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Obrázek 1: Starosta obce Mgr. Vlastimil Smékal předává právo ostatníkům. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 2: Ostatníků bylo mnoho. Foto: Anna Hrozová.
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Vážení spoluobčané, milí Pustiměřané,
od ustanovení nového zastupitelstva naší obce po
podzimních volbách uplynulo již téměř tři čtvrtě roku.
Spolupráce všech zastupitelů je po tuto dobu na velmi dobré
úrovni, zastupitelstvo funguje jako jeden celek a snaží se
konstruktivně a aktivně řešit nastalé situace k prospěchu našich
občanů.
K lepší informovanosti občanů a větší přehlednosti byly Obrázek 3: Mgr. Vlastimil
Smékal, starosta obce
zmodernizovány webové stránky obce, na kterých jsou Pustiměř. Foto: Anna
k dispozici všechny zápisy z jednání orgánů obce – Hrozová.
zastupitelstva, rady a finančního a kontrolního výboru. Občan tak může podrobněji
nahlédnout do činnosti místní samosprávy. Pravidelně jsou zde také publikovány
články z realizovaných akcí, a to jak stavebně-technického charakteru, tak
společenského a kulturního. Nově byly zřízeny i facebookové stránky obce, které
slouží především k propagaci nejbližších akcí, které se budou v Pustiměři konat.
Pomocí projektu participativního rozpočtu se snažíme naše občany zapojit do
rozvoje obce a to formou rozhodování o obecních investicích. Každý občan může
podat návrh projektu s náklady do 100.000,-Kč. Nejlepší nápady pak obec zrealizuje.
Z investičních akcí jsme koupili zahradu vedle bývalé dolní školky (dříve
zahrada paní Čelechovské), čímž došlo spolu s pozemkem školky k vytvoření
kompaktní plochy, kterou budeme postupně chtít využít ke komunitním aktivitám.
Za účelem zlepšení dopravní situace bylo zrealizováno parkování u pošty.
Vzniklo zde 11 parkovacích míst a byly opraveny přilehlé chodníky.
Zrekonstruovány byly chodníky kolem restaurace Adélka a parku před ní.
Na podzim se plánuje realizace nového chodníku vedeného podél hlavní silnice
od domu č. p. 10 v Pustiměřských Prusích k zastávce veřejné autobusové dopravy „u
kříže“. Součástí stavebních úprav bude i nový zastávkový záliv s nástupištěm.
Autobusová zastávka bude upravena i na opačné straně vozovky (u Hrozového). Na
tuto akci žádáme o dotaci přes 1 mil. Kč u místní akční skupiny MAS Hanácky
venkov, které jsme členem.
Dotace jsou často diskutovaným tématem současnosti. Z operačního programu
životního prostředí se nám podařilo získat 794.598,-Kč na výměnu zdroje tepla
(rekonstrukci kotelny) v hlavní budově základní školy č. p. 207. Dále máme podanou
žádost o dotaci na obnovu pískovcového kříže, který se nacházel v poli napravo od
státní silnice směrem na Vyškov. Neúspěšně jsme žádali o dotaci na dětská hřiště,
podpořeno bylo pouze 10 % žadatelů.
Podporovat se snažíme i místní spolky, jejichž činnost je v rámci nabídky
volnočasových aktivit nedocenitelná. Na jejich činnost v tomto kalendářním roce jim
zastupitelé přispěli sumou přes 250 tis. Kč.
Řadu dalších informací o menších akcích, kterými se postupně snažíme zvelebit
naši obec, si můžete přečíst na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Přeji Vám krásné a pohodové léto, příjemnou dovolenou, dětem a studentům radostné
prázdniny a odpočinutí si od školních povinností a všem příjemné prožití svatoanenské
pouti.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta
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Zpráva o činnosti Rady Obce Pustiměř k 18. 6. 2019
Rada obce se v období od svého zvolení, tzn. od 01. 11.2 018 do dnešního dne,
sešla celkem 15krát, schází se tedy pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech, přičemž
tento interval bývá přerušený pouze jednáním zastupitelstva.
Rada obce se ve své působnosti mimo jiné zabývá schvalováním příspěvků
zájmových spolků a to jak na úseku sportovním, tak i na úseku kulturním. V této
souvislosti rada obce podpořila např. konání plesů, divadelních představení, kácení
máje, tradičních ostatků, hasičských závodů, besed s důchodci atd. Vzhledem ke
skutečnosti, že pořádání a organizování různých akcí je prací časově náročnou, zřídila
za tímto účelem rada obce kulturní komisi, která je v této oblasti velmi nápomocna,
např. se aktivně zapojila do pořádání kácení máje, divadelních představení a již
v současné době např. chystá atrakce na tradiční svatoanenskou pouť. Pořádáním akcí
prostřednictvím kulturní komise si mimo jiné slibujeme zvýšení atraktivity pořádaných
akcí a především zvýšením množství samotných akcí. Nad rámce běžného programu
v obci nás tak např. letos v červenci čeká promítání letního kina či soutěž „Vyfoť
Pustiměř“ (více na http://fotosoutezpustimer.eu).
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce transfery s pozemky. V této souvislosti
tak byl na počátku funkčního období předložen návrh na koupi pozemků p.č. 1044/1 a
1045 v k.ú. Pustiměř, které navazují na zahradu dnes již bývalé mateřské školy.
V současné chvíli jsou již pozemky ve vlastnictví obce a čekají na své další využití
v podobě volnočasového areálu. Vzhledem ke skutečnosti, že samotná budova i
přiléhající pozemky čekají na rozsáhlou rekonstrukci podléhající stavebnímu řízení,
nebyl doposud areál otevřen. Radou obce bylo zadáno zpracování studie
proveditelnosti, která by měla odhalit možnosti a případné skryté vady budovy a
možnost využití budovy jako zázemí základní umělecké školy a obecní knihovny,
neboť oba tyto provozy neodpovídají svým standardem dnešním potřebám, přičemž na
prostory základní umělecké školy, kterou v letošním roce navštěvuje 154 žáků, byla
vznesena kritika ze strany příslušných státních orgánů, v tomto případě hygienické
stanice. V současné době užívané prostory jsou prostorově nevyhovující, zastaralé a
postupem času se stávají také nebezpečnými. Současné využívání se tak jeví pouze
jako provizorní a je tedy více než nutné o nových prostorech uvažovat.
Radě obce byl koncem roku 2018 předložen návrh smlouvy na likvidaci
komunálních odpadů, prostřednictvím které došlo ze strany svozové firmy Respono
a.s. k navýšení poplatků za komunální odpad a to o 9 %, u biologicky rozložitelného
odpadu dokonce o 16 %. Obec Pustiměř po odečtení vybraných poplatků za sběr
komunálního odpadu již před zdražením doplácela cca 1,2 mil Kč/rok. Vzhledem ke
skutečnosti, že nedošlo již po dlouhá léta k úpravě, resp. navýšení poplatků ze strany
obce, lze tak dovodit, že veškeré náklady budou přičteny na vrub obce. V souvislosti
s uvedeným je nutné podotknout, že nemalou část z uvedené sumy, platí obec za svoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Nádoby na svoz tohoto
odpadu jsou sice poskytovány společností Respono a.s. zdarma (jedná se o zápůjčku,
nikoliv dar, nádoby jsou tak stále ve vlastnictví Respono a.s. a nikoliv občanů či obce),
avšak samotný svoz je zpoplatňován.
Rada obce Pustiměř schválila smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s
firmou EKO–PF s.r.o. Hlincová Hora, přičemž předmětem služby je dodání dvou kusů
nádob na olej o objemu 240 l, jejich svoz a likvidace. V současné době jsou již nádoby
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umístěny u prodejny Na domečku v Pustiměři a prodejny Hruška v Pustiměřských
Prusích. Uvedeným krokem tak rada obce při minimálních nákladech předešla
povinnosti, která bude od příštího roku stanovena zákonem.
Rada obce Pustiměř schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného
odběru drobných elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou
ASEKOL a.s., přičemž kontejnery by měly být umístěny za obecní úřad a před
prodejnu Na domečku. Tato služba není zpoplatněna a následně by měla být doplněna
sběrem rozměrnějších elektrozařízení ze strany sboru dobrovolných hasičů.
V budoucnu tak již nebude docházet k hromadnému sběru elektrozařízení před
hasičskou zbrojnicí, ale mělo by docházet ke svozu „od domu“, přičemž práce SDH
bude svozovou firmou honorována. Oproti předešlým obdobím by tak nemělo dojít ke
snížení komfortu a současně by mělo dojít k finančním úsporám, resp. ziskům na
straně SDH.
Rada obce schválila podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. Byla tak podána žádost na doplnění dětských herních prvků do areálu
fotbalového hřiště, za obecní úřad, za budovu bývalé mateřské školy a před základní
školu. Celková cena za všechny herní prvky by byla 1.287.661 Kč vč. DPH. Bohužel
dotace přidělena nebyla a to z důvodu velkého počtu žadatelů.
Rada obce Pustiměř schválila podání žádosti o změnu ÚP, neboť v současné
době platný územní plán trpí určitými nedostatky. Po nutných administrativních
krocích je v současné době v této věci vybírán dodavatel.
Rada obce souhlasila s uzavřením smlouvy na obnovu kříže, který byl
v minulosti pobořen a následně restaurován a po žních bude umístěn na původní místo
v poli „U váhy“.
Bezodkladně muselo být rozhodnuto o řešení havarijního stavu odpadů
v restauraci Adélka, kdy po havárii odpadů z toalet bylo zjištěno, že únavou materiálu
došlo na rozmezí budovy a venkovního prostranství k poškození odpadního potrubí.
Tato situace tak byla již vyřešena.
Radě obce byly předloženy stížnosti nájemníků obecního bytového domu č.p.
267 v Pustiměřských Prusích týkající se výskytu plísní a dalších nedostatků např. v
podobě vadných oken. V této věci rada obce rozhodla o vyhotovení posouzení stavu a
možného řešení, přičemž následně bylo zadáno zpracování projektu na snížení
energetické náročnosti budovy, čímž by mělo dojít k eliminaci výskytu plísní a
celkové rekonstrukci venkovního pláště budovy. Náklady by měly být následně
částečně hrazeny z dotačních prostředků.
Na základě připomínek občanů budou v budoucnu postupně prováděny
rekonstrukce památníků a případně i sakrálních památek. V tomto duchu bylo radou
obce rozhodnuto o provedení rekonstrukce pomníku u rotundy sv. Pantaleona a
pomníků před restaurací Adélka a v parku před restaurací Adélka. V rámci
zvelebování veřejného prostranství byla radou obce schválena smlouva o dílo na akci
„Pustiměř - parkování u pošty“ a „Pustiměř – chodník Adélka, vjezd OÚ“. Obě
z uvedených akcí by měly být dokončeny do svatoanenské pouti. Následně by pak
měly probíhat další akce upravující veřejné prostranství a to dle možností a
rozpracovanosti jednotlivých projektů. V současné chvíli je tak na základě rozhodnutí
rady zpracováván např. projekt na stavbu „Přístřešek a hygienické zázemí v areálu za
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hasičskou zbrojnicí“ či na úpravu parkování a chodníků od obchodu Hruška směrem
ke státní silnici.
V souvislosti s úpravou a péčí o veřejné prostranství je nutné zmínit, že tyto
jsou utvářeny pracovníky obce, rozhodnutími rady či zastupitelstva obce, ale
především námi občany. V případě, že nám občané nebudou nápomocni v udržování
pořádku či péči o veřejné prostranství, nikdy obec nebude vypadat tak, jak by si mnozí
z nás představovali. Je pravdou, že obec má své zaměstnance, kteří jsou za péči o obec
placeni, avšak v případě, že se ke svému okolí nebudeme chovat s úctou, respektem a
pokorou, není to nic platné. To, jak prostředí před domem vypadá tak není vizitkou
pouze samotné obce, ale také jednotlivých občanů. Prosíme tedy občany, aby nám byli
při péči o obec nápomocni např. tím, že nebudou odhazovat odpadky mimo určená
místa, nebudou parkovat svá vozidla na zelených plochách, zabezpečí si parkování
vozidel na zpevněné ploše tak, aby nedocházelo k vyjíždění bláta, nebudou rozjíždět
polní cesty, případně je po sobě upraví, nebudou parkovat na nevhodných či dokonce
zakázaných místech, nebudou ukládat nepořádek na obecních pozemcích, opraví to, co
na obecním majetku poškodili atd. Pouhou slušností k veřejnému prostranství a sobě
samým tak můžeme eliminovat množství práce a financí, kterou je pak namísto oprav
možné situovat do úprav a zvelebování.
Vzhledem ke skutečnosti, že Ochranný svaz autorský (OSA) jako kolektivní
správce zaslal návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl ve výši 25 633,50,- Kč bez DPH za užití hudebních děl prostřednictvím místního
rozhlasu, bylo radou obce rozhodnuto o vypovězení smlouvy, a to z důvodu
nepřiměřeného navýšení ceny. Od 01. 05. 2019 tak jsou prostřednictvím rozhlasu
produkovány pouze skladby nepodléhající ochranným právům.
V souvislosti s nutnou aktualizací hřbitovního řádu byl vyhotoven a následně
radou obce schválen ceník za pronájem hrobových míst a hřbitovních služeb
poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejném
pohřebišti obce Pustiměř. V ceníku byly zohledněny aktuální potřeby obce a také
rozměry jednotlivých pohřebních míst.
V průběhu uplynutého období bylo radou obce rozhodnuto v celé řadě
záležitostí, které zde nebyly zmíněny, a to jak vzhledem ke svojí menší významnosti,
tak i vzhledem k prostorovým možnostem tohoto článku. V případě, že máte zájem se
dozvědět více o činnosti rady či zastupitelstva obce, navštivte nás buď přímo na
jednáních zastupitelstva anebo prostřednictvím nových webových stránek, kde v sekci
„Zápisy ze zasedání“ naleznete zápisy ze všech zastupitelstev, rad, jednání kontrolního
a finančního výboru.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

Akce zrealizované v posledních měsících
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207
Tři původní plynové teplovodní kotle již nesplňovaly podmínky pro provoz
slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Z toho důvodu byly v prosinci 2018
vyměněny za nové dva plynové stacionární kondenzační kotle. Výměna topného
zdroje byla prováděna za plného provozu školy. Výběrové řízení na dodavatele
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Obrázek 4: Nové kondenzační kotle. Foto: Lukáš Peška.

Obrázek 5: Původní kotle v přístavbě "Nové školy".
Foto:: Lukáš Peška.

vyhrála vyškovská firma TRASKO, a.s.
Práce byly ukončeny 15. prosince 2018.
Celkové náklady byly ve výši 1.771.599,-Kč.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

NÁDOBY NA SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO TUKU A OLEJE
Dne 14. 2. 2019 byly na sběrná místa u obchodů Hruška a Na domečku
umístěny nádoby na sběr opotřebeného potravinářského
oleje a tuku. V této souvislosti prosíme všechny občany,
kteří budou těchto služeb využívat, aby vkládali do
nádob pouze určený odpad, tzn. potravinářské tuky a
oleje, nikoliv oleje motorové. Do popelnic patří
potravinářské tuky a oleje (tuhé i tekuté) v uzavřených
plastových obalech. Prosím, mějte na paměti, že s takto
sesbíraným tukem je dále manipulováno a že
zpracovatelská linka je přizpůsobena právě takovým
obalovým materiálům, a proto není vhodné používat jiné
obaly, např. skleněné či kovové. Prosíme také, aby
obaly byly řádně uzavřeny, aby tuk zbytečně nevytékal,
Obrázek 6: Zelený kontejner na
což by sebou zejména v letních obdobích mohlo přinést
přepálené tuky. Foto: Lukáš Peška.
nežádoucí vedlejší účinky.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

Proč separovat tuky?
„Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci se tuky vysráží a
odpad se zanese, respektive se zalepí odpadní
systémy v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude vysmažený olej a tuk bude vyléván do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš
pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní
stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude
neprůchodná.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají,
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Obrázek 7: Zanešené potrubí. Zdroj:
http://kanalizace.instalacecharvat.cz/fotogalerie/.

tím vznikají mastné kyseliny, a ty zrychlují proces koroze stěn kanalizačního potrubí.
Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího
procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a
splaškové vody, vzniká pro tuto kov degradující reakci velice vhodné prostředí.“
Zdroj: http://projektpromestaaobce.cz/file/texty/zakladni_informace_o_projektu_pro_mesta_a_obce.pdf .

OPRAVA ODPADŮ
V ADÉLCE
Možná jste si všimli omezení
provozu v restauraci Adélka dne 25.
03. 2019. Restaurace byla v tomto
dni uzavřena, neboť se odstraňoval
havarijní stav odpadů, a to jak vně,
tak uvnitř budovy, kdy revize zjistila
propadnutí trubek vně budovy a
popraskání litinových trubek uvnitř

Obrázek 8: Restaurace Adélka. Foto: Lukáš Peška.

budovy. V současné době jsou již odpady
opraveny. Vnější část, tzn. předláždění
před restaurací, byla zapravena
následně.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce
Pustiměř
Obrázek 9: Nové odpady v Adélce. Foto: Lukáš Peška.

OPRAVA ROTUNDY SV. PANTALEONA
V roce 2015 proběhla rekonstrukce torza rotundy sv. Pantaleona. Aby se
zachovala jeho historická hodnota, musely být při jeho opravě dodrženy historicky
odpovídající postupy vylučující použití
zpevňujících materiálů. Protože rotunda
je veřejně přístupná, uvolnily se některé
z kamenů horní vrstvy dochované
obvodové zdi. V současné době tedy
byla podle požadavků památkového
úřadu znovu opravena. Následně bude
podle původního plánu doplněno
ozelenění torza. Abychom nemuseli
Obrázek 10: Nově upravený povrch zbytků zdí rotundy sv.
v budoucnu tyto opravy opakovat často,
Pantaleona. Foto: Lukáš Peška.
prosíme spoluobčany, aby se zdrželi zbytečného chození po zdech rotundy a ctili tak
toto pietní místo.
Mgr. Vlastimil Smékal a Mgr. Lukáš Peška
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UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH LAVIČEK PO OBCI
Na základě požadavku našeho spoluobčana, kterého z důvodu GDPR nebudeme
jmenovat, ač jsme mu vděčni za cenné
připomínky, jsme se rozhodli v dubnu
2019 umístit další lavičky po naší
obci. Nově si tak můžete posedět Na
Réhni, u Sokolovny, žáci u základní
školy, u obchodů Na domečku a u
Hrušky a u fotbalového hřiště. Design
laviček není plně v souladu s přáním
našeho spoluobčana, ale v rámci
krátkého časového období jsme

Obrázek 11: Červené značky ukazují na místa, kde jsou lavičky
umístěny. Zpracoval Mgr. Lukáš Peška.

Obrázek 12: Lavička u hřiště. Foto: Lukáš Peška.

využili zdroje, jež nám naše obec
skýtá. Do budoucna je snaha některé z laviček nahradit designově zajímavějšími
druhy.

Obrázek 13: Lavička v Horním Buchtále. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ
Částečně v rámci reklamačních prací a částečně také vlastními prostředky bylo
v dubnu 2019 opraveno
dětské hřiště a upraveno
a
zprovozněno
pískoviště
v areálu
základní školy. Děti si
už opět mají kde hrát.
Mgr. Lukáš Peška,
Obrázek 14: Upravené pískoviště s novým pískem na dětském hřišti u "Staré" školy.
Foto: Lukáš Peška.

místostarosta obce
Pustiměř

DOTACE NA PŘÍSTAVBU MŠ JIŽ NA ÚČTU OBCE
Naše obec měla přidělenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Rozšíření kapacity MŠ Pustiměř“ neboli přístavbu nové MŠ.
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Celkové náklady za stavební
práce a vybavení nábytkem dosáhly
výše 18.968.494,11,-Kč. Obec musela
celou tuto částku uhradit ze svého
rozpočtu a pak na základě konečného
vyúčtování čekat až do dubna 2019,
jaká bude skutečná výše přidělených
Obrázek 16: Školka z ulice. Foto: Lukáš Peška.

dotačních finančních prostředků. Dotace
nakonec dosáhla výše 16.103.620,31,-Kč,
což je 85 % celkových nákladů. Doplatek
obce činil 2.864.873,-Kč, což je 15 %.
Přejeme dětem, ať se jim v novém
prostředí líbí.

