
působnosti zvoleného zastupitelstva.
V obci se na valné hromadě 1.
ledna 1924 dohodli, že kulturní
Obrázek 111: Stará škola, přízemní část byla postavena v roce
1926, v roce 1882 se rozrostla na dvoutřídní a v letech 1884 –
1885 na čtyřtřídní. Zdroj: Štolfova fotokronika.
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činnost této komise převezme odbor
národní jednoty. Oslavovali památné

dny, na nichž často promlouval i Albín Pavlíček. Aby uctili památku
významných osobností Československých dějin, sázeli památné stromy, chtěli
tak udržet jejich jména a skutky v paměti našich spoluobčanů. Od 1. dubna 1925
byl po odchodu Františka Dvořáčka na trvalý odpočinek jmenován zatímním
správcem školy a od června 1925 jako definitivní řídící učitel na pustiměřské
obecné škole. V této funkci pracoval do 31. prosince 1936.
„Právě, když jsem byl v Pustiměři třicet le, přišel obecní sluha František
Drbal a přinesl mně kroniku. Prý pan starosta vzkazuje, abych do té knihy psal
nyní já.“ vzpomíná, jak se z něho stal kronikář.
V roce 1932 byly ustaveny nové Osvětové Komise. Do pustiměřské byli
26. dubna 1932 jmenováni Okresním osvětovým odborem ve Vyškově učitelé
Rudolf Pásek a Albín Pavlíček, ostatní byli zvoleni Obecním zastupitelstvem.
Jednatelem byl Albín Pavlíček. Od 1. ledna 1936 byl jmenován čestným členem
Odboru národní jednoty.
Z osvětové
činnosti
připomeňme například vzpomínkové
přednášky z 30. května 1926, kdy
byla „pořádaná oslava na paměť
50tiletého výročí smrti otce národa
Františka Palackého“, 16. března
1930 vzpomínal na Aloise Jiráska.
„V roce 1934 „v předvečer svátku
našeho osvobození dne 27. října
prošel lampionový průvod oběma
obcemi.
Před
obecní
radnicí
v Pustiměři měl proslov řídící učitel
Obrázek 112: Podpis učitele Albína Pavlíčka z
Albín Pavlíček.“61
knihovního protokolu z roku 1904. Foto: Anna Hrozová.
Obecní kroniku psal od 1.
dubna 1925, kdy se pravděpodobně stal také řídícím učitelem Z Pustiměře se
odstěhoval 20. července, kdy se píše v kronice jako řídící učitel v. v. Odešel po
40 letech učitelské a kulturně-osvětové práce.62
Jedno z jeho nejtěžších období bylo ve službách rakouské armády za I.
světové války, kdy také on musel opustit svou rodinu.
Podle Pavlíčkovy kroniky zpracovala Mgr. Anna Hrozová.
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Vodaři uvedli do provozu nové vodohospodářské objekty
v obci Pustiměř
V minulosti jsme čtenáře tohoto periodika informovali o probíhajících
významných vodohospodářských stavbách v obci Pustiměř, kde byla naše
společnost investorem. Protože od vydání tohoto článku už uplynul nějaký ten
čas a stavby byly mezitím dokončeny, nabízí se, provést rekapitulaci aktuálního
stavu.
ČOV Pustiměř
Vlastní stavba čistírny byla zahájena už v roce 2016. Nový objekt ČOV
nahradil dosluhující objekt
stávající
čistírny.
Cílem
projektu
bylo
zajištění
zásadního
zvýšení
kvality
čištění odpadních vod z obcí
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
necelých 30 mil. Kč bylo
uhrazeno z dotačních prostředků
Operačního programu životního
prostředí.
Stavba
byla
zhotovitelem předána těsně před koncem roku 2017 s tím, že oficiálně byl
zkušební provoz zahájen v lednu roku 2018. Po 5 měsících provozu lze
konstatovat, že dílo je plně funkční a splňuje požadované parametry.
Obrázek 113. ČOV Pustiměř - pamětní deska.
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Protože se jedná o dílo vodohospodářsky významné, proběhlo dne 10.
května 2018 slavnostní zahájení provozu. Po projevech jednotlivých účastníků

Obrázek 114: ČOV Pustiměř - přestřižení pásky.

