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Na hřiště pod školu míří děti každou volnou chvilku. Foto: Anna Hrozová.

Čert četl se rozhlížel, koho by vzal do koše, anděl rozdával dárečky, Mikuláš na vše bedlivě dohlížel a paní učitelka
hlídala, aby se jí přece jen žádné dítě neztratilo … Foto: Anna Hrozová.
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Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba svátků vánočních, které jsou
pro většinu z Vás nejkrásnějším obdobím roku. Obdobím,
kdy si aspoň částečně odpočinete od všedních starostí a
povinností, těšíte se na sváteční chvíle plné pohody a
vzájemného setkávání protkaného láskou a ohleduplností.
Konec roku je spojen i s bilancováním a rozjímáním
nad tím, co se povedlo a nepovedlo.
V tomto předvánočním vydání našeho zpravodaje
bych Vás rád seznámil s činností zastupitelstva obce za
uplynulý rok a také Vás rád upozornil na akce, které se
chystají v příštím roce.

Obrázek 1: Mgr. Vlastimil Smékal,
starosta obce Pustiměř. Foto: Anna
Hrozová.

Co se událo tento rok?
Z finančně náročnějších investičních akcí se jednalo o vybudování 11
parkovacích míst u pošty včetně úpravy nejbližšího prostranství – chodníků, vjezdů a
obnovení zeleně.
V Pustiměřských Prusích byl k autobusové zastávce „u kříže“ zbudován nový
chodník, vytvořen záliv pro zastavení autobusu a umístěna nová čekárna. Na protější
straně bylo upraveno autobusové nástupiště a opraven chodník podél přilehlé zídky.
Na tuto akci máme přidělenou dotaci ve výši 1.063.365,-Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj. Oba tyto projekty byly připraveny ještě v předchozím volebním období.
Zrekonstruován byl i chodník kolem restaurace Adélka a přilehlého parku a
nově vydlážděn vjezd do dvora obecního úřadu.
V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je potřeba poděkovat i Vám – našim
občanům, za údržbu okolí svého bydliště, čímž přispíváte významně k rozvoji a
k pěknému vzhledu naší obce.
V rámci volnočasových aktivit pro děti jsme se snažili nainstalovat další herní
prvky. Na prostranství pod základní školou byla dodána šplhací a workoutová sestava
a vytvořeno posezení z gabionu. U kabin v areálu fotbalových hřišť je k nově dispozici
lanová dráha a zemní trampolína. S místní farností jsme uzavřeli smlouvu o nájmu
části farské zahrady. Zahradu budou využívat děti naší MŠ, kterým se tak rozšíří
prostor pro venkovní aktivity.
Snažíme se pečovat i o kulturní dědictví naší obce. V poli po pravé straně
silnice směrem na Vyškov jsme zrestaurovali totálně rozbořený pískovcový kříž. Na
jeho obnovu jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 124.500,-Kč.
Ostatní menší akce, kterými dochází k zvelebování naší obce, jsou popsány na
dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Rozšířit jsme se snažili i nabídku společenských akcí a myslím, že se to
povedlo. Významně k tomu přispělo zřízení kulturní komise, která úzce spolupracuje
s místními spolky a dalšími subjekty. Vzpomeňte na některé nové akce, např. pivní
festival s hudebním vystoupením, kterého se zúčastnilo přes 400 návštěvníků nebo
letní kino s promítáním filmu Bohemian Rhapsody.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem organizátorům těchto akcí za
obohacování společenského života, které přispívá k větší pospolitosti našich občanů.
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Místním spolkům patří zároveň poděkování za organizovanou činnost s dětmi a
mládeží, čímž jsou vytvářeny podmínky ke kvalitnímu vyplnění jejich volného času.
A co se plánuje v příštím roce?
Průběžně chceme pokračovat v opravách chodníků, místních komunikací a
zkvalitnění dopravní infrastruktury. Je rozpracovaná projektová dokumentace na
rekonstrukci chodníků a vytvoření odstavných ploch u potravin Hruška a dále směrem
ke státní silnici.
Ve spolupráci s městem Vyškovem je v plánu zpevnění polní cesty ze spojovací
cesty na Radslavice směrem k Marchanickému rybníku a dále do průmyslové zóny
Sochorova na okraji Vyškova. Došlo by tak k bezpečnému spojení naší obce
s okresním městem např. pro cyklisty nebo chodce.
V případě přidělení dotace plánujeme vyměnit současný drátový rozhlas za
bezdrátový, čímž by se zlepšila kvalita a slyšitelnost mluveného slova v místním
rozhlase, která je v některých částech obce nedostatečná.
Dotační prostředky se snažíme získat na snížení energetické náročnosti
obecního bytového domu č. p. 267 na Nivách. Stavební úpravy by se týkaly především
zateplení bytovky a výměny oken a dveří, čímž by mělo dojít k vyřešení problému s
vlhkostí v tomto domě.
V případě, že se nám podaří mít ve vlastnictví všechny pozemky, na kterých se
nachází vodní nádrž pod zemědělským družstvem, chceme tuto vodní plochu
revitalizovat. Revitalizace by se měla týkat odtěžení sedimentu ze dna nádrže, opravy
hráze, úpravy břehové vegetace a zeleně blízkosti nádrže apod. Na tuto akci požádáme
o dotační podporu.
Zrealizujeme vítězné projekty participativního rozpočtu naší obce „Utváříme
Pustiměř“. Jedná se o projekty, které navrhli občané naší obce. Ke studánce bude
namontováno několik herních prvků a dojde zde k vytvoření hřišťátka pro děti. Na
výjezdu z obce směrem na Radslavice a Zelenou Horu a u zemědělského střediska
budou instalovány radary na měření rychlosti. Na cestě za vinohradem bude umístěna
lavička a upraveno nejbližší prostranství, což by mohli ocenit hlavně senioři, kteří se
zde pravidelně v hojném počtu setkávají.
Ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou a fotbalovým klubem řešíme možnosti
využití sportovního areálu. K tomuto byla zpracována studie využitelnosti areálu.
Prvním realizačním krokem by měla být úprava a rozšíření možností využití
prostranství kolem kabin.
Stavební úpravy si žádá i prostor za hasičskou zbrojnicí, který je pravidelně
využíván ke konání nejrůznějších akcí. V plánu je rekonstrukce venkovního kiosku,
výstavba pergoly a nových sociálních zařízení přístupných z venkovního prostoru.
Počátkem roku jsme koupili zahradu vedle bývalé dolní MŠ. Na základě zájmu
občanů chceme tuto zahradu zpřístupnit veřejnosti a vytvořit zde aspoň provizorní
podmínky pro odpočinek a setkávání. Aktuálně řešíme zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci celého objektu bývalé MŠ pro potřeby základní
umělecké školy a obecní knihovny.
Plánovaných akcí je na rok 2020 dle výše uvedeného výčtu celkem dost. Věřím,
že se za příznivých okolností podaří zrealizovat maximum z nich.
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Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem obecního úřadu a celého
zastupitelstva popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, optimismu, radosti, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta

s

Zrealizované akce za 2. pololetí 2019
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ VEDLE OÚ - červenec 2019
Bylo provedeno předláždění prostoru vedle
obecního úřadu tak, aby byl zabezpečen
důstojný průchod do areálu za obecním
úřadem, na dětské hřiště a také bezpečný
přístup ke sběrnému místu.
Obrázek 2: Upravené prostranství vedle
obecního úřadu. Foto: Lukáš Peška.

PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ
PŘED ADÉLKOU - červenec 2019
Výměna povrchu chodníku okolo
parku před Adélkou byla provedena
z důvodu nevyhovujícího stavu předešlé
dlažby. Chodník byl na mnoha místech
Obrázek 4: Upravený chodník k Adélce.
Foto: Lukáš Peška.

poškozený, a proto došlo
k jeho renovaci. Jsme si
vědomi stavu chodníků
v obci a proto bychom se i
v následujícím období rádi
věnovali
postupné
Obrázek 3: Upravený chodník vedle Adélky. Foto: Lukáš Peška.
rekonstrukci
veřejného
prostranství a to jak
vlastními silami, popř. i prostřednictvím spoluobčanů, kterým stav před jejich domem
není lhostejný.
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VYBAVENÍ KANCELÁŘE
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE srpen 2019
Některé z kanceláří na obecním úřadě
neodpovídají svým stavem požadavkům dnešní
doby. Aby se zde cítili dobře nejen pracovníci
obecního úřadu ale i hosté, kteří si mnohdy na
nevyhovující stav sami stěžovali, byla
provedena výměna nábytku v kanceláři
administrativní
pracovnice.
Obměnu
kancelářských prostor tak chápeme jako jednu
z tváří služeb veřejnosti a doufáme, že se Vám
provedená úprava líbí a budete se při vyřizování
potřebného cítit lépe.

Obrázek 5: Nově vybavená administrativni kancelář.
Foto: Lukáš Peška.

UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
září 2019
Na sběrných místech za obecním úřadem a u obchodu Na Domečku byly nově
umístěny kontejnery na sběr drobného elektrozařízení. Do těchto nádob nepatří
zobrazující zařízení (např.
TV), zářivky a samozřejmě
žádný
neelektroodpad.
Kontejnery jsou provozovány
ve spolupráci se společností
Asekol.
Další
informace
ohledně sběru elektroodpadu
je tak možné se dozvědět na
www.asekol.cz. Kontejnery a
sběrná místa nejsou určeny ke
sběru elektrozařízení, která se
do kontejnerů nevejdou.
Obrázek 6: Červený kontejner na
drobný elektroodpad ve dvoře
obecního úřadu. Foto: Lukáš Peška.

Obrázek 7: Červený kontejner na
drobný elektroodpad u obchodu Na
domečku. Foto: Lukáš Peška.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY - říjen 2019
Veřejný prostor pod základní školou, který v minulosti sloužil jako dětské
hřiště, prošel úpravami a
má opět ambice sloužit
dětem. Byla zde umístěna
rozsáhlá gabionová lavička,
teenagerovská lavička a
doplněny
herní
prvky
o šplhací a
workoutovou
sestavu. Záměrně byly
zvoleny kovové prvky tak,
aby byla zajištěna jejich
Obrázek 9: Na dětské hřiště byla nainstalována lavička a nové prvky pro
sportování dětí. Foto: Lukáš Peška.

dlouhodobá funkce. Drobné
úpravy prostoru budou

Obrázek 8: Nyní je povrch pod workoutovou sestavou upraven tak, aby se děti nebrodily blátem. Foto: Lukáš Peška.

následovat.

HERNÍ PRVKY V AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - říjen 2019
V areálu fotbalového hřiště byly
umístěny dva herní prvky pro děti –
lanová dráha a zemní trampolína.
V příštích letech chystáme rozsáhlejší
investice do areálu a proto je vhodné
prozatímní počin chápat jako „první
Obrázek 11: Lanová dráha na fotbalovém hřišti. Foto:
Lukáš Peška.
Obrázek 10: Zemní trampolína a fotbalovém hřišti. Foto:
Lukáš Peška.
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vlaštovku“. Věříme, že ve spolupráci s TJ a FK vybudujeme plnohodnotný
víceúčelový areál, který bude sloužit všem bez rozdílu sportovního zaměření.

VÝSADBA STROMŮ ZA OBECNÍM ÚŘADEM - říjen 2019
V areálu za obecním úřadem bylo vysazeno celkem 15 stromů. Jedná se o
ovocné dřeviny – švestky. Cílem této výsadby je jak estetické zhodnocení areálu, tak i
zajištění občerstvení v podobě ovoce v pozdním létě. Ovocné dřeviny se postupně
vytrácí jak z volné krajiny, tak i z intravilánů obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že
ovocné dřeviny v minulosti neodmyslitelně patřily k venkovskému koloritu, tak je
jejich navracení do obcí alespoň v této podobě více než žádoucí.

OPRAVA HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU - říjen 2019
Únavou materiálu a
také užíváním, doufejme, že
ne vandalstvím, dochází
k postupné degradaci sítí
kolem hřiště za Sokolovnou.
Pracovníci obecní čety tedy
provedli pravidelnou údržbu
tohoto areálu a poškozené
sítě
alespoň
částečně
opravili. V části směrem
k bytovému domu byla
vybudována nástavba nad
Obrázek 12: Pracovníci Obce opravují sítě na hřišti za školou. Foto: Lukáš Peška. původní úroveň tak, aby
bylo
minimalizováno
obtěžování obyvatel této nemovitosti sportovními aktivitami. Dle možností bude
doplněno osvětlení sloužící cvičencům k průchodu směrem k tělocvičně.