Obrázek 15: Školka ze dvora. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Vlastimil Smékal a Mgr. Lukáš Peška

OBEC KOUPILA ZAHRADU VEDLE BÝVALÉ DOLNÍ
ŠKOLKY
Obec koupila do svého vlastnictví pozemky p. č. 1044/1 a 1045. Jedná se o
zahradu a mlat v těsném sousedství se
zahradou dnes již bývalé mateřské školy.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci nové
zástavby „Pod Vodojemem“ nejsou místa,
kde by bylo možno vyčlenit veřejné
prostranství pro odpočinkovou zónu, měly

Obrázek 18: Pracovníci Obce vykáceli přestárlé dřeviny.
Foto: Lukáš Peška.

by zakoupené pozemky po sloučení
s areálem bývalé mateřské školy
následně sloužit jako dětské hřiště či
oddychová zóna. Současně by zelení
propojily „starou“ a „novou“ zástavbu
obce. V tomto ohledu nás však před Obrázek 17: Vyčištěné prostranství - budoucí odpočinková zóna.
otevřením areálu čeká ještě hodně Foto: Lukáš Peška.
práce, proto prosíme o strpení. Prozatím bylo toto místo vyklizeno a vyčištěno.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř
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VYČIŠTĚNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE V BUCHTÁLE
Mimo klasické práce, které
bychom u hasičů předpokládali, je možné
požádat místní jednotku požární ochrany
obce Pustiměř také např. o:
 likvidaci nebezpečného hmyzu,
 odčerpávání a čištění studní,
 odčerpávání zatopených sklepů.

Obrázek 20: Hasiči prozkoumali terén. Foto: Lukáš
Peška.

Obec takovou nabídku využila
a požádala jednotku požární ochrany
o vyčištění odtoku u retenční nádrže
v Buchtále,
který
byl
téměř
neprůtočný. Práce byly provedeny
v průběhu měsíce dubna.

Obrázek 19: Hasiči pod "dohledem" spoluobčanů retenční nádrž
vyčistili. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

POZLACENÍ NÁPISU POMNÍKŮ V PARKU U ADÉLKY
U příležitosti 74. výročí konce druhé světové války jsme nechali v dubnu 2019
zrestaurovat a upravit památníky

Obrázek 21: Pomník sovětským vojákům padlým při osvobozování
naší obce v květnu 1945 má také obnovené nápisy a. Radikálně byla
upravena i zeleň, která doplňuje jeho vzhled. Foto: Lukáš Peška.

v parku před restaurací Adélka jako hold lidem, kteří
za nás bojovali a položili životy, abychom my mohli
žít ve svobodné zemi.
Čest jejich památce!

Obrázek 22: Upravený nápis na pomníku, na
němž matka Adélka se svým synem
oplakává jeho otce, který se nevrátil z bojů I.
světové války. Po skončená II. světové války
byla přidána jména padlých spoluobčanů i v
tomto konfliktu. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř
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GABIONOVÁ LAVIČKA U TĚLOCVIČNY
V rámci spolupráce
občan a obec byla u
tělocvičny v červnu 2019
zbudována
lavička
z gabionových košů. Jedná
se o příklad, jak by mohl
vypadat
projekt
participativního
rozpočtu.
Občan, v tomto případě
Pavel Schweidler, vymyslí
projekt
–
lavice
z gabionových
košů.
Následně projekt konzultuje

Obrázek 26: Mgr. Lukáš Peška konzultuje postup práce s Pavlem
Schweidlerem. Foto: Vlastimil Smékal

s obcí, která projektu dá zelenou a
zajistí potřebné, v tomto případě
samotné kovové koše, kámen a
zemní práce. Následně občan Pavel
Schweidler koše sestaví, vyplní

Obrázek 24: Pavel Schweidler usazuje desku lavice na gabionové
koše. Foto: Vlastimil Smékal.

kamenem, osadí dřevěnými deskami a upraví
přístup v podobě betonové dlažby, kterou měla
Obrázek 25: Hotová lavička. Foto: Vlastimil Smékal.

obec

v

zásobě.

Obec

následně

zajistí

dokončení zemních prací a případné
ozelenění (vzhledem k vegetační době
nebylo
doposud
provedeno).
Díky
skutečnosti, že desky na lavice byly dány
společností Palem s.r.o. obci darem, je
možné osadit projekt, v tomto případě
lavici, logem firmy tak, abychom si všichni
uvědomili, že společné prostředí obec
vytváří především za spoluúčasti osob a to
jak fyzických, tak i právnických. Za Obrázek 23: Terén kolem lavičky byl již urovnán. Foto:
spolupráci a výsledek tímto společnosti Anna Hrozová.
Palem s.r.o., zabývající se výrobou vlhčených reklamních ubrousků a balení
reklamních předmětů, děkujeme a všem ostatním přejeme příjemné posezení.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř
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OPRAVA POMNÍKU
U ROTUNDY SV. PANTALEONA
V červnu 2019 byl zrestaurován pomník u
rotundy sv. Pantaleona, připomínající význam obce
v minulosti a také skutečnost, že v Pustiměři byl
v minulosti
pohřben
poslední
Přemyslovec,
olomoucký biskup Jan VII. Volek, zakladatel
zdejšího, dnes již neexistujícího kláštera.
Mgr. Lukáš Peška,
místostarosta obce Pustiměř
Obrázek 27: Zrestaurovaný pomník u rotundy
sv. Pantaleona. Foto: Lukáš Peška.

ÚPRAVA OKOLÍ TRAFOSTANICE
POD VODOJEMEM

Obrázek 28: Nový chodník u Trafostanice. Foto: Lukáš
Peška.

Na základě požadavku obce bylo
v červnu 2019 upraveno okolí trafostanice
Pod vodojemem.

Obrázek 29: Stav bezprostředního okolí trafostanice před
úpravou. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

OPRAVA POVRCHU HŘIŠTĚ
ZA SOKOLOVNOU

Obrázek 30: Poškozený povrch hřiště za školou. Foto:
Lukáš Peška.

Pravděpodobně vlivem užívání a únavy
materiálu, věřme, že ne vandalstvím, došlo
k poškození umělého povrchu hřiště za
sokolovnou. Byla tedy sjednána náprava a v
květnu 2019 byla provedena oprava. Hřiště je
tedy plně funkční a těší se na vaši návštěvu.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř
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DOPLNĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ
O SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY
Od května 2019 probíhá pozvolné, ale
postupné doplňování odpadkových košů o doplněk
na sáčky na psí exkrementy. Postupně by se mělo
dostat téměř na všechny koše. Materiál a vzhled byl
zvolen tak, aby korespondoval s doposud
užívanými koši. Věříme, že občané budou natolik
ukáznění, že nevyrolují všechny sáčky najednou a
že budou zodpovědně uklízet po svých psech.
Současně bychom chtěli také požádat, aby občané
uklízeli nejen po svých psech, ale aby využívali
řádně možností odpadkových košů a případné
odpadky umísťovaly právě tam. Vždyť na rozdíl od
psích exkrementů se např. PET láhev v podstatě Obrázek 31: Zásobník na plastové sáčky na
nerozloží a okolí tak hyzdí daleko déle. Věříme, že exkrementy. Foto: Lukáš Peška.
obec se psími exkrementy a odpadky nikdo z nás nechce.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce Pustiměř

PARKOVÁNÍ U POŠTY
Pošta a její okolí byly jedním z
míst, kde se vyskytovaly obtíže
s parkováním a v době dopravní špičky
zde nebyla zcela bezpečná dopravní
situace. Situaci se snažilo řešit již minulé
vedení obce a zadalo zpracování

Obrázek 34: V pondělí 6. května začaly
stavební práce u pošty. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 33… Celková úprava prostoru před poštou a v nejbližším
okolí. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 32: Poslední přišel na řadu chodník od
silnice ke dveřím pošty. Foto: Anna Hrozová.

projektové dokumentace,
problémy eliminovala.
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která

by

tyto

Během jara zde bylo vybudováno 11 podélných parkovacích stání a jedno
parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu, došlo k renovaci
samostatných vjezdů k rodinným domům
a opravě chodníků u pošty a směrem
k poště. Stavbu velmi dobře zrealizovala
firma VHS – stavby Vyškov s.r.o.
Celkové investice dosáhly téměř
1,5 mil. Kč.
Zkrášleno
bude
i
veřejné

Obrázek 35: Celkový pohled na parkoviště u
pošty. Práce začaly 6. 5. 2019 a v druhé
polovině června byly ukončeny. Foto: Anna
Hrozová

prostranství před poštou, kde
proběhnou sadové úpravy. Po
kompletaci
všech
prací
vznikne další místo, které bude
chloubou naší obce.

Obrázek 36: Vizualizace plánované úpravy prostranství před poštou,
zpracovala Ing. Pavla Štěpánková.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta

Kulturní komise Obce Pustiměř
Vážení občané Pustiměře,
po komunálních volbách vstoupila do zastupitelstva spousta nových lidí,
jejichž cílem bylo mimo jiné oživit společenské a kulturní dění v obci. Rada obce
proto ustanovila kulturní komisi, která bude tyto záležitosti řešit. Je mi ctí, že
jsem se mohl stát jejím předsedou. Naším hlavním cílem bylo propojit jednotlivé
organizace v obci. Tyto spolky se podílí na pořádání akcí, ale nikdy spolu vlastně
nespolupracovaly. Dokonce se říkalo, že se tyto spolky tzv. nemusí a každý si
hraje na svém písečku. Chtěli jsme toto vyvrátit a myslím, že se nám to povedlo.
Pokud chceme, aby kulturní život v obci fungoval, musíme spolupracovat
všichni. Při výběru členů naší komise bylo postupováno dle výše uvedeného a
byli osloveni lidé, kteří mají zájem pro obec a její občany pracovat a mají chuť se
podílet na organizaci nejrůznějších akcí. Dalšími členy komise se tak stali
zastupitel a zástupce fotbalistů Michal Beneš, za hasiče Zuzana Štroblíková, za
školu a mateřské centrum Mgr. Monika Kurková a za mladou generaci Nikol
Trávníčková.
Naše pětičlenná komise v tomto složení pak nastartovala svoji činnost.
Scházíme se každý měsíc, voláme si, mailově komunikujeme, debatujeme a
plánujeme akce, které by mohly naše občany zajímat. Zároveň se pak aktivně

16

zapojujeme do již zaběhlých akcí, kde zajišťujeme pomoc při organizaci. Řešíme
také požadavky ze strany obce.
Za bezmála půl roku naší činnosti jsme zjistili, že není až tak těžké
vymyslet nové věci, to se nám celkem daří. Každý z nás přinesl svůj pohled a své
nápady. Celek komise je pak utváří a dává jim reálnou podobu. Problém je spíše
v čase. Termíny všech možných atrakcí či účinkujících jsou měsíce, někdy i roky
dopředu rezervovány. Chceme zároveň, aby byly pořádané akce ekonomické, aby
si na sebe ve velké míře vydělaly a nezatížily tak obecní rozpočet. Každá
připravovaná akce má zároveň své pořadatele. Těmito jsou občané naší obce
nebo kamarádi z okolních vesnic a měst. Bez jejich pomoci bychom mohli jen
stěží
něco
pořádat. Většina
lidí, kteří na naše
akce chodí, si ani
neuvědomuje,
jak může být
pořádání náročné
časově
nebo
dokonce fyzicky.
Všem,
kteří
pomáhají, patří
velký
dík.
Vytváříte
kulturní život v
naší obci.
Osobně
jsem rád, že se
všichni v obci setkáváme. V době sociálních sítí, které degradují lidskou reálnou
komunikaci, je toto o to vzácnější. Potkávejme se, smějme se, komunikujme a
hlavně bavme se v naší obci.
Sami vše budujeme a záleží na každém z nás,
jaké to tu budeme mít nebo mít nebudeme.
Rádi bychom však oslovili i Vás. Občané Pustiměře, máte-li nějakou
prosbu, nějaký nápad či námět na akci, která by zde mohla být, neváhejte se na
mě obrátit. Budu rád, když právě Vy se stanete ambasadorem svého nápadu a
pomůžete nám akci zajistit. Vážíme si každé podpory a dobrého nápadu.
Své náměty můžete posílat na smejkalmichael@gmail.com
Přeji vám pěkné a pohodové léto.
Obrázek 37: Příklad propojení činnosti pustiměřských organizací - Kácení mája s ukázkou
hasičské a vojenské techniky a soutěžemi pro děti. Akce pořádaná FK, SDH, MC za
podpory Obce Pustiměř na fotbalovém hřišti. Foto: Anna Hrozová.

Michael Smejkal, předseda kulturní komise

PŘEDNÁŠKA OBČAN A PRÁVO
V úterý 9. 4. se v místní Restauraci Adélka uskutečnila první z cyklu přednášek
pro občany. V rámci prvního setkání jsme se nejdříve seznámili se základy dědického
práva a také jsme nabyli kontaktů, na které se v případech přepisu majetku můžeme
obrátit. Vyjasnili jsme si také základní pojmy týkající se této problematiky jako je
17

např.
datová
schránka,
zůstavitel, třídy dědiců apod.
Dále jsme se dozvěděli o
některých aspektech nakládání
s naším majetkem - darování,
úplatný převod nemovitosti,
vydědění nebo o společném
jmění manželů. Děkujeme naší
zastupitelce
Mgr.
Kláře
Gottwaldové, MBA., že se ujala
první přednášky a poskytla
právnické rady spoluobčanům.
Na podzim nás čeká další
z cyklu přednášek, tentokrát ale
z oblasti zdravotnictví na téma
Obrázek 38: Přednášela Mgr. Klára Gottwaldová, MBA, zastupitelka obce.
Foto: Nikol Trávníčková.
První pomoc: „Může se to stát
komukoliv ... úraz dítěte,
infarkt, mrtvice, autonehoda ... . V případě otázky života jde o vteřiny a je třeba umět
správně reagovat, tak neváhejte a přijďte. K dispozici budou i figuríny, na kterých si
lze prakticky vyzkoušet kardiopulmonální resuscitace (masáž srdce a umělé dýchání).“
Nikol Trávníčková, Kulturní komise Obce Pustiměř

VÝLET PRO DĚTI DO SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ
Ve čtvrtek 18. 4. 2019 pořádalo MC Pustiměř výlet do Sloupsko – šošůvských
jeskyní. Akce byla určena pro děti z Pustiměře, které chodí do 1. – 3. třídy. Prvotním
motivem bylo,
aby
rodiče
v době
velikonočních
prázdnin
nemuseli řešit
hlídání svých
malých dětí.
Finančně akci
výrazně
podpořila obec
Pustiměř
–
zúčastněným
dětem uhradila
Obrázek 39: Před vchodem do jeskyně. Foto: Darina Pospíšilová.
cestu a téměř
celý oběd. Rodiče dopláceli jen 100 Kč (vstup, pojištění, min. příspěvek na oběd). O
děti se starali dobrovolníci z MC Pustiměř (Jana Červíková, Simona Horáková,
Monika Kurková, Darina Pospíšilová a Bronislav Kurka), kteří jim věnovali den své
dovolené, za což jim děkujeme.
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Absolvovali jsme kratší prohlídku jeskyně (asi 70 minut). Kromě krápníkové
výzdoby
jsme
zahlédli
netopýry, zažili „jeskynní tmu“
a vyzkoušeli akustiku. Na
konci prohlídky jsme viděli
krátký film o lovcích mamutů.
Po návratu do Pustiměře jsme
měli v místní restauraci Adélka
zajištěný oběd. Všichni si
pochutnali na vývaru a kuřecím
řízku s bramborem. Děkujeme
zaměstnancům Adélky, že se o
tak početnou skupinu tvořenou
Obrázek 40: Děti na místo
dovezl autobus. Foto: Monika
Kurková.

Obrázek 41: V Adélce se o nás výborně

převážně
dětmi,
výborně postarali. Foto: Monika Kurková.
postarali.
Pro děti byl výlet velkým zážitkem a už nyní plánujeme obdobnou akci v době
podzimních prázdnin.
Mgr. Monika Kurková, MC Pustiměř a Kulturní komise Obce Pustiměř

DIVADLO "TLUSTÝ PRADĚDEČEK"

Obrázek 42: V roli velitele loupežníků jsme viděli našeho
spoluobčana Ing. Zbyňka Pořízka a na klavír doprovázel Bc.
Milan Takáč. Foto: Monika Kurková.

V sobotu 6. 4. jsme měli
možnost v místní sokolovně zhlédnout
pohádku
Tlustý
pradědeček.
Nastudovali ji ochotníci divadla Haná
z Vyškova a byla
zpracována na motivy pohádky Josefa
Čapka z knihy Devatero pohádek.
Původně sice byla určena
dětem, ale výborně se při ní bavili i
dospělí diváci. Představení, které
trvalo téměř 1,5
hodiny, bylo plné písniček a humoru.

Herci
dokázali
publikum
poutavě
zaujmout. Diváci
je za to odměnili
velkým
potleskem.
Na
závěr se herci
s malými diváky
ochotně vyfotili.
Jediným
negativem

na

Obrázek 43… S herci vyškovského ochotnického divadla Haná se vyfotili i děti. Foto: Monika
Kurková.
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pořádané akci byla velmi malá divácká účast.
Mgr. Monika Kurková, Kulturní komise Obce Pustiměř

OSTATKY 2019
Dne 2. a 3. 3. 2019 proběhly v naší obci tradiční Ostatky. Přestože se nacházíme
v tzv. moderní době, je o tuto akci stále velký zájem. Akce sama o sobě je největší a
hlavně nejdelší. Snažíme se tuto tradici co nejvíce zachovat, ale i tak se nevyhneme
modernizaci. Ostatky zorganizoval místní fotbalový klub FK Pustiměř. Na akci se
podílela i obec, která byla spolupořadatelem. Vše za podpory mateřského centra.
Dědina nás přivítala s otevřenou náručí. Velice si vážíme dobrých lidí, kteří s
námi tento svátek oslavili. Byli jsme až překvapeni, jaké pohoštění pro nás někteří
spoluobčané připravili. Všem upřímně děkujeme za milé přijetí.
Na dva dny se stala obec naším útočištěm. Přestože máme své dvoudenní
zákony, ctíme pořádek a na tento dohlíželo již tradiční trio policajtů (Zdeněk Šedovič,
Radim Krampl a Jiří Snídal).
Hlavními osobami jsou při tomto svátku stárci. Opět jsme vsadili na
osvědčenou kvalitu a vytvořili spolehlivé páry. První dvojicí a hlavními stárky byli
Kristýna Hučíková a Martin Maděra. Tito měli povinnost největší. Střežit naše právo.
Druhou dvojici, neméně důležitou, vytvořili Andrea Holubová a Jan Brandýs. Často

Obrázek 44: Pořadatelé ostatků v krojích, chybí jen Jiří Petříček, hlavní koordinátor akce. Foto: T. Hlobil.

označováni “Kasa”. Tato dvojice hlídala naše poklady v podobě vybraných peněz.
Údernou třetí dvojici vytvořili Nikol Trávníčková a Patrik Krampl. Slovo
úderné zde není náhodné. Patrik vyplácel “neukázněné narušitele” našich Ostatků.
O dostatek alkoholu se pak starali tři hlavní sklepníci. (Marek Kalvaster, Radek
Kavečka a Michael Smejkal). Za zmínku možná stojí říct, že za sobotní průvod obcí,
odpolední a večerní zábavu jsme spotřebovali 35 litrů slivovice.
Mimo tyto hlavní účastníky se na pořádání akce podílelo mnoho jiných lidí. Do
krojů se tak oblékl nevídaný počet dobrovolníků. Bylo úžasné sledovat roj
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krojovaných, jak se šine obcí. Bylo nás téměř 50. Do průvodu se pak zapojily již
tradičně masky.
Ostatky se zkrátka vyvedly. Jsme rádi, že jsme vás mohli pobavit a já doufám,
že za dva roky si opět všichni řekneme: „Čí só ostatky?“
Všem patří velký dík. Nerad bych na někoho zapomněl. Proto zvolím obecnou
frázi. Všem, kteří svojí činností přispěli k tomu, aby mohly Ostatky v této velikosti
proběhnout, děkujeme. Vážíme si Vaší pomoci.
Zde malá ukázka našeho svátku. https://www.youtube.com/watch?v=akaaaNKkO_I
Michael Smejkal, předseda kulturní komise

LETNÍ KINO V PUSTIMĚŘI
Prázdniny
jsme zahájili v
pátek 5. 7. letním
kinem za hasičkou.
Promítal se film
Bohemian
Rhapsody, který je,
troufám si říct
Obrázek 47: Promítací plátno rostlo před očima diváků. Foto: Zuzana Štroblíková.

protože
je
oslavou
nesmrtelné
kapely.
Návštěvnost nás velice
mile překvapila, sešlo se
vás asi 200 návštěvníků.
Doufáme, že se
nám za podpory Obce,
kulturní komise a SDH
Pustiměř podaří opět při

Obrázek 46: Bude to anglické kino. Foto: Zuzana Štroblíková.

Obrázek 45: V hledišti v plném očekávání měli perfektní výhled. Foto: Anna Hrozová.
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nesmrtelný,

ukončení prázdnin promítnout nějaký zajímavý film. Děkujeme všem, kteří se na
letním kině podíleli.
Zuzana Štroblíková, SDH Pustiměř a Kulturní komise Obce Pustiměř.

OBECNÍ PLES 2019
V sobotu 2. února
se v zaplněném sálu
místní sokolovny konal
další ročník tradičního
obecního plesu. Tak jako
v posledních letech byla
spoluorganizátorem
pustiměřská základní a
mateřská škola.
Ples byl zahájen
povedeným
předtančením žáků 8. a
9. ročníku, kteří pod
vedením paní učitelky
Obrázek 50: Nejstarší žáci zatancovali velmi pěknou polonézu, kterou s nimi nacvičila
Mgr. Simony Štulové
Mgr. Simona Štulová. Foto: Anna Hrozová.
předvedli
přítomným
moderní verzi polonézy.
K tanci a poslechu
hrála po celý večer

Obrázek 49: Taneční hudba lákala na parket návštěvníky bez rozdílu věku. Foto:
Anna Hrozová.

