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Ohlédnutí za třemi volebními obdobími
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Společenská kronika za r. 2018

Děti v nové školce měly co zkoumat. Foto: Anna Hrozová.

Lezecká stěna je otevřena pro veřejnost v úterý od 18.00 do 20.00. Foto: Anna Hrozová.
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SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení a milí spoluobčané,
nacházíme se v čase adventním, který je přípravou
na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Jejich kouzlo tkví
v přátelství, lásce, porozumění, snažíme se být k sobě
tolerantnější, udělat radost druhým a zapomenout na všední
problémy, se kterými se běžně setkáváme.
Věnujeme se rodině, navštěvujeme příbuzné a přátele, snažíme se je
vyslechnout, pomoct jim a sdílíme s nimi jejich radost. Vánoce jsou cestou do
našeho nitra. Zamýšlíme se nad svými činy a stáváme se anděly, kteří se snaží
přinášet radost lidem kolem nás.
Dovolte mi, abych i já Vám popřál krásné, hvězdami a třpytivým sněhem
protkané vánoce plné splněných snů a pohody. Ať ve skořápkách tří kouzelných
oříšků naleznete zdraví, štěstí a lásku. Zároveň Vám přeji, ať je nový rok rokem
plným radostných chvil a splněných přání.
Jelikož v říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva a od listopadu
máme zvolené nové vedení naší obce, dovolte mi, abych se i k těmto událostem
vyjádřil.
Nejprve bych rád za všechny kandidující subjekty a zvolené zastupitele
poděkoval všem občanům naší obce, kteří přišli k volbám a svým hlasem
podpořili kandidáty, strany, sdružení nebo hnutí, které jim byly sympatické a to
bez ohledu na jejich politickou příslušnost.
Já osobně bych rád poděkoval členům zastupitelstva za podporu a důvěru,
kterou mi dali zvolením do funkce starosty naší obce. Uvědomuji si obrovskou
zodpovědnost, která je s touto pozicí spjata. Budu k ní přistupovat s maximální
pokorou a respektem, budu se snažit nabízet rozumná řešení, poctivou práci a
odpovědný přístup k řešení problémů. Vím, že mě nečeká nic lehkého, protože
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nikdy se nejde zavděčit všem, ale vždy se budu snažit hledat rozumný
kompromis.
Oproti minulému volebnímu období došlo k výrazné personální obměně
zastupitelstva obce. Máme zde deset nových zastupitelů, kteří jistě přinesou řadu
nových a zajímavých návrhů. Při této příležitosti bych rád poděkoval i všem
členům bývalého zastupitelstva za jeho činnost ve prospěch naší obce. V této
souvislosti snad nelze nezmínit dvě jména. A to jméno bývalého starosty – pana
Mgr. Miloše Nevřaly a jméno bývalého místostarosty – pana Milana Hynšta.
Oba vykonávali svoji funkci po tři volební období, tedy úctyhodných 12 let. Ke
každodennímu plnění povinností přistupovali vždy s maximální odpovědností a
úsilím a snažili se tak co nejlépe rozvíjet naši obec, za což si jim jménem občanů
Pustiměře dovolím poděkovat.
Věřím, že nové zastupitelstvo bude pracovat jako jeden celek a bude
podporovat návrhy, které budou vést k dalšímu rozvoji a zvelebování naší
krásné obce. Rád bych všem zvoleným zastupitelům popřál chuť do nové
činnosti, optimistickou mysl a klid na práci.
Občanům naší obce přeji dobrá rozhodnutí nových zastupitelů, pevné
zdraví, lásku, štěstí a pohodu v osobním i rodinném životu.
Mgr. Vlastimil Smékal
starosta obce
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Zvolili jsme si nové zastupitele
Letos v říjnu v pátek 5. a sobotu 6. jsme v obecních volbách dávali své
preference kandidátům, navrženým za jednotlivé strany. Podívejme se, jak se
umístili:
Tab. č. 1: Zvolení kandidáti do Zastupitelstva obce Pustiměř 5. – 6. října 2018

Kandidátní listina
název
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ČSSD
KDU-ČSL
Za
prosperující
obec Pustiměř
Za
prosperující
obec Pustiměř
Za
prosperující
obec Pustiměř

poř.
číslo
2
1
5
7
4
3
10

Kandidát

Navrhují
cí
strana

příjmení, jméno, tituly
Holub Pavel
Smékal Vlastimil Mgr.
Beneš Michal
Pořízek Luboš
Jachan Evžen
Smejkal Pavel
Sedláček Petr

12 Grmela Antonín Bc.

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ČSSD
KDUČSL

446
430
321
319
297
287
261

10,25
9,88
7,38
7,33
6,82
6,59
15,98

1
2
3
4
6
5
1

233

10,15

1

5

Trávníček Roman Mgr.

NK

230

8,83

1

3

Drbal Zdeněk Mgr.

NK

229

8,79

2

2

Gottwaldová Klára Mgr.
MBA

NK

213

8,17

3

KDU-ČSL

1

Provazníková Petra

197

8,58

2

KDU-ČSL

2

Špičák Petr Mgr.

181

7,88

3

ČSSD
KSČM

7
1

Peška Lukáš Mgr.
Raclavský Miroslav

164
130

10,04
15,04

2
1

KDUČSL
KDUČSL
ČSSD
KSČM

Všichni zvolení kandidáti jsou bez stranické příslušnosti.
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Podívejme se, jak se lišily stranické preference v obou částech naší
vesnice:
Tab. č. 2 a 3: Volební okrsek č. 1 – Pustiměř 5. – 6. října 2018
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
v seznamu
obálky
účast v %
obálky
602
405
67,28
405
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs.
1
Za prosperující obec Pustiměř
1 304
2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
985
3
ANO 2011
1 835
4
Komunistická str.Čech a Moravy
564
5
Česká str.sociálně demokrat.
906

Platné
hlasy
5 594
v%
23,31
17,61
32,80
10,08
16,20

Tab. č. 4 a 5: Volební okrsek č. 2 – Pustiměřské Prusy 5. – 6. října 2018
Voliči
Vydané
Volební
v seznamu
obálky
účast v %
817
457
55,94
Kandidátní listina
číslo
název
1
Za prosperující obec Pustiměř
2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3
ANO 2011
4
Komunistická str.Čech a Moravy
5
Česká str.sociálně demokrat.

Odevzdané
obálky
456
Hlasy
abs.
1 300
1 310
2 514
300
727

Platné
hlasy
6 151
v%
21,13
21,30
40,87
4,88
11,82

Po uplynutí zákonné lhůty umožňující
vznést protest proti průběhu voleb jsme
večer 1. listopadu 2018 v Sokolovně
sledovali volbu starosty, místostarosty a
dalších

orgánů

Zastupitelstva

obce

Pustiměř. Volbu uvedl stávající starosta
obce Mgr. Miloš Nevřala, který poděkoval
odstupujícím zastupitelům za jejich práci
v minulém období, zvláště připomněl
zásluhy nejdéle sloužícího zastupitele
Obrázek 1: Mgr. Miloš Nevřala předal funkci starosty
obce Pustiměř Mgr. Vlastimilovi Smékalovi. Foto: Anna
Hrozová.

Otakara Vávry, který pracoval pro obec
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nepřetržitě 24 let. Po nutných procedurách pak předal svou funkci nově
zvolenému starostovi Mgr. Vlastimilovi Smékalovi. Místostarostou byl zvolen
Mgr. Lukáš Peška. Dalšími členy nové rady Obce jsou Pavel Smejkal, Pavel
Holub a Petra Provazníková. Předsedou finanční komise je Petr Sedláček a
revizní komise Bc. Antonín Grmela. Zvoleni byli i další členové obou komisí a
odhlasována byla i výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva i obou
komisí. Nový starosta obce Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal poděkoval Mgr.
Miloši Nevřalovi a Milanovi Hynštovi za tři období jejich práce ve vedení Obce,
za něž se vykonalo veliké množství práce, a vyjádřil naději na efektivní
spolupráci zastupitelů v novém funkčním období. Promluvil i zkušený zastupitel

Obrázek 2: Nové Zastupitelstvo obce Pustiměř. Foto: Anna Hrozová.

a člen rady obce Pavel Holub, který poděkoval za podporu, jíž se mu při volbě
zastupitelstva dostalo. Zhodnotil práci minulého zastupitelstva. Poděkoval
nevoleným členům komisí, kteří jsou podle návrhu zastupitelů odsouhlaseni ke
spolupráci při vedení obce, za ochotu podílet se chodu Obce. Vyjádřil také
naději pro efektivní práci nového zastupitelstva a všech jeho orgánů.
Zdroj: https://volby.cz/

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Okénko našich škol
Na návštěvě v naší základní a mateřské škole
V letošním roce se ale nemohli žáci, rodiče, učitelé a ostatní zaměstnanci školy
kvůli

dešti

shromáždit
na hřišti za
školou

a

přivítat nový
školní
Obrázek 5: Děti se vrátily do školních lavic.

rok

2018 – 2019.

Nepříznivé počasí ale neodradilo rodiče a prarodiče od toho, aby doprovodili
svoji drobotinu do tříd, kde se děti se svými učiteli setkaly, aby se dozvěděly

Obrázek 4: Nejvíce se do školy těšili prvňáčci.

nezbytné informace pro nastávající společnou
práci. Pan ředitel Mgr. Miroslav Zourek si vzal na
pomoc školní rozhlas, aby všechny přivítal a

Obrázek 3: Starší děti pomohly mladším
vyřezávat jejich dýně.
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popřál jim mnoho úspěchů v nastávajícím období. Nejmenší děti v první třídě
navštívil osobně, stejně jako starosta obce Mgr. Miloš Nevřala. Do vyzdobené
třídy nové prvňáčky doprovodili
rodiče a v nejednom případě i
prarodiče.
Nový školní rok zahájily i
děti se svými učitelkami v obou
budovách mateřské školy. Ti
noví sice trošku plakali, ale

Obrázek 6: Třídy byly plné strašidel.

v kolektivu se zapojili do her,
které pro ně učitelky připravily. Rodiče se mohli přesvědčit, jak výuka ve
třídách školky probíhá. Někteří z nich tuto příležitost krátce využili.
Pan ředitel slíbil dětem i dny zábavného vyučování, jedním z nich je „Den
kouzel“,

který

mohou navštívit i
rodiče

a

hosté.

Ve škole

se

další

pohybovalo
množství

čarodějnic, upírů
Obrázek 7: Fantazie dětí a jejich maminek byla opravdu bohatá.

a

dalších

strašidel.

Děti

vyzdobily školu podzimními
motivy.

Starší

pomáhaly

mladším vyřezávat strašidelné
obličeje do dýní, které byly
letos díky suchému létu o
něco

menší

než

v letech
Obrázek 8: Školní rok zahájily děti se svými učitelkami i v mateřské
škole.
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minulých.
Večer nás čekalo nejedno překvapení. Vystoupení dětí, které připravily
učitelky Mgr. Alena Veselá a
Mgr. Irena

Znojová, bylo

doplněno
světelnými

kouzelnými
efekty.

Na

chodníku u nové školy měly
děti

pro

svoje

překrásné
Obrázek 9: Na všechny čekala ve škole bohatá výzdoba a spousta dobrot.

pěvecké výkony více místa a také diváci měli lepší výhled na svoje ratolesti.