OPRAVA STŘECHY NA TĚLOCVIČNĚ - říjen 2019
Na základě upozornění všímavých
spoluobčanů na rostoucí vegetaci na střeše

Obrázek 14: Poškozená místa krytiny byla nahrazena.
Foto: Lukáš Peška.
Obrázek 13: Na střeše tělocvičny se uchytila vegetace. Foto:
Lukáš Peška.
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tělocvičny

bylo

zjištěno,

že

celá

polovina střechy nebyla pravděpodobně v minulosti při své rekonstrukci odvodněna,
což mělo za následek, že na střeše stála voda o hmotnosti až 16 tun, což by mohlo mít
neblahý vliv na statiku budovy. Prostřednictvím obecních pracovníků a najaté firmy
byly provedeny potřebné úpravy v podobě obnovení svodů a úpravy střešní krytiny
vedoucí k bezpečnému odvodu srážkových vod.

ÚPRAVA KUCHYŇKY V SOKOLOVNĚ - listopad 2019
Před mnoha lety byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy Sokolovny
včetně interiérů. Na co se v této souvislosti zapomnělo, byla úprava výčepu a
souvisejících prostor tak, aby byl zabezpečen bezvadný, pohodný, útulný a především

Obrázek 16: V nové kuchyňce se pracovní prostor
přehledně rozdělil na několik vzájemně oddělených míst, a
tak si obsluhující nebudou překážet. Foto: Lukáš Peška.

Obrázek 15.: V nové kuchyňce vzniklo mnoho nových
úložných prostor a odkladových ploch. Foto: Lukáš Peška.

bezpečný provoz. Z uvedeného důvodu jsme nechali nainstalovat novou kuchyň, ve
které, jak věříme, se budou cítit dobře jak obsluhující, tak i zákazníci. Práce provedl
pan Dušan Barát.

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE BÝVALÉ BUDOVY MŠ
V minulém roce se z prostor dnes již bývalé mateřské školy odstěhovali
poslední žáci. Obec
Pustiměř tak stála před
rozhodnutím,
co
nadále
s touto
budovou.
Současně
také bylo zjištěno, že
prostory
základní
umělecké
školy
neodpovídají
požadavkům
a
parametrům
dnešní
doby, a proto bylo
Obrázek 17: Jedna z možných podob vzhledu budovy po rekonstrukci. Zdroj:
https://www.pustimer.eu/file.php?nid=9701&oid=7117875
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rozhodnuto
o
přemístění
základní
umělecké školy do

prostor bývalé mateřské školy.
Vzhledem k členitosti a uspořádání budovy bývalé mateřské školy nebylo zcela
jasné, zda bude tento objekt pro takovéto využití vhodný. Byla tedy oslovena projekční
kancelář s požadavkem na vyhotovení studie proveditelnosti záměru umístění základní
umělecké školy do prostor bývalé mateřské školy.
Výsledkem vyhotovené studie je umístění do předmětných prostor jak základní
umělecké školy, tak i knihovny, která také svým stavem neodpovídá dnešním
potřebám.
V budoucnu se budeme snažit naplnit vize studie, avšak před tím nás čeká ještě
dlouhá fáze projektování. Projekt jako takový by následně měl být rozdělen do dílčích
etap tak, abychom mohli rekonstrukci a případnou přístavbu realizovat dle aktuálních
možností finančních případně dotačních.
Studie k nahlédnutí: https://www.pustimer.eu/file.php?nid=9701&oid=7117875
Za Obec Pustiměř: Mgr. Vlastimil Smékal, starosta a Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

OBNOVA KŘÍŽE V POLI V „PODSEDKÁCH“

Obrázek 18: Zničený kříž na Podsedkách.
Foto: Vlastimil Smékal.

Následkem podnorování základů, vlivem
času a únavou materiálu došlo k pádu a totální
destrukci kříže v poli nacházejícího se po pravé
straně státní silnice směrem na Vyškov.
Restaurátorské práce byly zaměřeny na
komplexní opravu a obnovu pískovcového kříže.
Vzhledem k velkému poškození šlo o složité a
náročné restaurování. Restaurátorské práce provedl
Mgr. Jaroslav Budík z Vyškova.
Obec získala na obnovu kříže dotaci ve výši
124.500,-Kč z Ministerstva zemědělství.
Mgr. Vlastimil Smékal Obrázek 19: Zrestaurovaný kříž na Podsedkách.
Foto: Vlastimil Smékal.
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Nakládání s odpady a jejich budoucnost
Z hlediska zákona o odpadech má obec povinnost zajišťovat fyzickým osobám
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a jiných odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Celkové
náklady Obce Pustiměře za naplnění požadavků zákona, resp. za nakládání s
veškerými odpady v tomto roce dosahují cca 1,6 mil Kč, tzn., že přibližně 5 %
celkových nákladů na chod obce věnujeme odpadům. V této sumě je zakomponován
jak svoz komunálního odpadu od domů občanů, tak i svoz tříděného odpadu tzn.
papíru, skla, plastů a železa, a také svoz bioodpadů v podobě hnědých popelnic.
V současné chvíli je v obci evidováno celkem 1842 obyvatel včetně nahlášených
cizinců, což znamená, že na jednoho občana vychází náklady za nakládání s odpady na
1869 Kč a při přepočtu na jednotlivé popelnice na komunální odpad na 2419 Kč (pozn.
v tomto je započten i svoz separovaného odpadu). Z uvedeného je patrné, že při
základní sazbě 1000 Kč za nádobu obec doplácí průměrně cca 1419 Kč na nádobu,
resp. na popelnici. Obec se tedy na nakládání s odpady, resp. vyvážení popelnic podílí
významným dílem.
Na tomto místě je vhodné konstatovat, že v minulosti nedosahovaly náklady za
svoz odpadů takové výše, neboť např. v roce 2008 byly celkové náklady obce 820 tis
Kč (pozn. nebyl ještě svoz biopopelnic). Během deseti let tedy náklady velmi
významně narostly, přičemž poplatek za svoz pro občany byl ve stejné výši jako
v letošním roce, tzn. 1000 Kč. Významný podíl v tomto nárůstu hraje svoz tzv.
biopopelnic, který v roce 2019 činí cca 400 tis Kč tzn., že z celkových nákladů je ¼
věnována právě jim. Je nutné říci, že svoz biopopelnic je velmi nadstandartním
programem, který je velmi finančně náročný a je prováděný nad rámec povinností a
zákona, neboť ten pouze stanoví, že obec je povinna zajistit místo pro
soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů, což může být prováděno např.
prostřednictvím sběrného místa. Situace kolem biopopelnic je zastřena hned několika
nepravdami, které se občas šíří. Takže, biopopelnice a jejich svoz není zdarma, je
placen a stojí výše uvedenou sumu (cca 800 Kč na nádobu za rok). Samotná nádoba
není ve vlastnictví ani obce ani občanů, ale je ve vlastnictví svozové firmy. Samotný
bioodpad nekončí v bioplynové stanici ve Vyškově ani v kompostárně v Kozlanech,
ale je svážen na kompostárnu v Brně či za Prostějovem. Ve světle uvedených
informací se pak jeví, že svoz biologického odpadu na takovou dálku má s ekologií
pramálo společného a je na místě zvážit, zda není vhodné se navrátit ke kompostování
na vlastních zahradách či prostřednictvím komunitní kompostárny. I tímto tématem se
budeme v budoucnu zabývat tak, abychom snížili nepřijatelnou sumu za svoz
bioodpadu a to s vědomím, že účinné třídění bioodpadu je více než žádoucí, neboť
jejich ukládání do klasických popelnic není možné a bylo by příliš drahé. Účinným
bojem v souvislosti s nakládáním s odpady je předcházení jejich vzniku, což je právě
zmíněné kompostování.
Začátkem roku 2019 došlo ze strany svozové firmy ke zdražení služeb, přičemž
u biologicky rozložitelného odpadu bylo zdražení o 16 % a u ostatních komodit o 9 %.
Toto významné zdražení mělo za následek navýšení celkových nákladů z 1,45 mil Kč
na zmíněných 1,6 mil Kč. Z hlediska uvedených dat stojí obec před zásadní otázkou,
jak nadále postupovat v případě vybírání poplatků, neboť v budoucnu je nadále
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plánováno zdražování a to jak ze strany svozových firem, tak i z hlediska legislativy,
která přepokládá navýšení poplatků za skládkování.
Změny v systému poplatků za svoz komunálního odpadu také nahrává novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která
vstoupí v platnost 01. 01. 2020 a dle které je nutná novelizace veškerých vyhlášek
stanovujících poplatky na území obce. S tímto problémem se bude muset
zastupitelstvo vypořádat na svém zasedání, které bude mít pravděpodobně v době
vydání tohoto zpravodaje již za sebou. Není v úmyslu zastupitelstva svévolně měnit
systém poplatků, v úmyslu a v zájmu obce je stanovit poplatek tak, aby spoluúčast
obce zůstala zachována, ale současně tak, aby nad nezbytně nutnou míru nezatížila
rozpočet. Lze tedy předpokládat, že zastupitelstvo rozhodne o změně systému poplatků
ze současné platby na nádobu na platbu na osobu, která je mezi obcemi
neporovnatelně rozšířenější. V této souvislosti bylo zjištěno, že ve vybraných obcích
okresu Vyškov je běžná platba na osobu od 400 Kč do 600 Kč za rok. V případě
zvolení tohoto systému je Obec limitována výší poplatku přímo legislativou a do výše
poplatku může, resp. musí zohlednit míru třídění separovaného odpadu, tzn., že čím
více se na území obce odpadu vytřídí, tím nižší poplatek může být.
V médiích a někdy i mezi občany se setkáváme s myšlenkou, zda je vůbec
třídění odpadů smysluplné, když i vytříděné odpady někdy končí např. ve spalovně.
Jednoznačně je. V této souvislosti je vhodné si uvědomit hned několik skutečností.
Situace na trhu s odpadními komoditami v současné chvíli není pravděpodobně
v nejlepší kondici a je pravdou, že některé komodity se mohou obchodovat pod hranicí
výdělku. Toto však není důvodem k třídící skepsi, neboť jako na každém trhu, tak i na
tom odpadovém dochází k vývoji cen, a co platí dnes, nemusí platit zítra. Proto je
vhodné, nebo spíše nutné v třídění odpadů nepolevovat. Pádným důvodem k zachování
třídění je jak nutnost vyplývající ze zákona, tak i skutečnost, že za třídění komodit jako
je papír, plast, kovy a sklo je obec odměňována ze strany společnosti EKO-KOM, a.s.
Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový
systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní
evropské úrovni. V roce 2018 činila odměna téměř 300 tis. Kč, v letošním roce
pravděpodobně tuto sumu významně přesáhne. Z uvedeného je patrné, že třídit
obalové materiály v podobě skla, plastů, papíru a kovu dává smysl jak ekologický, tak
ekonomický, neboť výše odměny je přímo úměrná míře vytříděného odpadu. Čím více
se uvedených komodit vytřídí, tím vyšší je odměna snižující náklady na odpadové
hospodářství. Na tomto místě bych chtěl poděkovat spoluobčanům, neboť celková
odměna je každým rokem vyšší, což značí, že naši obyvatelé třídí odpady svědomitěji.
Suma za zpětný odběr pak hraje v celkovém rozpočtu za odpady nezanedbatelnou
úlohu. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že odpady třídíme pro sebe. Jak už bylo
výše uvedeno, tak poplatek za skládkování je rok od roku vyšší a v případě, že papír,
plast a sklo končí v klasické popelnici, tak za něj také platíme a současně nedostaneme
odměnu od společnosti EKO-KOM, a.s.
S nakládáním s odpady velmi úzce souvisí i nakládání s vysloužilými
elektrospotřebiči. Toto neprobíhá v režimu nakládání s odpady, ale v režimu zpětného
odběru, kdy výrobní firmy platí za zpětný odběr společnostem, které je následně
realizují. Např. tedy vyhozená lednice nemusí být odpadem, ale lze ji za určitých
okolností zpeněžit. V této souvislosti jsme ve spolupráci se společností ASEKOL, a.s.
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umístili celkem dva červené kontejnery (u obchodu Na domečku a za obecním
úřadem), kam je možné odkládat drobné elektrozařízení a použité baterie. Důvodem
k umístění kontejnerů je pak jednoznačně každodenní možnost odložení nepotřebných
elektrozařízení, která jsou nadále využívány a zpracovávány.
Dalším krokem v této oblasti bylo vypovězení smlouvy se společností
RESPONO, a.s. na sběr rozměrnějších elektrozařízení a současně uzavření dohody
s naším sborem dobrovolných hasičů, kteří provedli na podzim pilotní sběr
vysloužilých elektrozařízení (více na http://www.recyklujteshasici.cz). Ve spolupráci
se společností ELEKTROWIN, a.s. provedli sběr elektrozařízení, který je pro sdružení
dobrovolných hasičů honorovaný tzn., že za každý spotřebič obdrží SDH odměnu.
Věříme, že do budoucna bude tato spolupráce pokračovat, že v budoucnu se nám bude
dařit prostřednictvím SDH vybírat více spotřebičů a že jejich odměna tak poroste.
Není tedy nutné elektrospotřebiče vozit do sběrného dvora RESPONA, a.s., je vhodné
vyčkat na sběr SDH. V porovnání s předchozím systémem tento přinesl obci
jednoznačné úspory a navíc umožnil místnímu sdružení přivýdělek. Náklady na
umístění červených kontejnerů a na sběr elektrozařízení SDH jsou pro obec nulové.
Pevně věřím, že z uvedeného je patrné, že pracujeme na zkvalitnění a
zefektivnění odpadových služeb. V tomto úseku se také těším na další spolupráci
s Vámi s občany. Děkuji, že třídíte a nezanecháváte odpady tam, kde nepatří.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