Obrázek 51: Ples obohatila tombola, která nabídla téměř 150 cen. Foto:
Anna Hrozová.

Obrázek 48: Žáci se polonézou začali
loučit se svou školou. Foto: Anna
Hrozová.

kroměřížská
Classic, která zde už v minulosti několikrát vystupovala.
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hudební

skupina

Tradičně bohatá tombola, která nabídla téměř 150 cen, lákala návštěvníky
k zakoupení výherních losů. Poděkování patří všem sponzorům, kteří se na ní podíleli.
Všem návštěvníkům plesu patří poděkování za vytvoření hezké a milé
atmosféry.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta

Na návštěvě ve škole
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se na naší škole uskutečnila v pátek 29. 3. a zúčastnilo se jí
75 žáků z 1. – 3. ročníku. Děti se rozlosovaly do pěti skupin, obcházely jednotlivá
stanoviště, kde plnily úkoly a za ně získávaly písmena. Při plnění úkolů pracovaly
s různými literárními žánry (pohádka, bajka, komiks, poezie). Na závěr z písmen, která
postupně získaly, složily název pohádky na dobrou noc – Království lesních strážců.
Věříme, že přespání ve škole bylo pro děti velkým zážitkem a příští rok akci
opět zopakujeme. Děkujeme všem rodičům, kteří připravili pro děti "snídani".
učitelky 1.-3. ročníku

Okresní kolo matematické olympiády
Okresní kolo matematické olympiády pro 6. - 9. ročník proběhlo 9. 4. 2019
v Majáku ve Vyškově. Z naší školy se účastnili 3 žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli
školního kola. Byli to: Beáta Jurůjová a Jiří Radomil ze 6. třídy, Veronika Turcovská
ze 7.B.
V těžké konkurenci žáků z 11 škol (2 víceletých gymnázií) dosáhli naši žáci
skvělých výsledků. Bea obsadila vynikající dělené 3. místo s 16 body z 18
maximálně možných. Jirka dosáhl 10 bodů. Verča získala ve své kategorii 8 bodů.
Ing. Lukáš Zahradníček

Ekologický pobyt 6. ročníku
V úterý v osm ráno jsme já a mí spolužáci jeli na ekologický pobyt na Rychtě v
Krásensku. Po příjezdu jsme si dali kufry do šatny a obuli jsme si přezůvky. Paní
jménem Jana nás provedla celou budovou a pak jsme se nastěhovali do našich pokojů.
Potom se nám představili i ostatní na Rychtě. Najedli jsme se a pak nám byla
představena zvířata v učebně. Na konci dne jsme si zahráli karetní hru Evoluce. V
deset hodin jsme měli večerku. Další den jsme si vyzkoušeli být hydrobiology,
ornitology a entomology. Když jsme svačili, tak jsme se mohli podívat na krmení
korálovky myší. Večer jsme opět hráli Evoluci na šest týmů. Ve čtvrtek jsme bádali.
Vytvořili jsme si vlastní výzkum a šli zkoumat do přírody. Projekt naší skupiny byl:
"Je více vodních bezobratlých druhů uprostřed nebo na kraji jezera?". Našli jsme
chrostíky, znakoplavky, motýlice, pulce atd. Odpoledne jsme naše údaje napsali a
nakreslili na náš projekt velikosti A2. Poslední den jsme představili náš projekt
spolužákům. Já s Davidem jsme stáli před projektem a Žofie s Matějem projekt drželi.
Dohráli jsme Evoluci, kde náš tým zvítězil o dva body nad druhým místem. Po obědě
a hraní na hřišti nastal čas odjet. Můj čtyřdenní pobyt na Rychtě mě bavil a věřím, že
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bavil i mé spolužáky. Bohužel na Rychtu jedou jen šesťáci, ale i tak na toto místo budu
mít skvělé vzpomínky.
Jiří Radomil, 6. třída

Zájezd do Amsterdamu a Anglie
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme odjeli do Amsterdamu. Cesta byla hodně dlouhá a
únavná. Společně s naší školou odjela i škola ze Šanova a paní průvodkyně. Jakmile
jsme přijeli do Amsterdamu, začala jeho prohlídka. Po prohlídce jsme se ubytovali
v hotelu v Belgii. Druhý den jsme se vydali eurotunelem do Anglie. Když jsme
přijeli, navštívili jsme Studio Warner Bros, kde jsme mohli proniknout do zákulisí
Harryho Pottera. Večer k nám byly přiřazeny rodiny. Ráno nás rodiny zavezly na
meeting point, ze kterého jsme odjeli do Londýna. Navštívili jsme London Eye,
Buckinghamský palác, Big Ben a viděli jsme i Londýnský maratón, který se koná
jednou za rok. Ke konci nám umožnili cca 2 hodinový rozchod po Oxford street. Pak
si nás vyzvedly rodiny. Čtvrtý den ráno nás rodiny zavezly na meeting point.
Navštívili jsme Greenwich park, Tower Bridge, Loď křižník Belfast a projeli jsme lodí
řeku Temži. Nakonec jsme se vydali k autobusu, odjeli jsme domů.
Zuzana Fialová, 8. třída

O škole v přírodě
Na škole v přírodě jsem měla krásný pocit. Ten pocit, úplně jsem šílela! Hotel
byl krásný a hlavně kuchyň. Zažila jsem toho moc. Povídali jsme si o skřítcích. Škoda,
že jsme tam nebyli až doteď. Loučím se s vámi – ahoj!
Natálie Marková, 2. A

Okresní kolo ve vybíjené
Po krátké odmlce vyrazila děvčata z 1. stupně na další sportovní soutěž, na
okresní kolo ve vybíjené. To proběhlo ve Vyškově 2. května na základní škole Letní
Pole. Tentokrát se nám až tolik nedařilo a po tuhém boji jsme obsadili 5. místo. Přesto
všechny dívky zaslouží pochvalu za maximální bojovnost a nasazení.
Naše reprezentantky: Valentýna Lasotová, Adéla Lankašová, Karolína Perju,
Natálie Babirádová, Vendula Knapová, Jolana Adámková, Kristýna Perju, Tereza
Hynštová, Laura Moučková, Radka Oujezdská, Anna Rozehnalová, Karolína
Jelínková.
Mgr. Jiří Bubeník

Den matek
V neděli 12. 5. 2019 přišli žáci ze ZŠ v Pustiměři popřát maminkám
k jejich svátku připravenými básničkami, písněmi a tancem. Slavnostního
zahájení v Sokolovně v Pustiměři se ujal starosta obce, který popřál všem
maminkám. Následovalo vystoupení dětí z MŠ v Pustiměři a v programu
pokračovali žáci ze základní školy. Všichni účinkující byli odměněni potleskem
a krásným úsměvem všech přítomných maminek a babiček.
Mgr. Irena Znojová

Štafetový pohár – krajské kolo
13. května 2019 proběhlo v Břeclavi krajské kolo ve Štafetovém poháru, kterého
se zúčastnilo 11 základních škol z celého kraje. Naši žáci si účast zasloužili
vynikajícím 2. místem v okresním kole. Možnost účastnit se krajského kola byla tedy
pro ně velikou odměnou. Odjížděli jsme s velikým odhodláním, ale od začátku bylo
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jasné, že to tentokrát nebude vůbec jednoduché. Soupeři byli opravdu kvalitní, mnohé
školy měly mezi svými reprezentanty řadu závodních atletů, některé školy se na
atletiku přímo specializují. Po těžkém boji jsme nakonec obsadili 9. místo.
Všem sportovcům patří poděkování za vzornou reprezentaci a uznání za jejich
výkon – i vzhledem k tomu, že Pustiměř byla mezi účastníky jedinou venkovskou
školou.
Mgr. Jiří Bubeník

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 22. 5. proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Paní
knihovnice, dvorní dáma, král a rytíř pro děti připravili slavnostní program. Rytíř
Zdeněk děti pasoval mečem. Na závěr všichni dostali knížku Ezopovy bajky, průkaz
čtenáře a průkazku do knihovny – mohli si hned nějakou knížku půjčit. Pro děti to byla
slavnostní chvíle, při které si uvědomily, že končí jejich první školní rok a mají
osvojené základní dovednosti (čtení, psaní) pro další učení. Akci jsme si velmi užili a
děkujeme všem, kdo se na ní podíleli.
Mgr. Monika Kurková

Zážitkový pobyt v Ruprechtově: Cirkus Maliná
Dne 3. června jsme se společně s 5.A a 5.B vydali do Ruprechtova na zážitkový
pobyt. Od školy jsme vyjeli v 8 hodin. Cesta trvala asi půl hodiny a o půl deváté jsme
dorazili na místo – do táborové základny Maliná. Přivítaly nás Magda s Jarkou a poté
jsme se ubytovali v pokojích a na chatkách. Povlékli jsme si postele a šli jsme do
jídelny, kde jsme se dozvěděli, na co se můžeme v následujících dnech těšit. Magda a
Jarka nás rozdělily do čtyř týmů: zelený, červený, modrý a žlutý. Každý tým si udělal
svůj plakát na téma cirkus. Zelení se jmenovali cirkus Žako, žlutí byli Slunečnice,
červení měli jméno Senioři a modří zase Jojo.
Magda s Jarkou pro nás připravily různé aktivity, například vyrábění slizu,
těžítek, barvení triček nebo virtuální realitu. Měli jsme běhací aktivity a hry jak v
areálu, tak mimo něj. Absolvovali jsme i náročnou túru do Jedovnic, kterou jsme však
velice dobře zvládli. Poslední večer na Maliné jsme si „zařádili“ na diskotéce. Za
aktivity jsme dostávali do týmů perličky. Ten tým, který měl nejvíc perel, dostal na
konci pobytu sladkou odměnu.
Z Ruprechtova se nám nechtělo domů. Když jsme odjížděli, byli jsme smutní,
ale věděli jsme, že se s Magdou a s Jarkou zase příští rok uvidíme.
Nelly Bačovská, Eliška Vystavělová a Anička Burešová, 4. třída

Canisterapie pro prvňáčky
Jednou za měsíc zavítali na návštěvu k našim prvňáčkům psi vycvičení pro
canisterapii. Pomáhali dětem při budování dobrých vztahů, ale také je motivovali a
pomáhali s výukou. Děti se učily vzájemně spolupracovat, naslouchat si, starat se o
psy… Na závěr děti pracovaly ve skupinách na projektech – zvolily si rasu, zjistily
její povahové rysy, zemi původu, charakteristiku… Projekty při červnovém setkání
prezentovaly svým rodičům.
Canisterapie byla velmi pozitivně přijata dětmi i rodiči.
Děkuji paní Trefilíkové, která nám ji po celý školní rok zajišťovala a dětem
připravovala profesionální program a ,,nevšední“ zážitek.
Mgr. Monika Kurková
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Dinopark a ZOO
Dne 19. 6. 2019 se naše třída vydala do Dinoparku a ZOO Vyškov. Sraz byl na
autobusovém nádraží ve Vyškově. Když všichni dojeli, tak byl čas jít k Dinoparku a
ZOO. Po půl hodině čekání u vrátnice nám otevřeli a nastoupili jsme do vláčku, který
nás odvezl do Dinoparku. Po cestě jsme mávali lidem, které jsme potkali po cestě.
Zanedlouho jsem viděla velkou bránu, která na sobě měla nápis Dinopark. Jeli jsme
kolem dvou dinosaurů. Pak jsme vystoupili a měli rozchod. Vydali jsme se směrem
kolem zhrouceného letadla: já, Venda, Darča, Lucka a Filip. Touha jít na Dinobike
byla velká, jenže teď tam byl někdo jiný, takže jsme museli počkat 15 minut. Byli
jsme na houpačce a pak šli zkusit, jestli už tam mají volno. Teď tam jeli pánové
posekat stromy. Mezitím jsme šli na Dinokino. Po kině jsme to šli zkusit napotřetí a
světe div se, už to vyšlo. Pak jsme se šli projít okolo dinosaurů a měli v 11:00 sraz u
vláčku. Jeli jsme nazpátek do ZOO, kde jsme chvilku byli. Po celém výletu nám
vyhládlo a všichni jsme se shodli na pizze. Poseděli jsme chvilku a pak už následoval
odjezd domů. Tenhle výlet byl super.
Kateřina Kouřilová,7.B

CO SE MI TENTO ŠKOLNÍ ROK LÍBILO?
Dobrý den, jmenujeme se Ladislav Bureš a Matěj Emperger, a rádi bychom vám
povyprávěli, jak se nám líbil tento školní rok.
Začneme od začátku. Hned jako první bylo Planetárium v Brně. Úžasný program,
výklad a nakonec skvělý film. Jako další bylo Chytré tělo. Program byl naučný a vtipný.
Nakonec si z toho sice nikdo nic neodnesl, ale to je vedlejší. Potom následoval film Coco. Sice
to původně měl být úplně jiný film, ale u toho se pokazilo audio, takže jsme přešli na Coco,
který byl původně zamýšlen pro 1. stupeň. Po delší odmlce jsme jeli na školu v přírodě na
Rychtu. Sice jsme měli pobyt zkrácený o jeden den, ale i tak to bylo skvělé. Následoval Den
Země. Oběhli jsme školu, šli jsme dál do lesa a později jsme dorazili na fotbalové hřiště. Tam
nás čekalo občerstvení v podobě špekáčků od Burešů (kupujte, jsou nejlepší!).
Tak, to bylo asi všechno nejlepší za tento školní rok 2018/19. Doufám, že příští
rok bude alespoň trochu stejný, jelikož jsme si tento užili.
Ladislav Bureš a Matěj Emperger, 6. třída

Den s hasiči
Dne 10. května 2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. proběhl pro žáky naší školy
preventivní projektový den, který pro nás připravili členové HZS (hasičského
záchranného sboru) a SDH Drnovice. Akce se uskutečnila na hřišti místního SDH
Pustiměř pod dohledem starosty obce.
Žáci byli rozděleni podle věku do dvou skupin a absolvovali celkem šest
stanovišť, na nichž se seznámili s první pomocí včetně použití defibrilátoru (mj. pod
vedením mistra světa, držitele titulu z Los Angeles, Petra Moleše), osobními
ochrannými prostředky, výstrojí a výzbrojí hasiče, prohlédli si vozidlaCAS20, RZA, ti
nejstarší si vyzkoušeli práci s hydraulickými kleštěmi, kdy si při přestřihování
kovových trubek ověřili fungování fyzikálních zákonů v praxi. Pro oddech si děti
vyzkoušely hašení na simulátoru (domečku).
Všichni profesionální i dobrovolní hasiči byli velmi spokojeni s přístupem i
chováním našich žáků, u kterých se celá akce setkala s opravdu pozitivním ohlasem.
Mgr. Kateřina Hrozková
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Dopoledne s hasiči Jihomoravského záchranného sboru,
drnovských a pustiměřských dobráků
10. 5. 2019 navštívili žáky naší ZŠ drnovští dobrovolní i profesionální hasiči.
Na pěti stanovištích představili žákům svoji techniku i základní činnosti, které
provádějí při záchraně životů i majetku osob. Návštěvu zajistila učitelka Mgr. Kateřina
Hrozková, jejíž bratr je velitelem drnovských "dobráků". Dětem se věnovali: SDH
obce Drnovice: Ing. Josef Umshaus, starosta
SDH
Drnovice
a velitel
družstva,
Ing.
Pavel
Obrázek 55: Žáci si zkusili umělé dýchání z úst do
úst a masáž srdce na figuríně. Foto: Anna Hrozová.
Obrázek 54: Petr Moleš se svou nejcennější trofejí.
Zdroj: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí,
MV- generální ředitelství, Hasičského záchranného
sboru ČR.

Smutník, zástupce velitele JSDH,
Antonín Bastl ml., velitel jednotky,
Vojtěch Kropáč a Ing. Jiří
Bébar, velitelé družstva, Petr Jandl
a Jan Novák, strojníci a hasiči:
Marie Orálková, Michal Olejníček,

Obrázek 53: Děti si prohlédli vybavení hasícího automobilu.
Foto: Anna Hrozová.

Matěj Hruška, Pavel Hruška, Petr Vojtek,
Ondřej Machálek, Petr Švec, Matyáš
Rejzek a Jakub Vláčilík, za HZS Vyškov:
nprap. Petr Moleš, nejlepší hasič světa za
rok 2017 se třemi zlaty a titulem
absolutního vítěze soutěže Ultimate
Obrázek 52: Nedílnou součástí zázemí hasičů při
Firefighter na světových policejních a
záchranných pracích je i zásobování potravinami. Foto:
hasičských hrách v kalifornském Los
Anna Hrozová.
Angeles1, velitel družstva a hasič nstržm.
Petr Zouhar, za hostitelský sbor Jan Suchý - starosta SDH Pustiměř a člen jednotky
SDH obce Pustiměř. Všichni přítomní hasiči si na tuto akci vzali dovolenou, jak

1

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2214592-cesko-ma-nejzdatnejsiho-hasice-na-svete-petr-moles-privezl-zlos-angeles-tri-zlate
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dobrovolní, tak profesionální hasiči, tak
i
zástupce
záchranného
sboru
Jihomoravského kraje.
Akci podpořili: vedení ZŠ a MŠ
Pustiměř, za Obec Pustiměř Mgr.

Obrázek 57: Na řadu přišla i zkouška hašení požáru. Foto: Anna
Hrozová.

Vlastimil Smékal, starosta a Mgr. Lukáš
Peška, místostarosta obce Pustiměř a
pustiměřští dobrovolní hasiči, kteří poskytli Obrázek 56: Děti se zajímaly o vybavení vyprošťovacího
vozu. Foto: Anna Hrozová.
pro akci zázemí.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

Nejlepší žák za školní rok 2018 – 2019
I v tomto školním
roce byly děti hodnoceny za
svou aktivitu nejen při

Obrázek 58: Ceny dětem předávali jejich učitelé. Foto: Anna Hrozová.

vyučování ve škole, ale i za reprezentaci školy jak ve Obrázek 59: Mgr. Vlastimil Smékal,
sportu, tak ve znalostech v různých oborech své zájmové starosta obce předává svou cenu.
činnosti. Musíme konstatovat, že se v okresní konkurenci Foto: Anna Hrozová.
neztratily. Nejlepší z nich dostaly za svoje výkony i malou finanční odměnu.
Pan ředitel Mgr. Miroslav Zourek děti pochválil za pěkné výsledky, kterých
dosáhly, a popřál všem mnoho úspěchů v dalším studiu.
Starosta obce Mgr. Vlastimil Smékal předal svou cenu nejlepší žákyni, která po celou
dobu studia dosahovala stabilně výborných výsledků nejen ve vyučování, ale i při
reprezentaci školy například v olympiádách.
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Zvláštní cenu dostali tři chlapci,
kteří pomohli staršímu spoluobčanu při
nevolnosti a zavolali mu pomoc.
Mgr. Anna Hrozová

Obrázek 60: Zvláštní cenu dostali chlapci za poskytnutí
pomoci člověku v nouzi. Foto: Anna Hrozová.

Rozloučení s prvním stupněm
Žáci pátých tříd se rozloučili se svými učitelkami, protože postupují na druhý
stupeň základní školy. Se svými učitelkami nacvičily scénky, básničky a písničky a
vše nám předvedly ve společném programu obou tříd. Bylo vidět, že děti ke svým
učitelkám
přilnuly.
Připravily si pro
ně i dárky, jak
pro
Mgr.
Michaelu
Žemborskou,
která vedla 5.B,
tak i pro Mgr.
Irenu Znojovou,
třídní
učitelku
5.A.
Zvláště
loučení
s Mgr.
Irenou Znojovou
bylo
bolestné, Obrázek 61: Děti se rozloučily se svými učitelkami. Ředitel školy Mgr. Miroslav Zourek popřál
Ireně Znojové, která se vydala na uměleckou dráhu, vše nejlepší do nového života. Foto.
protože ukončila Mgr.
Anna Hrozová.
svůj
pracovní
poměr na naší ZŠ a MŠ, tudíž děti se s ní nebudou už ani vídat. Posledním počinem,
který spolu uskutečnili, bylo natočení profesionálního klipu k písničce pro televizi
“Óčko“, kterou nazpívala jejich učitelka, která se vydala na uměleckou dráhu.
Děkujeme jak Mgr. Ireně Znojové, tak Mgr. Michaele Žemborské, že se dětem
poctivě věnovaly. A přejeme jak žákům, tak i učitelkám mnoho úspěchů v dalším
pracovním i osobním životě.
Mgr. Anna Hrozová
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Nejlepší čtenář za školní rok 2018 – 2019
Již třetím rokem zápolily děti ve společné čtenářské soutěži obecní knihovny a
ZŠ a MŠ v Pustiměři. Tentokráte se nejúspěšnější čtenáři objevili už na prvním stupni.
Celkově nejvyšší počet bodů získala 6.
Denisa Látalová
2.A
510
Sabina Anna Hladíková 3.B
435 třída, v níž se v první 20 objevili 4 žáci a
Ema Smejkalová
3.B
375 dalších 20 mělo více než 100 bodů, přičemž žák
s nejméně přečtenými knihami získal vcelku
pěkných 60 bodů.
Děkujeme za vstřícný
přístup vedení školy při
celoročním soutěžení, učitelům
za
vyhodnocení
výsledků
dosažených
žáky
v právě
uplynulém roce a Mgr. Jiřímu
Bubeníkovi
za
koordinaci
spolupráce knihovny a školy.
Děkujeme i Obci Pustiměř za
ekonomickou podporu, panu
starostovi Mgr. Vlastimilu
Smékalovi za patronaci soutěže
a panu rytíři, Ing. Zdeňku
Zdeňkovi, že si na nás vyšetřil
čas ve svém nabitém programu.