Obrázek 10: Na této straně budovy měly děti pro svoje představení více místa a přihlížející lépe viděli na své ratolesti.

Pan ředitel Mgr. Miroslav Zourek nás pozval k rozsvěcení spousty
nachystaných dýní a poté do strašidelně vyzdobené školy. Výjevy ze záhrobí,
netopýři a čarodějnice nás dovedli do tříd, kde pro nás děti připravily spoustu
rozmanitých dobrot, které napekly samy nebo s pomocí jejich maminek a
babiček. Učitel Mgr. Vlastimil Smékal se svými kolegyněmi nám tradičně
podával lahodnou dýňovou polévku naposledy před tím, než začal pracovat jako
nový starosta obce Pustiměř.
S našimi dětmi a jejich učiteli jsme prožili příjemné chvíle.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Co nás trápí v ZUŠ
Vážení čtenáři, mohlo by se zdát, že v základní umělecké škole bývá život
poklidný – vždyť ji přece navštěvují pouze talentovaní žáci. Opak je však
mnohdy pravdou. Níže jsou popsány nejčastější problémy, které se periodicky
každoročně opakují:
1. Špatné chápání funkce ZUŠ
Spousta rodičů si základní uměleckou školu plete se zájmovými kroužky.
My jsme však škola, učí zde pouze kvalifikovaní učitelé, máme
studijní obory a zaměření, nikoliv kroužky a
vydáváme oficiální vysvědčení. Dítě nám není
svěřováno na hlídání a „zabití“ volného času, ale
proto, aby zde studovalo. A každé studium má svá
pravidla. Pokud tuto zásadu někdo nechápe, neměl by
své dítě do ZUŠ vůbec přihlašovat. Takoví žáci jen

Obrázek 11: Děti ZUŠ
malují na různá témata –
Čarodějnice. Foto: Anna
Hrozová.

zabírají místo těm, kteří to se studiem myslí vážně.
2. Nedostatečná domácí příprava
Čím dál vyšší procento žáků dochází do vyučování nepřipraveno. Je třeba
si uvědomit, že učitel v hodině žákovi látku předvede, vysvětlí a se žákem
procvičí, ale naučit se to musí žák během týdne doma. Povinností rodičů
je na tuto každodenní přípravu dohlížet (např. pravidelně kontrolovat
žákovskou knížku, připomínat každodenní cvičení apod.). Je to stejné jako
s domácími úkoly v základní škole. Žák, který se doma pravidelně
nepřipravuje, nemá šanci dosáhnout dobrých výsledků. Talent nestačí!
Základem úspěchu je pravidelná domácí příprava, což platí
dvojnásob při studiu hudebního oboru!
11

3. Předčasné ukončení studia
Základní studium I. stupně v ZUŠ trvá 7 let. Nejčastější věta, kterou
slýcháme od rodičů při předčasném ukončení docházky žáka, je: „Ono se
mu nechce a my ho nechceme nutit“. Dítě se nutit musí, neboť není
schopné

samo

posoudit

a

pochopit,

že

nutnost

plnit

nepříjemné
mu

bude

v budoucnu
život

věci

pro

užitečná.

Proto mu rodiče
nemají

umetat

cestičku a každý
problém před ním
odstraňovat.
bychom

Kde
my

Obrázek 12: Budu se učit. Foto: Anna Hrozová.

dospělí byli, kdyby nás naši rodiče k něčemu neustále nenutili…? Vždyť
většina věcí v každodenním životě se nám „nechce dělat“. Zvlášť pro děti
je důležité získat návyk, že mají určité povinnosti, které musí i přes svoji
nechuť splnit. Výsledek přece stojí za to …
4. Špatně chápaná funkce školného
Školné, které rodiče platí, slouží pouze k částečnému zajištění chodu
školy (cca 60%, zbytek hradí zřizovatel), což je např.: úhrada energií,
investice, opravy, nákup učebních pomůcek pro žáky a podobně. Z tohoto
12

důvodu se školné nevrací. Učitele a tudíž vzdělání vašich dětí platí stát
ze státního rozpočtu.
5. Společenské vystupování žáků
Velice často se žáci při koncertech, na kterých účinkují, neumějí vhodně
obléknout. Koncertní oblečení nejsou „sváteční tepláky“, riflové kraťasy,
trička s nápisy a nevhodnými obrázky a na nohou tenisky nebo žabky! Je
třeba si uvědomit, že návštěvníka koncertu pohled na umělcovo vytahané
tričko a rifle s „rozkrokem proklatě nízko“ asi těžko nadchne. Koncertní
oblečení se blíží tomu plesovému: dívky šaty nebo sukýnka s halenkou +
společenská obuv, chlapci jednobarevné kalhoty (nejlépe černé),
jednobarevná košile, (sako, vesta + doplňky), společenská obuv. Žáci,
kteří se neumějí společensky obléknout, nemohou veřejně vystupovat.
Z výše popsaných řádků paradoxně vyplývá, že za většinu problémů
nemohou ani tak žáci samotní, ale především jejich rodiče „díky“ své časové
zaneprázdněnosti (zkrátka nemají na děti čas) a nedůslednosti ve výchově.
Bohužel řešení těchto problémů může škola jen těžko ovlivnit, snad jen
neustálým připomínáním a apelováním na rodiče.
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ
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Ze života organizací
Vážení spoluobčané,
těší mě, že mám opět příležitost vás všechny, prostřednictvím tohoto
zpravodaje, pozdravit.
Dovolte mi, abych vám přiblížil dění ve fotbalovém klubu Pustiměř,
v průběhu uplynulého půl roku. Podstatné je, že stále fungujeme, a že se nám
daří. Myslím tím zejména po stránce zájmu dětí o tento sport. Jak jsem již zmínil
v červencovém zpravodaji, od května roku 2018 jsme díky náboru malých
fotbalistů otevřeli nové družstvo mini přípravky, které aktuálně čítá 10 dětí. Ty
pravidelně trénovaly 1x týdně na hřišti a od konce října se 1x týdně scházíme
v hale. S trénováním pomáhají bývalí aktivní hráči A mužstva, Radek Kavečka a
Honza Bartoněk, což je také pozitivní a jsme za to moc rádi!
Standardně fungují i ostatní mládežnická družstva, o jejichž činnosti
v podzimní části soutěže, se konkrétněji dočtete níže, v dalších článcích FK
Pustiměř. Fungující mládež je pro nás stále základem našeho bytí a existence,
což si plně uvědomujeme a snažíme se těmto kategoriím věnovat, jak je to jen
možné. Pro mě osobně je to nejpodstatnější část naší činnosti a důvod, proč tuto
práci vůbec děláme. Potvrzuje to i fakt, že se nám podařilo získat další trenéry
mládeže. Současný trenérský tým FK Pustiměř rozšířili aktivní hráči A mužstva
dospělých, což je pro malé fotbalisty ta nejideálnější varianta. Kluci tak mohou
získávat cenné zkušenosti v tréninkové teorii, ale zejména v praxi, od svých
klubových vzorů, a to od Ondry Nohela, kterému vypomáhají jeho spoluhráči
z A týmu Dan Martínez a David Kudýn. Myslím, že je to pro malé fotbalisty
zároveň i obrovská motivace do jejich fotbalové kariéry.
Náš FK Pustiměř navázal v nové fotbalové sezóně úzkou spolupráci
s MFK Vyškov. V kategorii mladších a starších žáků došlo mezi oběma kluby
ke spojení a podařilo se nám tak zamezit rozpadu této kategorie, která byla
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ohrožena

z důvodu

početní

věkové

absence.

Někteří

hráči

dosáhli

dorosteneckého věku a museli tedy v žákovské kategorii skončit. Kluků, kteří
zůstali, bylo tak málo, že bychom nebyli schopni dostát pravidlům soutěže a
museli bychom naše družstvo žáků odhlásit. Přišlo nám to jako jediné správné
řešení a jsme rádi, že jsme se takto rozhodli. Po odehraném podzimu musím říct,
že spolupráce s MFK Vyškov fungovala v tomto směru velice dobře a výsledky
žákovských družstev jsou toho jasným důkazem.
Úroveň naší činnosti je samozřejmě závislá na podmínkách, které jsme
nuceni a schopni pro naše družstva zajistit. V roce 2017 se nám díky třem
dotačním titulům podařilo získat nemalé finanční prostředky, které byly použity
na nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti družstev našeho klubu,
startovné na turnaje mládeže, vybavení kancelářskými potřebami a vybavení
sportovními potřebami neinvestičního charakteru (tréninkové pomůcky, výstroj
a výzbroj hráčů). Další činnost, kterou jsme mohli podpořit z dotačních
prostředků, byla práce trenérů. Velice nás těší, že jsme mohli naše trenéry ocenit
i tímto způsobem a nejen pouze poděkováním v tisku. Za svoji práci si to zcela
jistě zaslouží!!! Myslím si, že drtivá většina z nich obdržené prostředky stejně
„investovala“ opět do svých družstev, respektive svěřenců, což také svědčí o
jejich charakteru. V této souvislosti musím poděkovat Vlastovi Smékalovi, který
se postaral o veškerou agendu spojenou s vyřízením žádostí o dotace a velkou
měrou se tak zasloužil o jejich získání!
FK Pustiměř však investoval i do svého sportovního zázemí. Po osmi
letech bylo opět nutné provést rekonstrukci hlavního travnatého hřiště. Potřebné
práce proběhly prakticky ihned po skončení uplynulé fotbalové sezóny, na konci
června 2018.
Realizace dalších plánů, o kterých jsem mluvil před pár měsíci, už
nezáleží pouze na nás. Uvidíme, zda se v tomto směru posuneme dopředu…
Chtěl bych za vedení FK Pustiměř poděkovat všem, o které jsme se mohli
v roce 2018 opřít a kteří nám byli partnery. Jsme za to velice vděční!
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Poděkování patří zástupcům vedení obce Pustiměř, členům zemědělské
společnosti ZEPUS, zemědělské společnosti MORAVA DRUŽSTVO, firmám
DREPOS, VHS STAVBY VYŠKOV, TRASKO, fotbalové asociaci FAČR,
JIHOMORAVSKÉMU KRAJI a spoustě našich spoluobčanů, kteří se podíleli a
podílejí se na organizování našich akcí. Ještě jednou MOC DĚKUJEME!
Děkuji samozřejmě všem našim trenérům, jichž si obrovsky vážím a
oceňuji jejich práci pro FK Pustiměř.
Poslední, komu chci dnes poděkovat, je Laďa Konečný, který je od mého
příchodu do Pustiměře v podstatě jediný, kdo je při svých dalších povinnostech
pro FK Pustiměř stále ochotný mi pomáhat a podílet se na chodu „A“ mužstva.“
Na závěr chci všem vám, spoluobčanům, popřát hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2019. Přeji vám pohodu ve vašich rodinách a také, aby vám život
v naší obci připadal zase o něco lepší, než v minulých letech. Pokud k tomu
bude moci přispět i FK Pustiměř, budeme jen rádi!!!
A abych nezapomněl… O víkendu 2. – 3. 3. 2019 pořádáme tradiční
Ostatky!!! Přijděte se pobavit. Těšíme se na viděnou!
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.