Posezení pro pravidelné besedy důchodců
Díky návrhu místního spoluobčana se stává život pro naše seniory opět
příjemnějším. Bylo jim nalezeno několik vhodných míst k setkávání, odpočinku,
besedám a probírání životních
radostí i strastí. Umístěním
laviček v různých částech obce
udělala Obec Pustiměř místním
seniorům
opravdu
radost.
Nejvíce si oblíbili místo u
vinohradu v části Melice, kde se
naskytuje i krásný výhled do
okolí a není ovlivněno ruchem
místních komunikací.
Na jejich žádost byla na
toto místo umístěna lavička
druhá, ale ani to již nestačí.
Proto využili možnosti podat
Obrázek 20: Z laviček u vinohradu je pěkný výhled do krajiny.
projekt v rámci participativního
Foto: Pavel Schweidler.
rozpočtu a jejich návrh pro
rozšíření tohoto oblíbeného místa byl schválen a bude realizován na jaře roku 2020. Již
teď se tedy mohou senioři těšit na příjemnější posezení pro svá setkávání a jsou
krásnou ukázkou toho, jak může Obec spolupracovat a naslouchat potřebám svých
občanů.
Pavel Schweidler, Pustiměř 97
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Trpělivost došla
Sousedé Marian Štrajt
a Bc. Antonín Grmela na
svoje náklady vyčistili koryto
potoka pod mostem v
Prusích a v jeho nebližším
okolí, které bylo téměř úplně
Obrázek 21: Obrázek 1: Čištění potoka. Foto: Zuzana Štroblíková.

Obrázek 23: Vytěženou hlínu sousedé odvezli na vyhrazené místo
traktorem s vlečkou. Foto: Zuzana Štroblíková.

Získali
je
všechna.
Vypůjčili
si
potřebnou techniku. Pak
teprve se pustili do práce.
Po několika hodinách úsilí
za
přísného
dohledu
kolemjdoucích se v potoce
objevila tekoucí voda –
známka toho, že si našla
správný
směr
svého
putování
krajinou
a
opustila sklepní prostory
přilehlých domů.
Sousedé si oddechli.

zarostlé. Dlouhá desetiletí se
snažili přimět zodpovědné
orgány, a to nejen Obec Pustiměř,
aby potok vyčistily v souladu
s platnými nařízeními samy. Situace
se jevila natolik komplikovanou, že
se dlouhodobě nedařila vyřešit. Voda
u ucpaného potoka při každé spršce
ohrožovala jejich domovy.
Sousedům Bc. Antonínu
Grmelovi a Marianu Štrajtovi došla
trpělivost a zkusili si sami sehnat
potřebná povolení. A co se nestalo?

Obrázek 22: : Snažení bedlivě sledovali příbuzní i náhodní kolemjdoucí. Foto:
Zuzana Štroblíková.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Vážení občané Pustiměře,
konec každého roku je spojený s Vánocemi, dobrým jídlem a celkovou
pohodou. Ani se nenadějeme a bude tu rok nový.
Je to však i čas bilancování nad tím, zda byl uplynulý rok úspěšný či nikoliv.
V Pustiměři se tento rok udála řada změn. Z mého pohledu se jedná o změny
pozitivní.
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Nepřísluší mi hodnotit činnost naší komise, to ať posoudí jiní. Za sebe mohu
říct, že jsem spokojen s celkovým fungováním členů komise, s nasazením, který každý
člen přinesl a vlastně i s celkovou atmosférou. Vždy se na jednání s kolegy těším.
Na začátku roku jsme si dali určité cíle. Tyto se nám podařilo téměř naplnit.
Chtěli jsme změnu. Dělat věci pokud možno trochu jinak. Zrealizovat akce, které v
Pustiměři nejsou běžné.
Doba je hektická. Pracovní nasazení každého z nás velké. Jsem proto rád, že i
přes tyto povinnosti, nám spousta lidí v Pustiměři pomáhá. Skláním se před těmito
lidmi. Bez nich by akce nebyly možné.
Naše komise se podílela na organizaci několika událostí. Jsme propojeni napříč
jednotlivými
spolky v naší
obci.
Zde
je
alespoň
krátké
připomenutí akcí a
činností, které naše
kulturní
komise
zajišťuje nebo se
podílí
na
organizaci.
Ostatky,
obecní
ples,
přednášky
v
restauraci Adélka,
letní kino, pivní
fesťák,
pouť,
dětský den, stavění
máje, kácení máje,
Obrázek 24:Stavění mája. Dronem pořízený obrázek. Foto: Roman Chelík.
fotosoutěž,
nejrůznější divadla a představení…atd.
Spravujeme obecní webové stránky, propagujeme akce na sociálních sítích,
podíleli jsme se na novém webu obce. Nejrůznějšími podměty pak navrhujeme
zlepšení celkového kulturního vyžití v obci.
Spolupracujeme se ZŠ, naši členové se účastní lyžařských či jiných zájezdů.
Spolupracujeme s paní Hrozovou a podílíme se tak i na tomto zpravodaji svými
příspěvky.
Vše je časově náročné, ale děláme toto rádi. Děkuji všem, co pomáhají a
pomáhat budou.
Budeme tu pro vás i příští rok. Zopakujeme úspěšné akce. Přidáme pak i
novinky. „Máte se na co těšit“.
Závěrem bych Vám rád popřál krásné a veselé Vánoce. Užijte si svátky klidu a
pohody.
Michael Smejkal, předseda kulturní komise
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
Májový měsíc byl v Pustiměři zahájen tradičním stavěním máje. Akce se stala
za předešlé roky oblíbenou, a tak i letos Vás přišlo hodně. Samotné stavění je
vyvrcholením celého dne. Není již atraktivní jako dříve, kdy se stavělo za pomocí
několika tyčí, ale přesto i nakladač pana Pospíšila má své kouzlo. Je samozřejmě bráno
s mírnou nadsázkou. Na akci jsme připravili několik soutěží pro naše nejmenší.
Objednali skákací hrad.
Pro ty větší pak byly připraveny jiné atrakce. Proběhla tombola již s tradičními
cenami. Točilo se pivo, na grilu se usmíval vepřový steak. Nechyběly tradiční

Obrázek 25: Při kácení mája jsme si mohli prohlédnout několik vojenských a hasičských vozidel. Foto: Anna Hrozová.

klobásky. Pro děti jsme zdarma připravili pohoštění v podobě špekáčků. Akce opět
propojila naše místní organizace. Hlavním pořadatelem byl FK Pustiměř. Zapojili se
však, a velkou mírou pomohli, i hasiči Pustiměř a MC Pustiměř. Zapojili se dokonce i
někteří zastupitelé naší obce. Akci pomohla připravit naše kulturní komise, která řešila
přípravu napříč jednotlivými organizacemi.
Pod hlavičkou kulturní komise se pak konalo i kácení máje. Šlo o akci zcela
novou. Byl to kalendářně den dětí, a tak jsme pro naše menší chtěli připravit opět něco
nového, něco zcela netradičního. Ve spolupráci s obcí se podařilo zajistit, aby na hřiště
dorazila vojenská technika. Děti i dospělí si mohli nejen prohlédnout, ale zakusit jaké
to je, když se bojový stroj rozjede v plné své síle. Hry pro děti i dospělé byly opět
součástí tohoto dne.
Závěrem akce jsme pak poslali naši máj k zemi a uzavřeli tímto náš májový
měsíc.
Na obou těchto akcích panovala dobrá nálada. Budeme se tak těšit příští rok.
Všem organizátorům a pomocníkům děkujeme za pomoc.
Michael Smejkal, předseda kulturní komise
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LETNÍ KINO

Obrázek 26: Návštěvníci se začali scházet ještě za světla. Foto: Archiv
Kulturní komise Pustiměř.

V pátek 5. 7. 2019 se
poprvé po desítkách let
v naší obci uskutečnilo
promítání letního kina.
Diváci
měli
možnost
v areálu
za
hasičkou
zhlédnout
v současnosti
velmi populární hudební
film Bohemian Rhapsody.
Areál byl veřejnosti otevřen
již od 20. hodiny, kdy byla
možnost obsadit vhodná
strategická místa a zakoupit si

občerstvení. Zhruba ve 22h
se
začalo
promítat.
Představení trvalo přes 2
hodiny, tzn., že končilo až
po půlnoci, ale všichni
přítomní se výborně bavili.
Organizátory potěšila hojná
divácká účast.
Velké poděkování
patří Zuzaně Štroblíkové,
která celou akci zajišťovala
(občerstvení i promítání) a
všem, kteří jí pomáhali.

Obrázek 27: Letní kino Bohemian Rhapsody přilákalo spoustu milovníků filmu za
hasičskou zbrojnici. Pohled na celé hřiště. Foto: Anna Hrozová.

Kulturni komise

První pomoc, aneb „Od odřeného kolene až po resuscitaci“
13

Během podzimního odpoledne se v místní Restauraci Adélka uskutečnila
přednáška na téma První pomoc. Na přednášce jsme se dozvěděli, jak správně

poskytnout první pomoc v běžných i krizových situacích, se kterými se můžeme
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během našeho života
střetnout. Pro zájemce
zde byla i možnost
praktického vyzkoušení
masáže
srdce
na
výukových figurínách.
Účast
předčila
všechna
očekávání,
sychravý
den
se
rozhodlo
naučně
si
zpříjemnit
kolem
padesáti občanů nejen
Obrázek 28: Zájemci si
vyzkoušeli prakticky, jak takovou
pomoc poskytnout. Foto: Anna
Hrozová.

z naší obce.
Děkujeme
Mgr.
Šárce
Trávníčkové
za
předání doslova život
zachraňujících
vědomostí
a
zkušeností.

Obrázek 29: Účast předčila očekávání. Foto: Nikol Trávníčková.

Za kulturní komisi, Nikol Trávníčková

Střípky ze života žáků naší základní školy
Plavání
Dne 19.
9.
se
zahajovalo
plavání. Učíme se
plavat kraula, prsa a
motýlka. Baví mě, že
máme toho nejlepšího
trenéra, protože když
uděláme něco dobře,
tak si můžeme vybrat,
co budeme dělat.
Martin Štěbra, 3. A
Obrázek 30: Nejvíce 1. září 2019 se do školy těšili prvňáčci. Foto: Anna Hrozová.
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Dopravní hřiště
V pátek 20. 9. 2019 jsme jeli do Vyškova na dopravní hřiště.
Když jsme tam přišli, šli jsme nejdříve do místnosti, kde byly lavice a tam jsme
si sedli. Pán nám říkal nějaké věci o dopravě. Říkal, co znamená jaká značka, po jaké
straně se jezdí, jak se předjíždí.
Potom jsme si vybrali kolo, nasadili helmu a jeli jsme veliký okruh kolem
dopravního hřiště. Pak jsme změnili trasu a nakonec jsme si mohli jezdit, kudy jsme
chtěli.
Na dopravní hřiště jsme jeli proto, abychom se naučili značky a něco o dopravě.
Celkem se mi tam líbilo, protože jsme alespoň chvilku jezdili.
Připomněli jsme si značky a, jak se má jezdit po silnici.
Nikol Vítková 4.B

Den pro předškoláčky
Dne 25. 9. 2019 se na naší škole pořádal den pro předškoláčky. Přijely děti
z Drysic i Pustiměře spolu se svými učitelkami.
V 9. třídě si mohly zahrát pexeso, vykreslovat omalovánky nebo si namáhat
hlavičky nad poznávačkami. Při pexesu některé děti ukázaly svou chtivost vítězství a
dobrou paměť. U poznávaček, jak jsou chytré. V tělocvičně byla další čtyři stanoviště.
Stanoviště číslo 3 mělo překážkovou dráhu. Čtvrté stanoviště mělo hru s názvem
Kompot. Zde Lucie rozdělila každému dítěti název ovoce. Až měla rozděleno,
vykřikovala různé názvy ovoce a děti se měly přemisťovat. Na pátém stanovišti si děti
vyzkoušely hru „Tref se!“ Lea s Jirkou a Natkou přivázali dětem propisku na provázku
k pásku a děti se musely trefit do petláhve. Posledním stanovištěm byla střelba
z pistolek na cíl.
Myslíme, že děti to velmi bavilo a sladká odměna je velmi potěšila.
Milena Burešová, Dalibor Spáčil, 9. třída