Obrázek 62: Nejlepší čtenáři jednotlivci za rok 2019. Foto: Lenka Zdeňková.

Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

V mateřské škole
Výlet dětí z MŠ
V pátek 24. května
2019 jsme se vypravili s
dětmi z MŠ Korálek v
Pustiměři na výlet, do
Slavkova na zámek. Děti
si
užívaly
cestu
autobusem. Na nádvoří
zámku si snědly svačinku
a sladkosti, které měly v
batůžkách. Poté jsme se
vydali s paní průvodkyní
na prohlídku zámku v
kostýmech
princů
a
Obrázek 63: Děti na slavkovském zámku. Foto: Jana Heimerlová.
princezen. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých věcí
o králích, královnách a o době, ve které žily. S dětmi jsme hledaly v komnatách
korunu, která se zrovna ztratila. Nakonec jsme vyslechli hezký příběh o ztracené
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královské
koruně.
Nakonec všechno dobře
dopadlo – korunu nám
přinesla paní komorná,
vůbec se totiž neztratila –
ona ji vzala, aby ji
vyleštila.
V
prostorách
zámku jsme ještě s dětmi
navštívili
výstavu
stavebnice
MERKUR.
Byly zde z ní postaveny
– auta, lodě, letadla,
vláčky, domy. Děti si na
konci výstavy mohly ze
stavebnice zkusit samy Obrázek 64: Děti na nádvoří slavkovského zámku. Foto: Jana Heimerlová.
něco postavit. Ještě jsme
se prošli zámeckým parkem. Počasí nám přálo. Výlet se líbil všem, dětem i paním
učitelkám.
Jana Heimerlová, učitelka MŠ

Opět nás navštívila policie ČR
Po roce k nám opět zavítala policie se svým technickým vybavením. Tato akce
patří u dětí k oblíbeným. Sešli jsme se jako
loni na fotbalovém hřišti. Po našem
příchodu na hřiště postupně dorazila
policie se svými dopravními prostředky.
Paní
policistka
vyzkoušela
děti
z bezpečnosti na silnici a také poznávaly
různé dopravní značky. Poté měly děti ze
školky možnost si prohlédnout různé
vybavení a techniku policie, kdy si mohly
vyzkoušet veškeré houkačky, vysílačky,
posadit se do aut, na motorku i čtyřkolku.
Děti přesedaly z jednoho auta do druhého,
vyzkoušely si policejní vesty, helmy a moc
si akci užily. Po důkladném prozkoumání
všeho vybavení nás čekalo loučení a návrat
do MŠ. Na památku děti dostaly reflexní
proužky na ruce a policejní omalovánky. Za celý kolektiv MŠ a všechny děti bych
chtěla moc poděkovat za zorganizování této akce.
Obrázek 65: Plně vybavené policejní auto si děti pečlivě
prohlédly. Foto: Lenka Hůlková.

Mgr. Lenka Hůlková
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Rozloučení s předškoláky
Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Pustiměři – Rozloučení s
předškoláky. Zase ten rok utekl jako voda a naši, „maličcí“ jsou už připraveni
postoupit o stupínek výš a začít tak novou etapu života. Aby se děti slavnostně
rozloučily se školkou, paními učitelkami i se svými kamarády společně s rodiči
předškoláků jsme jim připravili zábavné odpoledne, plné nejrůznější aktivit jak
sportovních, hudebních, tak i vědomostních. Na děti čekaly také odvážné úkoly, kde
mohly děti ukázat, jak jsou statečné.
Na závěr
děti na památku
dostaly dárečky.
Potom už zbývalo
jen jedno. No
přece
opékání
špekáčků, na které
se děti velmi
těšily.
Děkujeme
rodičům
našich
předškoláčků, že
nám
pomohli
zorganizovat pro
ně tak výjimečný
Obrázek 66: Předškoláčci se svými učitelkami. Foto: Archiv MŠ.
den, který se
velmi povedl!
Bc. Terezie Schierová

Základní škola pohledem deváťáků
Před devíti lety jsme dostali tu možnost seznámit se s první třídou jakožto noví
prvňáčci. Málokdo tušil, co bude následovat. Bylo to pro všechny nové a neprobádané
území. Malé nadšené děti s neomezenou energií po kapsách se pustily do významné
životní etapy, kterou už prožilo velké množství jejich předchůdců a jimi to zaručeně
nekončilo.
První přátelství, lásky i nenávisti. Akce týkajících se sportu, výuky i kultury.
Poznávání školních předmětů a postupný nejednou se měnící vztah k nim.
Seznamování s nejrůznějšími typy učitelů i spolužáků. A zároveň vytváření vlastních
osobností.
I když jsme si po delší době mysleli, že nás nic nového nečeká, pořád nás
školský život překvapoval. Ač už se jednalo o nové učitele a rozvíjející se učivo,
anebo třeba o nové předměty, přátelství i akce.
Nakonec, aniž bychom si to byli uvědomili, jsme nastoupili do devátého
ročníku základní školy. Výběr škol a přijímačky nás provázeli od začátku roku a pro
některé z nás ještě stále doznívají. Zároveň se s naším nynějším postavením, kdy se z
nás stali nejstarší žáci, pojily i jiné výhody i povinnosti. Například organizování
větších akcí, ať už ojedinělých či tradičních, jimiž byl třeba Branný závod. Ovšem i
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když na nás ze všeho působil pochopitelný stres, dokázali bychom přiznat, že měl své
kladné opodstatnění a dokonce nás dokázal ještě více stmelit.
Poslední dny se nám rychle chýlí ke konci a cesty se nám brzy rozdělí.
Každopádně
nikdo
z
nás
nedokáže
zapomenout na ty
významné
osobnosti, které
jsme měli tu čest
poznat, ani na
zážitky, jež jsme
si zachovali v
podobě
vzpomínek.
Základní škola je
důležitým
obdobím každého
dítěte, už jen
proto, že trvá
téměř
jedno Obrázek 67: Žáci 9. třídy. Foto: Soukromý archiv Zuzany Štroblíkové.
desetiletí, a určuje
směr života každého žáka. Teď si už pouze sami sobě můžeme přát štěstí, aby na nás
měly dobrý vliv i další roky, které nás připraví na úplnou dospělost. A to samé
přejeme i naším mladším spolužákům.
Žáci deváté třídy 2018 - 2019

II. ROČNÍK ZÁVODŮ V KOUTĚ S MC PUSTIMĚŘ
Již druhým rokem se v naší obci konaly dětské závody odrážedel, koloběžek,
kol,
skateboardů,
penny boardů a in-line
bruslí. Počasí nám pro
letošek přálo a tak se
závody uskutečnily v
plánovaném termínu.
Nejhojnější účastí, tak
jako loni, byly závody
odrážedel, které si užili
nejen děti, ale
i
dospělí.
Nelze
opomenout i ostatní
Obrázek 68: Start závodu malých cyklistů. Foto: Jana Červíková.
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skupiny
protože

závodníků,
všichni

zúčastnění šli do závodů s odhodláním a maximálním nasazením. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem zúčastněným i divákům.
Upozornění: Z provozních důvodů se nebude konat „Podzim – zima bazárek“.
Těšíme se na vás na jaře.
Jana Červíková, MC Pustiměř

Fotbalový klub Pustiměř
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
ocitáme se na začátku druhé poloviny roku 2019, a zatím co pro některé je ještě
na hodnocení roku čas, ve fotbale je to trošičku jinak. V polovině června nám skončila
další fotbalová sezóna. Od roku 2006, kdy byl FK Pustiměř založen, je to již třináctý
rok jeho fungování! A nutno říci, že i tato sezóna byla velice úspěšná a je tedy čas
poděkovat všem, kteří jsou nám věrni a stále patří do „našeho týmu“! Dařilo se nám a
naše družstva dosáhla v rámci okresních soutěží velmi dobrých výsledků. O
jednotlivých mládežnických družstvech se dočtete v příspěvcích našich trenérů,
kterým chci touto cestou opět poděkovat za jejich obětavou práci. Jmenovitě jsou to
Michal Jelínek a Karel Votava u družstva starších žáků, Lukáš Zahradníček u družstva
mladších žáků, Ondra Nohel, David Kudýn a Daniel Martínez u starší přípravky a
Milan Hošek a Ladislav Štěbra u mladší přípravky. Poděkování patří i všem rodičům,
kteří nám jakkoliv pomáhali s organizací, související s fungováním jednotlivých
družstev. Upřímně si toho vážíme! Po náboru malých fotbalistů, na jaře 2018, bylo
vytvořeno i družstvo předpřípravky. Do tréninkové činnosti se zapojili bývalí hráči FK
Pustiměř Jan Bartoněk a Radek Kavečka, kterým také patří poděkování.
V kategorii starších a mladších žáků jsme se v loňské sezóně spojili s MFK2
Vyškov a kluci hráli pod hlavičkou Vyškova. Tyto kategorie byly ohroženy z pohledu
malého počtu hráčů a byly tak doplněny hráči z MFK Vyškov. Spolupráce byla na
konci sezóny vyhodnocena jako velice podařená a také velice úspěšná. Starší žáci
vybojovali první místo v tabulce a pro příští sezónu si zajistili start v krajských
soutěžích! S nimi se „svezou“ i mladší žáci. Poděkování tedy patří i trenérům a členům
vedení MFK Vyškov, kteří se na této spolupráci podíleli.
V únoru letošního roku uspořádal FK Pustiměř, ve spolupráci s obcí Pustiměř,
tradiční Ostatky. Z mého pohledu se letošní Ostatky nesly v duchu nevídaného zájmu
všech zúčastněných, ale bylo cítit i jakési samozřejmé souznění a bezprostřední
vstřícnost našich spoluobčanů. Musím v této souvislosti konstatovat, že jsme si všichni
opět uvědomili, jak krásná je tato tradice, což nás na druhé straně do budoucna
zavazuje tuto tradici nadále udržovat! Poděkování a velký respekt tedy patří všem
zúčastněným!
FK Pustiměř chce poděkovat vedení obce Pustiměř za to, že podporuje činnost
našeho klubu a stále mu poskytuje krásné sportovní zázemí, bez kterého bychom
nemohli tuto činnost vykonávat! Této podpory si upřímně vážíme!

2

Městský Fotbalový Klub
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Dalším, nepostradatelným kolečkem našeho fungujícího soukolí, je Vladimír
Konečný. Bez jeho obětavosti, bychom byli jen těžce schopni udržet odpovídající
podmínky pro fotbal! Opět velký dík!
Nechceme zapomenout ani na vás, občany Pustiměře, kteří pravidelně
navštěvujete naše akce. Máme z toho velkou radost a tak je na místě poděkovat i vám,
za vaši, byť i nepřímou podporu!
Na závěr vám chci, i za své kolegy z výboru FK Pustiměř, popřát příjemně
strávené „Hody“. Užijte si zbytek prázdnin, dovolených a to jak v kruhu rodinném
nebo s přáteli.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.

Hodnocení „A“ mužstva dospělých v uplynulé sezóně 2018-2019
Hráči absolvovali dvouměsíční zimní přípravu, která byla z pohledu účasti na
tréninkových jednotkách a zápasech, jednou z nejaktivnějších. Mužstvo posílil Josef
Hradil z Chválkovic na Hané a už od prvních tréninků bylo patrné,
že si v kádru mužstva zajistí pevnou pozici. Po velice dobře odehrané podzimní části
jsme tedy vstupovali do jarních odvet s relativně neskromnými cíli.
Bohužel se nám však nepovedl vstup do soutěže a první dvě utkání jsme
prohráli. Doma s Rousínovem, odhodlaným opustit sestupové pásmo, 2:3 a pak
nešťastně 2:1 v Ivanovicích, brankou v 90. minutě. Zpět do hry se kluci dostali až
vítězstvím 5:1 nad Letonicemi a pak důležitým vítězstvím 0:1 ve Velešovicích. První
polovina jarní části byla z našeho pohledu jako na houpačce, a tak přišly opět dvě
porážky za sebou. Venku v Otnicích 2:1 a pak 1:2 doma proti Brankovicím. Od té
doby mužstvo už neprohrálo. Potěšující závěr sezóny odstartovali hráči nečekaným
vítězstvím na hřišti lídra tabulky Bohdalic 0:1. Body jsme pak „sebrali“ i všem dalším
soupeřům v tabulce nad námi. Postupně mužstvo porazilo Švábenice 3:0, nakonec
nešťastně remizovalo v Křižanovicích 3:3, obdrženou brankou v 90. minutě, a porazilo
doma Slavkov 2:0. Následovalo vysoké vítězství 1:6 na hřišti Vážan a pak dvě remízy,
nejprve doma 1:1 proti Radslavicím a poté 3:3 v Hodějicích.
Celkové čtvrté místo v tabulce okresního přeboru tedy považujeme za úspěch.
Jako velkou devízu vnímáme skutečnost, že mladé mužstvo zůstalo již druhou sezónu
pohromadě, což se výrazně odráží v obrazu hry na hřišti. Na jaře již byla vidět ve
většině zápasů sehranost týmu a naše hra měla hlavu a patu.
Historického úspěchu dosáhlo mužstvo v okresním poháru. Postupně jsme
vyřadili
Rousínov „B“,
Komořany
a
Bohdalice a ve
finále, které se
hrálo na hřišti
v Rousínově,
jsme dokázali
porazit
i
soupeře
z Letonic.
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Obrázek 69: FK Pustiměř, vítěz Poháru Okresního Fotbalového Svazu po finále proti TJ Letonice.
Foto: Roman Škvára.

Vítěznou branku vstřelil „Pepe“ Hradil. Postoupili jsme tak do krajského poháru, kde
nás jako první soupeř čeká Sokol
Lipovec.
Do užšího kádru mužstva patřili
tito hráči: brankář Jan Kotulán, obránci
Jan Pospíšil, Tomáš Hlobil, Marek
Kalvaster a Lukáš Kučírka, záložníci
Ondřej Nohel, David Kudýn, Pavel
Polišenský, Petr Snídal, Michal Jelínek a
Jan Brandýs a útočníci Daniel Martínez,
Josef Hradil a Martin Maděra. Mezi další,
kteří nastoupili v zápasech za „A“ tým
byli Roman Zbořil, Marek Rozehnal, Petr
Obrázek 70: "Pepe" Hradil střílí vítěznou branku ve finále
Poháru OFS proti TJ Letonice. Foto: Roman Škvára.

Spodný, Martin Pospíšil, Radek Kavečka,
Dominik Votava, Patrik Novák, Tomáš
Hůlka, Ondřej Klimek, Tomáš Petro, či brankář Tomáš Barbořák. Všem patří
poděkování za dobrou reprezentaci klubu a obce Pustiměř.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.

„B“ muži FK Pustiměř
Muži "B" hrají nejnižší okresní soutěž - IV. třídu a v devítičlenné konkurenci obsadili
4. místo s bilancí 9 výher a 4 porážek.
Pozitivních je 60 vstřelených branek, což je druhý nejvyšší počet v celé soutěži.
Nejlepším střelcem mužstva se stal Petr Spodný. Novou sezónu zahájí "béčko"
poslední prázdninový víkend v Brankovicích.
Mgr. Vlastimil Smékal

Fotbal - Starší žáci

Obrázek 71: Starší žáci FK PUSTIMĚŘ se zúčastnili memoriálu „Václava LONCKA„ v
Brodku u Prostějova, kde obsadili druhé místo. Foto: Helena Rafajová.
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Starší žáci po
nařízení
OFS
VYŠKOV, kdy došlo
v sezóně 2018/2019
ke změně systému a
z počtu hráčů 7+1
(hráno
na
půlce
hřiště) a přešlo se na
10+1 (hráno na celé
hřiště) - což nebylo
v silách FK Pustiměř
zabezpečit – řešili
existenční problém.
Aby nedošlo k zániku

žákovského fotbalu v Pustiměři a aby těm nejšikovnějším bylo umožněno si vyzkoušet
i vyšší soutěž (moravskoslezskou žákovskou divizi), došlo k navázání spolupráce
s MFK Vyškov. Výsledkem bylo vítězství „B“ mužstva v OP + postup do krajské
soutěže a současně se hned sedm našich hráčů (Ondřej Oprchal, Lukáš Olejník, Ondřej
Jelínek, Michal Červík, Martin Trávníček, Robert Pokiser a Lukáš Votava) aktivně
podílelo na tom, že i „A“ mužstvo svoji soutěž vyhrálo.

Obrázek 72: Momentka z posledního domácího utkání. Foto: Helena
Rafajová.

Obrázek 73: Medaile chlapcům předal starosta obce
Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal. Foto: Hlelena
Rafajová.

Starší žáci FK PUSTIMĚŘ se zúčastnili
memoriálu „Václava LONCKA„ v Brodku u Prostějova, v něm obsadili druhé místo.
Ve spolupráci s MFK VYŠKOV se jim podařilo v sezóně 2018/2019 vyhrát
OKRESNÍ PŘEBOR VYŠKOVA a postoupit do soutěží řízených Jihomoravským
krajským fotbalovým svazem. O postup se pod vedením trenérů Karla Votavy a
Michala Jelínka.
Starší žáci FK
PUSTIMĚŘ
se
zúčastnili memoriálu
„Václava
LONCKA„
v Brodku
u
Prostějova,
v něm
obsadili druhé místo.
Ve
spolupráci
s MFK VYŠKOV se
jim
podařilo
v sezóně 2018/2019
vyhrát
OKRESNÍ
PŘEBOR
VYŠKOVA
a
postoupit do soutěží
Obrázek 74: O postup se pod vedením trenéru Karla Votavy a Michala Jelínka zasloužili
řízených
hráči : Daniel Gottvald, Lukáš Votava, Michal Červík, Robert Pokiser, Martin Trávníček,
Robert Dunka, Lukáš Olejník, Vojtěch Šafář, Tadeáš Jelínek, Matěj Zbořil, Tomáš Klimeš,
Jihomoravským
Ondřej Jelínek a Ondřej Oprchal. Foto: Jan Srostlík.
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krajským fotbalovým svazem. O postup se pod vedením trenérů Karla Votavy a
Michala Jelínka zasloužili hráči: Daniel Gottvald, Lukáš Votava, Michal Červík,
Robert Pokiser, Martin Trávníček, Robert Dunka, Lukáš Olejník, Vojtěch Šafář,
Tadeáš Jelínek, Matěj Zbořil, Tomáš Klimeš, Ondřej Jelínek a Ondřej Oprchal.
Poděkování patří rodičům (dědečkům) za pomoc při zabezpečení dopravy
k utkáním.
Michal Jelínek

Fotbal - Mladší žáci
Na jaře náš tým mladších žáků navázal na dobré výkony z podzimní části. Do
posledních kol jsme bojovali o titul. Avšak v rozhodujícím zápase s Otnicemi jsme
nebyli schopní využít mnoho šancí ke vstřelení gólu a soupeři jsme bohužel v jeho
ojedinělých útocích
dovolili dát 3 branky.
Tímto výsledkem si
titul zajistil soupeř z
Otnic,
kterému
gratulujeme, a na nás
zbylo "pouze" druhé
místo, které je ovšem
výborné umístění.
.
Věřím, že náš
tým
tato
sezóna
zocelila a nabyté
využije
Obrázek 75: 19. 3. 2019, turnaj Lokomotiva Brno - mladší žáci Pustiměř. Foto: Soukromý zkušenosti
archiv Lukáše Zahradníčka.
příští
sezónu
v
krajské soutěži mladších žáků, kam jsme díky klukům ze starších žáků postoupili.
Ing. Lukáš Zahradníček

Starší přípravka
V základní části soutěže se nám příliš nedařilo, odehráli jsme v ní 12 zápasů, z
nichž jsme 2 vyhráli, 1 remizovali a 9 prohráli, a to s celkovým skóre 81:82. Postupně
však bylo vidět herní zlepšení.
Po rozdělení do nadstavby, kde jsme hráli vzhledem k výsledkům ze základní
části v poslední skupině, se toto zlepšení projevilo naplno, když jsme ze 6 zápasů
neztratili ani bod a nadstavbu ovládli se skóre 88:28.
Celkově jsme tedy odehráli 18 zápasů, 8 z nich jsme vyhráli, 1 remizovali a 9
prohráli. Nastříleli jsme celkem 169 gólů, na kterých se podílelo 14 hráčů z 15, kteří k
zápasům nastupovali.
Nejlepším střelcem se stal s 43 góly Filip Ambrož.
Od začátku toho, co jsme kluky a holky přebrali, jsme se snažili s nimi hrát
kombinační fotbal po zemi, aby co nejvíce drželi balón a také aby věděli, co s ním
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udělat. Můžu s klidem říct, že zlepšení bylo za ten rok vidět opravdu na každém, což
nás těší ze všeho nejvíc.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům za celou sezónu a hráčům, kteří
přecházejí do starší kategorie, popřát do budoucna hodně štěstí.
Ondřej Nohel, trenér