Hodnocení „A“ mužstva dospělých v podzimní části sezóny 2018-2019
Podzimní část sezóny budu hodnotit jako povedenou. Ze 13-ti utkání jsme
odešli ze hřiště pouze 3x poraženi a jsme na 3. místě v počtu obdržených branek.
Naše výkony v podzimní části sezóny nám ukázaly spoustu pozitiv, ale i negativa,
na kterých musíme zapracovat. Pozitiva však rozhodně převládají a mohu
s klidem konstatovat, že pokud mužstvo zůstane pohromadě a podaří se nám ho
doplnit o dvě až tři nové posily, měli bychom být bez problému konkurence
schopni mužstvům z čela tabulky. Navíc, pouhá 7 bodová ztráta na první místo,
je velikou motivací! Už z výše uvedeného je patrné, že obrovskou zásluhu na
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dosažených výsledcích mají oba brankáři, tedy Honza Kotulán a Petr Uhlíř.
Z hráčů bych chtěl vyzdvihnout zejména Pavla Polišenského, který přišel
z „B“ mužstva
téměř z nutnosti,
avšak ve všech
odehraných
utkáních podával
velice kvalitní a
hlavně

stabilní

výkony.

Určitě

byl
Obrázek 13: David Kudýn v červeném vytvořil spolu s Pavlem Polišenským ve středu zálohy
ideálně fungující dvojici. Foto: Pavel Holub.

na

jedním

podzim
ze

zásadních článků základní sestavy týmu.
Chtěl bych však při této příležitosti poděkovat všem klukům, kteří se
během podzimu
vystřídali
v mužstvu a na
hřišti

svým

dílem

přispěli

k tomuto,
řekněme,
uspokojivému
výsledku… Chci
také poděkovat
Vlastovi

Obrázek 14: Daniel Martínez v červeném dostával od trenéra Pavla Holuba více prostoru v útoku
a nutno říci, že mu tato pozice více svědčí a pro mužstvo je tak více platným hráčem. Foto: Pavel
Holub.

Smékalovi a klukům z „B“ mužstva, kteří byli vždy ochotní nám vypomoci. Bez
nich bychom tohoto výsledku jen těžko dosáhli.“
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Muži „B“ odehráli na podzim osm utkání s průměrnou bilancí čtyř
vítězství a čtyř porážek. Po polovině soutěže jsou na 4. místě devítičlenné
tabulky IV. třídy. Na jaře se očekávají jednoznačně lepší výsledky a hlavně
výkony.
HODNOCENÍ MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV
Pustiměřský mládežnický fotbal má hráčské zastoupení v pěti věkových

Obrázek 15: Starší žáci pod vedením trenérů Michala Jelínka a Karla Votavy.

kategoriích: předpřípravce, mladší a starší přípravce a mladších a starších
žácích. Mistrovských soutěží se zúčastní mladší a starší přípravka a ve
spolupráci s Vyškovem hráči mladších a starších žáků. Předpřípravka (do 6
roků) se věnuje pouze tréninkové činnosti, mistrovská soutěž pro tuto kategorii
není organizovaná.
Starší žáci pod vedením trenérů Michala Jelínka a Karla Votavy vyhráli
všech osm utkání při skóre 42:7 a jsou na prvním místě okresního přeboru
starších žáků.
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Tým mladších žáků skončil po podzimu na 2. místě okresní soutěže s tím,
že s prvními Otnicemi má stejný počet bodů, ale horší skóre. „Všichni hráči si
postupně zvykali na nový systém hry na půlku hřiště v počtu 7+1. Po
nepřesvědčivých výkonech v začátku sezony se kluci rozehráli a porazili všechny
své konkurenty ze špice tabulky (Otnice, Ivanovice, Bučovice, Drnovice). Body
jsme ztratili akorát prohrou s Vyškovem C a remízou s Dědicemi“, řekl trenér
mladších žáků Lukáš Zahradníček.
Starší přípravka odehrála 8 zápasů, do kterých nastoupilo 14 hráčů, a to
včetně tří dívek.

Obrázek 16: Družstvo mladších žáků s trenéry Romanem Válkem a Lukášem Zahradníčkem. Foto: Pavel Holub.

„Tento počet nás velice těší. Zápasová bilance nebyla obzvláště příznivá,
nicméně o několika zápasech rozhodlo pouze větší štěstí na soupeřově straně.
Pozitivně musíme brát také počet nastřílených branek, který v těchto zápasech
činil rovných 50 gólů, na kterých se podílelo 9 hráčů.

19

Na začátku sezóny jsme pochybovali o tom, zda hráči, v necelých 10
letech, budou vůbec schopni od nás pochopit základní taktické věci. Byli jsme si
vědomi faktu, že není důležité, co chceme my – trenéři, ale že mnohem

Obrázek 17: Mladší přípravka s trenérem Ladislavem Štěbrou. Foto: Pavel Holub.

důležitějším a často zanedbávaným problémem je komunikace. Jednoduše
řečeno, pokyn trenéra musí chápat všichni stejně. Postupně si děti zvykají a
musíme přiznat, že to jde lépe, než jsme očekávali.
Samozřejmě pracujeme na individuálních dovednostech hráče, ale velkou
váhu přikládáme i samotnému pohybu na hrací ploše, což se k našemu úžasu
zlepšuje každým tréninkem.
Podzimní část sezóny hodnotíme velmi pozitivně. Všichni hráči nás velmi
mile překvapili zejména chutí trénovat. S počtem hráčů na trénincích nemíváme
problém a věříme, že tomu tak bude i nadále“, zhodnotili trenéři Ondřej Nohel a
Daniel Martínez.
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Tým mladší přípravky zahájil podzimní část sezóny 2018/2019
vydřeným vítězstvím na hřišti Ivanovic n/H.
Gólu chtiví útočníci Jindra Šafář, Vašík Vondráček, Sabča A. Hladíková,
Matěj Chludil, Terka Herynková, Kája Marák, zodpovědní a tvrdí obránci Tom
Krejčí, Davča Ambrož, obrovský dříč Kryštof Hošek a konstruktivní brankář
Martin Štěbra, už od prvního zápasu ukázali, že jsou tuto sezónu odhodláni
nechat na hřišti všechno.

Obrázek 18: Pustiměřská fotbalová mládež. Foto: Pavel Holub.

Za celý podzim z 10 zápasů prohrál tým pouze 2 mistrovská utkání. Skóre
po polovině sezóny 97:61 dokazuje, že o góly a spoustu zábavy není s touto
partou nouze.
Nejlepšími střelci podzimu jsou Kryštof Hošek (24), Jindra Šafář (19) a
Martin Štěbra (15) branek.
Důležitou zkušeností pro některé členy týmu jsou odehraná utkání
v krajské soutěži za tým FKD Drnovice, kde pravidelně nastupuje čtveřice
našich hráčů. I se soupeři zvučných jmen, jako je Zbrojovka Brno, Znojmo a
další, jsou schopni vyhrávat.
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„O zimní přestávce nás čeká několik zimních turnajů. Prozatím jsme
odehráli první turnaj v Drnovicích, na kterém se nám podařilo zvítězit.
Velké poděkování patří nejenom všem hráčům, ale i celému vedení a
správci klubu FK Pustiměř, kterým není lhostejná budoucnost klubu, a vytvořili
velmi dobré podmínky pro výchovu a zdokonalování i těch nejmladších.
Týmu přeji do jarní části soutěže ještě více úspěchů, než doposud“,
zhodnotil podrobně trenér Ladislav Štěbra.
DO PUSTIMĚŘE ZAVÍTALI TRENÉŘI Z BRNA
V úterý 25. října se uskutečnil další ze série regionálních tréninků, v rámci
kterých navštěvují jednotlivé regiony Jihomoravského kraje trenéři z brněnské
regionální fotbalové akademie. Cílem těchto tréninků je propagovat fotbal,
inspirovat přítomné trenéry či rodiče a uskutečnit zábavný trénink pro děti plný
fotbalových her. Tentokrát tito profesionální trenéři zavítali do Pustiměře.
Tréninku se zúčastnilo 54 dětí ve věku 7-12 let z klubů: Bučovice, Drnovice,
Ivanovice, Rousínov, Vyškov a domácí Pustiměř. Vytvořili tak dosavadní
rekordní účast na vyškovském okrese! Děti si trénink užily a určitě se naučily
zase něco nového.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.

Příměstský tábor s SDH Pustiměř
V srpnu 6-10 jsme na týden osídlili
hasičárnu příměstským táborem. A jelikož
plánovaných aktivit bylo hodně a času málo,
začínali jsme s pilnou prací vždy brzy po
ránu, už v 6:30.

34 dětí se rozdělilo do tří

oddílů, pod vedením instruktorů Lukáše

Obrázek 19: Táborový oběd. Foto: Zuzana
Štroblíková.
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Blažka, Aničky Sedlákové, Markéty a Simony Knapových. Na hladký průběh
celého týdne dohlížela Jiřinka Sedláková a Zuzana Štroblíková.
V pondělí jsme si téměř celý den
vyráběli oddílová trička. Díky tomu,
že restaurace Adélka byla uzavřena,
nemohli jsme jako jiné roky do ní
chodit na obědy. Zachránil nás pan
Sklenář z Prostějovské restaurace Na
Kovárně, který nám je vozil přímo do
hasičky. Děti si musely nachystat
Obrázek 21: Zvířata v oboře jsme si prohlédli docela zblízka.
Foto: Zuzana Štroblíková.

obědovou tabuli samy, nádobí po sobě
umýt a uklidit. Přes počáteční obavy

vše probíhalo v naprosté pohodě, a jelikož nám počasí přálo, byly každodenní

Obrázek 20: Návštěvu v oboře si užili všichni účastníci tábora. Foto: Zuzana Štroblíková.

obědy venku na čerstvém vzduchu příjemným zpestřením denního programu.
Jídla bylo opravdu hodně a všem velice chutnalo.
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V úterý jsme využili nabídku pana Jana Dorazila st. a navštívili jeho
oboru. Dopoledne strávené mezi jeleny a daňky se nám všem velice líbilo.
Zvířata jsme viděli při krmení úplně zblízka a díky panu Trněnému jsme se o
nich dozvěděli i spoustu nových informací. V úterním odpoledni jsme poprvé
vyzkoušeli
dřevěné
venkovní

hry,

které nám půjčil
pan

Pavel

Schweidler

a

nechal nám je
k dispozici celý
týden.
Obrázek 22: Věnovali jsme se různorodým hrám – balónková bitva. Foto: Zuzana Štroblíková.

Ve středu

ráno nám pan Ivan Gibala přistavil autobus a my jsme vyrazili na celodenní
výlet do Hodonína. Nově otevřené 3D lanové centrum poskytlo mnoho zábavy
nejen dětem, ale i nám dospělým. V zoologické zahradě, která je velmi malinká,
jsme zase sbírali zajímavosti o zvířatech, kterých je tu opravdu hodně na tak
malou ZOO.
Čtvrtek jsme věnovali různorodým hrám a vodním hrátkám. Připravovali
jsme úkoly pro večerní stezku odvahy. Místo večeře jsme si opekli s dětmi
špekáčky a zazpívali písničky u ohně. Po setmění jsme se prošli po stezce
odvahy. Abychom si ještě více s dětmi užili prázdninové „zážitkování“ a posílili
tak pocit sounáležitosti, rozhodli jsme se přespat v hasičárně. Kolem půlnoci
jsme ulehli do spacáků v klubovně a ještě dlouho, dlouho si povídali.
V pátek jsme si na rozloučenou rozdali upomínkové fotky od paní Jany
Musilové a mnoho dalších dárků, které nám budou připomínat ještě dlouho
společné chvíle.
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Děti, které se účastnily letošního příměstského tábora, nás všechny mile
překvapily svou soudržností, starší pomáhali mladším a všichni ochotně
spolupracovali při všech společných aktivitách. Po dlouhé době můžeme říci, že
se k sobě a svému okolí uměly chovat.
Během celého týdne jsme si užili spoustu her, legrace a cachtání
v hasičské kádi. Vzniklo nám mnoho krásných kamarádských vztahů a už teď se
moc těšíme na ročník 2019.
Děkujeme Obci Pustiměř a členům Svazu chovatelů Pustiměře, kteří nám
finanční podporou umožnili zorganizovat tak plodný příměstský tábor.