Okrskové kolo v minifotbale
V úterý 1. 10. jsme s hochy ze 7. - 9. třídy jeli do Vyškova na okrskové kolo v
minifotbale. Ze 4 zápasů jsme uhráli 2 výhry a 2 prohry. Porazili jsme 1:0 ZŠ Letní
Pole a 2:0 Víceleté gymnázium Vyškov. Ve velmi napínavém zápase s Rousínovem
jsme dostali smolný gól z přímého kopu a prohráli tak 0:1. V posledním zápase, kdy
už jsme věděli, že nemůžeme postoupit, jsme po vlažném výkonu prohráli 0:3 se ZŠ
Nádražní. Našimi střelci byli Robert Dunka, Lukáš Olejník a Ondřej Oprchal.
Naši školu reprezentovali: Gottvald Daniel (8. B), Jakub Herynk (7.), Ondřej
Jelínek (8.A), Tadeáš Jelínek (8.A), Michal Červík (9.), Robert Dunka (9.), Lukáš
Olejník (9.), Ondřej Oprchal (9.), Robert Pokiser (9.), Dalibor Spáčil (9.), Martin
Trávníček (9.), Lukáš Votava (9.)
Ing. Lukáš Zahradníček

Přespolní běh
Každý rok se naše škola koncem září účastní ve Vyškově přespolního běhu. I
letos si dívky i chlapci z 2. stupně jeli zaběhat na trať dlouhou až 2 200 m podle věku.
Největšího úspěchu dosáhla Lucie Jelínková z 8. A. Obsadila 2. místo ve své kategorii
a Jan Špičák z 6. A se umístil na 4. místě.
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Všem běžcům a běžkyním děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Bubeník, Mgr. Simona Štulová

Přírodovědný klokan
Dne 18. 10. řešili žáci 8. a 9. tříd ve svých hodinách přírodopisu zadání
kategorie Kadet Přírodovědného klokana, kterého pořádá Univerzita Palackého
Olomouc. Je třeba přiznat, že zadání bylo docela obtížné, ale přesto se s ním žáci
popasovali vcelku úspěšně. Nejlepšími řešiteli byli Milena Burešová (9. tř.), Matěj
Kostiha (9. tř.) a Nikolaos Spáčil (8.A).
Ing. Lukáš Zahradníček

Medailová účast ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 24. 10. jsme se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. Výprava
byla velice úspěšná, neboť se všechna naše družstva umístila "na bedně".
Starší žákyně: Žofie Grundová (7. tř.), Lucie Jelínková (8. A), Pavla Šebestová
(8.B) získaly 3. místo.
Mladší žáci: Jan Špičák (6. A), David Štulo (6.A), Matěj Emperger (7. tř.), Jan
Michálek (7. tř.) získali 2. místo.
Mladší žákyně: Diana Bíróová (7. tř.), Kristýna Ladislava Hladíková (7. tř.),
Tereza Kostihová (7. tř.) získaly 1. místo a tím i postup do krajského kola.
Ing. Lukáš Zahradníček

3. místo ve florbalu mladších dívek
Děvčata ze 6. a 7. ročníku se zúčastnila v Drnovicích okrskového kola ve
florbalu. Reprezentovaly nás - Žofie Grundová, Lucie Mrázová, Diana Biróová,
Adriana Vítková, Šarlota Moučková, Tereza Hynštová, Adéla Lankašová, Valentýna
Lasotová, Jolana Adámková, Karolína Jelínková, Anna Rozehnalová, Karolína
Greplová.
Děvčata předvedla výbornou kombinační hru, jen nám trochu chybělo střelecké
štěstí. Všem děkuji za velkou snahu a obětavý kolektivní výkon.
Mgr. Simona Štulová

5. místo ve florbalu
Také chlapci ze 6. a 7. ročníku se zúčastnili ve Vyškově okrskového kola ve
florbalu. Reprezentovali nás - Matěj Emperger, Jakub Herynk, Jan Michálek, Marek
Pospíšil, Vojtěch Sekanina, Michal Svobodník, David Výmola, Vít Kludák, Jan Špičák
– kapitán, Lukáš Provazník, David Štulo – asistent trenéra. Bohužel se nám moc
nedařilo. Ve skupině jsme 2 x prohráli - se ZŠ Nádražní Vyškov a ZŠ Drnovice.
Nakonec jsme v zápase o 5. místo porazili ZŠ Podomí 1:0. Všem děkuji za velkou
snahu a reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Zourek - trenér

Příprava 9. ročníku na budoucí povolání
Jelikož chceme, aby naši „deváťáci“ byli připraveni udělat poslední, nejtěžší
krok, který je na konci základní školy čeká, připravili jsme pro ně v posledních třech
měsících bohatý program. Žáci měli možnost vyslechnout prezentace několika
středních škol, a absolvovali exkurze, na kterých se dozvěděli doplňující informace.
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Naši školu navštívily následující střední školy – Obchodní akademie
Prostějov, Střední škola stavebních řemesel Bosonohy, Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a
ekonomická Vyškov. Žáci vždy vyslechli učitele dané školy. Některé SŠ prezentaci
nechali v rukách svých studentů. Společně s devátým ročníkem jsme navštívili: 24. 10.
2019 XXIII. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na SOŠ a SOU
Sochorova Vyškov, 11. 11. 2019 Úřad práce ve Vyškově – program: Volba
budoucího povolání a 25. 11. 2019 nás čeká Projektový den na SOŠ a SOU
Sochorova Vyškov.
Věříme, že všechny akce byly pro žáky přínosné a přejeme jim úspěšné složení
přijímacích zkoušek na střední školy, které je čekají 14. a 15. dubna 2020. Za podporu
při organizaci všech zmíněných akcí děkuji Mgr. Lence Tomanové a vedení školy.
Mgr. Pavlína Zouharová

Den Kouzel 2019

Obrázek 33: Kouzelné postavy 2. třídy naší ZŠ. Foto: Anna Hrozová.

V pátek 25. října se na naší
základní škole uskutečnil tradiční
Den kouzel. Celé akci předcházely
několikatýdenní přípravy výzdoby,
která byla tentokrát v čarodějnickém
stylu.
Obrázek 31: Okolí školy zdobilo množství děsivých dýní.
Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 34: Škoda jen, že nevydržely školu
zdobit ani jeden den. Zdroj: Facebook Hany
Suché. Více viz tamtéž.
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Obrázek 32: Po zábavném programu žáků nás čekalo občerstvení ve
strašidelně vyzdobené škole. Foto: Anna Hrozová.

Od rána panovala ve škole strašidelná atmosféra. Nejen, že se prostory školy
postupně proměňovaly v jedovou chýši čarodějnice, ale na chodbách jsme mohli
potkávat
žáky
v nápaditých
maskách
a
kostýmech, kteří
byli
často
k nepoznání.
Dopoledne, kdy
jsme
dlabali
dýně na večerní
rozsvěcení, nám
svým
vystoupením
Obrázek 35: Představení našich dětí si přišlo zhlédnout a poslechnout spoustu jejich rodičů a
zpříjemnila
prarodičů. Foto: Anna Hrozová.
hudební skupina
Marbo.
Den kouzel vyvrcholil večerním programem. Po pěveckém a tanečním
vystoupení žáků a společném rozsvěcení dýní si všichni mohli prohlédnout krásnou
výzdobu v přízemí školy, ochutnat dýňovou polévku, cukroví a jiné rozmanité
dobroty, které žáci s rodiči připravili, a přispěli tak k báječné atmosféře celého dne.
Mgr. Pavlína Koutníčková

Ze života našich nejmenších v mateřské školce
Hudry, hudry čertící, už jsou v naší vesnici ....

Obrázek 36: Za dětmi přišel čert, Mikuláš a anděl - stará budova. Foto: Anna Hrozová.

Stalo se to ve čtvrtek 5. 12. 2019. Za dětmi do naší MŠ přišel Mikuláš, čert a
anděl.
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Některé děti se trošku zarazily, ale pak našly odvahu a všem i čertovi přednesly
básničky a zazpívaly písničky.
Jako odměnu dostaly? Sladký balíček. Děkujeme našim hasičům a všem, kteří

Obrázek 37: Za dětmi přišel čert, Mikuláš a anděl - nová budova. Foto: Anna Hrozová.

dětem

připravili

krásné

chvíle

a

rozzářili

plamínky

v

jejich

očích.

Vystoupení pro seniory

Obrázek 38: Děti předvedly našim dříve narozeným spoluobčanům krátké pásmo písniček a básniček. A za ně byly bohatě
odměněny potleskem. Všichni návštěvníci besedy dostali od dětí malý dáreček. Foto: Anna Hrozová.
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Ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 se uskutečnilo jedno velmi příjemné odpoledne pro
seniory. Akce proběhla v místní restauraci Adélka. Naše děti z MŠ seniorům rozdaly
podzimní výrobky a poté jim s nadšením zazpívaly a přednesly básničky s pohybem.
Děti měly velkou radost, že se jim vystoupení povedlo, za odměnu dostaly sladkost a
mandarinku.
Moc děkujeme za pozvání na tuto akci.

Plavání pro předškoláky
Jako každý rok jsme s předškoláky absolvovali plavecký kurz pro předškoláky,
který proběhl od
19. 9. - 21. 11.
2019 (10. lekcí)
na
plaveckém
areálu
ve
Vyškově. Děti
mají
plavání
moc rády. Už se
těší na jízdu
mikrobusem od
školky na bazén
a na své paní
instruktorky
plavání, které si Obrázek 39: Děti si plavání ve vyškovském bazénu velice užívaly. Foto: Terezie Schierová.
pro ně vždy
připraví něco nového. Např. pobyt ve vířivce, lovení hraček v brouzdališti, skákání do
vody, potápění …
Na poslední 10. lekci plavání si děti koupily párek v rohlíku. Některé děti se
touto hravou formou přestaly bát vody.
Kolektiv MŠ.

Na divadle v Prostějově
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Obrázek 40: Předškoláčci před divadlem v Prostějově. Foto: Dita Nováková.

V listopadu navštívili předškoláci z MŠ Korálek divadelní představení Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Za pohádkou jeli do kina Metro 70 do Prostějova.
Po krátké cestě autobusem se děti prošly parkem, který přiléhá ke kinu a v
němž byla pořízena přiložená fotka. Následovala oblíbená část všech výletů – svačina
a už nás volali do sálu. Divadelní představení děti zaujalo, spolupracovaly s herci,
zasmály se a nahlas fandily princi a jeho přátelům, aby se jim podařilo porazit zlého
kouzelníka. Ani se nestačily nadechnout a byl tu konec pohádky, po kterém nás čekala
už jen cesta zpátky do školky. Děti si z představení odnesly spoustu zážitků, o kterých
si chtěly povídat ještě několik dní.
Dita Nováková

Malé zamyšlení o slušném chování
Vážení čtenáři, před pár dny jsem byl účastníkem jedné zajímavé situace: zrovna ve
chvíli, kdy jsem vycházel z budovy naší školy, stáli před vchodem nějací dva školáci a
navzájem si nadávali. „Ty jsi ale kun..“, povídá ten první. „Ty zmr.. jeden“, odpověděl
pohotově druhý. A já je napomínám: „Pánové, tyhle výrazy do školy, na veřejnost a do
vašeho slovníku rozhodně nepatří.“ To, co následovalo poté, mě opravdu dostalo a
chvíli jsem na chlapce nevěřícně zíral jako stopař na porche. Oba výtečníci totiž
suverénně kontrovali: „Co je jako? My si jen hrajeme na Zemana!“ A bylo po diskusi,
protože na to není co odpovědět.
Celá situace by byla k smíchu, kdybych nevěděl, kým se chlapci inspirovali. A tak
přemýšlím, jak asi bude těžké vést žáky ke slušnému chování, když si nejvyšší autorita
státu libuje ve slovníku „čtvrté cenové skupiny“. To už bych ale zabíhal do politiky,
což rozhodně nechci.
Přeji vám tedy klidné vánoce a šťastný vstup do nového roku pokud možno bez
vulgarit.

Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ Ivanovice na Hané
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Dobrý den všem, co se jejich oči rozhodli přečíst si, co jsme za poslední
půlrok v našem SDH absolvovali.
Srpen jsme začali krásně, a to příměstským táborem za hasičkou. Tentokrát
v duchu pustiměřského keltského osídlení. Hned první den jsme začali úvodem do
historie, kdy nás
paní
Hrozová,
jakožto
nejstarší
druidka
kmene,
seznámila
s obyvateli,
kteří
v dávné
době
osidlovali
pustiměřské
(zelenohorské)
hradisko. Dozvěděli
jsme se mnohé o Obrázek 41: Děti si zahrály spoustu her. Foto: Anna Hrozová.
jejich kultuře, živobytí, válčení a hlavně čarování. Při tom všem jsme si ozdobili
táborová trička, typickými keltskými znaky tří a naučili se jejich abecedu, kterou jsme
při hrách využívali celý týden.
Druhý den jsme se vydali na celodenní výlet do KovoZoo ve Starém Městě.
Byla to krásná a poučná podívaná. Zjistili jsme, že i ze šrotu se při dobré vůli dá
vyrobit mnoho nových a zajímavých věcí. Užili jsme si labyrint ze starých pneumatik,
navštívili expozici
naleštěných
veteránů
a
pokračovali dál do
Archeoskanzenu
v Modré. Tam jsme
si prohlédli, jak asi
vypadalo
opravdové hradisko
v době, do které
jsme se na týden
přenesli.
Chýše
chudých i bohatých
osadníků na nás
dýchly tajemnem.
Obrázek 42: Balonková bitva: Foto: Zuzana Štroblíková.
Kostel,
kovárna,
hrnčírna i strážní věž byly jako vystřižené z historického filmu. Nejlepší pro nás však
byla hospodářská zvířata, která všude pobíhala a byla k dispozici našim mazlivým
ručičkám.
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Touto
návštěvou však
náš
výletní
maraton
neskončil. Vedle
skanzenu se totiž
nachází
Živá
voda – nádherný
areál s přírodním
koupalištěm
a
obrovským
sladkovodním
podzemním
akváriem. Tam Obrázek 44: Ve vlastnoručně nabarvených tričkách byli děti na výletě v Kovozoo ve Starém
jsme
prostě Městě. Foto: Anna Hrozová.
nemohli nezastavit. A tak jsme se domů vrátili až navečer a řádně zmordovaní, ale

Obrázek 43: ve skanzenu Modrá. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 45: I pustiměřští hasiči se účastnili vzdělávání pracovníků s mládeží v Pustiměři.
Foto: Anna Hrozová.
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spokojeni a plni
nových zážitků.
Zbytek tábora
jsme si už jen hráli,
koupali se, čarovali a
starali se o naši
obrovskou morčecí
farmu. Tímto děkuji
všem dětem za účast,
paní Hrozové za
přiblížení naší tak

vzdálené minulosti, Jiřince Sedlákové za dospělácký dozor a všem teenagerům za
kvalitně
vedený
týden.
Po
prázdninách se nám
rozjela
hasičská
činnost s dětmi na
plno a my se začali
připravovat na noční
soutěž v požárním
útoku,
která
proběhla u nás v
Pustiměři 7. září
2019. Ten den nám
přálo nejen počasí.

Obrázek 47: Noční závody v Pustiměři 2019. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 46: Na Pivním festivalu vystoupila i pustiměřská skupina "Jednou týdně". Foto: Anna Hrozová.

Večerní soutěže se zúčastnilo asi 150dětí. Družstva bojovala statečně a naši mladší si
odnesli 3. a 6. místo. Starší zabojovali ten den ještě o něco lépe a dosáhli na 1. a 2.
místo. Děkujeme tímto jejich trenérům Michalu Vrbovi a Lukáši Blažkovi za obětavou
práci, bez níž by těchto úspěchů nedosáhli.
Týden po prvním ročníku pivního festivalu, na kterém jsme se všichni aktivně
podíleli, proběhlo v restauraci Adélka a v hasičárně již páté školení vedoucích mládeže
a rozhodčích v Pustiměři. To musí absolvovat každý, kdo se rozhodne při SDH
pracovat s dětmi. A pak ho musí každé dva roky obnovovat. Dobrovolníků, co chtějí
pracovat s dětmi, stále ubývá, ale i přesto se u nás sešlo asi 40 nejen mladých lidí
s celého okresu, kteří si odnesli poznatky z hasičské praxe, psychologie, zdravovědy i
práva. Současně proběhl za hasičkou první ročník Pustiměřského blešáku, který i přes
nepřízeň počasí dopadl výborně.
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Za závodem požárnické všestrannosti jsme se museli 12. října 2019 rozjet
tentokrát až do Bošovic u Brna. Naše družstva se utkala ve štafetě požárních dvojic a
změřila síly ve zdravovědě, střelbě ze vzduchovky, topografii a hasičské teorii. Tímto
závodem jsme pro letošek zakončili venkovní zápolení, které začne opět v dubnu
2020. To však neznamená, že máme s dětmi prázdniny. V listopadu, prosinci a lednu
probíhají v okrese soutěže v uzlování, které – pokud chceme uspět v celoroční soutěži

Obrázek 49: Drakiáda 2019. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 48: Za hasičskou zbrojnici přišla spousta čertů. Foto: Anna Hrozová.
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„Vyškovský Soptík“ – musíme absolvovat. Takže závodění zdar, odpočívat budeme až
jindy.
Říjen je krásný, barevný, podzimní měsíc, a tak jsme nemohli propásnout
příležitost uspořádat souboj draků, kteří neodmyslitelně k podzimu patří. 13. 10. 2019
bylo krásné slunečné počasí a, i když moc nefoukalo, odpoledne se za hasičkou snažilo
vznést do vzduchu přes 50 domácích, kupovaných i různě kombinovaných těles, která
ne všechna vypadala jako drak a ne všem se podařilo se vznést. Nicméně všichni jsme
se skvěle bavili. Tento den byl zařazen do celorepublikového projektu „72 hodin –
pomáhám, protože chci“. Všem děkujeme za účast na něm.
Letos poprvé jsme se rozhodli zapojit se do opět celorepublikového projektu
„recyklujeme s hasiči“ Jedná se o sběr pouze elektroodpadu, který nám všem doma
přebývá při pořizování nových nejen spotřebičů. V naší obci zatím bohužel nebyl o
tuto službu moc velký zájem, snad proto, že byla časově omezena. Obec nám
přislíbila, že budeme moci vyvážet tento odpad na obecní sběrný dvůr kdykoliv, a
proto věříme, že podpora našeho sboru občany bude v tomto směru narůstat.
Měsíc listopad jsme završili krásnou akcí pro děti, a to čertovinami. Grandiózní
příchod obyvatel pekla překvapil a vyděsil nejen dětské účastníky večerního setkání.
Čerti se bavili, děti se bály a nakonec vše společně oslavili u voňavého punče.
Děkujeme všem za účast, pomoc a těšíme se na příští rok, kdy se opět otevřou brány
pekel a čerti dětem připomenou, že poslouchat se prostě musí – a to nejen v dětství.
O rozsvěcování stromečku na začátku adventu je dost psáno z Mateřského
centra. My bychom pouze rádi připomněli naši účast na této krásné akci a přislíbili ji i
pro příští rok. Poděkovat bychom také chtěli děvčatům z MC Pustiměř za jejich
organizaci. Už teď se všichni těšíme na další ročník, který je rok od roku zdařilejší.
V letošním roce nás čeká ještě jedna poslední akce, na kterou bychom vás
všechny
rádi
pozvali, a to obecní
ohňostroj,
který
vypukne 31. 12
2019 v 17:30 za
hasičskou zbrojnicí
v Pustiměři.
Závěrem
bychom
rádi
poděkovali
obci,
bez jejíž bohaté
nejen
finanční
podpory
by
Obrázek 50: I malé děti se nezalekly a statečně čelily strašidelným čertům. Foto: Anna
nemohlo
být Hrozová.
uskutečněno tolik akcí, které pro vás pořádáme. Děkujeme také všem příznivcům a
pomocníkům našeho malého spolku, který se snaží, aby se obyvatelé naší vesnice
přes rok nenudili a děti nás všech aby věděli, že jejich budoucnost neleží doma na
gauči u televize, počítače a telefonu. Ale i pohybem, kulturou, vzděláním a hlavně
vzájemnou pomocí jeden druhému je člověk živ.
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Přejeme všem krásné prožití svátečního času a to správné vykročení do nového
roku 2020.
Vaše SDH Pustiměř

PRVNÍ PIVNÍ FESŤÁK
V Pustiměři se konal 14. září 2019 první pivní “Fesťák”. Akce to byla opravdu
vydařená. Počasí nám přálo.
Kapely byly úžasné a
celková nálada lidí byla
pozitivní. Dobrá věc se
podařila. Událost to byla
nevídaná a v naší obci
úplně nová. Pivo je
nejoblíbenější nápoj Čechů.
I tak nás celková účast lidí
mile překvapila. Ochutnali
jsme
několik
dobrých
druhů. Vypili jsme 2000 piv
:-).
Akci zorganizovala
naše kulturní komise. Vše
za velké podpory Obce. Za Obrázek 51: Pivní fesťák. Foto: Michael Smejkal.
tuto chceme poděkovat.

Obrázek 52: Pivní fesťák. Foto: Michael Smejkal.

Vážíme si důvěry, kterou do nás Obec vložila. Věřím, že jsme nezklamali.
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Chtěl bych poděkovat všem spolkům, které se na organizaci podílely. (Hasiči,
FK Pustiměř, Mateřské centrum Pustiměř). Děkujeme kapelám a DJ. Díky i vám všem
ostatním za pomoc.
Budeme se těšit na příští ročník.
Za kulturní komisi předseda Michael Smejkal

Proběhl první ročník fotosoutěže „Vyfoť Pustiměř“

Obrázek 53: 1. místo. Foto: Monika Jelínková .

Obrázek 56: 2. Místo. Foto: Alena Adamcová,
Radslavice.

letním období proběhl první
ročník fotosoutěže „Vyfoť Pustiměř“
Soutěž byla vedena elektronicky a byla
rozdělena do dvou částí. První část byla
orientována
na
registraci
fotek.
Zaslat fotografii mohl kdokoliv, soutěže se
tudíž mohli zúčastnit i sousedé z okolních
obcí a měst. V druhé části, která probíhala
celý srpen, byly fotografie zviditelněny na
V

Obrázek 55: 3. místo. Foto: Šárka Trávníčková.

Obrázek 54: Cena kulturní komise Pustiměře. Foto: Petra
Provazníková.

webu a bylo otevřeno hlasování. Snímky
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byly zveřejněny pouze pod čísly, nikoliv pod jmény soutěžících. Výsledky byly
vyhlášeny na Pivním fesťáku, který se konal 14. září 2019 za hasičskou zbrojnicí. Při
této příležitosti byly předány i ceny výhercům.
Velké díky patří Pavlu Polišenskému, který zajistil fotoweb, panu Janu
Koutníčkovi, který do soutěže věnoval poukaz letu nad Pustiměří a v neposlední řadě i
Obci Pustiměř, která zajistila ceny pro 2, 3. a 4. místo. V následujících letech se
můžete těšit na další ročníky fotosoutěže s určitou tématikou. Fotografie je možné si
prohlédnout na stránkách: www.fotosoutezpustimer.eu, výherní snímky budeme moci
zhlédnout i v místní Restauraci Adélka.
Děkujeme všem zúčastněným a výhercům gratulujeme!
1. Monika Jelínková (Poukaz: Let nad Pustiměří)
2. Alena Adamcová (Poukaz k fotografce Janě Musilové)
3. Šárka Trávníčková (Poukaz do Fotolabu)
Cena kulturní komise:
4. Petra Provazníková (Poukaz do Restaurace Adélka)

Focení zdar!
Za kulturní komisi Nikol Trávníčková

Pustiměřské sako
Členové
spolku Freekulin
pro
účastníky
volejbalového
turnaje
s doprovodným
programem pro
návštěvníky
přichystali
kromě soutěže,
do
níž
se
přihlásilo
6
týmů,
spoustu
atrakcí,
například:
skákací
hrad, Obrázek 57: Přihlásilo se 5 týmů. Foto: FB Freekulin.
bumperbally s,
cornhole, maxi jenga, maxi mikádo, mini ping pong, curling. Za vstupné na všechny
atrakce dohromady v hodnotě pouhých 100,- Kč Za tyto peníze mohlo dítě nebo
dospělý využívat po celý den jakoukoliv z nich nebo třeba i odejít a vrátit se. Vítán byl
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každý, kdo má rád sport a obzvláště volejbal. Zajištěno bylo dobré pivo i něco k
snědku.
Co se týče
podmínek
účasti,
v každém
týmu
musely
být
zastoupeny
minimálně dvě ženy
v 6tičlenném týmu
amatérských hráčů.
S sebou měli vzít
hlavně
dobrou
náladu a zápisné,
které bylo použito
na zakoupení cen a
náklady
s
tím
spojené.

Obrázek 58: Boj byl urputný. Foto: FB Freekulin.