Mladší přípravka
Tým mladší přípravky zahájil druhou polovinu sezóny 2018/2019 zimní
přípravou již začátkem ledna. Kromě tréninků 2x týdně se hráči zúčastnili šesti
zimních
halových
turnajů.
Výsledky,
pět prvních a
jedno
druhé
místo
naznačovaly, že
jsme připraveni
odehrát
jarní
část sezóny se
ctí.
To
se
potvrdilo také na
hřišti.
Ze
Obrázek 77: Hráči mladší přípravky po vítězství v Nezamyslicích. Foto: soukromý archiv
základní
Ladislava Štěbry.
skupiny
jsme
postoupili s MFK Vyškov jako nejlepší týmy do nástavbové části, kde nás čekali
soupeři,
se
kterými
jsme
se
na hřišti ještě
nikdy nepotkali.
Týmy Bošovic,
Otnic, Dražovic a
Bučovic
byly
obstojnými
protivníky,
ale
naši
dobře
připravení hráči
jim toho na hřišti
mnoho
nedovolili.
Za
76: Na Fotbalovém kempu 2018 – Jump park Brno. Foto: soukromý archiv Ladislava
celé jaro jsme Obrázek
Štěbry.
utrpěli pouze tři
těsné porážky od Křenovic, Bohdalic a MFK, za které se ale mužstvo určitě stydět
nemusí.
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Stejně jako na podzim i na jaře byli naši nejlepší hráči oporami týmu FKD
v krajské soutěži a na jaře začali hrávat zápasy i za starší přípravku FK Pustiměře.
Takže 5 - 6 x týdně na hřišti. To se samozřejmě pozitivně promítlo do růstu a zlepšení
dovedností těchto hráčů. Odměnou byla nominace na turnaj těch nejlepších do
Slavkova, kde v týmu OFS Vyškov zvítězili.
Od podzimu 2019 se vycházející hvězdy David Ambrož, Kryštof Hošek, Martin
Štěbra, Tomáš Krejčí, Jindra Šafář, Sabča A. Hladíková, Kuba Pospíšil, Vašík
Vondráček stanou starší přípravkou, kterou doplní velmi talentovaná dvojčata Filip a
Jakub Ambrožovi a také Vojta Turcovský s Tomášem Provazníkem. Trenérské duo
Laďa Štěbra – Milan Hošek, mentální kouči a masérky Jitka Ambrožová - Milada
Štěbrová - Monika Klimešová pokračují dál s tímto staronovým týmem.
Na přelomu července a srpna pořádáme již potřetí pro hráče našeho týmu
Fotbalový kemp. Na sezónu 2019/2020 jsme připraveni. Máme v plánu udržet
mužstvo nadále mezi těmi nejlepšími.
Jsem si vědom, že celý tento tým by neexistoval bez podpory rodičů, prarodičů
a celého FK Pustiměř. Proto všem zainteresovaným velice děkuji.
Ladislav Štěbra

Dorostenci SDH Pustiměř bodovali na krajských závodech
v požárním sportu
Červen 2019, 2. místo v krajských závodech
Letošní rok se pro dorostence z SDH Pustiměř nesl v duchu nekonečných
tréninků, posilování, cvičení a učení. Všechno toto by nezvládli bez několika
vlastností, které jsou nezbytné pro každého sportovce, který chce zaznamenávat
progres. Mám na mysli především pokoru, píli, ctižádostivost, odhodlanost, touhu
zvítězit, ponaučit se z neúspěchu, a
především umění stát jeden vedle
druhého jako přátelé – v dobrém i
zlém, když se daří i nedaří. Vším
tímto naši dorostenci disponují, a
právě díky vlastnímu odhodlání to
vše zvládnout jsou tým, který se
nevzdává.
V roce 2018 se zúčastnili
krajského kola jako nováčci a
okamžitě vybojovali krásné 3.
místo. Což bylo velké překvapení a
s o to větším nasazením se rozhodli
trénovat pro další sezonu. Jejich
příprava byla dlouhá – celou zimu
Obrázek 78: Zleva nahoře Matěj Ševčík, Tomáš Kudlička, Filip
absolvovali v místní tělocvičně
Vitásek, Pavel Horák, dole: Lukáš Blažek, Filip Štolfa, Ondřej
tréninky zaměřené na fyzickou
Sedlák. Foto: Michal Vrba.
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zdatnost a v prostorách hasičské zbrojnice pak pilovali techniku hasičského sportu.
Ihned s přicházejícím jarním počasím jsme díky HZS3 Vyškov a OSH4 Vyškov mohli
v prostorách za hasičskou zbrojnicí sestavit překážky, které jsou nezbytné pro
jednotlivé části krajských závodů (štafeta 4x100m, překážkový běh jednotlivce na 100
m). Pro disciplínu požární útok máme plné vybavení, takže kluci trénovali, jezdili na
závody jak Vyškovské, tak Prostějovské ligy, aby nabyli zkušenosti. Pro disciplínu
testy z požární ochrany se potom jen učili a učili.
Čím více se závodní den blížil, tím více na nich byla znát nervozita, ale s o to
větším nasazením ještě dolaďovali každý detail. Na samotném závodu se dopustili
menších
nevynucených
chyb,
které
byly
způsobené
především
tím, že kluci
nemají
možnost
trénovat
na
takovém
povrchu, na
kterém se tyto
závody běžně
běhají. Týkalo
se
to
především
disciplín 4x100 Obrázek 79: Zleva nahoře: Jan Suchý, Matěj Ševčík, Tomáš Kudlička, Filip Vitásek, Pavel
Horák, Michal Vrba, Iveta Cibulková, Dole Daniela Suchá, Lukáš Blažek, Filip Štolfa, Ondřej
m a 100 m Sedlák. Foto: Soukromý archiv Michala Vrby.
s překážkami,
kde obsadili 3. místo, v královské disciplíně požární útok se umístili bezkonkurenčně
na 1. místě a v testech nechybovali vůbec, což rozhodlo o konečném celkovém 2.
místě.
Jmenovitě družstvo dorostenců: Tomáš Kudlička, Lukáš Blažek, Filip Vitásek,
Filip Štolfa, Pavel Horák, Matěj Ševčík, Ondřej Sedlák.
Velké poděkování patří trenérovi Michalu Vrbovi a vedoucímu kolektivu Janu
Suchému.
Mgr. Hana Suchá, SDH Pustiměř

Krajský závod dorostenců v požárním sportu očima vrstevníků
Dne 9. 6. 2019 se 7 chlapců a 1 dívka zúčastnili krajského kola dorostu v
požárním sportu. Byli to Tomáš Kudlička, Lukáš Blažek, Ondřej Sedlák, Pavel Horák,
Matěj Ševčík, Filip Štolfa, Filip Vitásek a Iveta Cibulková.
3
4

Hasičský záchranný sbor.
Okresní sdružení hasičů.
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Reprezentovali
nás
v
požárním útoku, ve štafetě 4x100
metrů s překážkami, 100 metrů s
překážkami a testu svých vědomostí,
Iveta ve dvojboji, 100 metrů s
překážkami a stejně jako chlapci se
nevyhnula vědomostním otázkám.
Krajské kolo se konalo na
stadionu VUT v Brně. Po zahájení
jsme se přesunuli na první
disciplínu, kterou byla štafeta 4x100
metrů s překážkami. Na každou z
disciplín jsme měli 2 pokusy. Štafeta
nám přinesla krásné prozatímní 3.
místo. Jako další v pořadí následoval
požární útok se strojem, který nám
byl doposud cizí, proto samotnému Obrázek 80: Šťastní závodníci. Foto: Michal Vrba.
útoku předcházelo seznámení se se strojem a následný trénink. V požárním útoku jsme
obsadili příčku nejvyšší a tedy celkové 2. místo. Po této disciplíně následovala chvíle
klidu. Pak jsme se přesunuli k obávaným testům, které zvládli všichni chlapci bez
chyby a naše Ivetka jen s 2 malinkými chybičkami. Po chvilce na občerstvení si
chlapci zaběhli poslední disciplínu - 100 metrů s překážkami, ve které skončili na 3.
místě.
Iveta a se umístila v disciplíně 100 metrů s překážkami na krásném 4. místě, ale
bohužel pro její zranění – při závodění si pohmoždila koleno - nebyla schopna se
zúčastnit poslední její disciplíny, kterou byl dvojboj.
Snažení chlapců jim přineslo celkové 2. místo. Za to byli všichni naši
reprezentanti odměněni krásnou poukázkou do sportovních potřeb, na kterou nám
přispěla i obec Pustiměř a za to jí patří náš opětovný dík.
Michal Vrba a Eliška Růžičková

JARO V SDH PUSTIMĚŘ
Květen byl pro nás velice náročný měsíc. 19. v neděli jsme poskytli zázemí pro
okresní kolo soutěže hry Plamen, které se zúčastnilo 6 družstev přípravky: Drnovice –
2 družstva, Dražovice, Radslavice, Kroužek a Milešovice, 8 družstev mladších:
Drnovice, Kroužek, Dražovice, Pustiměř – 4. místo, Ivanovice na Hané, Moravské
Málkovice, Luleč a Milešovice a 12 družstev starších: Drnovice, Holešovice,
Topolany, Pustiměř – 7. Místo, Bošovice, Olšany, Nové Hvězdlice, Moravské
Málkovice, Hlubočany, Drnovice, Luleč a Hostěrádky – Rešov.
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Obrázek 81: Pustiměřští mladí hasiči se poctivě na soutěž připravovali. Foto: Jiří Pilát.

krásných
ocenění.
V sobotu
25. 5. 2019 jsme
pak uspořádali
již
tradiční
memoriál
Františka
Kaplánka,
kterého
se
zúčastnilo
asi
300
dětí
z
vesnic okresu. Za
přispění
naší
obce mohli být
všichni závodníci

Dohromady
se u nás vystřídalo
cca 260 dětí, které
se za celý den
utkaly
v disciplínách:
požární útok, štafeta
4x60mx,
štafeta
5
CTIF a požární
útok CTIF. Akce
byla
velice
vydařená a i přes
vedro a celodenní
náročnost
dětem
přinesla
mnoho

Obrázek 82: O Memoriál Františka Kaplánka byl již tradičně zájem. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 83: Zásahová jednotka pustiměřských
hasičů vyjížděla k upadené větvi z památkově
chráněné lípy u Kalvárie. Foto: Anna Hrozová.

oceněni malým dárkem, za což patří našim
zastupitelům zasloužený dík.
Květnový maraton jsme pak zakončili
branným závodem pro naši základní školu,
který jsme za pomoci místních maminek
přichystali ve zdejším lese. Všem pomocníkům
tímto opět děkujeme.
Ani naše zásahová jednotka, která je
složena ze 17ti členů v posledním půlroce
nezahálela. Vyjížděla celkem k 6ti případům.
Naši hasiči pomáhali uvolnit cesty od

5

“Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu” Z Francouzštiny: Mezinárodní výbor
techniky prevence a hašení ohně. Je celosvětovou oborovou organizací pro výměnu zkušeností v oblasti požární
ochrany, pomoci a záchrany pro katastrofách.
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spadených stromů po silné bouřce, čistili kanalizaci a jednou pomáhali hasit rozsáhlý
požár lesní chaty v Pustiměři nad vinohradem. Krom toho se zásahovka neustále
udržuje v kondici a účastní se nezbytných školení.
Jsme rádi, že jsou naší chlapci
pozitivně naladěni a vždy připraveni pomoci v nouzi.
Zuzana Štroblíková, SDH Pustiměř

MLADŠÍ HASIČI PUSTIMĚŘ
I našich mladších hasičů (věková kategorie 6 - 11 roků) pomalu přibývá.
Postupně sice odcházejí do starších, ale během roku nás začalo navštěvovat asi 10
nových dětí. Nyní naše
kategorie už čítá 20 členů,
což je skoro na tři
soutěžní družstva.
S dětmi trénujeme
prakticky celý rok kromě
prázdnin. Letos jsme si
užili i četné procházky do
okolního
lesa.
Nevynecháme
ani
kreativní tvoření u paní
Hrozové
v knihovně,
kterým si zpestřujeme
zimní tréningy. Na jaře
jsme vyrazili na výlet do
kina na pohádku Jak
zacvičit draka 3. Od
Obrázek 84: Naši mladí hasiči poctivě trénovali celá rok, aby se mohli účastnit
soutěží. Foto: Jiří Pilát.
dubna do června pak
každý víkend brázdíme
okresem a účastníme se všech hasičských soutěží.
V celoročním hodnocení Vyškovského Soptíka se naši mladší hasiči z prvního
družstva: Václav Láníček, Lukáš a Tomáš Provazníkovi, Vendula Knapová, Barbora
Sedláková a Nina Musilová umístili na krásném 7. místě ze 49 přihlášených družstev.
Druhé družstvo: Terezka Herynková, Anička Klimešová, Felix Hanák, Radim Plhal,
Staník Musil a Eliška Harenčáková se pak umístili na místě 15.
Všem budoucím, současným i minulým členům bych ráda popřála pevnou vůli,
dobrou fyzičku a hlavně kamarádskou a týmovou duši.
Zuzana Štroblíková, SDH Pustiměř

ČINNOST ODDÍLŮ LEZCŮ PŘI TJ PUSTIMĚŘ, z.s. za rok
2018
V roce 2016 zanikl oddíl SPL a činnost v oddíle pokračovala za stejných
podmínek, ba naopak s větší základnou, kdy po náboru přišlo do oddílu o 14 dětí více
a jeho základna se tím rozrostla na 27 aktivních členů. Byli rozděleni podle zájmu a
výkonnosti dětí a možných trenérů. Z přípravky vznikl v oddíle klub zájmového lezení
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a začátečníků pod vedením Ing. Jana Kuchtíčka čítající 12 nových dětí: Felix Hanák,
Tobiáš Karbáč, Zuzka a Terka Kostihovy, Pepa a Ondra Zavřelovi, Magda a Zdeněk
Říhovi, Anička a Kájka Brlohovi, Eliška Harenčáková, Kajka Jelínková a ze starších
Kajka Greplová. Při tomto počtu pochopitelně nemůže trénovat jen jeden člověk, a
proto byli s jejich souhlasem proškoleni rodiče těchto dětí a plně a důsledně se účastní
jejich tréninků. Všechny pak řídí a vede jejich trenér.
V přípravce a zájmovém lezení je základem jejich výcviku jednak seznámení se
s lezeckou technikou – zásadami bezpečnosti, základy jištění, - převazování a
vytváření jisticích míst – štandů, znalost horolezeckého materiálu a základních
horolezeckých principů. Podle osobních zájmů se pak mohou občas zúčastnit
lezeckých závodů a skalnímu lezení, jež je ostatně také podmínkou jejich další účasti v
oddíle. Tak se zároveň také prověřují jejich schopnosti a znalosti i lezecká činnost
vůbec. A pokud se u některých objeví výrazný zájem i výkonnost, mohou dále
pokračovat např. v oddíle závodního lezení, či v osobním tréninku s rodiči.
Další již méně početnou, i když daleko intenzivněji trénující skupinou je
výkonnostní lezení vedené členkou a bývalou úspěšnou závodnicí Katkou Spáčilovou.
Ta má již bohaté zkušenosti se závodním lezením (v r. 2016 byla vítězkou
Moravského Poháru a tedy přebornicí Moravy), a proto je plně kompetentní děti
odpovědně vést a dotáhnout k dobrým výkonům i v soutěžích. V oddíle má 4 členky:
Lucku Mrázovou, Adrianu Vítkovou, Aničku Plačkovou a Elen Jakubcovou. Pomalu k
nim výkonem směřuje i Anička Brlohová, pokud začne intenzivněji trénovat. Trénink
závodního lezení je daleko časově náročnější, proto Katce vypomáhá aktivně i její otec
Petr Spáčil (který má ostatně nemalé zásluhy na Katčině úspěchu) a v poslední době i
bývalá lezkyně a Katčina kamarádka Adéla Grmelová. V případě nutnosti vypomůže
pan Aleš Mráz a paní Anna Plačková. Činnost tohoto oddílu je pak plně prověřována
na závodech, v kterých se Lucka Mrázová může umístit i na stupních vítězů
Moravského poháru.
Zvláštní skupinku ve výkonnostním lezení tvoří sourozenci Cibulkovi: Terezka,
Šimon a Anička, kteří
jsou nejstaršími členy
v oddíle i v závodní
činnosti.
Ti
jsou
vedeni a trénováni
svým otcem Mgr.
Daliborem Cibulkou a
jejich
dědečkem.
Trenér nemůže dodat
podrobné
umístění
z důvodů zahraniční
cesty. Terezka se
zúčastní
po
prázdninách
Mistrovství světa.
Obrázek 85: Plakát Vánočního poháru TJ Pustiměř. Foto: Archiv Evženie Judasové.
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Evženie Judasová a
Miroslav Raclavský

Vánoční Pohár lezeckého oddílu TJ Pustiměř
V sobotu 8. 12. 2018 se v místní hale s lezeckou stěnou uskutečnil tradiční
Vánoční Pohár spojený s vánoční besídkou dětí lezoucích v místním lezeckém
kroužku TJ Pustiměř. Tato akce se konala po delší odmlce, ovšem tentokrát s plným
nasazením a účastí 14 aktivně trénujících dětí v oddíle. Závodní cesty pro ně připravil

Obrázek 86: Zahájení Vánočního poháru TJ Pustiměř. Foto: Archiv Evženie Judasové.

trenér základny oddílu Ing. Jan Kuchtíček se svou bývalou svěřenkyní, závodnicí a
vítězkou Moravského poháru Katkou Spáčilovou. A že byly připraveny dobře, o tom
svědčí velikost úsilí, které naši mladí závodníci museli při soutěžení vynaložit.
Celé soutěžní pole závodníků bylo rozděleno do 3 skupin jednak podle věku bez
ohledu na pohlaví, jednak podle délky jejich činnosti a tréninku.
V první skupině A byli 4 začínající
závodníci: Felix Hanák, Zuzka Kostihová
a Monika Mrázová, všichni ze 3. třídy, a
mladičký prvňáček Tobiáš Karbáč.
Ve skupině B bylo 6 závodníků, a
sice hoši Ondra Zavřel a Zdeněk Říha z
Ivanovic a jeho sestra Magda, dále Terka
Kostihová, Karolína Jelínková a Anna
Polohová, všichni začínající lezci jsou
ročník narození 2008.
Poslední skupinu VIP tvořili lezci
mající za sebou alespoň jednoroční
činnost v lezení bez ohledu na stáří, tedy
naši nejzkušenější. Tuto skupinu tvořily 4
dívky, a to Lucka Mrázová, Anička Obrázek 87: Stupně vítězů kategorie „A“. Foto: Archiv
Cibulková, Karolína Greplová a Anička Evženie Judasové.
Plačková. Jelikož obě první jmenované
dívky jsou již zkušenými lezkyněmi a závodnicemi, připravila jim trenérka Katka těžší
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cesty než pro zbývající. Tím se nakonec dosáhlo toho, že obě první musely bojovat o
prvenství a obě další o 3. místo na stupních vítězů.
Takže tímto rozdělením, stejně jako vybranými postavenými cestami se dosáhlo
úporného a poctivého souboje
všech dětí. Nutného jištění se
ujali jednak trenéři a stavěči cest
Katka Spáčilová a Ing. Jan
Kuchtíček, jednak Katčin otec
Petr Spáčil a Jan Augstin, také
aktivní
lezec
a
vicemistr
republiky v lezení mládeže na
obtížnost ročníků 2015 a 2016 a
mistr republiky v lezení mládeže
na rychlost. Výsledky Vánočního
poháru jsou přiloženy níže v
tabulkách výsledků.
Dále si zájemci z řad
začínajících, jimž zbývalo ještě
dost sil, mohli zabojovat o ceny v
jednoduchém boulderingu podél
Obrázek 88: Stupně vítězů kategorie „B“. Foto: Archiv Evženie Judasové.
celé stěny. Zde překvapivě
zvítězila Terka Kostihová, která
překonala druhého nejlepšího Felixe Hanáka, opět překvapivě úspěšného.
Po úporných bojích o umístění a skončení závodu přišlo udělování cen vítězům
a vánoční nadílka všem
zúčastněným.
Tu
připravila
naše
hospodářka
tělovýchovné jednoty
paní Evženie Judasová,
stejně jako následující
vánoční
besídka
s
pohoštěním závodníků i
trenérů
a
jejich
pomocníků, které jim
jistě přišlo vhod po
jejich
napínavé
a
vysilující práci. Brzy se
rozproudila
veselá
zábava, na niž budou
všichni
jistě
rádi
vzpomínat.