Školení vedoucích hasičské mládeže
V září proběhl v naší obci již druhý ročník školení vedoucích hasičské mládeže.
Obec Pustiměř nám k tomuto účelu
poskytla

na

celý

víkend

prostory

restaurace Adélka. Tak jsme mohli
zajistit pro všechny stravu v kuchyni
restaurace. Velmi lahodná jídla pro nás
připravila paní Hanička Smékalová,
která nám vaří pro nejrůznější akce už
mnoho let, se svými pomocníky Martou
Kalábovou a Honzou Pospíšilem.
Školení se celkem zúčastnilo 36
vedoucích
okresu.

z vesnic

Doufáme,

vyškovského
že

nám

bude

Obrázek 23: 2. družstvo mladších žáků na VZP: Felix
Hanák, Anička Klimešová, Nina Musilová, Beáta
Pořízková, Natka Babirádová a jejich trenér Lukáš Blažek.
Foto: Zuzana Štroblíková.

uspořádání této akce, která je nezbytnou součástí naší práce s dětmi, bude
umožněno i příští rok.
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Hasičská sezóna očima starších žákyň
Tento půlrok se nám docela dobře dařilo. V celkové kvalifikaci
vyškovského Soptíka se mladší žáci umístili na 7. a starší na 4. a 8. Mezi
jednotlivci Filip Vitásek získal na krásné 5.
místo.

Druhý týden v červenci jel celý

sbor na tábor do Kladek u Prostějova, kde se
všem velmi líbilo. Odtud jsme vyslali jedno
družstvo starších na závody do Želče.
Soupeři byli silní, ale i přes to se nám
podařilo vybojovat 9. místo.
Během tábora jsme vyrazili na výlet
do Čertoviny u Hlinska. Rozpáleni z pekla

Obrázek 24: Mladší žáci na ZPV v Hlubočanech:
Tomáš Provazník, Vendula Knapová, Terka
Herynková, Vašek Láníček, Lukáš Provazník a
jejich trenér Lukáš Blažek. Foto: Zuzana
Štroblíková.

jsme se zastavili zchladit do krytého
bazénu ve Žďáře nad Sázavou.
Po prázdninách jsme se již
druhým rokem zúčastnili nočních
závodů
Obrázek 25: Mladí hasiči na nočních závodech v Pustiměři
získali 3. Místo - Lukáš Provazník, Jakub Herynk, Vašek
Láníček, Felix Hanák, Tomáš Provazník, Honza Michálek a
jejich trenér Lukáš Blažek, chybí Dominik Strouhal. Foto:
Zuzana Štroblíková.

mladých

hasičů

u

nás

v Pustiměři. Na těch jsme se letos i my
mladí podíleli i pomocí při jejich

organizaci. Účast byla veliká, přesto nám
přálo štěstí. Mladší žáci získali krásné 3.
a my starší 2. a 6. místo.
Sezónu

venkovního

soutěžení

jsme zakončili na závodech požárnické
všestrannosti v Hubočanech, kde naše
družstvo mladších žáků získalo 7. a 15.

Obrázek 26: Mladí hasiči na nočních závodech v
Pustiměři na startu v kompletní sestavě. Foto: Zuzana
Štroblíková.

místo a starší žáci skončili 16. 17. a 26.
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Ani

přes

zimu

nás

závodění

nepřestalo bavit a vrhli jsme se na
uzlování.

První

naše

utkání

bylo

v Drnovické tělocvičně, kde jsme ve
velké konkurenci získali 39., 26. a 43.
místo.
Doufáme, že jsme si všechno štěstí
nevyčerpali tuto sezónu a bude se nám
Obrázek 27: Mladí hasiči. Foto: Zuzana Štroblíková.

dařit i nadále.
Markéta a Simona Knapovi.

Víkendové stanování s pustiměřskými rodiči

Obrázek 28: Plakát zval na tradiční akci.
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Pustiměřští rodiče ve spolupráci s obcí Pustiměř a SDH Pustiměř

Obrázek 33: Účastníci začali stavět stany i přes drobný
déšť.

uspořádali

ve

dnech

8.

31.

2018 – 2. 9. 2018
5.

ročník
Víkendového
Obrázek 32: Všichni si mohli zakoupit lahodné
dobroty.

Obrázek 34: Svou stopu na číslici
zanechali malí i ti větší. Foto: Petra
Provazníková.

Obrázek 31: Na rozcvičku všichni počkali.

stanování za
hasičskou
zbrojnicí

v

Obrázek 30: Děti si domů odnesly
vlastnoručně namalované plačky.

Pustiměři. V pátek od 16:00 hodin začali
Obrázek 29: Děti si mohly vybrat obrázek na obličej.

účastníci stavět stany a obytné karavany, přestože lehce mžilo. Protože se
jednalo o pátý, tak trochu jubilejní ročník, pořadatelé připravili pro děti velkou
pětku, na kterou si mohly obtisknout své ruce potřené barvou. Na číslici
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radostně zanechali svou značku nejen malí, ale připojili se i ti větší. Vlhké
počasí skalní příznivce akce neodradilo. Dobré jídlo pití a čerstvě opečené
špekáčky přispěly k dobré náladě prvního večera.
Déšť
v noci zesílil, ale
nikdo spaní pod
stanem nevzdal.
Obrázek 36: Pro všechny bylo
důležité i jen tak pobýt spolu.

Pravidelná ranní rozcvička počkala, až se počasí

umoudří. Děti i dospělí si i tak užili her a
soutěží.

Jen

skákacího

hradu

se

Obrázek 35: Po celou dobu vládla za hasičkou
pohoda.

z bezpečnostních důvodů museli vzdát.
Odpolední program začal ve 14 hodin. Děti si mohly nechat namalovat
obrázek na obličej, zahrát hry,
které

pořadatelé

připravili,

nebo

vlastnoručně

pečlivě
si

odnést

namalované

vyrobené pamětní placky.

a
Na

konci odpoledního programu
proběhla
Obrázek 38: Do vodní balonkové bitvy se zapojily děti i rodiče. Foto:
Petra Provazníková.

balónková

již

tradiční
bitva,

vodní
jíž

se

Obrázek 37. Pivní soutěže se účastnili nejen muži, ale i ženy. Foto: Petra Provazníková.

účastnily nejen děti, ale i někteří dospělí. Dříve než se znovu rozpršelo, zapojili
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pořadatelé do soutěže rodiče, kteří závodili v pití piva. Odvážlivců se našlo
mnoho nejen z řad mužů, ale i žen. Vyvrcholením společného stanování měla
být pečlivě připravená noční strašidelná stezka odvahy, která se však pro
intenzívní déšť trvající až do rána, nakonec nekonala.
Celé setkání rodičů a dětí provázela hudba k tanci i poslechu. Všichni si
mohli zakoupit pivo, limo, cigáro z udírny, hovězí guláš, maso na rožni,
farmářské brambory a špekáčky k opékání, které byly pro děti zdarma.
Po celou dobu vládla za hasičskou zbrojnicí pohoda. Nestálé počasí
nikomu radost v příjemného setkání nezkazilo.
Podle informací paní Petry Provazníkové zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.

Vystavování králíků
Před

ohlédnutím

se

za

letošní

chovatelskou sezónou bych vás rád seznámil
s hodnocením výstavních králíků. Při jejich
chovu se musíme zaměřit na vybrané
parametry, za které jsou při výstavách
jednotlivým zvířatům přidělovány příslušné
body. Maximální

bodová

hranice

byla

stanovena na 100, ovšem na výstavách se
nejčastěji setkáváme s hodnocením 92,5 až
96,0 bodů. Každé zvíře má svůj oceňovací
lístek, který je rozdělen do sedmi pozic.
První pozicí je hmotnost, za kterou se

Obrázek 39: Oceňovací lístek pro králíky (foto:
autor)

může dostat až 10 bodů. Je dána ve vzorníku králíků a liší se podle velikosti
plemen (zakrslá, malá, střední a velká).

Například střední plemena mají mít
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hmotnost 4 až 5 kg. Optimální váhy zvířete dosáhneme především správnou
skladbou krmiva. U králíků je to hlavně kvalitní seno, dále granule nebo ječmen
a oves.

Pří nízké nebo naopak vysoké hmotnosti může být králík

neklasifikován.
Druhou pozicí je tvar zvířete, nejvýše za 20 bodů. U tvaru se hodnotí
například hřbetní linie, která by měla být ladná na konci zaoblená. Dále poloha
končetin, kdy končetiny hrudní musejí být rovné. Poloha pírka (ocásku) musí
být také rovná a přilehlá k tělu ve směru páteře. Kůže králíka musí přiléhat na
všech částech těla, neměla by tvořit převisy nebo záhyby.
Třetí pozicí také za 20 bodů je typ, tady se posuzují tělesné proporce
králíka a uši. Poměr šířky těla k jeho délce, síla a délka končetin, výraznost krku
a mohutnost. Hlava se liší při hodnocení samce, kdy by měla být výrazná a
široká, dobře klenutá s širokým čelem, a naopak u samice by měla být vždy
jemnější. Uši musí být vzpřímené, masité, dobře osrstěné a lžičkovitě otevřené
směrem k oku. Podobně je tomu i u králíků s ušima klopenýma. Všechna
plemena mají stanovenou ideální délku.
Čtvrtou pozicí je srst (nejvýše 20 bodů), ta je u každého plemene
individuální. Srst se skládá z podsady, krycího chlupu a z pesíků. Nejčastěji se
však vyžaduje srst s odpovídající délkou, hustotou, pružností a vyrovnaností
těchto znaků po celém těle.
Pátá a šestá pozice v oceňovacím lístku králíka je vyhrazena pro tzv.
plemenná kritéria. Jsou to znaky, které velmi často definují podstatu samotného
plemene. Pomocí těchto znaků jsme často schopni od sebe rozeznat plemena s
podobným exteriérem. U těchto pozic je možné dosáhnout maximálně 20 a 10
bodů. Téměř u každého plemene se v těchto pozicích hodnotí nějaký jiný
exteriérový znak. Nejčastěji to bývá barva krycího chlupu, případně kresba nebo
stříbřitost. U několika málo dalších plemen jsou to jiné charakteristické znaky.
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Poslední pozice je nazvána péče a zdraví, kdy se hodnotí především
čistota zvířete a to, jak je připraveno na výstavu. Jde o srst, drápy, pohlavní