Sraz týmů byl v 9:00
za Sokolovnou v Pustiměři.
Od 9:30 proběhla prezentace
mužstev, v 10:00 se začínalo
hrát. Hrálo se na dvou kurtech
s plastovým povrchem na dvě
skupiny 3 a 3 týmy, 1. z obou
skupin automaticky postoupili
do semifinále, mezi druhými a třetími napříč skupinami se pak odehrálo ještě předkolo
playoff o druhé postupující místo. Dobrá nálada provázela účastníky celý den.
V sobotu
7.
prosince 2019 od
19:00 se Freekulin
spojil
s místní
kapelou Jednou týdně
při
pořádání
tradičního vánočního
večírku
v novém
kabátě pod názvem
„AKCA,
JAK
SVIŇA“.
Kromě
skupiny
„Jednou
Účastníci:
1. Freekulin (Pustiměř)
2. LEGEN-wait for it-DARY (Pustiměř)
3. Drtiči - (Olšany u Vyškova)
4. D-Team (Vyškov)
5. Sosáčcí (Vyškov a okolí)
6. Pustiměř ( zatím bez názvu)

týdně“ vystoupily i Obrázek 59: Bumperbally s arénou. Foto: FB Freekulin.
„Dejsi“, která se do naší Sokolovny vrátila po delší době, a „3T Projekt“.
Podle Facebooku Freekulin zpracovala Mgr. Anna Hrozová
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BLEŠÁK PUSTIMĚŘ 2019

Obrázek 60: Prodejců se sešlo kolem 20. Foto: Dagmar Jedličková.

Dne 28. 9. 2019 se od 9:00 do 12:00 hod. za hasičskou zbrojnicí pořádal bleší
trh. Mohli jste přijít prodávat i nakoupit zboží různého druhu. Nejvíce se prodávalo
dětské oblečení, hračky, potřeby pro domácnost a další. Prodejců se sešlo kolem
dvaceti. Prodeje a nákupu se zúčastnili nejen místní obyvatelé, ale také lidé z okolních
vesnic. Součástí akce bylo i občerstvení.
V následujícím roce se bude akce
opakovat a můžete se těšit i na novinky.
Ing. Dagmar Jedličková

Výlet pro děti do Kroměříže
V úterý 29. 10. 2019 pořádalo MC
Pustiměř výlet do Kroměříže. Akce byla určena
pro děti z Pustiměře, které chodí do 1. – 3. třídy.
Letos to byl již druhý výlet pro děti v době
vedlejších prázdnin. Finančně akci podpořilo
MC za výrazného přispění obce Pustiměř.
Zúčastněným MC uhradilo vstup do Muzea
filmových legend, obec uhradila autobus a
velkou část oběda. Rodiče dopláceli jen 100 Kč
(vstup do zrcadlového labyrintu, pojištění, min.
příspěvek na oběd). O děti se starali
dobrovolníci z MC Pustiměř (Jana Červíková, Obrázek 61: Jednou ze zastávek bylo Muzeum
Monika Kurková, Darina Pospíšilová a filmových legend.
Bronislav Kurka), kteří jim věnovali den své Foto: Monika Kurková.
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dovolené, za což jim děkujeme.
Ráno jsme se scházeli již od 6:30 v místní Sokolovně. V 8:30 jsme vyrazili na
cestu. Nejdříve jsme se pobavili v zrcadlovém labyrintu. Děti si vyzkoušely lehčí i
těžší variantu. Potom nás autobus dopravil do Muzea filmových legend. Zde jsme si
prohlédli modely postav z různých filmů. Některé byly i v životní velikosti. Děti
nejvíce zaujala hororová sekce. Měly zde možnost koupit si drobné suvenýry. Po
návratu do Pustiměřejsme poobědvali v místní restauraci Adélka. Děkujeme
zaměstnancům Adélky, že se o tak početnou skupinu tvořenou převážně dětmi,
výborně postarali.
Část dětí odešla po obědě přímo od restaurace domů. Ostatní se ještě přesunuli
do Sokolovny, kde si je rodiče postupně vyzvedávali. Pro děti byl výlet velkým
zážitkem a už nyní plánujeme obdobnou akci pro příští rok (velikonoční prázdniny).
Mgr. Monika Kurková, MC Pustiměř

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
První adventní neděli se v naší obci konalo Rozsvícení vánočního stromu a 3.

Obrázek 63: Následovalo pásmo básniček a písniček v podání dětí z mateřské školky. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 62: Kulturní program při rozsvícení vánočního stromu byl bohatý. Vystoupil školní pěvecký sbor se svými
učitelkami Mgr. Alenou Veselou a Mgr. Janou Trefilíkovou. Foto: Anna Hrozová.
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vánoční jarmark. Vánoční atmosféru vytvořil svými písněmi dětský pěvecký sbor
Motýlek z Vyškova. Následovalo pásmo básniček a písniček v podání dětí z mateřské
školky. Všechny generace pobavil kouzelník Mišuge. Na závěr vystoupily děti místní
základní školy s rozmanitým programem písniček, básniček a tanečků.
Po krátké pauze jsme se přemístili ven k vánočnímu stromu, kde následovalo
vánočně laděné vystoupení, na kterém se podíleli lidé nejen z Pustiměře. Patří jim
velké díky
za úžasnou
atmosféru
při
rozsvícení
vánočního
stromu,
který je letos
plný vloček.
Pan starosta
Mgr.
Vlastimil
Smékal nám
všem popřál
klidné
a Obrázek 65: Děkujeme členům SDH, kteří se postarali o výborné občerstvení po celou dobu programu.
Foto: Anna Hrozová.
pohodové
vánoční dny. Prodejci nabízeli široký sortiment zboží od laskomin až po dekorace z
různých materiálů, čímž se zavděčili snad každému návštěvníkovi. Děti si v dílničkách
vytvořily vánoční věneček a šumivou kouli do koupele. V zimním fotokoutku byla
možnost vyfotit se na památku na tuto akci. Celým svátečním odpolednem nás opět
provázel
moderátor
Petr
Zakopal, kterému
děkujeme
za
velmi
profesionální
přístup. V sále
sokolovny byly
vystaveny
betlémy
výtvarného oboru
ZUŠ
a
před
Sokolovnou jsou
nové postavy v
betlému, za které
moc
děkujeme
Obrázek 64: Účast byla hojná. Foto: Anna Hrozová.
dětem ZUŠ a paní
učitelce Yvoně Lacinové. Žáci základní školy se na výzdobě podíleli svými výkresy se
zimními motivy. Děkujeme členům SDH, kteří se postarali o výborné občerstvení po
celou dobu programu.
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Letošní návštěvnost předčila naše očekávání a už se těšíme na další ročník.
Děkujeme všem, kteří se na konání akce podíleli. Obci Pustiměř patří dík za finanční
podporu, bez které by se tato akce neuskutečnila.
Tuto vánoční akci pro Vás připravil realizační tým MC Pustiměř ve složení Jana
Červíková, Ing. Kateřina Herynková, Simona Horáková, Mgr. Monika Kurková a
Darina Pospíšilová.
Simona Horáková

Adventní kalendář v Pustiměři
Při procházkách spojených s užíváním si sváteční atmosféry, se můžete od 1.
12. 2019 zúčastnit vánoční zábavy "adventní kalendář v Pustiměři". Náplní akce je
hledání všech čísel adventního kalendáře od 1 do 24. Čísla budou rozmístěna

Obrázek 66: První číslo pustiměřského adventního kalendáře se objevilo na Sokolovně při rozsvícení vánočního stromu.
Foto: Dagmar Jedličková.

všemožně po obci, kdy bude ke konkrétnímu datu vystaveno
aktuální číslo, které máte najít.
Číslo 1 adventního kalendáře je vystaveno na sokolovně.
Jeho umístění bylo tematicky spojeno s vánočním jarmarkem a
rozsvícením vánočního stromečku.
Akce potrvá do 31. prosince 2019.
Obrázek 67: Detail prvního
čísla adventního kalendáře v
Pustiměři. Foto: Dagmar
Jedličková.
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Ing. Dagmar Jedličková

Expedice Melice
V sobotu 19. 10. 2019 u příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádalo Muzeum

Vyškovska

komentovanou

archeologickou

procházku

Obrázek 68: Nejprve jsme se zastavili u rotundy sv. Pantaleona. Foto: Anna Hrozová.

s archeoložkou Muzea
Vyškovska
Mgr. Klárou
Rybářovou
a Mgr.
Lubomírem
Vránou
z Muzea
Bučovice s
názvem
Expedice
Melice na
melický
hrad,
vybudovaný
ve
14. století

Obrázek 69: Akce se zúčastnilo více jak 150 lidí všech věkových kategorií. Foto: Anna Hrozová.

Janem VII. Volkem. Historie hradu byla velice krátká. Jako významný církevní
majetek se stal terčem husitů, kteří ho v r. 1423 dobyli. Hrad zpustl a nikdy již nebyl
obnoven.
Vycházka byla plánovaná na dvě hodiny. Diskutovali jsme ale nejen
s archeology celé odpoledne.
Zájem o vycházku předčil všechna očekávání. Výpravy se zúčastnilo přes 150
milovníků historie všech věkových kategorií ze širokého okolí.
Kromě informací o Melickém hradu, jsme nabyli poznatky i o rotundě sv.
Pantaleona.
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Obec Pustiměř připravila účastníkům drobné občerstvení v podobě teplého
nápoje a opékání špekáčků. Nápad s občerstvením vymyslel a zorganizoval Antonín
Grmela ml. S přípravou a organizací na místě mu pomáhal Dušan Holub a s obsluhou
Pavel Schweidler. Všem patří poděkování za jejich ochotu.
Fotografie z akce jsou k dispozici ve fotogalerii místní knihovny:
http://www.zahradycz.com/
Zájemci
o
historii,
kteří
propásli
tuto
archeologickou
výpravu,
mohli
navštívit přednášku
o hradu Melice,
kterou
rovněž
pořádalo Muzeum
Vyškovska,
tentokrát ve svých
prostorách ve středu
Obrázek 70: Na výlet se dostavilo více než 150 lidí. Foto: Nikol Trávníčková.
30. 10. 2019 od 17
hod ve výstavním

Obrázek 71: Na občerstvení si výletníci pochutnali. Foto: Anna Hrozová.

sále v 1. patře vyškovského muzea.
Děkujeme Muzeu Vyškovska za velice pěknou akci.
Nikol trávníčková, kulturní komise,
Mgr. Vlastimil Smékal, Obec Pustiměř, starosta
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PAVOUČCI PUSTIMĚŘ
Od

poloviny

roku

2017 pracuje v naší obci

Obrázek 73: Vítězka Moravského poháru 2018 - Jolana ADÁMKOVÁ. Foto: Jaroslav
Adámek.

nový samostatný spolek
se
zaměřením
na
sportovní lezení, zejména
z řad dětí a mládeže
s názvem
SPOLEK
PUSTIMĚŘSKÝCH
LEZCŮ – PAVOUČCI z.
s. Ten ačkoliv je teprve
v začátcích a do úplné
spokojenosti
zbývá
dořešit ještě řadu úkolů,
začíná se prokazovat, že
zvolená cesta je naprosto
správná.
Navíc
systematická a odborná
práce trenérů začíná nést
své
ovoce
i
po
výkonnostní
stránce.
Důležitým a mnohdy
rozhodujícím
faktorem
pro
bezproblémové
fungování
oddílu
je