Obrázek 89: Stupně vítězů kategorie „VIP“. Foto: Archiv Evženie Judasové.
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Ing. Jan Kuchtíček
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ZÁVODNÍ ČINNOST ODDÍLU
V roce 2018-2019 se členové oddílu zúčastnili jednak Vánočního poháru v
Lipníku, jednak seriálu Moravského Poháru. Na závodech Vánočního Poháru se
nejlépe prezentoval začínající lezec Felix Hanák, který obsadil 1. místo a stal se jeho
vítězem. Lucka Mrázová obsadila 2. místo a další naše závodnice Kajka Jelínková byla
8. a Zdeněk
Říha obsadil
hezké
4.
místo.
O
stupeň výše je
již
seriál
Moravského
poháru
mládeže. Jeho
pravidelnou
účastnicí
je
naše nejlepší
Obrázek 90: První je Lucka Mrázová s pohárem na stupních vítězů - 3 místo v celkové klasifikaci.
lezkyně
a
Foto. Soukromý archiv Evženie Judasové.
závodnice
Lucka Mrázová. Ta jej zprvu absolvovala se střídavými úspěchy, když v Příboru byla
5. a ve Vsetíně 6. Její poctivý trénink se pak plně zúročil na závodech v Olomouci, kde
obsadila krásné 2. místo, a tak se jí otevřela šance na úspěšné zakončení celého seriálu.
Mimo
to
se
nedávno (22. 6.
2019), zúčastnila
i varianty MPM,
a to Rajčatového
poháru
2019
Brno - závodu v
olympijské
trojkombinaci.
(Tato kombinace
má
být
na
olympiádě 2020
v Tokiu, kde
bude
poprvé Obrázek 91: Lucka na stupních vítězů – 2. místo v závodě na rychlost. Foto. Soukromý archiv
zařazen i lezecký Evženie Judasové.
sport). I Lucka ukázala svůj zvyšující se výkon a obsadila celkové 3. místo, když v
obtížnosti byla 4., v boulderingu 3. a v rychlosti na hezkém 2. místě.
Po Vánočním poháru se MPM účastnil i mladičký Felix Hanák. Na svou
krátkou tréninkovou činnost si vedl velice zdatně a obsadil v Příboru 8. místo, ve
Vsetíně byl 9. a v Olomouci opět na hezkém 8. místě, což mu vyneslo doposud v
celkovém hodnocení hezké 7. místo.
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Jeden závod absolvovala i Anička Brlohová, jejímž překvapivým výkonem po
cca tří měsících tréninku bylo hezké 14. místo. Pokud by chtěla ve svých výkonech
pokračovat, znamenalo by to ovšem jak pravidelný trénink, tak i účast na závodech.
Jak vidno, úspěšná účast na závodech předpokládá vysoké tréninkové úsilí, což
potvrzuje i naše nejlepší závodnice Lucka Mrázová.

MIMOZÁVODNÍ ČINNOST - SKÁLY
S příchodem vlídného počasí byl zahájen i trénink na skalách. Prozatím se ho
zúčastnila jen Lucka Mrázová pod vedením Katky Spáčilové a Jana Augustina.
Absolvovali lezení v oblasti Rudic. Katka Spáčilová s Janem Augustinem prověřili
možnosti v lezecké oblasti Sloup, kde zakoušeli odlišnost materiálu - lezení na
vápenci. Mimoto Ing. Jan Kuchtíček trénoval ve cvičné skalní oblasti Lažánky se
sourozenci Magdou a Zdenkem Říhovými a Ondrou a Pepou Zavřelovými, pomáhal
jim i jejich otec J. Zavřel, který prokázal, že bude platným pomocníkem v této
činnosti. Hlavní akce oddílu - skalní soustředění nás teprve čeká. Lze jen doufat, že se
jí zúčastní většina dětí, a tak uplatní své znalosti a návyky z tréninku v praxi.
Připomínáme: pravidelné úterky pro veřejnost pokračují. Výstroj vám
zapůjčíme a naši instruktoři vás naučí základům lezení, a to vše Pustiměřanům
zdarma.
Ing. Jan Kuchtíček

V letošním roce si připomínáme 30. výročí založení
Klubu důchodců v Pustiměři
Původně
byli
naši
spoluobčané evidováni v ZO
Svazu invalidů ve Vyškově.
Členů přibývalo, a tak bylo
rozhodnuto, že se založí
organizace
v Pustiměři.
Ustavující chůze se konala 14.
3. 1989. Zúčastnili se jí
zástupci vyškovské organizace
předseda Dr. Plzák a tajemnice
paní Plzáková, která vysvětlila
význam založení Základní
Obrázek 92: Přednáška Bc. Pavly Trávníčkové. Foto: Anna Hrozová.

organizace svazu invalidů v
Pustiměři. Za Obec Pustiměř
byl přítomen pan Karel Holuša, Jan Srnec, Karel Ryšánek. Předsedkyní byla zvolena
Jaroslava Klevetová, která organizaci vede dosud. Od roku 2016 nese organizace nový
název: Klub seniorů.
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Na začátku nás bylo 79 z Pustiměře, Drysic, Radslavic, Podivic, Zelené Hory a
dalších obcí. Členská základna překročila stovku členů. Postupně část členů přestala
s organizací spolupracovat kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. 40 členů zemřelo.
K dnešnímu dni je nás 32.
V Pustiměři jsme se scházeli 1x za měsíc, abychom vyřešili připomínky
vycházející z členské základny a požadavky Okresního výboru Svazu invalidů ve
Vyškově. Společně se účastnili brigád při loupání česneku pro JZD Pustiměř a starali
se o pomník padlých, o který nyní peřuje Obec Pustiměř. Pro děti pořádali závody
„Do vrchu“ v jízdě na koloběžkách, tříkolkách, kolech i s kočárky, v mateřské škole
„Mikuláše“, vánoční nadílku a zájezdy do ZOO Olomouc. Pro svoje členy jsme
zajišťovali zdravotní rekondice. Bylo jich 34 státních a 3 soukromé.
V těsné spolupráci se ZO ČSČK, později ČK v Pustiměři, za podpory Obce
Pustiměř jsme pořádali zájezdy za poznáním naší republiky, do divadla v Brně a
Olomouci. Ve spolupráci s Obcí Pustiměř a v posledních letech s Obecní knihovnou
v Pustiměři, zastoupenou paní Hrozovou, při pořádání besed s důchodci, které jsou
vždy obohaceny zajímavou přednáškou. Od poslední výroční schůze jsme v této
spolupráci připravili prosincovou, v níž po krátkém kulturním programu dětí z naší
mateřské
školky a ZUŠ,
jsme vyslechli
bilanci
činnosti Obce
Pustiměř a její
plány
do
budoucna za
úst
starosty
Obce
Mgr.
Vlastimila
Smékala
a
místostarosty Obrázek 93: Výroční členská schůze 27. 6. 2019. Foto: Anna Hrozová.
Mgr. Lukáše
Pešky, přednášku o cukrovce a nemocích štítné žlázy MUDr. Blanky Chaloupkové a
promítli fotografie z akcí, které proběhly v Pustiměři od poslední besedy s důchodci.
Po občerstvení nám zahrál Karel Marák na svoji harmoniku. V druhé besedě, dubnové
jsme o kulturním programu našich dětí a jejích dárečcích, besedě s vedením Obce
vyslechli zajímavou přednášku Bc. Pavly Trávníčkové, vnučky našeho spoluobčana
pana Jana Srnce z Vyškova a jejího indonésského manžela Asepa o jejich životě
v Indonésii, promítli si fotografie z událostí v Pustiměři a po občerstvení si tradičně
zazpívali s Karlem Marákem. Do roku 2013 jsme pořádali Sousedský bál, který byl
zdrojem finanční pomoci.
Nezapomínáme ani na nemocné členy klubu, navštěvujeme je a v mezích našich
možností jim pomáháme.
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Na jubilejní výroční členské schůzi jsme po zhodnocení naší činnosti a
spolupráce s Obcí Pustiměř ČK Pustiměř a Obecní knihovnou v Pustiměři popřáli
členům, kteří v letošním roce oslavili svá výročí a předali jim malé dárky. Hosty
schůze byli starosta Obce Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal a knihovnice Mgr. Anna
Hrozová.
Paní
Marie
Šedovičová, předsedkyně
ČK se ze zdravotních
důvodů omluvila.
Velice by nás potěšil
zájem nových občanů stát
se členy naší organizace.
Rádi bychom je u nás
přivítali.
Jaroslava Klevetová,
předsedkyně Klubu seniorů
Obrázek 94: Pro účastníky byla připravena tombola. Foto. Anna Hrozová.

Propolis a včely
Včely jsou zde již miliony let a propolis využívají k desinfekci na utěsnění
otvorů v úlu.
Jak propolis vzniká?
Propolis je přírodní látka. Přesný vznik propolisu je předmětem neustálého
výzkumu. Včely sbírají pryskyřicové látky z pupenů rostlin, tento sekret
produkujících, jako je olše, bříza, topol, jilm, jehličnany apod. Včely pryskyřici
zpracovávají a přidávají k ní vlastní biologické látky.
Propolis může mít různou barvu a
vůni, záleží na jeho původu. Barva je závislá na
místě, kde byla tmelová pryskyřice sbírána a
také na jejím stáří.
Propolis může být barvy hnědé, která přechází
až do červené, ale někdy až do černé.
Složení propolisu je závislé na jeho
původu, proto je značně proměnlivé. Celkově
bylo v propolisu prokázáno až 140 různých Obrázek 95: Propolis. Zdroj:
látek, které ale nemusí být zastoupeny
https://www.bing.com/images/search?
současně. Propolis se skládá z 50 až 80 %
pryskyřice, 20 až
30 % včelího vosku, 12 – 40 % tříslovin, éterických olejů, makro a mikro prvků
z popela, balzámy a mechanické příměsi. Vedle těchto základních složek propolis
obsahuje: skořicový alkohol, skořicovou kyselinu, vitamín B1, kyselinu nikotinovou,
provitamin A, dále vitamíny B2, B6 , C a E. Minerální látky železo, hliník, vápník,
křemík, mangan a jiné mikroelementy. V propolisu se mohou vyskytovat také
flavonoidy, které jsou zodpovědné za posílení imunity. Antibakteriální účinek
propolisu zajišťuje kyselina ferolová. Díky tomu je propolis účinný v boji
s bakteriemi, plísněmi či viry.
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Propolis se užívá buď v surovém stavu, nebo jako tinktura, popřípadě
mast.
Propolis v surovém stavu se používá velmi zřídka.
Propolisová tinktura je nejčastější formou
využití propolisu, dokonale desinfikuje, ničí nebo
omezuje růst některých bakterií nebo plísní. Lokálně
tlumí bolest a podporuje obranyschopnost organizmu.
Propolisová tinktura
je podpůrný
prostředek
k desinfekci dutiny ústní a kůže, při nachlazení,
virových onemocnění horních cest dýchacích, potlačení
infekčních zánětů v ústní dutině a nosohltanu, tlumení
bolesti zubů, masážích dásní a paradentóze.
Propolisová mast je velice účinná a jemná
Obrázek 96: Propolisová tinktura. Zdroj:
přírodní hojivá substance. Lze ji využít jako podpůrnou
ttps://www.bing.com/images/search?
léčbu
při
ekzémech,
bradavicích,
plísních,
popáleninách, lupénce, bércových vředech a oparech, a
také na popraskané rty a ruce, oděrky a ranky. Mast je
vhodná při bolesti kloubů, páteře, svalstva a šlach.
Od moderního léčiva je vyžadována jednoznačná
standardizace, což u propolisu není možné z důvodu
proměnlivosti jeho složení. V dnešní době některé jeho
vlastnosti nahrazují syntetická léčiva. Propolis sám je
prozatím využíván a brán jen jako domácí přírodní léčivo.
Při jeho použití je třeba si připomenout, že může vyvolat Obrázek 97: Propolisová mast. Zdroj:
alergickou reakci.
https://www.bing.com/images/search?
Součástí naší organizace je i prodejna Včelka (
Vyškov, Dědická 391/27 - bývalá veterina Vyškov ), kde si propolis v různých
formách můžeme zakoupit a získat podrobné informace o jeho léčivých účincích a
způsobu jeho použití vedoucí prodejny. Získat zde můžeme i med a další včelí
produkty.
V textu byly použity informace ze včelařských překladů.
Jan Alán, jednatel ZO Vyškov

Novinky ve včelařské organizaci
Výroční členskou schůzi ČSVz.s. ZO Vyškov, konanou 2. 2. 2019 v hotelu
Dukla Vyškov zahájil předseda př. Peloušek. Minutou ticha jsme uctili památku
zemřelého přítele. Předseda př. Peloušek ve svém příspěvku zhodnotil činnost
spolku. Připomněl, že je tendence z vedení ČSV nepodporovat neorganizované
včelaře při zajišťování léčiv. Podotkl, že je to velmi nezodpovědné a špatné rozhodnutí
kvůli zhoršování zdravotního stavu včelstev organizovaných včelařů.
K 31. 12. 2018 měla organizace 123 členů, z toho 2 právnické osoby, 11
registrovaných včelařů, dále včelařský kroužek, který má 5 členů a 11 včelstev na
třech stanovištích, 109 včelařů, kteří chovají 1220 včelstev, 11 včelařů bez včel a 9
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neregistrovaných včelařů, kteří u nás podle nařízení musí žádat o dotaci 1 D, protože
mají na našich katastrech včely. Všechny informace o ZO je možné najít na našem
webu nebo u jednatele. Následovala zpráva zdravotního referenta. Jaroslav Matuška
upozornil, že rok 2018 byl na rozvoj varroázy velmi příznivý. Brzké jaro a včely
plodovaly
až
do
listopadu.
Dále
připomněl,
že
s varroázou přicházejí
další nemoci. Proto je
důležité
se
řídit
nařízeními
Veterinární správy a
používat osvědčená
léčiva.
V letošním
roce
dostali
naši
včelaři možnost si
nechat
u
svých
včelstev vyšetřit mor
včelího plodu z dotací
Obrázek 98: Výroční členská schůze ZO ČSV Vyškov v hotelu Dukla. Foto: Anna
Hrozová.

Jihomoravského
kraje. ZO Vyškov
předala na vyšetření 52 vzorků, které byly ze všech úseků naší ZO. 50 vzorků bylo
negativních a 2 vzorky pro nedostatek měli nebyly vyšetřeny. Vyšetření na varroázu
dopadlo dobře. K vyšetření na varroázu bylo odevzdáno 146 vzorků, z toho 32 vzorků
mělo více jak 3 roztoče a
26 vzorků bylo bez
roztočů.
Zdravotní
referent nás informoval o
povinnosti nátěru plodu u
včelstev v průměru nad 3
roztoče na včelstvo do 15.
4. 2019. Předseda př.
Peloušek připomněl, že
při podzimním ošetření je
třeba
omezit
kladení
matky na minimum, jinak
ošetření
pozbývá
významu a prosincové
ošetření aerosolem už to Obrázek 99: RNDr. Vladimír Ptáček promluvil na téma „Racionalizace chovu
včel“. Foto: Anna Hrozová.
nezachrání. Podotkl, že
varroáze je třeba se věnovat po celé vegetační období, což znamená v rozumné míře
likvidovat trubčí plod, využívat kyselinu mravenčí apod. Podle zprávy př. Ondáka
spolehlivě pracuje i kroužek mladých včelařů. Kromě získávání teoretických znalostí i
praktických dovedností je hlavním bodem činnosti příprava včelaříků na soutěž Zlatá
včela.
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Jubilantům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli přímo zúčastnit, bylo
zasláno blahopřání: př. Rudolfu Štolfovi k jeho 90-tým a př. Marii Klevetové k 85-tým
narozeninám.
Po ukončení schůze RNDr. Vladimír Ptáček promluvil na téma „Racionalizace
chovu včel“. Je třeba poděkovat přednášejícímu za to, že přijel mezi nás, i když jeho
zdravotní stav nebyl právě nejlepší.
Bylo rozhodnuto, že včelaři, kteří nejsou členy naší ZO a nemají včelstva na
našich katastrech, budou vyřazeni z CISu6. Byly zahájeny kurzy pro začínající včelaře
v ZOO parku Vyškov. Kulturní referentka se zúčastnila prodejní výstavy v
Opatovicích, kde byly použity exponáty z muzea umístěného v prodejně Včelka, a 31.
3. prodejní výstavy chovatelů Vyškov. Organizace se zúčastnila jarní výstavy
chovatelů drobného zvířectva v zařízení ČSCH Vyškov, připravila medový den 8. 6.
2019 a přednášku 16. 6. 2019 v ZOO parku Vyškov. Př. Topor převzal celou agendu
zdravotního referenta za př. Jaroslava Matušku, podle jeho slov ji od podzimu už
nebude moci vykonávat, a př. Vašek se vzdal funkce místopředsedy základní
organizace Vyškov, na jeho místo byl zvolen př. Ondák.
Pořádáme pravidelný včelařský zájezd, tentokrát k př. Stupárkovi do
Olšovce u Hranic 22. 9. 2019, v srpnu dostanou členové podrobné informace.
Upozornění: Prodejna VČELKA má novou webovou adresu
https://prodejnavcelka.webnode.cz/
Zasedání výboru 1.4.2019Pod
Podle zápisů jednání výboru ZO ČSV, o.s. Vyškov zpracovala Mgr. Anna Hrozová

Výstavy králíků
Výstavy králíků slouží k prezentaci našich chovů a k soutěžení mezi chovateli,
dále k propagaci chovatelství a seznámení veřejnosti s jednotlivými plemeny.
Především děti a mládež mohou přijít do kontaktu s živými zvířaty, kterých není
v dnešní době na vesnicích mnoho. Chovatelé si na takovýchto akcích vyměňují své
zkušenosti a poznatky z chovu. Nakupují, případně
vyměňují nebo prodávají zde chovné jedince. Výstavy
je možné rozdělit na místní, okresní, speciální,
celostátní a mezinárodní.
Před přihlášením králíků na výstavu je důležitá
jejich celková příprava, která spočívá v prohlídce uší,
nosních otvorů nebo očí, tím lze vyloučit například
slepotu. Dále se u králíků kontroluje tvar těla a typ.
Další věcí je srst, která musí mít například správnou
pružnost. Nakonec držení uší a pírka, tedy ocásku, ten
by neměl být třeba zlomený nebo křivý. Důležitým
předpokladem k dobrému hodnocení je i hmotnost
králíka, která je pro jednotlivá plemena předepsána ve Obrázek 100: Tetování králíků. Foto:
vzorníku. Toho lze dosáhnout vyváženým krmením. David Petržela.
V neposlední řadě musí být králík naočkován a natetován registračními čísly. Pokud
jedinec splní tyto předpoklady a je v dobrém zdravotním stavu, můžeme ho přihlásit na
6

Centrální informační systém na internetu.
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výstavu. Před výstavou je vhodné králíka učit správnému postoji na stole a brát ho
častěji do rukou, aby si zvykl na přenášení. Králík potom umí lépe prodat svoji krásu,
nedivočí a při posuzování se nekrčí. Poslední věcí před každou výstavou je zastřihnutí
drápků, vyčištění pohlavních koutků a vyčesání srsti.
Králíci
se
mohou
vystavovat buď jako jednotlivci
nebo v kolekcích. Kolekce se dají
sestavit jako sourozenecké, malé
rodiny, velké rodiny nebo chovné
skupiny. Nejdříve se posoudí
jednotlivá zvířata a poté se udělají
součty v kolekci, ke které je
přidělen samostatný oceňovací
lístek. Zvířata je možné posuzovat
jako mláďata nebo jako dospělé
jedince. Dospělost malých a
Obrázek 101: Posuzování jednotlivých plemen. Foto: David Petržela.
zakrslých plemen je od šestého
měsíce stáří a u středních a velkých plemen od osmého měsíce stáří. Králíci jsou
dopraveni na výstavu, kde je převezme organizátor. Pořadatelé výstav jsou povinni
zvířatům zajistit odpovídající podmínky.
Umístí je tedy do přidělených klecí a
poskytnou jim krmení a vodu. Před
otevřením výstavy pro veřejnost proběhne
tzv. posuzování, které provádí delegovaný
posuzovatel. Zvíře pečlivě prohlédne a
vyplní oceňovací lístek. Po posouzení
všech zvířat vybere posuzovatel nebo
komise posuzovatelů jedince, kteří
dostanou čestné ceny a další ocenění.
Nejčastěji bývá udělována čestná
cena, kterou lze získat za nejlepšího
jedince nebo kolekci na všech druzích Obrázek 102: Králík Stříbřitý černý chovatele Matěje
výstav. Dále je možné udělit titul Zbořila. Foto: Roman Zbořil.
Šampión, ovšem jenom za dospělá zvířata.
Titul Mistr klubu je udělován za nejlepší kolekci na výstavách speciálních klubů
(speciální kluby jsou zaměřeny na chov jednotlivých plemen králíků). U nás je
nejvyšším oceněním titul Mistr ČR, tato cena je udělována na celostátní výstavě za
kolekce a titul Šampión ČR, udělován za dospělé jednotlivce všech plemen. Na
výstavách mezinárodních lze získat titul Mistr Evropy, Evropský šampión nebo čestné
ceny za nejlepší kolekci nebo jednotlivce v daném plemeni.
Pokud by vás chov králíků zajímal a chtěli byste se dozvědět více informací o
případném vystavování, rád bych vás jménem ZO Pustiměř pozval na letošní
chovatelské setkání, kde proběhne stolní hodnocení s malou výstavou.
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V letošním roce se prozatím výstav zúčastnil pouze mladý chovatel Matěj
Zbořil, který reprezentoval ZO Pustiměř na výstavě v Kojetíně. Zde získal pohár za
čtyřčlennou kolekci králíků stříbřitých černých. Na jarní výstavě ve Vyškově získal
čestnou cenu za jednotlivce. Další výstava, které se zúčastnil, byla v Plumlově, kde
získal opět čestnou cenu tentokrát za kolekci.