slavnostního zahájení došlo, krátce po desáté hodině dopolední, k nezbytnému
přestřižení pásky. Za slunečného počasí a úmorného horka, se tohoto úkolu se
ctí zhostili zástupci politického života, veřejné správy a odborné veřejnosti.
Úpravna vody Pustiměř
Druhá stavba, která byla uvedena na počátku roku 2018 do provozu, už
tak z hlediska objemu stavebních prací, proinvestovaných prostředků a
publicity, zajímavá není.
Z pohledu vlivu
na kvalitu vody v
celém
Skupinovém
vodovodu Pustiměř je
ovšem její přínos
zásadní. Prameniště
Pustiměř, které je
zdrojem
vody
nejenom pro obec
Pustiměř, ale i pro
Obrázek 115: ÚV Pustiměř - technologie tlaková filtrace.
obce Zelená Hora,
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Radslavice a město Ivanovice n./H., se dlouhodobě potýkalo se zvýšeným
výskytem manganu ve vodě. V koncentracích, ve kterých se mangan na tomto
zdroji vyskytuje, není pro lidské zdraví nebezpečný, má ale jednu provozně
velmi nepříjemnou vlastnost. Má tendenci se ukládat v potrubí a při zvýšených
průtocích v trubní síti se uvolňovat a zásadně měnit senzorické vlastnosti vody.
V případě manganu jde o barvu a zákal vody. Zprovozněním nové úpravny
s tlakovou filtrací tento problém zmizel. Dnes úpravna pracuje v rutinním
režimu a koncentrace manganu na výstupu z úpravny jsou hluboko pod limity
stanovenými legislativou. Stavba byla zahájena v druhé polovině roku 2017 a
zdárně dokončena byla k poslednímu dni měsíce ledna 2018. Nově vzniklá
úpravna je osazena 4 tlakovými nerezovými filtry o kapacitě 16 l/s. Provoz
úpravny je plně automatický. Hodnota investice byla více jak 5 mil. Kč (bez
DPH) a byla plně hrazena z prostředků VaK Vyškov, a.s.
Vyškov 12. 6. 2018
Foto: VaK Vyškov, a.s.

Ing. Karel Hájek
výrobně-technický náměstek
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Jak jsme volili prezidenta republiky
První kolo prezidentských voleb se odehrálo 12. a 13. ledna 2018. Do
druhého kola, které se uskuteční 26. a 27. ledna 2018, postoupili Miloš Zeman a
Jiří Drahoš.
Miloš Zeman
svůj
post
obhájil.
Jako
první zájem o
úřad
Obrázek 116: Volební komise pustiměřského okrsku č. 1 (Pustiměř). Foto: Anna Hrozová.
prezidenta
republiky projevil již v červenci 2014 sociálnědemokratický senátor Zdeněk
Škromach. Na to vzápětí reagoval římskokatolický kněz Tomáš Halík, který
prohlásil, že „kdyby měl zemi reprezentovat pan Škromach v bazénku, tak by asi
musel reagovat“. Na to zase reagoval bývalý prezident Václav Klaus, který
prohlásil, že pokud bude na prezidenta kandidovat Tomáš Halík, tak bude muset
i on.
Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš byl v roce 2014 nejpopulárnějším
politikem v České republice, spekulovalo se i o jeho kandidatuře. Babiš ji však
koncem listopadu 2014 vyloučil s tím, že jej náplň tohoto úřadu nemotivuje.
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V přiložené tabulce vidíme, jak jsme hlasovali v naší vesnici:
Okrsky
kolo -

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

počet

v%

1.

2

100,00

1 400

990

70,71

990

990

100,00

2.

2

100,00

1 406

1 036

73,68

1 036

1 035

99,90

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly

Navrhující Politická
ststrana
ppříslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy %

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

34

3,43

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

80

8,08

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

91

9,19

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

11

1,11

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

14

1,41

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr.h.c.

Poslanci

ODA

3

0,30

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

415

41,91

597

57,68

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

101

10,20

X

X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan

BEZPP

241

24,34

438

42,31

Zdroj: https://volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6206&xobec=593508

Z následujících tabulek vidíme, jak se liší preference našich spoluobčanů
proti zbytku České republiky.
První kolo volby prezidenta ČR v roce 2018 v rámci celé země:
Poř. č.