Obrázek 40: Černí stříbřití králíci mladého chovatele Matěje Zbořila. (foto: autor)

koutky a celkový dojem králíka. Důležité je i správné tetování. Zdraví se dá
hodnotit pouze podle zjevných příznaků. Mezi časté problémy patří poruchy
zraku, rýma, otlaky, rány, vnitřní nebo zevní parazité. Pokud se králík výrazně
odchyluje od těchto parametrů, může být neklasifikován (například chybějící
dráp) nebo dostat tzv. výluku (pokud má například
silně prohnutý hřbet).
Jednotlivé body jsou králíkům udělovány na
základě posouzení školenými posuzovateli, kteří
musejí složit posuzovatelské zkoušky například
z oblasti anatomie, fyziologie a genetiky.
Zhodnocení sezóny
V letošním roce jsme se v září zúčastnili
Národní výstavy mláďat v Olomouci, tady stojí za
vyzdvihnutí úspěch mladého chovatele Matěje
Zbořila, který získal titul Mistr ČR na plemeno

Obrázek 41: Mladý chovatel Matěj Zbořil
s oceněním z Národní výstavy v Olomouci.
(foto: autor)

Stříbřitý černý.
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Další výstavy, kterých jsme se zúčastnili, byly ve Švábenicích, Prostějově,
Křenovicích a Slavkově u Brna. V listopadu se naši členové zúčastnili speciální
výstavy plemene Stříbřitý žlutý a Činčila velká.
Koncem listopadu se konala Národní výstava v Lysé nad Labem, které se
zúčastnili čtyři členové z naší organizace. Zároveň byli vybráni mezi sedm
nejlepších kolekcí za okres Vyškov pro reprezentaci v národní soutěži. Na
výstavě bylo asi 3000 králíků z celé republiky a ani v takové konkurenci jsme se
neztratili. Čestnou cenu za velmi dobré hodnocení zde získal František Petržela,
který dostal na samici 96,0 bodů jako jeden ze tří chovatelů v ČR plemene
Novozélandský červený. Čestnou cenu dostal také Roman Zbořil na kolekci
Velkých světlých stříbřitých, kterému chybělo půl bodu na mistrovský titul
u tohoto plemene. Letošní sezónu v prosinci zakončíme výstavou Moravia Brno,
která se bude konat na brněnském výstavišti spolu s vánočními trhy 8. a 9. 12.
v pavilonu B.
Chtěl bych poděkovat všem členům za vzornou reprezentaci, pogratulovat
k dosaženým úspěchům a zároveň popřát mnoho štěstí do další sezóny. Velké
díky patří i Obci Pustiměř za podporu našich aktivit.

Obrázek 43: Plemeno Velký světlý stříbřitý chovatele
Romana Zbořila. (foto: autor)

Obrázek 42: Plemeno Novozélandský červený chovatele
Františka Petržely. (foto: autor)

Závěrem přeje organizace chovatelů občanům Pustiměře hodně štěstí,
zdraví a pohody do nového roku 2019.
Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela
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Rozsvícení vánočního stromu s MC Pustiměř
Stejně jako vloni děvčata z MC Pustiměř uspořádala rozsvícení vánočního
stromu před Sokolovnou v Pustiměři.

Obrázek 44: Akci moderoval Petr Zakopal.
Obrázek 48: Čertíci z dolní MŠ se svými učitelkami.

Obrázek 47: Bohatě obsazený vánoční jarmark.

Na pomoc si pozvala naše hasiče, kteří

Obrázek 46: Děvčata z horní MŠ se svými učitelkami.

se starali o občerstvení. Nabízeli nejen pití, ale i něco dobrého k snědku při

Obrázek 45: O občerstvení a pití se starali naši hasiči.

téměř tříhodinovém programu. Na jarmarku ve vestibulu Sokolovny, jsme si
mohli koupit rozmanité drobnosti, které nám zpříjemní svátky vánoční. Děti si
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mohly s děvčaty z MC Pustiměř vyrobit vlastnoruční vánoční dopis pro Ježíška
a drobné vánoční dekorace. Hosty programu byli žáci mateřské školy. Čertíci

Obrázek 50: Děti si mohly s děvčaty z MC
Pustiměř vyrobit vlastnoruční vánoční dopis pro
Ježíška a drobné vánoční dekorace.

z dolní školky i děvčata z horní

Obrázek 49: DS Marvánek Brno-Líšeň s pohádkou "O rozmazlených
princeznách"

školky přednesli a zazpívali
několik vánočních básniček a písniček. Jak je to nepěkné být
neposlušnými dětmi nám ukázal DS Marvánek Brno-Líšeň
v pohádce „O rozmazlených princeznách“. Poté jsme venku
očekávali slavnostní otevření adventu v Pustiměři. Žáci ZUŠ
Ivanovice

na

Hané,
detašované
pracoviště
v Pustiměři,
fanfárou
přivítali
Obrázek 52: Betlém namalovaný žáky ZUŠ.

nového

pana

starostu Mgr. Vlastimila Smékala, který nám popřál spokojené

Obrázek 51: Starosta
obce Mgr. Vlastimil
Smékal nám popřál
příjemné Vánoce.

prožití svátků vánočních. Děti zahrály na dechové nástroje se
svým učitelem Zdeňkem Spáčilem, DiS. vánoční koledy a zazpívaly vánoční
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písně s paní učitelkou Bc. Radanou Villinovou u betlému, vyrobeném žáky
výtvarného oboru pod vedením dlouholeté pustiměřské učitelky Yvony
Lacinové, jejichž další výtvory jsme mohli vidět v Sokolovně včetně mnohokrát
oceněných keramických
betlémů. Pak se rozsvítil
bohatě osvětlený strom a
všichni vstoupili jsme do
vánočního času.
Celou

akci

moderoval Petr Zakopal.
Obrázek 55: Trubači ZUŠ.

Obrázek 53: Děvčata zazpívala s paní
učitelkou.

Jakmile jsme se
vrátili

do

sálu

Sokolovny,
předal

slovo

Obrázek 54: Dívčí taneční skupina.

Obrázek 57:
Malá
moderátorka.

Karolínce
Šťastné,
která

nám

představila
pěvecký
Obrázek 56: Pěvecký sbor mladších žáků ZŠ, vedený Mgr. Alenou Veselou.

sbor

žáků
36

druhých a třetích tříd vedený Mgr. Alenou Veselou, dívčí taneční skupinu a
pěvecký sbor vedený Mgr. Irenou Znojovou.

Obrázek 59: Pěvecký sbor žáků ZŠ, vedený Mgr. Irenou Znojovou.

Obrázek 58: Rozsvícený strom zahájil adventní čas.

Celá akce proběhla v duchu přání pořadatelek: „Poklidný čas adventní
Vám přeje MC Pustiměř“.
S MC Pustiměř, hasiči a jejich hosty jsme prožili příjemné odpoledne.
Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.
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Včelaři uzavřeli svůj hospodářský rok
Druhá polovina včelařského roku
proběhla

nejen

v přípravě

na

příští

produkční období, ale důraz byl kladen i na
další
vzdělávání.
Ve
Obrázek 60: Pravdovi. Zdroj:
https://www.najdisivcelare.cz/prodej-medu-opava/36vcelarska-farma-holasovice-okres-opava.html.

čtvrtek 13. září
2018 se konala

v hotelu Dukla schůze s přednáškou Mgr. Mariana
Solčanského

na

téma

"Anatomie,

biologie

a fyziologie včely medonosné".
V neděli 23. 9. 2018 se uskutečnil zájezd do
Stěbořic na severní Moravu. Dopoledne jsme

Obrázek 62: Ing. Břetislav Pravda
zodpověděl všechny dotazy. Foto:
Anna Hrozová.

vyslechli přednášku Ing. Břetislava Pravdy, majitele včelařské firmy Holasovice
O ošetřování včelstev
během

roku

využitím

nových

poznatků.

Ing.

Břetislav
pracoval

s

Pravda
v

Ústavu

včelařství VŠZ, nyní
Obrázek 61: V arboretu jsme viděli mnoho druhů stromů a keřů. Foto: Anna Hrozová.

Mendlově

univerzitě

v Brně spolu s Květoslavem Čermákem, Dr. Ptáčkem, mimo jiné se účastnil
vývoje úlu Optimal. Jeho farma se zaměřuje na produkci jednodruhových medů
(luční, pastovaný, medovicový, malinový, lipový, lesní květový). Prodávají
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oddělky a matky. Mají uznanou produkci bio medu. Stanoviště včelstev mají
umístěna mimo dolet k chemicky ošetřovaným zemědělským porostům.
Odpoledne jsme navštívili Arboretum Nový Dvůr, které se rozkládá na
ploše 23 hektarů, jeho součástí je i malý zookoutek. Nahlédli jsme i do skleníku
s exotickými rostlinami a expozice živočichů a rostlin v patře budovy. Po
příjemné procházce mezi rozmanitými stromy a keři jsme se vrátili domů.
V sobotu 10. 11. 2018 v 17.00 hod se sešli včelaři, jejich přátelé a
sponzoři na 7. společenském večeru v hotelu Dukla. Všechny přítomné přivítal
předseda př. Ing. Ivo Peloušek, krátce zhodnotil minulé včelařské období.
Význam a hodnotu včelařské práce pro
společnost připomněl jeden z hostů Mgr.
Miloš Nevřala. Př. Červeňák z Topolan ( 98
let ), Rulíšek z Hlubočan ( 85 let ) a Vrtílek
z Vyškova ( 75 let ) byli za svou
Obrázek 63: Večer zpestřili mladí umělci a kapela
Jiřího Alána. Zdroj: Archiv Jana Alána.

dlouholetou

práci

v oboru

oceněni

pamětními listy. Večer zpestřilo krátké
vystoupení mladých hudebníků. Po večeři předvedla taneční skupina z Ivanovic
čtyři ukázky svého umění, poslední z nich
byl kankán. K tanci a poslechu hrála kapela
Jiřího Alána. Bohatá tombola udělala radost
většině přítomných. Díky organizátorům
setkání i vzorné obsluze a vstřícnému
postoji vedení hotelu Dukla odcházeli
všichni domů spokojení.

Obrázek 64: Večer proběhl v příjemném duchu.
Zdroj: Archiv Jana Alána.