STOLNÍ HODNOCENÍ A VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
17. srpna 2019
Areál fotbalového hřiště Pustiměř
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela

Mažoretky se i v novém oddíle drží na špici
Psal se přesně 16. červen roku 2017, kdy jsme do světa vypustili naši první
vlaštovku – logo. A bylo to venku. Ve Vyškově pod záštitou Orla vznikl nový
mažoretkový klub, o jehož názvu měla zakladatelka a
hlavní trenérka Lucie Trávníčková jasno už nějakou
dobu předtím. Vzniklo Falco. Od té doby se křídla
malé vlaštovky stále zvětšují, skrývají v sobě
obrovské kouzlo a proslavily se mezi lidmi z
nejrůznějších koutů České republiky.
Ve startovní listině se pak náš tým poprvé
objevil v únoru následujícího roku, kdy jeho
svěřenkyně odstartovaly soutěžní kariéru v Hlučíně.
Ačkoliv celý sportovní klub čítal pouhých 11 členů,
na žádné soutěži se nestalo, že bychom něco, jak se
říká, neurvali. Vrchol loňské soutěžní sezóny nás
čekal na konci května – Falco poprvé na MČR. A
výsledek? Z Jaroměře jsme si odvezli 4x titul
Mistryně ČR, 1x I. Vicemistryně a 2x II.
Vicemistryně. Před námi byly 2 týdny dalších
103: S bubínkem Monička
tréninků, během kterých jsme dali dohromady Obrázek
Jelínková. Foto: Soukromý archiv
Akademii – slavnostní ukončení sezóny, které Dominiky Jelínkové.
přilákalo plnou halu diváků z širokého okolí Vyškova.
Pomyslnou třešničku na dort jsme přidali koncem srpna v chorvatské Opatiji, kde
seniorské duo s hůlkou vybojovalo bronz a titul II. Vicemistryně Evropy.
Jedna sezóna nám skončila, léto se překulilo a se začínajícím školním rokem
jsme odstartovali soutěžní sezónu číslo dvě. Rozhodli jsme se ji začít jedním velkým a
důležitým krokem-přestupem do asociace CMA, která je jako jediná součástí
celosvětové federace MWF a má tak oprávněné postupy na evropské i světové
šampionáty. Věděli jsme, že je před námi velká výzva, ale taktéž, že budeme soupeřit
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proti špičkovým českým týmům. Ne nadarmo se totiž říká, že nejlepším se člověk
může stát právě tím, že se těm nejlepším postaví.
A tak jsme se do toho od září pustili naplno. Ve srovnání s loňským rokem, kdy
Falco mělo 11
členů,
letos
nás
bylo
téměř
40.
Tréninky
probíhaly 3x
týdně a byly
zaměřeny
zejména
na
balet,
pohybovou
průpravu,
gymnastiku,
práci
s
náčiním
a
samotné
soutěžní
sestavy, které
Obrázek 104: Zlaté kadetky z mistrovství v Jeseníku oddílu Falco, uprostřed mezi nimi Monička
Jelínková. Foto: Soukromý archiv MK Falco.

město
Vyškov
reprezentovaly na soutěžích. Mezi nimi i naše Monička Jelínková. Během těchto
tréninků probíhajících v týdnu se však trenérky nemůžou dostatečně věnovat
sólistkám, a proto zavedly individuální tréninky o víkendu. Tato metoda se nám
osvědčila a budeme ji zcela jistě využívat i v budoucnu.
Pokud tedy závodnice soutěží ve skupině i sólové
disciplíně, kterou určujeme holkám právě za výkon ale i za
odměnu, trénuje se ve Falcu 5x, někdy i 6x týdně. Trenérky
kromě těchto oficiálních tréninků docházejí ještě 1x týdně
trénovat přípravku, kterou vedou ve spolupráci s MŠ
Dědická.
Za Falco se letos na startovní čáru postavilo celkem
11 choreografií. Do poslední chvíle nebylo vůbec jasné,
zda bude opravdu soutěžit všech 11 sestav. Platí u nás totiž
pravidlo, které říká, že co nebude natrénované, startovat
nebude. Záleží to tedy i na samotných holkách a na jejich
snaze. Asi největším oříškem pro nás byla velká formace, Obrázek 105: Monička se zlatou
medailí. Foto: Soukromý archiv
která čítala 22 členů. Věřte nebo ne, sjednotit takový Dominiky Jelínkové.
počet dětí a naučit základy nově příchozí členy, žádná
sranda. Nicméně, i když to jednoduché vůbec nebylo, trenérky i holky to stálo mnoho
sil, společně jsme nakonec natrénovali vše a jelo se soutěžit.
Každou ze sestav měly holky možnost předvést před zraky poroty a početného
obecenstva celkem 5x. Dvě ze soutěží byly nepostupové, spíše takové pro holky
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pak

“otrkávací”, aby si vůbec vyzkoušely tu atmosféru a chod celého náročného
soutěžního dne. Den D pro nás ale nastal 30. března, kdy se celá výprava vydala do
Jeseníku, kde se konala kvalifikace na MČR. Poprvé jsme se tak postavili silné
konkurenci CMA. Netušili jsme, jaké to bude, s čím přijedou ostatní týmy a jak
obstojíme právě my.
Překvapení bylo obrovské. Do semifinále postoupilo všech 11 choreografií, 8 z
nich dokonce z medailových pozic. Když se hecnou holky, sbírají medaile, ale když se
hecnou i rodiče... Uznejte sami, co by to bylo za tým bez pořádné fanouškovské
základny? Trubky, řehtačky, píšťalky a vlastní hlasivky. Tohle vše a celé osazenstvo
rodičů dokáže vytvořit tak neskutečnou atmosféru a podporu, že od kvalifikace z
Jeseníku si nás zapamatoval i sám moderátor a vyhledával si
Falco tribunu na všech ostatních soutěžích.
V Jeseníku jsme tedy svůj úkol splnili. Před námi stála
další meta - semifinále v Olomouci. Tentokrát to byla soutěž
dvoudenní, což pro nás neznamenalo nic jiného než noc na
nafukovací posteli a plno nových zážitků. Ano, i v Olomouci se
zadařilo a Falco zazářilo. Z 11 choreografií se nám na MČR
probojovalo celkem 10 z nich. Týden nás dělil od největších
bojů. Třídenní MČR v Hradci Králové připravilo o hlasivky
téměř všechny rodiče, kteří ani na chvíli nezaváhali a dodali
tímto gestem sílu celému Falcu. Slavili jsme úspěchy, prestiž i
celé to kouzlo, které je mezi námi. V Hradci jsme dosáhli 3x na
zlato a 2x na bronz, což nám vyneslo tituly a 2 postupy na
Mistrovství Evropy. Mimo medailí klub získal i 3x umístění v
Obrázek 106: Monička při
top 5. Pro nás to znamenalo jediné - vrátili jsme se domů sice
sestavě s třásněmi. Foto:
unavení,
ale
Soukromý archiv Dominiky
šťastní
a
Jelínkové.
spokojení.
Za všemi úspěchy stojí rok velké
dřiny všech holek a zejména trenérek,
kterými jsou sestry Trávníčkovy - Lucie,
Veronika a Tereza z Vyškova. Pro své
svěřenkyně jsou ochotné odříct sami
sobě vše ostatní a naplno se věnovat
právě dětem. Ve Falcu máme nastavené
poměrně jiné vztahy než jen trenérka dítě. Dbáme i na slušné vychování, Obrázek 107: Trenéři. Foto: Soukromý archiv MK Falco.
skromnost a kouzlo přátelství. Děti moc
dobře vědí, že jsou tu trenérky kdykoliv pro ně, i když jde o cokoliv. Mimo jiné
organizujeme i spoustu jiných akcí. Hned v září např. pasování na členy Falca, jehož
atmosféra vždy rozbrečí spoustu rodičů. Slavíme společně Vánoce, červnové
narozeniny celého Falca, dětský den. Soustředění máme proložena různými soutěžemi
a hrami, karnevalem. Zkrátka a dobře, ve Falcu se pořád něco děje. Vše s láskou pro
naše děti. V úspěchu je ale i spolupráce rodičů, kteří Falcu obětují také nemálo času a
energie. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat, stejně tak jako všem našim
příznivcům a sponzorům. Každé pomoci si opravdu velice vážíme a ceníme.
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Závěrem bychom chtěli dodat, že mezi sebou moc rádi přivítáme nové tváře
dětí, které se nebojí makat. Během léta probíhají letní přípravné tréninky, které si
s námi může každý vyzkoušet. Tak se nebojte a pomozte malé vlaštovce zase a kousek
vyrůst.
Veronika Trávníčková, trenérka - MK Falco – Orel Vyškov

I. pololetí roku 2019 v Obecní knihovně v Pustiměři
Stejně jako v minulých obdobích jsme při naplňování programu obecní
knihovny těsně spolupracovali s Čtenářským
klubem Crhy a Strachoty při Obecní
knihovně v Pustiměři. Dále jsme se spojili
s mladými hasiči SDH Pustiměř, hlavně se
Zuzankou Štroblíkovou, ZŠ a MŠ Pustiměř,
za vstřícnost děkujeme panu řediteli Mgr.
Miroslavu Zourkovi, zástupci Mgr. Jiřímu
Bubeníkovi při nácviku a předvedení
představení Ztracený človíček a dalších akcí
pořádaných ve spolupráci s naší školou, Obrázek 109: Keramika s paní Simonou Koutníčkovou.
Foto: Anna Hrozová.
Taťáně Ambrozové a dalším učitelům,
s nimiž jsme připravili Svátek matek, pasování malých a nejlepších čtenářů, ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované
pracoviště Pustiměř, zastoupené
ředitelem
Mgr.
Kamilem
Sedlákem při přípravě Besedy
s důchodci a Yvoně Lacinové při
realizaci výstav prací jejích žáků.
Dále děkujeme dobrovolným
spolupracovníkům, kteří pro naše
čtenáře
připravili
tvořivá
odpoledne, Simoně Koutníčkové,
Věrušce Kučerové, Markétce
Králové a Jiřince Sedlákové. Za
podporu
nejen
ekonomickou
Obrázek 108: Zajíčci s Jiřinkou Sedlákovou. Foto: Anna Hrozová.

děkujeme Obci Pustiměř, hlavně starostovi
Mgr.
Vlastimilu
Smékalovi
a
místostarostovi Mgr. Lukáši Peškovi.

Obrázek 110: Tvoření s Markétkou Královou.
Foto: Anna Hrozová.
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Tabulka činnosti Obecní knihovny v Pustiměř za I. pololetí roku 2019
2. 2. 2019
17. 1. 2019
17. 1. 2018
18. 1. 2019
21. 1. 2019
30. 1.2019
06. 2. 2019
7. 2. 2019
14. 3. 2019
2. - 3. 3. 2019
7. 3. 2019
14. 3. 2019
17. 3. 2019
19. 3. 2019
21. 3. 2019
25. 3. 2019
28. 3. 2019
4. 4. 2019
10. 4.2019
11. 4. 2019
18. 4. 2019
24. 4. 2019
2. 5. 2019
3. 5. 2019
6. 5. 2019
12. 5. 2019
22. 5. 2019
23. 5. 2019
28. 5. 2019
14. 6. 2019
21. 6. 2019
26. 6. 2019

Výstava „Sněhuláci“ - nejmenší žáci ZUŠ
Návštěva s knihami v nové školce
Výstavka „Postavy“ nejmenší žáci
Návštěva horní školky s knihami
Výstavka kreslení zmizíkem větší děti ZUŠ
Úklid Betlému v knihovně
Paní zima a zvířátka ZUŠ
Fotbálek virtuálně - 1. Michal Andraško, 2. Jakub Marvan, 3. Eliška Marvanová
Tvoření s Věrkou Kučerovou – „Jarní věnečky s květinkami“
Ostatky s FK, MC a Obcí Pustiměř
Keramika s paní Simonou Koutníčkovou
9. ročník turnaje v dámě pod záštitou pana starosty Mgr. Vlastimila Smékala
Autorské představení Ztracený človíček
Představení Ztracený človíček po žáky naší ZŠ a MŠ
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou
Výstavka prací žáků naší ZUŠ na téma „Klauni“
Velikonoční tvoření s Jiřinkou Sedlákovou - „Zajíčci“
Beseda s důchodci
Výstavka výrobků z keramického odpoledne s paní Simonou Koutníčkovu
Velikonoční tvoření s Markétou Královou „Klícky“
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Ovečky"
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Stínované květiny"
výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Čarodějnice"
Představení Ztracený človíček pro pacienty v Charitě Vyškov
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Šeříky"
Svátek matek v Sokolovně se ZŠ a MŠ Pustiměř
Pasování malých čtenářů
S Markétou Královou květinky a tužkovníky z pedigu
Tvoření z pedigu v Diogenu – pokračování z 23. 5. 2019
Historická vycházka do Melic – archeologický výzkum a významné osoby spojené
s hradem a opékání špekáčků za hasičskou zbrojnicí
Vyhlášení celoroční čtenářské soutěže s pasováním nejlepších žáků a třídy
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma „Příroda“

Z akcí, které jsme prožili s dalšími organizacemi v obci. Například ve škole,
s hasiči, MC Pustiměř, FKP, ZUŠ, kulturní komisí, divadelní představení, přednášky a

Obrázek 111: Na 17. 4. 2019 si děti naší UŠ a MŠ pro nás připravily Velikonoční jarmark se spoustou dobrot a dekorativních
předmětů k zakoupení k nastávajícímu velikonočnímu víkendu. Foto: Anna Hrozová.
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další. Vyslechli jsme děti ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř.
které končily první cyklus hry na své nástroje.

Obrázek 112: Sbor ZUŠ nám zazpíval dvě písničky. Foto: Anna Hrozová.

Všem
pořadatelům
děkujeme za
příjemné chvíle
pustiměřské
pospolitosti.

Obrázek 114: Děti končily první cyklus hry na
své nástroje. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 113: Děti končily první cyklus hry na své
nástroje. Foto: Anna Hrozová.

Ztracený človíček
Děti, které nacvičovaly divadelní představení Kouzelný les, vyjádřily přání
pokračovat.
Slovo
dalo slovo, a tak
jsme vymysleli nové
téma
z našich
místních dějin, ve
kterém bychom si
chtěli zahrát. Pěkné
bylo, že i dospělí
nenechali děti „ve
štychu“.
Vybrali jsme
si dobu těsně po
bitvě „Tří císařů“
v naší
vesnici. Obrázek 115: Premiéra představení človíček. Foto: František Kotala.
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Naštěstí se nám podařilo najít v místních kronikách dostatek momentů, které se staly
základem pohádkového příběhu, zasazeného do reálného dějinného rámce. Jen pro
postavu ztraceného človíčka (Jiří Pilát) jsme museli sáhnout do kroniky našich
sousedů, konkrétně lulečské. Tam je zmínka o vojákovi, který byl považován za
mrtvého a jako takový se vezl k pohřbení do hromadného hrobu., Podařilo se mu
z hromady mrtvých vyhrabat, jakmile se probral z mdloby.
Zato děvčátko (Karolína Šťastná), které zůstalo samo v opuštěné Pustiměři, je
připomínáno v naší kronice. Zde je nastíněna i bohatá tkalcovská minulost našich
předků, jež dostala nový impuls po blokádě Anglie napoleonskými vojsky.
V pohádkovém příběhu nesměly chybět ani pohádkové postavy. V našem
příběhu to byla Polní víla Lojzinka (Ing. Jitka Strouhalová, která postavila scénu) a
Nepoctivý hostinský Kryštof (Jakub Marvan), jejichž bilanci dobrých skutků hlídala
královna víl (Ing. Ilona
Šťastná, která zároveň hlídala i
text). Aby nebylo opuštěnému
děvčátku smutno, mělo dvě
sestřenice Amálku (Amálka
Šťastná) a Elišku (Eliška
Marvanová)
s jejich
maminkou
(Mgr.
Anna
Hrozová, autor a režie), která
se o ně starala. Nemohla
chybět ani záporná postava.
Vybrali jsme si nenasytného
strýce osiřelého děvčátka (Jiří
Pilát).
S ozvučením
nám Obrázek 116: Představení Ztracení človíček jsme přehráli v Charitě Vyškov.
pomohl František Kotala. Na Foto: Lada Grmelová.
poslední chvíli nás zachránil Ing. Břetislav Vičan, který nám pohlídal zvukové efekty
na počítači.
Představení jsme předvedli v premiéře našim spoluobčanům v neděli 17. března
2019. Ti nás odměnili dlouhým potleskem. 19. března 2019 jsme připomněli těžkou
dobu našich dějin dětem naší ZŠ a MŠ.
Protože se všichni
snažili, čekal na nás oběd
v Adélce. Přestože jsme se
rozhodli na poslední chvíli a
nemohli jsme si vybrat
zvláštní menu, bylo jídlo z
„meníčka“ velice chutné.
Zvláště děti byly velice
šťastné, že se představení
přes všechny potíže povedlo.
Najednou padl návrh: „Mohli
bychom ho zahrát pacientům
v Charitě ve Vyškově. Jirka
Obrázek 117: Za odměnu jsme byli na zájezdu v Brně. Foto: Anna Hrozová.

63

zavolal mamince, která tam

pracuje, a návrh byl během chvilky vedením přijat. Trošku problémů nám přineslo
hledání společného termínu, v němž bychom mohli pacienty na tzv. „odlehčovačce“
navštívit. Nakonec jsme 3. května v trošku stísněných podmínkách představení zahráli
ve společenském prostru charity nejen pacientům, ale i všem zaměstnancům, kteří si
mohli na chvilku od svých pracovních povinností za námi odskočit. Představení zde se
všem líbilo.
Nejkrásnější na této dobrovolnické a bezplatné akci bylo to, že ji navrhly a
vlastně i domluvily děti samy.
Odměnou všem našim hercům a spolupracovníkům byl 17. června 2019 výlet
do brněnské VIDY, na prohlídku Janáčkova divadla se zajímavým slovním
doprovodem marketinkového ředitele Národního divadla Brno Martina Foretníka a na
operní představení Liška Bystrouška Rudolfa Těsnohlídka a Leoše Janáčka, kterou
nám doporučila Jolana Zajíčková, s níž spolupracujeme při realizaci zájezdů na
profesionální divadelní představení.
Všem spolupracovníkům děkujeme a děkujeme Výtvarnému Oboru ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř, vedenému Yvonou Lacinovou,
jehož žáci nám se svojí učitelkou namalovali překrásnou pec s ohněm a kravičky jako
živé, a Obci Pustiměř, zvláště panu starostovi Mgr. Vlastimilu Smékalovi, za podporu
nejen ekonomickou.
Mgr. Anna Hrozová

Nezapomínejme na sousedskou vzájemnost
Jdeme-li vesnicí, vidíme
domy jakoby smutné, ospalé.
Naštěstí ale nespí celá vesnice.
Barevné květiny v oknech rozsvítí
dům. Květiny, keříky a stromky
před domky přitahují oči, budí
pohodu, prozáří celý dům. Dnes je

Obrázek 119: Záplava květin těší kolemjdoucí již
desítky let 1: Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 120: Záplava květin těší kolemjdoucí již
desítky let 2. Foto: Anna Hrozová.

rychlá a náročná doba. Času je málo.
Všude spěch a shon. Jak člověka potěší,

Obrázek 118: Záplava květin těší kolemjdoucí již desítky let 3:
Foto: Anna Hrozová.
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když jde kolem pěkného květinkového záhonku, kolem zajímavě upravené zeleně. I
dnes se najdou spoluobčané, kterým záleží na tom, jak i přes překotně pádící dobu
vypadá jejich dům nejen uvnitř, ale i zvenku. Potěší to o to více, že dnes k péči o okolí
svého domu nejsou lidé hnáni „dobrovolnými“ soutěžemi.
Vzpomínám,
jak
se
sousedky
zastavovaly
u
záhonků před svými
domy a ptaly se „Ty
Máňo, Jarko, Květo
… nebo jak se
všechny jmenovaly,
kdes vzala takovou
pěknou kytku? Tu
Obrázek 122: Kopeční vystavěli zídku, aby podržela záhonek na veřejném prostranství na
úpatí chodníku na Zelenou Horu. Foto: Anna Hrozová.

ještě nemám. Tu mám
od bráchy, sousedky,
dostala jsem ji k svátku.“ „Odkopneš mi kousek, dáš mi semínko?“ prosila druhá.
Nikdy nebyla odmítnuta. Radostně si pak nesla svůj úlovek do vlastního záhonku. Jak
se těšila, že jí květinka také
vyroste.
Když
vyrostla,
vzpomněla si na svou sousedku,
která jí udělala radost. Potěšila i
další kolemjdoucí, kteří hladili
záplavu květů zrakem, když šli
kolem takto vyzdobeného domu.
A když potom přišla její
sousedka se svou prosbou o
rostlinku či semínko, nikdy
neodešla s prázdnou. Tak se
121: Nejen záhonky, ale i květiny v květináčích a truhlících
radost šířila vesnicí květinami Obrázek
osvěží dům. Foto: Anna Hrozová.
provoněnými domy.
Je pravda, že tehdy to často byla jediná možnost, jak se ke květině dostat. Dnes
zajedeme do hypermarketu, a tam najdeme všechno. Škoda jen, že neprodávají
s rostlinkami
a
semínky sousedskou
pěstitelskou
vzájemnost. I tak by
bylo pěkné, kdyby
zbylo i na nějakou tu
květinku před dům,
Obrázek 123: Rozmanité květinky na čistém záhonku. Foto: Anna Hrozová.

aby mělo kde oko
spočinout, kde se zastavit
a říci si: „To je pěkná květinka! Tu bych chtěla či chtěl před svým domečkem mít
také.“
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A přece, když jdeme vesnicí, také můžeme spočinout okem na nejedné
předzahrádce, dokonce i na kousku
veřejného prostranství, které přilákalo
pozornost sousedky s květinkou. Ta
neváhala a upravila třeba jen malý
kousek půdy a květinku tam vložila. A
nejen to, trvale o ni pečuje.
Také pohled na posečený trávník
přináší kousek pohody. Náš soused
odnaproti má trávníček jako plyšový
koberec. Stará se o něj pravidelně,
hnojí, zastřihuje, zalévá i jeho okolí

Obrázek 124: Nejen záhonek, ale i upravený trávníček zkrášlí
prostředí obce. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 125: I před bytovkou může být kousíček
pěkného záhonku. Foto: Anna Hrozová.

udržuje čisťounké. A co je nejlepší. Se svou
sekačkou zajede i na vedlejší pozemek a ještě i
na další, protože si vzpomene na sousedku, že
má zaměstnané děti a ten pásek travičky u
květinkového záhonku o dva kroky dál nestojí za
to obejít. V zimě si tito sousedé navzájem
odmetají zasněžené chodníky. A jaká odměna?