Kandidát

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

1

Mirek Topolánek

221 689

4,30 %

6.

2

Michal Horáček

472 643

9,18 %

4.

3

Pavel Fischer

526 694

10,23 %

3.

4

Jiří Hynek

63 348

1,23 %

7.

5

Petr Hannig

29 228

0,56 %

8.

6

Vratislav Kulhánek

24 442

0,47 %

9.

7

Miloš Zeman

1 985 547

38,56 %

1.

8

Marek Hilšer

454 949

8,83 %

5.

9

Jiří Drahoš

1 369 601

26,60 %

2.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_České_republiky_2018
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Druhé kolo volby prezidenta ČR v roce 2018 v rámci celé země:
Pořadové
číslo

Kandidát

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Pořadí

7

Miloš Zeman

2 853 390

51,36 %

1.

9
Jiří Drahoš
2 701 206
48,63 %
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_České_republiky_2018

2.

Prohlásil tehdy dále, že by on sám dobře vedl koaliční vládu, zatímco pro
funkci prezidenta by se více hodil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Ten ale o
prezidentské kandidatuře neuvažoval. Kandidaturu také vyloučili např. Jana
Bobošíková, Vladimír Dlouhý, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz,
Tomáš Halík, Václav Klaus, Petr Kolář, Jaroslav Kubera, Petr Pavel, Petr
Pithart,
Petr
Robejšek,
Karel
Schwarzenberg,
Přemysl
Sobotka,
Pavel
Telička
a
Milan
Zelený.
Rozhodovali se i Jiří
Dienstbier,
Jana
Bobošíková
či
Zuzana
Roithová.
Média
nicméně
spekulovala
i
o
dalších
jménech,
jako
byl
europoslanec Jiří Pospíšil, politický aktivista Šimon Pánek, předseda
Svobodných Petr Mach, europoslanec Jan Keller, či prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu Miloslav Kala. Celkem bylo uváděno až 20 možných
protikandidátů obhajujícího prezidenta Miloše Zemana. Prvním, kdo ohlásil
svou kandidaturu, byl Michal Horáček.
Během voleb došlo k několika nesrovnalostem. Člen Drahošova
poradního týmu Jiří Grygar ještě před oznámením výsledků hlasování prohlásil:
„V situaci, kdy v některých volebních místnostech voliči dostávají lístky pouze
se jménem Miloše Zemana, tak začínám být skeptický, jak to dopadne.“ Po
volbě bylo podáno na Nejvyšší správní soud celkem 70 stížností. Většina z nich
kriticky poukazovala na kampaň stávajícího prezidenta a nejasnosti jejího
financování. Soud zamítl všechny stížnosti k 21. únoru, neboť žádná
nesrovnalost nebo jednání v rozporu s volebním zákonem nebyly tak závažné,
Obrázek 117… Volební komise pustiměřského okrsku č. 2 (Pustiměřské Prusy). Foto:
Anna Hrozová.
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aby měly vliv na výsledek voleb. Poté již nic nebránilo tomu, aby Miloš Zeman
složil slib.
Některá zamítavá či odmítavá usnesení však byla napadena ústavními
stížnostmi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_České_republiky_2018
https://volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6206&xobec=593508

Podle:

a

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Stavby v Pustiměři

Obrázek 118: Pátá etapa výstavby v lokalitě Pod Vodojemem. Pro stavebníky jsou zde již připraveny zdroje elektrické
energie.

Obrázek 119: Šestá etapa výstavby Pod Vodojemem očekává stavebníky.
Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 121: Příprava základové desky přístavby školky.

Obrázek 120: Hromady materiálu se začínají měnit v budovu.

Obrázek 122: Na přístavbě se pracuje bez ohledu na počasí, podle potřeby i o víkendu.
Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 124: Přístavba mateřské školy pod střechou.

Obrázek 123: Práce postupují rychle i uvnitř budovy.
Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 125: Na startu hlavně neztratit ani tisícinu vteřiny. Okresní soutěž hasičů v Pustiměři.
Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 126: Občerstvení při sledování, jak jde "mája" vzhůru, přišlo vhod.
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