Včelařský rok uzavřela v pátek 23. listopadu 2018 přednáška př.
Příkazského v KKD Vyškov na téma "Včelí produkty a apiterapie".
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Během celého roku jsme získali spoustu zajímavých poznatků pro další
práci se včelami.
Podle www.vcelari-zo-vyskov.cz/ a vlastní zkušenosti zpracovala Mgr. Anna Hrozová

Knihovna v období od 1. 7. do 2. 12. 2018
V Obecní knihovně v Pustiměři jsme
připravovali svoje akce ve spolupráci se
Čtenářským klubem Crhy a Strachoty
v Pustiměři

a

dobrovolnými

spolupracovníky, viz tabulka níže.
Děkujeme za spolupráci paní Věrušce
Kučerové,

Markétce

Králové,

Jiřince

Sedlákové, Zuzance Štroblíkové, Simoně
Koutníčkové

a

Zdeničce

Krátké,

ve

spolupráci s naší základní školou jsme

Obrázek 66: Šachový turnaj.

zahájili další kolo čtenářské
soutěže,

děkujeme

za

zapůjčení šachů na šachový
v knihovně,

turnaj

připravujeme se na pasování
nových a nejlepších čtenářů,
s mateřskou
vystoupení

školou
pro

besedu

s důchodci, učitelům ZUŠ
Yvoně

Lacinové

za

Obrázek 65: Při noci pod širákem jsme si na Hradisku povídali o historii
Pustiměře.

zapůjčování prací žáků pro
výstavky a za malování kulis na divadlo a Bc. Lukáši Krejzovi za přípravu
koncertu pro Besedu s důchodci, Vladislavovi Konečnému, že nám ochotně
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zpřístupňuje jeviště Sokolovny k přípravě divadelního představení, 2x týdně
nacvičujeme pohádku „Ztracený človíček“ na motivy pustiměřské historie,
tentokráte z období bitvy u Slavkova a bezprostředně následující. Děkujeme
starému i novému vedení Obce za podporu naší činnosti.
Tabulka č. 4: Činnosti knihovny od 1. 7. do 2. 12. 2018.
19. 9. 2018
10. 10. 2018
21. 9. 2018
11. 10. 2018
18. 10. 2018
15. 10. 2018
25. 10. 2018
29. 10. 2018
5. 11. 2018
8. 11. 2018
15. 11. 2018
22. 11. 2018
19. 11. 2018
29. 11. 2018

Zájezd do Mahenova divadla v brně - Piková dáma od Petra Iljiče Čajkovského.
Pasování předškoláčků v mateřské školce.
Noc pod širákem v knihovně s historickou vycházkou, kreslením a hrami.
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou
Výstavka prací žáků ZUŠ - mladší – les.
Výstavka prací žáků ZUŠ – nejmenší – příroda.
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
Tvoření s Věrkou Kučerovou: podzimní svícínky.
Výstavka výrobků, které jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou.
Vánoční ozdoby z pedigu s paní Markétou Královou.
Šachy pod záštitou starosty obce Mgr. Vlastimila Smékala. 1. Jakub Marvan, 2. Jiří Pilát, 3.
Eliška Marvanová.
Pokračování Vánoční ozdoby z pedigu s paní Markétou Královou.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma mořští živočichové.
Linecké stromečky a svícínky s Jiřinkou Sedlákovou.

Do konce letošního roku připravujeme vánoční tvoření se Zuzankou
Štroblíkovou, chystáme vánoční výzdobu knihovny a na závěr roku loutkové
představení v podání divadélka „Kašpárek“ vedeného Doc, Ing. Dušanem Rosou
CSc., děti dostanou malé vánoční dárky.
Navštívili
jsme

také

akce

ostatních organizací
v Pustiměři

i

ve

Vyškově: 28. - 29. 7.
Pouť ke sv. Anně
v Pustiměři, 6. - 10.
8.

2018

příměstský

hasičský
tábor,

cirkus Toni, 25. 8.
Obrázek 67: S paní Markétou Černou jsme vyráběli Andílky.

2018 Dialogfest ke

100. výročí vzniku republiky ve Vyškově, 31. 8. - 2. 9. 2018 víkendové
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stanování s pustiměřskými rodiči, 3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok spolu
se ZŠ a MŠ Pustiměř a ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř,
8. 9. 2018 nočních závodů mladých hasičů v Pustiměři na hřišti za hasičkou, 23.
9. 2018 včelařského výletu se ZO ve Vyškově, poslední zasedání zastupitelstva
Obce Pustiměř 2018, 5. - 6. 10. 2018 volby obecního zastupitelstva, 29. 10. 2018
sázení lípy ke 100. výročí založení Československé republiky, 29. 10. 2018 Den
kouzel v naší ZŠ a MŠ, 9. 11. 2018 jsme uctili památku hrdinů všech válek, 10. 11.

Obrázek 68: S paní Simonou Koutníčkovou jsme si vytvářeli indiánské amulety.

2018 nás navštívilo ochotnické divadlo Apolo z Tučap s představením Princové
jsou na draka.
Na všech akcích v naší vesnici i okolí nás těšil pocit pospolitosti a
děkujeme všem organizacím za jejich příspěvek k možnosti užitečně strávit
volný čas.
Všem přejeme šťastné prožití svátků vánočních
a mnoho radosti, osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.
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Den hrdinů všech válek
V letošním roce se i na našem území objevilo při příležitosti oslavy dne
veteránů 11. listopadu množství rudých vlčích máků v klopách
mužů i žen.
Nošení rudého vlčího máku je ve Spojeném království na
začátku listopadu velice rozšířené a jeho absence se
v některých kruzích - politici, novináři a třeba i fotbaloví
Obrázek 69: červený
vlčí mák. Zdroj:
wikipedie.cz.

trenéři, považuje málem za věc nepřípustnou.
Symbol vlčího máku je odvozený od legendární válečné

básně kanadského vojenského lékaře Johna McCraeho:
„Na flanderských polích“:
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.
(český překlad Jindra Svitáková)

Vlčí máky jsou pro drtivou většinu lidí projevem úcty k válečným padlým a
k veteránům dávných i moderních konfliktů. Velvyslanec Velké Británie
v České republice Nick Archer vysvětluje:

„Vlčí máky absolutně nejsou

politickým symbolem. Je to něco, co rozhodně přesahuje hranice britské politiky
nebo dokonce evropské politiky. … V Británii je nošení květu vlčího máku
spojené s charitativní kampaní Poppy Appeal. Látkové nebo papírové květy
nabízejí v ulicích britských měst váleční veteráni nebo aktivní příslušníci
ozbrojených sil. Výtěžek jde hlavně na péči o sociálně znevýhodněné nebo
zmrzačené veterány moderních konfliktů. Mimochodem ti nezřídka květy sami
vyrábějí. …“ uvedl pro Seznam.cz Nick Archer.
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Najdou se však i lidé, kteří kvůli odporu k válčení nosí na klopě před
Dnem veteránů květ bílé barvy.

Obrázek 70: Zleva Mgr. Vlastimil Smékal, starosta obce, Mgr. Miloš Nevřala, bývalý starosta obce a pan Potkány z
vyškovské posádky české armády.

Ani v naší vesnici jsme nezapomněli na hrdiny, kteří bojovali nebo padli,
či zemřeli ve všech válečných konfliktech. Po první světové válce, která byla
svým rozsahem a negativním vlivem na civilní obyvatelstvo do té doby
nevídaným, hrůznou zkušeností, která se dotkla všech obyvatel země, naše
vesnice – Pustiměř a Německé Prusy nevyjímaje, naši spoluobčané postavili
památníky všem padlým v důsledku války. Doufali, že nic tak hrozivého se
nesmí už nikdy opakovat. V Pustiměři byl symbolem zkázy a bezmoci raněný
v poutech pod křídlem orla. Odešli a více se nevrátili – prostá slova vyjadřují
tragédii pozůstalých rodin. V Prusích je symbolem beznaděje „Adélka“, matka,
která objímá svoje dítě, jehož otec padl daleko od rodné vesnice. Symbolem
jeho smrti je prázdná helma u nohou matky. „Zde domov náš, v dáli hroby naše“
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– nápis na pomníku dokládá tragický osud rodin, jejichž otcové a synové zde
mají vyryta jména.

Obrázek 71: Památník byl zhotoven firmou J. L. Urban z Olomouce a stál i s postavením 11.990,80 Kč. Odbor Národní
jednoty přispěl 4.304,40 Kč, obec doplatila 7.686,40 Kč. Spodek pomníku zbudován ze slepenců, jež občané přivezli ze
skály v Mühlhofech..S příslušníkem České armády panem Tvarůžkem místostarosta obce Mgr. Lukáš Peška. Foto: Anna
Hrozová.

Jejich památku a památku ostatních veteránů všech válek si každoročně
připomínáme v den a hodinu ukončení I. světové války 11. 11. v 11.00 hodin
spolu s příslušníky vojenské posádky ve Vyškově.
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Oslavili jsme 100. výročí vyhlášení Československé republiky
S kronikářem Antonínem Soldánem vzpomeňme: „V předvečer svátku
našeho osvobození dne 27. října byl pořádán lampionový průvod oběma obcemi.
Hned po 28. říjnu počali se vojínové vraceti z pole válečného, a sice každý na
svoji pěst, nikdo se o ně
nestaral, leda v tom případě,
když jeli přes Vídeň, že
když měli zbraně aneb něco
cennějšího, tak jim to bylo
sebráno ve Vídni, jedině jim
byly ponechány rozedrané
šaty

a

v

nich

bílí

živočichové, po celou válku
bojující

nerozluční,
s armádou,

tolik

dostali

Obrázek 72: Pamětní list legií z vlastnictví paní Marie Vávrové. Více o
našich legionářích v publikaci Velká válka a my z Pustiměře a Německých
Prus. Dostupná na obecním úřadě.

vojínové odměny za svoje
útrapy a trampoty. …
Musím také napsati projevy vojínů vracejících se
s pole válečného, když vraceli a blížili se ku svojí
vesnici a rodinnému domu, který třeba po několik
roků neviděli, jak tu srdce počalo tlouci, mysl jasná
radostná, svalstvo v plném radostném rozechvění.
V oku slza radosti, a pak v náručí dítky, žena, rodiče
Obrázek 73: Odznak legionářů. Zdroj:
wikipedie.cz.

příbuzní, kamarádi a co ještě radostného? Ten
rodinný domek, ta otcovská srdečná hrouda, ta

opuštěná řemeslnická dílna, to vše vítalo vracející se a volalo: pojď, pracuj se
mnou, budu tě zase živiti, budu tě chrániti, budem se spolu milovati. Byli to
chvíle shledání radostné, jichž pero není schopno vepsati. Pero, inkoust a papír
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jsou studeny a bezcitny, avšak shledání bylo prodchnuto teplou rodinou láskou a
vřelými city,
při

nichž

i

vlas na hlavě
oživnul. …...
První neděli
po 28. říjnu
1918 po mši
svaté,

Obrázek 74: Pomník TGM v parku na městečku. Foto: Anna Hrozová.

s průvodem varhan zazpívaná v chrámu naše
milá hymna „Kde domov můj“. Tu se třásl i
vzduch, hrdla a chrám pod citem a láskou ku
naší pravé vlasti. A mnohé oko vlilo, ale ne
žalostí, ale citem a hřející láskou.“
Tato slova symbolizují postoj našich
občanů k nové své svobodné vlasti. S úctou se
každoročně vraceli k tomuto výročí vyhlášení
samostatné Československé republiky, o jejíž
vznik

se

svým

hrdinstvím

zasloužili

i

pustiměřští a pruští legionáři, z nichž někteří
za ni zaplatili i svým životem.

Památníky

Obrázek 75: Tomáš Garrigue Masaryk,
označovaný T. G. M., TGM nebo prezident
Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín[1] – 14.
září 1937 Lány), byl československý státník,
filozof, sociolog a pedagog, první prezident
Československé republiky. K jeho osmdesátým
narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o
zásluhách T. G. Masaryka, obsahující větu
„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“,
a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament
znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské
a budovatelské dílo. Zdroj: wikipedie.cz.

padlých byly v době II: světové války zazděny v Sokolovně, a tak byly
zachovány

před

zničením

německou

okupační

armádou.
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Svou vděčnost zakladatelům nového státu vyjádřili naši spoluobčané
mimo jiné i zbudováním několika pomníků, které zdobí náves Na městečku
dodnes.
zasazeno

Bylo
několik

památných lip. Jen
jediná je opatřená
pamětním kamenem.

Obrázek 76: Památník Antonína Švehly v parku na městečku v Pustiměři.