To je úsměv plný díků.
Musíme přiznat, že květinka v záhonku potěší, i když se nedaří udržet
bezchybný anglický trávník okolo. Každé zlo je k něčemu dobré. Vyšší tráva nese
svoje květiny. Třeba nejsou na první pohled tak ušlechtilé, ale včeličky a další hmyz to
vidí jinak. Však až děti přijedou, tak mi pomohou posekat trávu, okopat květinky.
Není nutné, abychom byli dokonalí. Ale pomačkané papírky, cáry rozmanitých
fólií, pet lahve, střepy skla a odpadky vůbec naši vesničku neozdobí. Je škoda, že i ty
poletují
v našich
předzahrádkách,
zvláště když je na
dosah
odpadkový
koš či kontejner.
Ani
automobilem
vytlačené koleje do
trávníku
nebo Obrázek 126: Způsobem, jak využít zeleň ke zlepšení prostředí v obci hlavně v létě je zelená
střecha. Foto: Anna Hrozová.
dokonce
i
do
záhonku
oko
kolemjdoucích nepotěší. Záplava aut na okrajích silnice a na dalších místech ztěžuje
orientaci při řízení dopravních prostředků v naší vesnici nejen návštěvníkům, ale i nám
všem.
Zamysleme se: „Když schovám své auto do garáže, na dvůr nebo na bezpečné
místo venku, když už to jinak nejde, tak si ho chráním před nepříznivým počasím,
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nenechavci či nehodou. Když se nebudu bořit do mokré půdy svými koly, nebudu mít
kapotu samé bláto a nezůstanou po mě stopy v trávě. Soused stejně pozná, že jsou
moje.
Když neodhodím svůj nedopalek cigarety, jízdenku, papírek ... či pet lahev do
koše, obyčejně na mě počká na mé cestě i ten další den. Pozdraví mě, usměje se na mě,
přinese mi radost? Co kdyby si takový kousek odložil před mým domem můj soused,
kamarád či přítel?“
Taková předzahrádka sice oko přitáhne, ale nepotěší.
Budeme-li čekat, že za nás všechno upraví a uklidí pracovníci Obce,
budeme se divit, kde všude se projeví, že pak nebudou stačit obstarávat všechny
služby, které pro nás zabezpečují.
Mgr. Anna Hrozová

Obecní hostinec v Pustiměřských Prusích
Restaurace Adélka je postavena na místě starého mnohokrát opravovaného

Obrázek 127: Dvořství a Obecní hostinec v Pustiměřských Prusích na přelomu 19. a 20. Zdroj: Štolfova fotokronika.

Obecního
hostince,
který sloužil zároveň
jako
šatlava.
K povinnostem
hostinského patřil také
úklid obecní radnice,
topení, uskladnění sena
a slámy pro obecní býky
apod.
K původní
hospodě s bytem pro
hostinského byla r. 1918
přistavena radnice, jejíž
strop zdobila čtyři roční

Obrázek 128: Dvořství a Obecní hostinec v Pustiměřských Prusích na přelomu 19. a
20. Tentokrát již s přistavěnou radnicí. Zdroj: Štolfova fotokronika.
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období. Od nálevny byla oddělena pouze odnímatelnou španělskou stěnou. Tak vznikl
větší prostor pro taneční zábavy, divadelní představení a schůze občanů. Byla zde
knihovna Národní jednoty. „Sósedské stůl“ na zdi označený nápisem „sídlo bévaléch
starostů“ asi do roku1920 sloužil nejen starostům, ale i sůsedům, hospodářům, co dali
na příjemnou7 a měli tedy do obecního vedení, co mluvit. Pijávali se tu lidkapy8 nebo
prohrané sázky apod. To se narážela čtvrtka přímo u stolu pomocí ruční pumpy s
dřevěnou pípou. 1 l 10% piva stál 2,80 Kč. Hostinská Marie Skutková, původem z
Klenovic, tehdy platila nájemné 5 000,- Kč ročně.
Kronikář
Janský
vzpomíná:
“Pamětníci
zavírání do obecní šatlavy
říkali, že potrestaní za
nekázně
neb
neúcty
k úřadu si z trestu nic
nedělali. Rodina jim nosila
jídlo,
kamarádi
pití.
Najezení i napití hříšníci se
s úsměvem
dívali
zamřížovaným oknem na
lid, jak shání a pracuje.“
Od roku 1928 měl
hospodu pronajatou tehdy Obrázek 130: Obecní hotinec v Pustiměřských Prusích ve 30. letech 20. století.
sještě svobodný Vojtěch Zdroj: Štolfova fotokronika.
Dohnal, který zde šenkoval 15 roků. Hned první den jeho sestra Anna Provazníková

Obrázek 129: Obecní hostinec v Pustiměřských Prusích po opravě v roce 1966 v kresbě Karla Komárka ze Zelené Hory.
Foto. Anna Hrozová.
7
8

Poplatili, dnes bychom řekli zápisné, a tak se zařadili mezi súsedy.
To jeden hostů poručil pité pro celý stůl, pak druhý, třetí…
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sem přivezla šicí stroj a našila všechny závěsy, záclony, přikrývky na kulečník a jiný
potřebný textil.
Tehdy
nebyla omezená
otevírací doba
ani
zavírací
(sanitární) den.
Aby
zaplatil
nájemné, jezdil
hostinský
po
celou dobu až do
Židlochovic
vážit řepu pro
cukrovar.
V roce
1930
byla
nálevna
rozšířena
o
plochu síně. Ze

Obrázek 132: Antonín
Grmela st. (3). Zdroj:
Štolfova fotokronika.

Obrázek 131: Generální oprava Obecního hostince v Pustiměřských Prusích v roce 1966.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

sousední světničky - šatlavy - vznikla chodba nová a sociální
zařízení. Opravu nakonec zaplatil za slib k dlouhodobému
odběru jeho piva Vyškovský pivovar. Hostinec přešel do jeho
majetku, vybavil ho novým nábytkem včetně biliáru, tlakového
stroje na stáčení piva a parketové podlahy. Na oplátku Obci
bezúročně půjčil 35 000,- Kč na dobu 10 roků.
V roce 1933 se hospodský oženil a narodily se mu zde
tři dcery.
V roce 1938 na Pustiměřskou pouť byla vyhlášena
mobilizace. Hostinec byl plný lidí, pláče, loučení chlapců
s děvčaty i rodiči. Obavy měli všichni. V parku před ním čekaly
koňské povozy. V obrovském zmatku se nejstarší, tehdy
čtyřletá, dcerka Věruška ztratila. Hledali ji všichni. Po několika
hodinách se naštěstí sama vrátila domů.
Válka se podepsala i na Dohnalově rodině. V červenci
roku 1940 synovce Jana zavalily kameny na stavbě německého
letiště, v září podlehl zraněním po nehodě s německými vojáky
otec Jan Dohnal, a tak se Vojtěch musel ujmout rodinného
hospodářství. O hostinec však neměl nikdo z obce zájem. Práci
v šenku musela obstarat jeho manželka na úkor péče o děti.
Až se v roce 1943 přihlásil pan Jaroslav Kremlička
z Radslavic, toto jeho rozhodnutí pan Dohnal velice uvítal,
protože jinak z hospody nemohl odejít.
Po zapojení Prus do Pustiměře pod názvem Deutsche
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Preussen v roce 19429 radnice ztratila svůj význam. Několik let po válce získala ze
strany pomníku zvláštní vchod a stala se na přechodnou dobu klubovnou mládeže. Pak
sloužila jen ke schůzím místních organizací.
Po roce 1948, kdy byla postavena budova obecního úřadu, nebyla už v hostinci
radnice ani seno ani sláma. Zatížení hostince se zmenšilo. Pan Kremlička se stal
zaměstnancem Jednoty, která hospodu po roce 1948 při znárodňování dostala. Byl to
usměvavý, příjemný a pohodový pán, když odcházel do důchodu a předával ji
Antonínovi Grmelovi st., měl slzy v očích.
Nový hostinský byl řezníkem, a tak obohatil nabídku o uzeniny či tlačenku.
Dobrou duší rodinného obchodu byla jeho manželka Božena, původem z Rozstání.
V roce 1966 proběhla generální oprava budovy pohostinství, včetně výměny oken a
střešní krytiny.
S odchodem hostinského Tondy Grmely, v pořadí třetího10, do důchodu zanikl i
obecní hostinec v Prusích. Byl
v roce 1985 zbourán a na jeho
místě byla v akci „Z“ roku 1987
dostavěna Adélka a předána
Jednotě, která ji podle úmluvy
odkoupila. Jméno jí dali štamgasti
podle pomníku padlým v obou
válkách, v jehož sousedství stojí.
Jednota sem vyslala svou
zaměstnankyni paní Němcovou až
od Brna. Zisky byly nízké, sotva
pokrývající náklady na provoz, a
tak se snažila restauraci po roce
1989 prodat v privatizaci soukromé
osobě. Nabídla ji Obci, která měla
předkupní právo. V roce 1996 cena vystoupala hodně vysoko. Ukázalo se však, že
Adélka stojí na obecním pozemku, čímž její cena rapidně klesla. Teprve 29. 10. 1998
rozhodlo Zastupitelstvo obce Pustiměř restauraci odkoupit a zachovat její
dosavadní funkci.
Paní Němcová zde provozovala hostinskou
činnost pod svým jménem, ale roční nájemné se
stalo důvodem k ukončení spolupráce v srpnu roku
1999.
Vystřídal ji Jan Öri, který aby zajistil
hostům vyšší komfort, požadoval od Obce různá
vylepšení zařízení, což bylo v dané době, vzhledem
Obrázek 134: Antonín Grmela ml. (4). Foto:
k předcházejícím
velkým
výdajům, Anna Hrozová.
nerealizovatelné. Začaly se objevovat stížnosti,
občané svoje výročí slavili raději v sousední Zelené Hoře, kde byli s obsluhou i
Obrázek 133: Adélka postavená v akci „Z“ před rokem 2002. Foto:
Miroslav Trněný.

9

Po válce se představitelé obce přiklonili ke společnému názvu Pustiměř, aby tak alespoň symbolicky udělali
tlustou čáru za její válečnou minulostí.
10
Jeho otec Antonín Grmela, v pořadí II. koupil Glózovu, později Taušovu hospodu, při znárodňování svou
činnost raději ukončil, aby mu nebyla zabavena budova hostince.
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kvalitou jídla spokojenější. Jakmile to bylo trochu možné, zavedla Obec do budovy

Obrázek 135: Adélka na začátku roku 2019. Foto: Anna Hrozová.

Adélky plynové topení. Ovšem v restauraci se i nadále topilo elektrickým teplometem,
od něhož začal hořet kabát hosta, a tak ukončila s Janem Örim spolupráci.
Obec začala znovu jednat Antonínem Grmelou, tentokrát v pořadí čtvrtým,
proslulým vedoucím v tehdy nejvyhledávanější restauraci „Vrchovina“ u obce
Podomí, kam denně dojížděl. Zástupci Obce si uvědomovali, že tento náš občan
nabídne zákazníkům v restauraci Adélka kvalitní služby. Po nezbytné úpravě prostor a
doplnění vybavení, na kterém se finančně i materiálně podílel i pan Grmela, restauraci
v roce 2002 otevřel. Jeho tenkrát už vážně nemocný otec Antonín byl na syna, svého
nástupce pyšný, jak dobře si vede v příjemně a účelně upravených prostorách, v nichž
pracuje s celou svou rodinou. Nápaditý jídelníček a
vzorná obsluha přivedla do Adélky spoustu zákazníků
nejen místních, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Pro několik turnusových pracovníků byly v prvním
poschodí upraveny dva pokoje, původně sloužící
personálu restaurace. V lokále byla zapojena čistička
vzduchu a později i pro zvýšení bezpečnosti nejen v
prostorách restaurace, ale i v jejím nebližším okolí,
kamerový systém. Teprve v roce 2017 byla budova
zateplena a vyměněna okna i dveře. Neustále se
zvyšující náklady na provoz a rostoucí komplikace
ztěžující zabezpečení plynulého provozu dovedly
Antonína Grmelu k rozhodnutí provoz uzavřít. 1.
července 2018 začal stěhovat svoje vybavení
Obrázek 136: Jan Kaňa. Foto: Anna
z restaurace, aby ji připravil pro dalšího provozovatele
Hrozová.
zařízení.
V prosinci 2018 restauraci za podpory Obce Pustiměř restauraci po několika
měsících otevřel zkušený zaměstnanec známého brněnského hotelu Jan Kaňa, který si
v naší vesnici postavil rodinný domek, v němž žije se svou rodinou.
Podle Janského, Soldánovy a Trněného kroniky a rozhovoru s Marií Kaplánkovou a Antonínem
Grmelou IV. zpracovala Anna Hrozová.
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Jak jsme volili do Evropského parlamentu ve dnech
24. – 25. května 2019
Voliči
Volební
Vydané
Odevzdané Platné
% platných
v
účast v
obálky
obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % seznamu
%
211
2 100,00 1 424
422
29,63
422
420
99,53
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Pustiměř
Platné
číslo
Strana název
hlasy
v%
celkem
2
Strana nezávislosti ČR
1
0,23
5
Občanská demokratická strana
59
14,04
6
ANO, vytrollíme europarlament
5
1,19
7
Česká strana sociálně demokratická
32
7,61
9
Komunistická strana Čech a Moravy
49
11,66
11
SPR-Republikánská strana Čsl. M. Sládka
1
0,23
12
Koalice Rozumní, ND
1
0,23
16
Vědci pro Českou republiku
1
0,23
24
HLAS
3
0,71
25
Koalice Svobodní, RČ
1
0,23
26
Koalice STAN, TOP 09
26
6,19
27
Česká pirátská strana
53
12,61
28
Svoboda a přímá demokracie -T.Okamura (SPD)
34
8,09
33
PRVNÍ REPUBLIKA
1
0,23
34
Demokratická strana zelených
3
0,71
36
Koalice Soukromníci, NEZ
1
0,23
37
Evropa společně
1
0,23
39 Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová
43
10,23
40
Alternativa pro Českou republiku 2017
4
0,95
Okrsky

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ep2019
Upravila Mgr. Anna Hrozová

11

Výsledky jsou za oba okrsky – Pustiměř i Pustiměřské Prusy dohromady.
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PRÁVNÍ OKÉNKO
Úplatný převod nemovité věci
a základní kroky s převodem spojené
Ať už kupujete či prodáváte byt, dům, zahradu nebo třeba jen garáž, je třeba
vždy postupovat v souladu se zákonem a přípravě dokumentů s převodem nemovitostí
spojených věnovat značnou pozornost.
Vlastnické právo k nemovitosti se úplatně převádí kupní smlouvou
(označovanou též jako smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci
(nemovitosti)).
Jaké základní náležitosti by kupní smlouva měla mít?
Nezapomínejte na přesnou identifikaci smluvních stran a přesnou identifikaci
nemovitosti, a to včetně výměry u parcel, druhu, způsobu využití, čísla popisného
budov, čísla listu vlastnictví (LV) i údaj o katastrálním úřadu a katastrálním pracovišti.
Ve smlouvě je nutné sjednat rovněž kupní cenu za převáděné nemovitosti a
způsob její úhrady. S ohledem na právní jistotu stran lze doporučit využít možnosti
složení kupní ceny kupříkladu do advokátní či notářské úschovy.
Ve smlouvě si nezapomínejte přesně vymezit práva a povinnosti smluvních stran,
způsob a lhůtu předání nemovitosti. Stejně tak by měl prodávající prohlásit, že
nemovitost nemá žádné právní a faktické vady (pokud ano, jaké). Nezapomínejte ani
na sankce za porušení povinností plynoucích ze smlouvy.
Co je to úschova kupní ceny nemovitosti?
Úschova kupní ceny nemovitosti představuje pro obě smluvní strany jistotu, že
kupující kupní cenu uhradí a prodávající ji obdrží až poté, co budou splněny podmínky
sjednané ve smlouvě (příklad: prodávající obdrží kupní cenu až poté, co bude kupující
zapsaný jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí). Podstatou je tedy to, že
kupující dočasně uhradí kupní cenu třetí osobě na speciální účet a tato osoba kupní
cenu uvolní pro prodávajícího za podmínek stanovených smlouvou o úschově, kterou
podepisuje prodávající, kupující i tato třetí osoba. Takovou třetí osobou mohou být
typicky advokáti či notáři.
Katastr nemovitostí
K nabytí vlastnického práva dochází u nemovitostí, které jsou evidovány v
katastru nemovitostí, až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
(nikoliv samotným podpisem kupní smlouvy!). Návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí se podává na formuláři vydaném Českým úřadem zeměměřičským a
katastrálním. Správní poplatek za podání návrhu na vklad činí 1.000,- Kč.
Formuláře pro návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je možné vyplnit
on-line prostřednictvím internetu, rovněž tak je možné je vyplnit v listinné podobě.
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Co je to „elvéčko“ neboli LV?
Jedná se o tzv. list vlastnictví; ten obsahuje soupis nemovitostí, které v
daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci (ev. manželé).
Před uzavřením kupní smlouvy si vždy výpis z příslušného LV obstarejte (na
katastrálních úřadech, na kontaktních místech veřejné správy – Czech Point). V praxi
lze také doporučit, aby si kupující vyžádal od prodávajícího informace o nabývacím
titulu (kupní či darovací smlouva, usnesení soudu o schválení dědictví atd.) Z listu
vlastnictví totiž nejen zjistíte vlastníka nemovitostí, ale i další skutečnosti významné
pro převod nemovitostí, kupř. existenci zástavního práva, věcného břemene,
předkupního práva, jsou zde i informace o zahájených exekučních řízeních.
Nezapomínejte na povinnost hradit daň z nabytí nemovitostí
V souladu se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva – tedy kupující a ten je také povinen podat místně příslušnému
správci daně přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,
v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.
Nejen o převodech nemovitostí jsme si povídali dne 9. dubna 2019 v rámci první z cyklu
přednášek pro občany. Přednáška měla název „Občan a právo“. Na podzim nás čeká
přednáška zaměřená na péči o naše zdraví a první pomoc. Právní problematice se budeme
opět věnovat v některé z dalších přednášek.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA, zastupitelka obce
Obrázek 137: Děti se při čekání
na svůj závod využily připravené
tetovačky, aby se ozdobily. Foto:
Anna Hrozová.

Obrázek 138: : Děti dostaly za
své výkony zasloužené ceny a
diplomy. Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 140: Starosta obce Mgr. Vlastimil Smékal rozdával pentličky a děti zdobily máju. Foto Anna Hrozová.

Obrázek 139: VAK Vyškov kontroluje průchodnost podzemního vedení. Foto: Anna Hrozová.
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