pochopení a nezištná
pomoc ze strany
rodičů. Na tomto
místě je nutné zmínit
především Jaroslava
Adámka. Ten se ve
velmi krátké době
zorientoval
jak
v základech
metodiky, tak i v
jištění a v současné
době je již nedílnou
součástí týmu, ať už
při
tréninku,
soustředěních nebo
na závodech. Velký
dík patří samozřejmě Obrázek 72: Jolana se svým velkým lezeckým vzorem Katkou ŠVECOVOU. Foto:
Jaroslav Adámek.
i všem ostatním.
I přesto, že hlavní náplní oddílu je závodní lezení na umělých stěnách,
absolvovali jsme v rámci tréninku i dva výjezdy do skalních oblastí. Tím prvním byla
nedávno otevřená oblast „Gabrielka“ ležící v blízkosti hradu Helfštýna a ve druhé
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polovině srpna jsme zorganizovali lezecké soustředění na Vysočině v oblasti „Čtyři
palice“. Obě akce se mimořádně vydařily a přispěly jak k utužení kolektivu, tak
k získání nových zkušeností.
V závodní činnosti nejvyšším příčkám jednoznačně kraluje závodnice
s nejvýraznějším výkonnostním progresem Jolana Adámková. Tato teprve
jedenáctiletá lezkyně v loňské
sezoně suverénním způsobem
ovládla seriál Moravského
poháru mládeže. Po úvodním
závodě v Příboře, ve kterém
obsadila 3. místo, dokázala
v následujících závodech ve
Vsetíně, Olomouci a Ostravě
zvítězit.
Druhé
místo
z finálového
klání,
které
proběhlo na nové stěně
v Lipníku nad Bečvou, pak
pouze potvrdilo její dominanci
v tomto seriálu.
Pro
letošní
sezónu
zvolila Jolana spolu se svým
trenérem mnohem náročnější
cíle (výzvy) a to prosadit se
v závodech Českého poháru
mládeže U14, kde spolu
soupeří nejlepší závodnice
z celé České republiky. A toto
její odhodlání se ji daří zdárně
naplňovat. Hned při své
premiéře v Olomouci s jistotou
postoupila do finálové osmičky Obrázek 74: Jolana pod dohledem trenéra Jiřího Sedláčka při slanění na
a po spolehlivém výkonu Vysočině. Foto: J. Adámek.
obsadila pátou příčku. Ve druhém závodě ve Zlíně se jí zcela nepovedla úvodní
kvalifikační cesta a tak finále musela zachraňovat až ve druhé, která bývá technicky
náročnější. V této krizové situaci však nezpanikařila, situaci zvládla a postup do finále
si s jistotou pohlídala. Výsledkem pak bylo konečné 6. místo. Třetí díl tohoto seriálu
proběhl v Jablonci nad Nisou. Do dějiště tohoto závodu jsme odcestovali již o den
dříve a vyplatilo se. Jolana naprosto precizně zvládla obě kvalifikační cesty a
z děleného druhého místa postoupila do finále. V něm pak po obrovské bitvě o každý
centimetr stěny obsadila krásné 4. místo a potvrdila, že patří mezi absolutní špičku ve
své kategorii.
Vrcholem letošní sezony pak bylo Mezinárodní mistrovství ČR, které se
uskutečnilo 5. 10. 2019 v Ostravě – Vítkovicích. Na tento vrchol sezony Jolana
načasovala skvělou formu a na její lezení bylo radost se dívat. První cestu dolezla
těsně pod vrchol, druhou dokázala „topovat“ a bylo z toho jasné finále. V nekonečně
dlouhé finálové cestě plné technických pasáží a silových kroků dokázala ještě
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vystupňovat svůj skvělý výkon a zastavil ji až závěrečný výlez před vrcholovou částí
stěny. Odměnou za tento vyzrálý a bezchybný výkon pro ni bylo premiérové umístění
na stupních vítězů a to na 3. místě. Jolana tak dosáhla zatím největšího úspěchu ve své
krátké kariéře a zejména způsob, jakým to dokázala, dává tušit, že v budoucnu o této
talentované závodnici ještě hodně uslyšíme. V pátém finálovém závodě v Jeseníku
potvrdila Jolana příslušnost k absolutní špičce ve své kategorii. Ve dvacetičlenném
startovním poli obsadila nejtěsnějším rozdílem 4. místo a stejné umístění jí patří i
v celkovém pořadí Českého poháru mládeže U14 za rok 2019.
Třešničkou na dortu a úspěšnou tečkou za letošní sezonu byla účast na
mezinárodním závodě PRAGUE COLOR CLIMBING FESTIVAL 2019 na stěně
lezeckého centra Praha – Smíchov. V tomto prestižním podniku Jolana znovu
prokázala svoji lezeckou vyzrálost a zkušenost. V konečném účtování, po osmi
odlezených cestách, z toho bylo 2. místo a další umístění na stupních vítězů v letošní
sezoně.
Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří dokázali nový oddíl podpořit, ať už to
byli rodiče dětí, sponzoři, kteří nám zachovávají přízeň a další. Zvláštní poděkování
pak patří provozovateli brněnské stěny HUDY, kde pochopili naši situaci a dokázali
nám vytvořit ideální podmínky pro bezproblémový výkonnostní růst našich mladých
závodníků.
Jiří Sedláček

Tělovýchovná jednota Pustiměř, z. s. a Rekreační odbor mládeže.
Důležitým článkem TJ spolku je oddíl základního cvičení mládeže a to jak
dívek, tak hochů. Mládež se v tomto oddíle naučí základům všech sportů, jako jsou
kondiční a posilové cvičení, přeskoky na nářadí, cvičení na hrazdě, kruzích, šplh,
míčové hry a jiné. V jarních a podzimních měsících jsou pořádány vyjížďky na kolech,
koupání a branné závody.
Rekreační oddíl je hojně navštěvován mládeží a moc je to baví. Cvičitel
Miroslav Raclavský přesto rád přivítá nové členy. K zápisu je nutné pouze rodné číslo.
Registrační poplatek včetně pojištění je pouze 100 Kč na jeden školní rok. Členové TJ
spolku mnohokrát děkují cvičitelovi Miroslavu Raclavskému za vzornou práci
s mládeží.
Turistický oddíl pracuje pod hlavičkou TJ spolku. Vypomáhá mu v rekreačním
oddíle, v němž se zapojuje do jejich aktivit a podporuje ho jak finančně, tak
programově. Nelze opomenout pravidelné vycházky a víkendové vyjížďky do okolí. V
letošním létě jsme jeli do Jedovnic a na Plumlov lesními cestami.
Turistický oddíl spolupracuje se sportovními oddíly i v rámci okresu.
Účastníme se poznávacích vycházek, navštěvujeme termály, divadla a další aktivity.
Bližší informace podá paní Evženie Judasová.
TJ Pustiměř, z. s. předala na Obec Pustiměř požadavky úprav projektu areálu
fotbalového hřiště s přáním, aby byly zohledněny i ve prospěch dalších skupin
sportovců, nejen fotbalistů. Po několika společných schůzkách Obec představila
v základní organizaci v říjnu 2019 dohodnuté změny projektu. Jak se bude plán
naplňovat, uvidíme. Snad se již nevrátíme k problémům let 70 – 90, či k roku 2006,
v nichž nebyly naše požadavky naplňovány.
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TJ Pustiměř, z. s. děkuje Obci Pustiměř, že již 2 x obdržela finanční
příspěvek pro sportovní mládež. Po dobu 13 let se tak nedělo, proto ještě jednou
děkujeme.
Za TJ Pustiměř, z. s. Evženie Judasová

ODDÍL ZÁJMOVÉHO LEZENÍ 2019
Oddíl zájmového lezení tvoří děti od 4 do 15 roků a ten
slouží převážně ke zvládnutí základů lezeckého sportu a v případě
zájmu pak k osobnímu zlepšování až k lezení závodnímu.
V období r. 2019 tvořilo základnu oddílu s trenérem Ing.
Janem Kuchtíčkem v počtu 14. dětí: Felix HANÁK, Karolína JELÍNKOVÁ, Tobiášek
KARBÁČ,
Karolína
GREPLOVÁ.
Eliška
VYSTAVĚLOVÁ,
Eliška
HARENČÁKOVÁ, Zuzka a Terka KOSTIHOVY, Zdeněk a Magda ŘÍHOVI, Ondra a
Pepa ZAVŘELOVI, Kajka a Anička BRLOHOVY + 3 nové děti: Natálka
OLEJNÍKOVÁ, Janička PLAČKOVÁ a Oskar HANÁK.
Všichni se postupně seznamovali se základy lezeckého sportu i s potřebnými
pomůckami nutnými k bezpečnému lezení. Bezpečnost a její dodržování tu musí být
vždy
jako
základní
záležitost a všechny děti – i
ty nejmenší se jí učí od
začátku. Ty starší, které již
tento sport provozují déle,
si procvičují a zdokonalují
své umění i dovednosti a
mnohdy pomáhají i svým
mladším nováčkům. Pro
velký zájem bylo nutno Obrázek 76: Foto: Jan Kuchtíček.

Obrázek 75: Foto: Soukromý archiv Jana Kuchtíčka.
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proškolit i rodiče dětí. Ti se rádi a úspěšně zapojili do činnosti oddílu, za což je jim
třeba poděkovat. Tak si totiž všichni dokonale zalezou, aniž by museli čekat, jak je
tomu mnohde jinde.

Obrázek 78: Foto: Soukromý archiv Jana Kuchtíčka.

Nedílnou součástí výcviku je seznamování dětí se základním horolezeckým
materiálem. Ti malí jej musí umět rozpoznávat, ti starší pak i dokonale používat a to i

Obrázek 77: : Na lezecké stěně v pustiměrské Sokolovně. Foto: Archiv lezeckého oddílu.

v praktickém výcviku, hlavně při lezení v přírodě ve skalních oblastech. To je totiž
také nedílnou součástí základního výcviku.
V průběhu roku 2019 byly provedeny 2 výjezdy do skalní oblasti cvičné stěny
v Lažánkách u Blanska. Té první se účastnili sourozenci Říhovi a Zavřelovi s panem
Zavřelem, kde si prověřili jak lezení na skále, tak i převazy a slaňování. A o tom, že
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tyto praktiky zvládají dokonale, se ukázalo na dalším výjezdu do této oblasti, kde si již
poradili sami bez trenérského dozoru.
Ve druhé skupině se výjezdu účastnili sourozenci Brlohovi a Kajka Jelínková –

Obrázek 79: Říhovi na feratě Averalu v alpské oblasti dolomitů. Zdroj: Soukromý archiv rodiny Říhovy.

Obrázek 80: Říhovi na feratě Lamo a Farmoton. Zdroj: Soukromý archiv rodiny Říhovy.
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i se svými otci. A tu se opět potvrdila úspěšnost přípravy a všichni včetně pana Jelínka
si osahali a prověřili specifiku skalního lezení v přírodě i s nenadálými problémy. Ke
konci nás „prověřil“ déšť.
Že i v zájmovém lezení a tréninku je možno se účastnit závodů, to si vyzkoušeli
i 3 adepti - Kajka Jelínková, Anka Brlohova a Felix Hanák. Posledně jmenovaný
dopadl nejlíp, když absolvoval celý seriál Moravského poháru, kde skončil v celkovém
hodnocení na 9. místě z 22 závodníků. Dívky vždy absolvovaly jen jeden závod a v
celkovém pořadí tu již nefigurují.

Obrázek 81: Zavřelovi v horské túře zápaních Tater - Roháče. Zdroj: Soukromý archiv rodiny Zavřelovy.

Že se dá poznatků z tréninku v oddíle využít i jinak, to dokazují Zavřelovi i
Říhovi, kteří se na své letní dovolené vypravili do horských oblastí. Zavřelovi do
horské oblasti Západních Tater Roháče a Říhovi do Alp na ferraty v oblasti Cortina
d’Ampezzo – Dolomity, Itálie. Tam se mohli dokonale obeznámit jak s nástrahami
vysokých hor, tak i s nezapomenutelnými zážitky a výhledy. A to je i cílem celého
našeho horolezeckého výcviku a činnosti.
Ing. Jan Kuchtíček

Letos se naposledy konal Moravský pohár, ve kterém soutěžila Lucie Mrázová,
která je aktuálně umístěna na celkovém třetím místě. Nejlépe se jí vydařil závod
v Olomouci a Lipníku nad Bečvou, kde se umístila na krásném 2. místě, méně se jí
dařilo v Ostravě, kde získala 3. Místo, nebo ve Vsetíně, kde byla 6. Náš oddíl se však
může pochlubit i dalšími v budoucnu určitě úspěšnými lezkyněmi jako jsou Adriana
Vítková, Anna Plačková a sestry Anna a Karolína Brlohovy. Tyto lezkyně pilně
trénují, aby se brzy mohli také zúčastnit lezeckých závodů a mohli tak začít sbírat
cenné kovy.
Petr Spáčil st.
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Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
rok 2019 bude za pár dnů minulostí. Ještě před tím, než jsem se dal do psaní,
četl jsem si svůj příspěvek z prosince 2018 a připadlo mi to, jako bych ho psal před pár
týdny… Čas plyne opravdu strašidelnou rychlostí a člověk si to vždycky uvědomí až
před Vánoci, které jsou takovou přirozenou „brzdou“, a až tehdy vám to všechno dojde
... Alespoň já to tak v posledních letech vnímám. Určitě ne pro všechny byl rok 2019
pozitivní, povedený či šťastný. Je mým přáním, abyste tyto neúspěchy, bolesti nebo
trápení překonali co nejdříve, a pokusili se najít opět nové motivace a pozitivní
myšlení.
Dovolte, abych vám jménem všech členů FK Pustiměř, i mých kolegů z výboru
fotbalového klubu, popřál klidné a ničím nerušené Vánoční svátky a do nového roku
2020 hodně zdraví, štěstí a životního optimismu. Zároveň chci poděkovat za přízeň,
kterou fotbalovému klubu vyjadřujete. Velice si toho vážím!
Mějte se hezky.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.