Roste vedle pomníku padlým v Pustiměři. V roce 1919
ji zasadili sokolové Pustiměře.
V roce 1930 pustiměřská mládež zbudovala
památník T. G.
Masaryka
v parku
v Pustiměři. Je
opatřený
textem:
V upomínku T.
G. Masarykovi
Obrázek 78: Památník Aloise Jiráska. Foto: Anna
Hrozová.

– mládež 1930. Jeho postavení předcházela návštěva
pana řídícího obecné školy v Pustiměři Albína
Pavlíčka v Židlochovicích, kde asi týden dlel prezident
Tomáš Garrique Masaryk. Poprosil ho, aby ozdobil

Obrázek 77: Antonín Švehla se
narodil ve vsi Hostivař (dnes součást
hlavního města Prahy) v selské
rodině. Účastnil se činnosti Českého
svazu, od roku 1917 byl v popředí
Maffie a od července 1918 stál v
čele Národního výboru. V roce 1919
se stal předsedou Agrární strany a
snažil se, aby její politika byla
přijatelnou jak pro velkostatkáře, tak
pro drobné zemědělce. Švehla byl
znám jako schopný politik a mistr
kompromisu, byl ministrem vnitra a
několikrát předsedou vlády, odmítl
kandidaturu na presidenta. Na rozdíl
od většiny významných politiků své
doby neměl akademické vzdělání.
Vyučil se pekařem. Své znalosti
získal samostudiem a vynikal v
řešení
praktických
politických
otázek. Podle vzpomínek Josefa
Charváta se po jeho smrti našly v
jeho psacím stole peníze za celou
dobu jeho úřadování ve funkci
předsedy vlády, neboť Švehla,
kterého peníze nikdy nezajímaly
(živil ho statek, obhospodařovaný
jeho manželkou a dcerou), vždy
strčil výplatu do šuplíku a hned nato
na
ni
zapomněl.
Zdroj:
Wikipedie.cz.

48

svým podpisem naši pamětní knihu, což také dne 20. června 1929 učinil a svolil,
aby právě dokončovaná Měšťanská škola v Pustiměři nesla jeho jméno.
Pustiměřské ženy se zasadily o zachování vzpomínky na předsedu Agrární
strany, mistra kompromisu a několikanásobného předsedu vlády Antonína
Švehlu. Jeho odkazem je: „Dobré srdce, čisté svědomí a poctivá práce.“ Pomník
byl vybudován v roce 1934 z hrachátů z okresní skály,
které

občané

zdarma dopravili
na místo. Desku

Obrázek 80: Celý život pracoval
jako učitel dějepisu na gymnáziu,
nejprve v Litomyšli a poté v Praze.
Působil jako redaktor časopisu
Zvon. Byl zastáncem
samostatnosti českého a
slovenského národa a jako jeden z
prvních podepsal Manifest
českých spisovatelů. Zdroj:
Wikipedie.cz.

zhotovil

sochař

Leopold

Gábler

z Vyškova.
Památník

stavěl

Jan Mařata z č. p.
149

za

dohledu

Obrázek 79: Lípa svobody zasazená sokoly v roce
1919. Foto: Anna Hrozová.

kronikáře Albína Pavlíčka, který ho navrhl. Deska

památníku byla odhalena v neděli dne 24. června 1934.
Třetím z památníků v parku Na městečku je
vzpomínka
Aloise

na
Jiráska,

neúnavného
popularizátora
myšlenky

českého

národa, o nějž se
Obrázek 81: Novou památnou lípu jsme sázeli
všichni. Foto: Anna Hrozová.

zasloužil

odbor

Obrázek 82: Detail nové pamětní desky. Foto:
Anna Hrozová.

Národní jednoty v Pustiměři.
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Po 100 letech bylo rozhodnuto, že
při

vzpomínce

na

Československého

státu

vyhlášení
bude

Na

městečku v Pustiměři vysazený nový
památný strom. Z obecních prostředků
byla pořízena mladá lipka. Pracovní
skupina Obce byla pověřena připravením
jámy. Pan Pavel Schweidler přichystal

Obrázek 84: Pavel Schweidler s partnerkou a maminkou a
představitelé obce místostarosta Milan Hynšt a starosta
Mgr. Miloš Nevřala.

Obrázek 83: Děti se zástupci Obce, školy a panem Pavlem Schweidlerem, autorem pamětní desky. Foto: Anna Hrozová.

nářadí a kanystry s vodou. V 10.00 jsme spolu s žáky základní a mateřské školy
v Pustiměři panem starostou Mgr. Milošem Nevřalou a místostarostou Milanem
Hynštem zasadili připravený stromek do země před budovou horní ZUŠ. Pan
starosta připomněl význam výročí, jemuž jsme právě věnovali vzpomínku.
Symbolickou lopatku hlíny přihodili ke stromku všichni přítomní. Po té pan
Pavel Schweidler přinesl pamětní desku, kterou navrhl právě pro tuto příležitost.
Zdařilý návrh bude připomínat 100. výročí vyhlášení Československé republiky,
jehož památku jsme si tak oživili.
Zdroj: Koutného a Soldánova kronika.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

50

Posledních 100 let v Pustiměři
Od té doby, co se pan Kopečný opozdil se svým koňským povozem, když
se vracel s poštou z Vyškova, už uplynulo 100 let. Tenkrát mu to nikdo
nezazlíval.

Vezl

na

svém,

Obrázek 90: Kostel vysvěcený roku 1902 se školami. Stará z roku
1885 a nová postavená v roce 1916.
Obrázek 86: Koně, tehdy běžný dopravní
prostředek, za nimi dnes už soukromá ulička
vedle Zbořilového Na městečku.

Obrázek 89: Na městečku.

Obrázek 91: Dům naproti školy ustoupil při rozšiřování
prostranství pod školami, stejně jako několik dalších.

Obrázek 88: Cesta ke
kostelu v době pouti.

Obrázek 85: Hospoda Na městečku, bývalé sídlo
pustiměřské radnice.
Obrázek 87: Hospoda Na domečku.
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červenobílým praporem ozdobeném voze zprávu, kterou všichni netrpělivě
očekávali: „Válka skončila! Máme svou republiku!“ Během tohoto století se

Obrázek 93: Na městečku. Hráz bývalého rybníčka.

Obrázek 94: Pustiměřská hasička vedle Konšelového.

Obrázek 92: Bývalá jatka za křížem na městečku. Autor:
Petra Pospíšilová.

Obrázek 97: Močigembovo a Pospíšilovo.

Obrázek 95: Pohled z Kouta ke zvoničce.

Obrázek 96: Nenadálova hospoda.

život v našich vesnicích velice změnil. Potemnělé zablácené dědinky
s páchnoucími

stokami

poutajícími

všechny

domy

jako

stuhami

k Pustiměřskému potoku se změnily v moderní rozrůstající se životem pulzující
vesnice. Nahlédněme mezi plaňkové ploty.
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Obrázek 103: Orálkův obchod v Koutě.
Obrázek 102: Zbořilovo v Koutě.

Obrázek 101: Větrné mlýny v tehdejší pustiměřské osadě Zelená Hora samostatnou vesnicí je od roku 1926.
Obrázek 100: Nynější obecní úřad.

Obrázek 98: Masarykova měšťanská škola byla
otevřena v roce 1930.

Postupně byl do nejprve
Obrázek 99: Na počátku 30. let 20. století si sokolové postavili
sokolovnu.

větších usedlostí, pak i těch
menších zaváděn elektrický proud.

Sotva se vesnice otřepala z následků I. světové války, kdy přišla o několik
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hospodářů a opor rodin vyčerpaných neustálými rekvizicemi přišla nová válka,
fašističtí okupanti, další rekvizice, strach a

Obrázek 106: Neregulovaný Pustiměřský
potok se při každém větším dešti vyléval z
koryta.

Obrázek 105: Spisarovo. V Pustiměři bylo poničeno 70% domů, včetně
kostela a kaple sv. Anny. V Prusích bylo postižení, díky jejich nižší
nadmořské výšce, menší. Trvalou památkou na válku je sloučení našich
obcí nejdříve pod názvem Německé Prusy, po válce pak Pustiměř. Foto:
Soukromý archiv Marie Chadtové.

Obrázek 104: Ještě v 60. letech nebyly koně na
cestě vzácností.

nakonec
těžké
poničení
domovů
při

Obrázek 108: V zimě nás vozívali koně
se sáněmi.

Obrázek 107: Staré ustupovalo novému.

Obrázek 109: Takové nás vozily autobusy.

osvobozovacích bojích. Všichni se
snažili v co nejkratší době zahladit
následky

Obrázek 110: Na poli pomáhaly i kravičky ještě v 60. letech.

války.

Občané

nově

budovali nejen své domovy, ale i
moderní infrastruktru.
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Obrázek 111: Vesnicí často jezdívaly kolony vojenských vozidel, které nám neustále připomínaly přítomnost spojeneckých
armád. Výpadky elektřiny byly na denním pořádku.

Celé rodiny se starali o pořádek nejen kolem svých domů, ale i o veřejná
prostranství. Opravovali a stavěli veřejné budovy a další zařízení. Práce často
stála pro nedostatek potřebného

Obrázek 112: Při pokládání kanalizace pomáhaly celé rodiny.
Obrázek 113: Ženy upravují prostranství před novou
školou.

Obrázek 115: Automobilů tehdy ještě mnoho nejezdilo.
Trafika stréčka Raušera s pomníkem ve službě na
Zakarpatské Ukrajině zastřelenému Janu Sedláčkovi,
příslušníku finanční stráže.

Obrázek 114: Když přijelo do vesnice "letní kino", na nové
barevné filmy se těšili všichni. Televize tehdy vysílala málo
zábavných pořadů, které byly narušovány spoustou poruch.

materiálu.

Přiložené

fotografie

připomínají, jak se neustálou činností

všech obyvatel změnil život v obci.
Foto: Štolfova fotokronika.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Ohlédnutí za třemi volebními obdobími
V letošním roce jsme si zvolili v obecních volbách nové vedení obce.
Starostu Mgr. Miloše Nevřalu vystřídal ve funkci Mgr. Vlastimil Smékal a

Obrázek 117: Přístavba nové školy.

Obrázek 116: Přístavba kuchyně, jídelny a dalšího
technického zázemí.

místostarostu Milana Hynšta Mgr. Lukáš Peška. Zmíněná tři volební období
odcházejícího vedení Obce byla dobou usilovného rozvoje společenského života
a budování.
Mgr. Miloš Nevřala začal své působení v Pustiměři v roce 1982, kdy

Obrázek 118: Opravená Sokolovna, na níž navazuje
komplex škol.

Obrázek 119: Obec tak získala pěkný kulturní a sportovní
stánek, do něhož mimo jiné byla namontována lezecká stěna,
na niž bylo při rekonstrukci pamatováno. Na místě kuželny,
která byla v havarijním stavu, vzniklo pěkné zákoutí.

Obrázek 120: Nové školní hřiště.
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nastoupil na naši základní školu do funkce ředitele a pak jeho zástupce. V té
době byla postavena přístavba nové školy, stará škola byla rozšířena o novou
kuchyni a další technické zázemí, navýšen byl počet tříd a vybavena počítačová
třída a vybudována moderní třída výtvarné výchovy. Mgr. Miloš Nevřala jako
starosta a Milan Hynšt jako místostarosta se začali na rozvoji vesnice podílet od
roku 2006. Prvním velkým počinem byla rekonstrukce Sokolovny, pro níž se
v referendu vyslovili obyvatelé Pustiměře. Ekonomické zatížení Obce způsobilo
sice obtíže v nové výstavbě pod vodojemem. Ty nakonec byly překonány a její
pátá etapa byla zahájena, v zastavěné části byly opraveny a dodlážděny
chodníky a silniční síť.

Obrázek 122: Výstavba pod vodojemem přes veškeré potíže dále pokračuje.

Dalším velkým tématem jejich práce bylo zázemí pro vzdělávání nové

Obrázek 121. Hřiště u dolní MŠ bylo upraveno u horní
vybudováno ekohřiště.

generace. Jako první bylo hygienické zázemí v dolní školce. Byl navýšen počet
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tříd mateřské školy, upraveny zahrady, zateplen komplex škol pod kostelem a
postavena nová budova mateřské školy.

Obrázek 127: Celý zateplený a dostavěný komplex škol pod kostelem.

Obrázek 123: Detail nové mateřské školy 2018.

Obrázek 126: Pro mladé rodiny byla pro první etapu jejich
společného života postavena rozjezdová bytovka.

Neméně důležitým bylo pro ně i zázemí pro volnočasové aktivity občanů

Obrázek 124: Na začátku jejich kariéry ve vedení obce byly
kabiny a fotbalové hřiště.

Obrázek 125: Byla zateplena Hasičská zbrojnice.
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a návštěvníků Pustiměře.

První byly nové kabiny na fotbalovém hřišti.

Zateplena byla budova hasičské zbrojnice a upraveno hřiště za obecním úřadem.
Podpořili stavbu prolézaček a workoutového hřiště za obecním úřadem. Zateplili
Adélku.
Vyřešili dlouhodobé problémy v Horním Buchtále a ve spolupráci s VAK
Vyškov vyřešili problémy na vodovodním řadu, s manganem v pitné vodě a
kanalizaci.

Obrázek 128: V rámci možností pečovali o autopark
umožňující akceschopnost hasičů.

Obrázek 131: Prolézačky za OÚ.

Obrázek 132:
Studánka v Melicích.

Obrázek 130: Workoutové hřiště.

Obrázek 133: Hřiště za obecním úřadem.

Obrázek 129: Zateplená Adélka.

Obrázek 134: Střecha na bývalé kůlně za OÚ.
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Obrázek 135: Konečně i v Horním Buchtále mají
obyvatelé funkční kanalizaci, vyřešené majetkové
poměry svých předzahrádek a pěknou a čistou cestu.

Obrázek 136: Úpravna vody odstraňuje
nebezpečné množství manganu v pitné vodě.

Obrázek 137: Přečerpávací stanice odpadních vod v parku a v
Koutě u potoka a nová čistička odpadních vod. VAK stavbu provedl
pod dohledem představitelů obce.

Obrázek 139: Dvůr za obecním úřadem byl sanován a upraven k využití při volnočasových aktivitách. Nahrazen byl budovou č. p.
101, kde byly vybaveny dílny a zřízeno sběrné místo odpadu, kde je volně přístupný kontejner pro všechny obyvatele vesnice a k
němu byly vymezeny hodiny s obsluhou.
Obrázek 138: Byla
vytvořena sběrná
místa pro tříděný
odpad a upraveno
jejich okolí.

Zlepšila

se
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Obrázek 140: Pracovní skupina pečuje o pořádek v obci.

péče o veřejná prostranství. Byla vytvořena sběrná místa pro tříděný odpad a
zavedeny biopopelnice. Zastávky autobusu získaly novou tvář.

Obrázek 143: Zastávky byly opraveny.

Obrázek 142: Památkově chráněné stromy ošetřuje
specializovaná firma.

Obrázek 141: Památná lípa u kostela se
samovolně rozlomila, po zásahu specialistů z
památkové péče se její koruna pomalu hojí.
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Obrázek 144: Pod dohledem Památkového úřadu byly opraveny zbytky románské
rotundy a jejího bezprostředního okolí.
Obrázek 145: Obec se podle potřeby podílela
na opravách kostela.

Obrázek 146: Začala obnova zeleně na hřbitově s parkovými prvky.

Obrázek 148: Firma Infos s.r.o. začala
zavádět vysokorychlostní internet.
2018.
Obrázek 147: Pokračovala obnova drobných církevních památek a pomníků.

Stranou nezůstaly ani historické objekty a památníky.
Mgr. Miloš Nevřala přivítal 328 nových občánků a oddal 93 svateb.
Děkujeme za neúnavnou práci a podporu činnosti všech organizací v obci.
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Poprvé v nové školce
V pondělí vstoupily děti z dolní školky do nové budovy školky, která
byla vystavěna na místě, jak si my starší pamatujeme, školních dílen. Nešly ale
úplně do cizího, čekala na ně
hned za dveřmi jejich milá paní
Jarmilka,

kuchařka

paní

Obrázek 149: Jaké to tam bude? Foto: Jitka
Strouhalová.

Boženka, paní učitelka Taťána,
Jana a Terezka.
Děti zde našly nejen nové

Obrázek 152: Děti přivítala prostorná šatna. Foto: Jitka Strouhalová.

vybavení
nábytkem
a
hračkami,
ale i ty své
oblíbené

Obrázek 150: Děti vstoupily do světlé herny s moderním nábytkem.
Foto: Jitka Strouhalová.

z dolní školky. Jen zahrádka je docela jiná.
Tak tedy: Pojďme si hrát!“

Obrázek 151: Upravená zahrada školky. Foto: Jitka
Strouhalová.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Mikuláš v naší mateřské školce
I letošní rok navštívil naši školičku Mikuláš, anděl a čert. Maminky našich
dětí se opět domluvily a zorganizovaly Mikulášskou nadílku. Přestože byly děti
v nové školce teprve tři dny, předvedly Mikuláši svou bohatou zásobu básniček
a písniček, které
s paními
učitelkami pilně
nacvičovaly. I ve
školce na staré
budově

děti

nezklamaly,

a

přesto že jsou tu
převážně

děti

mladší, nedaly se
zahanbit
předvedly,

a
co

umí. Za odměnu
dostaly
čokoládové

Obrázek 153: Mikuláš, čert a anděl. Zdroj: http://www.x-dance.cz/images/mikulas.jpg

adventní kalendáře a plné balíčky, které si jistotně zaslouží. Mikuláš zavítal i do
první třídy, kde už děti musely předvést i své školní dovednosti. Protože ale
čtení, psaní a básničky nejsou pro ně problémem, nadílka byla i tady bohatá a
čert šel zpět do pekla opět s prázdnou.
Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Pustiměř za finanční podporu této
akce a všem rodičům, kteří přispěli dárečky do balíčků nebo napečením
perníčků do andělského koše.
Mikuláš, anděl a čert
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Adélka nám opět otevřela svoje dveře

Několik měsíců se nedařilo najít nového nájemce naší Adélky, kterou
dlouhá léta úspěšně provozoval Antonín Grmela se svou rodinou.
Nyní se opět blýská na lepší časy.

Už několik týdnů se v Adélce
upravuje,
maluje,
zařizuje … .
Nový
nájemce

Jan

Obrázek 156: Adélka v zeleni, jak ji všichni známe.

Kaňa, který je již asi pět let naším
spoluobčanem, vzal na sebe nelehký
úkol – znovu zprovoznit ještě nedávno
prosperující podnik. Do práce se pustil

Obrázek 154: Zateplená Adélka ze dvora.

s vytrvalým úsilím a novými nápady, jimiž postupně naplňuje náročné provozní
a hygienické požadavky pro otevření nového provozu. Aby oblíbenou restauraci
co nejdříve vrátil hostům, otevřel
již nyní alespoň na zkrácenou
dobu, než se podaří naplnit
všechny

zákonné

požadavky

Obrázek 155: Nově je v Adélce připravena
kavárka v italském stylu. Pro děti zde bude
zřízen hrací koutek.

nově

zaváděného

podnikání.

V nejbližších týdnech po Novém
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roku bude otevřena i kuchyně, a tak můžeme očekávat hostinské služby v plném
rozsahu.
Pan Jan Kaňa se těší na vaši návštěvu. Za plného provozu na vás budou
čekat obědy a večeře z teplé i studené kuchyně.

Obrázek 157: Pan Jan Kańa se těší na vaši návštěvu. V této funkci ho můžeme vidět už dnes.

Na mobilním telefonním čísle: 721 028 798 si můžete objednávat
nejen pravidelné stravování, ale i rodinné oslavy, podniková setkání,
svatební hostiny, setkání spolužáků a přátel, rauty apod.
Pan Jan Kaňa se svými spolupracovníky se bude snažit vyplnit všechna
gurmánská přání v co nejpříjemnějším prostředí Adélky, kterou postupně
zútulňuje, aby se nám v ní opět líbilo.
Přejeme mu mnoho úspěchů nejen v tomto podnikání.
Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.
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Melickem na kole i pěšky

Vesnice Pustiměř, Zelená Hora, Radslavice, Podivice a Drysice sdílejí
podstatnou část historie. V dřívější době je sjednocoval majoritní vlastník
polností i lesů s příslušnými dvory, a to arcibiskupství v Olomouci. Později
sounáležitost občanů našich vesnic posilovalo společné zemědělství pod
hlavičkou JZD „Mír“ Pustiměř. Bylo by škoda zapomenout bohatou společnou
historii. Jedním z milovníků naší slavné minulosti je pan Pavel Schweidler. Ten
připravil pro děti i dospělé putovní hru, při které se seznámí s vybranými
významnými místy obcí, které tvořily mikroregion Melicko.
Zde

je

internetová

adresa,

kde

jsou

umístěny

materiály:

https://www.facebook.com/melicko.cz/ .
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Pojďte poznávat náš kraj. A prosím myslete i na další účastníky, proto
uchovávejte stanoviště s úkoly v takovém stavu, aby mohly sloužit spoluhráčům,
kteří je navštíví po vás.
Putujte, hledejte úkoly, řešte a sdílejte zážitky, které posbíráte cestou.
Podle uvedené internetové adresy zpracovala Mgr. Anna Hrozová.
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Společenská kronika za rok 2018
Narození v roce 2018
Natálie Bonczková
Liliana Celnarová
Martin Hradil
Marek Charvát
Eliška Mostovská
Eduard Palouda
Elena Paloudová

Václav Peška
Daniel Pliska
Tereza Rohanová
Michal Soldán
Ema Širůčková
Valerie Zakopalová
Mariana Zbořilová

Zemřelí v roce 2018
Marie Adamcová
Věroslava Brokešová
Jaroslav Gregor
Bohumila Kramplová
Marie Krátká
Antonín Lankaš

nar. 1930
nar. 1921
nar. 1928
nar. 1925
nar. 1930
nar. 1945

Mgr. Jana Nevřalová
Miroslav Radomil
Karel Rychlík
Eva Škařoupková
Marta Štroblíková

nar. 1943
nar. 1934
nar. 1954
nar. 1950
nar. 1934
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Oceněné betlémy výtvarného oboru naší ZUŠ
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Obrázek 158: Andílci z pedigu v knihovně. Foto: Anna Hrozová.

Vánoční stromečky z lineckého těsta. Foto: Anna Hrozová.
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Hasiči připravili pro návštěvníky dobrůtky a voňavé pití. Foto: Anna Hrozová.

Letošní rozsvícení vánočního stromu přilákalo spoustu lidí, kteří vydrželi sledovat celý program. Foto Anna Hrozová.
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