Starší přípravka
zahájila
sezónu
2019/2020 již uprostřed
prázdnin
fotbalovým
kempem. Hráči denně
pilně trénovali i přes
vysoké letní teploty.
Tým
absolvoval
i
několik
přípravných
utkání
s mužstvy

Obrázek 83: Laser game, fotbal kemp léto 2019. Foto: Pavel Holub.

Obrázek 82: fotbalový kemp léto 2019 - nahoře zleva: Trenér. Fyzioterapeutka. Tisková mluvčí. Top
manažer.
Zleva: Ronaldo, Messi, Dybala, Cavanni, Neymar, Votíková, Aubameyang, Hamšík, Griezmann,
Henry. Foto: Pavel Holub.
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Bohdalic a Nezamyslic. Poslední prázdninový den sehrál své první mistrovské utkání
na hřišti Ivanovic na Hané. Výhra 12:3 napověděla, že mužstvo je dobře připraveno.
Dalšími soupeři byly týmy Račic, Chvalkovic na Hané a Vyškova A. Hrálo se
vždy 2x každý s každým, jednou doma a jednou venku. Hráčům se podařilo vyhrát
všechna mistrovská utkání a s přehledem ovládnout skupinu A. 24 bodů a skóre
121:18 zaručují týmu účast v jarní nástavbové části, kde se utkají vítězové všech
skupin v jedné elitní
skupině.
V zimní
přestávce nás čekají
halové turnaje
v Nezamyslicích a
Drnovicích.
V jarní části se
budeme snažit navázat
na podzimní úspěchy.
Kvalitu a odhodlání na
to určitě máme. Jsem
sám velmi zvědav, jak si
tento
parádní
tým
povede
v přímé
konfrontaci
s vítězi
zbývajících skupin.
Obrázek 84: Po výhře 6:2 nad Vyškovem A. Foto: Pavel Holub.
Tým mladší přípravky má za sebou premiérový vstup do soutěžních utkání.
Po ročním trénování se tým mladší přípravky představil v soutěžních utkáních

Obrázek 85: Tým mladší přípravky na jednodenním fotbalovém soustředění v srpnu 2019. Foto: Pavel Holub.

okresního fotbalového
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svazu. V této kategorii nejde až tak o výsledky, ale hlavně o to, aby si děti postupně
zvykaly na konkurenční prostředí, což by je mělo posouvat dopředu.
Konfrontace s ostatními týmy je důležitá jak pro hráče, tak i pro trenéry. Děti
začaly trénovat už dvakrát týdně a v létě absolvovali jednodenní fotbalové soustředění.
Překvapivý byl i velký zájem rodičů, kteří pravidelně navštěvují nejen zápasy, ale
většina z nich nechybí ani na trénincích.
den
sobota
pátek

datum
31.8.2019
6.9.2019

čas
10.00
16.30

utkání
Ivanovice n.H. - Pustiměř
Pustiměř - FKD Drnovice

výsledek
21:5
3:24

středa

11.9.2019

16.30

Pustiměř - Račice

12:3

sobota

14.9.2019

9.30

Vyškov A - Pustiměř

21:2

pátek

20.9.2019

16.30

Pustiměř - Bohdalice

3:7

sobota

28.9.2019

9.00

Račice - Pustiměř

5:6

7

pátek

4.10.2019

16.30

Pustiměř - Ivanovice n.H.

3:15

8
9

pondělí
pátek

14.10.2019
18.10.2019

17.00
16.30

FKD Drnovice - Pustiměř
Pustiměř - Vyškov A

17:0
1:17

kolo
1
2
3

4
5
6

Střelci
Chludil Matěj
Kavečka Jakub
Šírek Vojtěch
Marák Karel
Brunclík Karel
Kavečková Barbora
Emperger Šimon
Pour Martin
Holub Martin

branky
Chludil M. 4, Marák
Kavečka 2, Marák
Marák 3, Brunclík 2,
Chludil M. 4,
Kavečka, Emperger,
Šírek V.
Chludil M. 2
Kavečka, Šírek V.,
Marák
Kavečka 2 (oba z
penalty), Šírek V. 2,
Pour, Holub
Chludil M.,
Emperger, Kavečka
Kavečková

branky
15
10
7
7
2
2
2
1
1
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Podobně jako starší přípravka, byli i jejich
mladší spoluhráči zařazení do nástavbové
jarní části soutěže, kde změří síly
s podobně silnými soupeři ostatních
skupin okresu Vyškov. Příští rok na jaře
tedy budeme hrát dvoukolově s družstvy
Slavkova, Křenovic, Bohdalic a Šaratic.
Do soutěžních zápasů zasáhli tito
hráči: Adam a Matěj Chludilovi, Jakub a
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Obrázek 86: Také se trošku vzdělali v místní "Knihobudce"...
Foto: Pavel Holub.

Vojtěch Šírkovi, Barbora a Jakub Kavečkovi, Šimon Emperger, Martin Holub, Štěpán

Obrázek 87: Na závěr jednodenního fotbalového soustředění zavítaly děti na koupaliště v Dražovicích

Bartoněk, Karel Marák, Karel Brunclík, Tomáš a Ladislav Cahelovi a Martin Pour.

Obrázek 88: V rámci jednodenního fotbalového
soustředění navštívili mladí fotbalisté i hasičskou
stanici ve Vyškově. Foto: Pavel Holub.

Pavel Holub, FKP
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Vystavování králíků v roce 2019
V letošním roce jsme 17. srpna uspořádali výstavu králíků v Pustiměři. Zázemí

Obrázek 89 a 2: Posuzovaní jednotlivých plemen králíků. (foto: autor)

nám poskytlo fotbalové hřiště a počasí nám přálo. Na výstavě bylo možné vidět 56 ks
králíků všech velikostních kategorií a různých plemen, nejen z našich chovů, ale pro
rozšíření a zpestření i z okolních organizací, například z Vyškova, Švábenic, Slavkova,
Milešovic
nebo
Křenovic. Výstava
byla otevřena od
osmi
hodin
a
zároveň
začalo
posuzování zvířat
za
přístupu
veřejnosti.
Během
hodnocení se mohli
vystavovatelé, ale i
návštěvníci
ptát
pana posuzovatele,
na
informace
z oblasti
chovu
králíků. Na závěr
posuzování
se Obrázek 3: Z leva: předseda OO ČSCH Vyškov Ing. František Vlček, Matěj Zbořil, Zdeněk
vybrali
nejlépe Oborný, František Petržela, starosta obce Vlastimil Smejkal, předseda ZO Pustiměř Miroslav
Lamkaš, posuzovatel David Chalupa. (foto: autor)
hodnocení králíci,
kterým
byly
uděleny poháry. Nejlepší samici výstavy měl František Petržela za plemeno
Novozélandský červený a nejlepšího samce vyhrál Matěj Zbořil u plemene Stříbřitý
černý. Nejlepší králík výstavy byl Belgický obr albín chovatele Zdeňka Oborného
z Milešovic.
Celkově byli králici ohodnoceni dobře a věříme, že toto hodnocení pomohlo
chovatelům při výběru kolekcí na další větší výstavy. Ovšem bodové hodnocení
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králíků se může na každé z výstav lišit, vždy záleží zejména na kondici a aktuálním
stavu zvířete.
Z našeho pohledu se výstava velmi vydařila a doufáme, že se nám podaří
zopakovat ji i v dalším roce. Tímto bych chtěl poděkovat obci Pustiměř a všem členům
organizace, kteří se svou spoluprací podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Poděkování za podporu patří i návštěvníkům, kteří na výstavu dorazili.
V druhé polovině roku naši chovatelé navštívili několik výstav. V srpnu se
Matěj Zbořil účastnil výstavy Juvenes Moravia 2019 (jihomoravská krajská výstava
zvířat mladých chovatelů) odtud si dovezl nejlepší ocenění, a to poháry za nejlepší

Obrázek 90: Velkou radost z králíků měly hlavně děti. (foto: autor)

kolekci, samce i samici výstavy. V září byla celostátní výstava mláďat v Přerově, které
se zúčastnilo 5 členů naší organizace. Nejlépe se umístil Miroslav Lamkaš, který získal
titul šampion ČR za samici u
plemene Stříbřitý žlutý. Poslední
výstava
v září
byla
ve
Švábenicích, kde získal čestnou

Obrázek 6: Mladý chovatel Matěj Zbořil s oceněním z výstavy Juvenes
Moravia. (foto: autor)

cenu David Petržela a Miroslav Lamkaš.
Nejlepšího samce výstavy tu měl Matěj Zbořil.
V říjnu se konala okresní výstava v Křenovicích,
kde získal čestnou cenu za samce Miroslav
Lamkaš. Na výstavě v Prostějově získal čestnou
cenu Roman Zbořil a František Petržela, nejlepší
kolekci výstavy měl opět Matěj Zbořil se svými
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Obrázek 7: Předseda ZO Pustiměř Miroslav
Lamkaš s titulem šampion ČR. (foto: autor)

Stříbřitými černými králíky. V listopadu se zúčastnili 2 členové speciální výstavy
plemen v Týništi nad Orlicí, ani z této výstavy s velkou konkurencí nepřijeli
s prázdnou. Miroslav Lamkaš získal pohár za nejlepší samici Stříbřitého žlutého.
Na výstavě ve Slavkově získal čestnou cenu Miroslav Lamkaš. V Lysé nad Labem,
kde se konala celostátní výstava, zastupovali naši organizaci 3 členové. Bylo k vidění
3654 králíků. Rovněž na této výstavě získali naši králíci dobré ohodnocení, ovšem na
pohárové ocenění to ve velké konkurenci nestačilo. Poslední výstava, která nás tento
rok čeká, bude výstava Moravia Brno, konaná v areálu brněnského veletržního
výstaviště, v pavilonu B a to ve dnech 7. a 8. prosince 2019. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat všem členům za vzornou reprezentaci, pogratulovat k dosaženým úspěchům
a zároveň popřát mnoho štěstí do další sezóny. Velké díky patří i obci Pustiměř za
podporu našich aktivit.
Organizace chovatelů přeje občanům Pustiměře hodně štěstí, zdraví a pohody
do nového roku 2020.
Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela

Druhé pololetí roku 2019 ve včelařské organizaci
Připomeňme si některé z akcí, které nejen pro své členy připravila včelařská
organizace ve Vyškově, jejíž členy jsou i pustiměřští včelaři.
V prostorách kina v Ivanovicích, Palackého nám. 796/11 se dne 21. 9. 2019 od
9:00 do 17:00 okresní organizace Českého svazu včelařů z. s., Vyškov pořádala III.
ročník Jarmarku hobby
včelařů.
Připomněla
problematiku chovu včel a
péče včelařů o získávání
včelích produktů, nejen
medu. O zpracování a
využití
včelího
vosku
promluvil Marian Mečiar
ze Slovenska. Návštěvníci
si
mohli
prohlédnout
včelařská
zařízení
a
Obrázek 91: Přítel Pavel Stupárek nás seznámil s historií a provozem včelařské
pomůcky, odlévání svíček
farmy, kterou vybudoval a vede se svým přítelem. Foto: Anna Hrozová.

do forem a mezistěnek a
umění známého řezbáře
Ferryho.
22. 9. 2019 jsme se
zúčastnili v počtu 27 včelařů
a 20 rodinných příslušníků
zájezdu do Olšovce u města
Hranice, na farmu př.
Stupárka. Seznámil nás, jak
se ke včelaření a zpracování
včelích produktů postavil on.
Zavedl nás také do svého

Obrázek 92: Jiří Alán nám zahrál do ouška na svůj saxofon. Foto: Anna
Hrozová.
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malého pivovaru a ukázal nám, jak se v něm vaří pivo a vysvětlil výrobu rozmanitých
likérů. Některé z jeho výrobků jsme si mohli i koupit. V Čechách pod Kosířem jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí z doby, kdy se jezdilo kočáry. A v hasičském muzeu
jsme nahlédli do minulosti hasičské práce. Zájezd zajišťovala dopravní společnost
Mráček. Počasí
nám přálo a celý
zájezd se vydařil.
V sobotu
9. 11. 2019 se od
17.00
hod
uskutečnil
8.
společenský
večer v hotelu
Dukla. Setkání
včelařů a jejich
hostů
zahájila
Marie Alánová. I
letos
byli
oceněni
Obrázek 93:V druhé polovině vystoupila taneční skupina z Ivanovic na Hané, předvedla
zasloužilí
Offenbachův Cancan. Foto. Anna Hrozová.
včelaři. Kulturní
program byl rozdělen na dvě části, v první vystoupili Kryštof Alán s písní „Vínečko
bílé“ poté se k němu připojil jeho bratr Jan a zazpívali píseň od Voskovce a Wericha:
David a Goliáš. Na závěr zahráli se svým otcem „Canon“ od J. S. Bacha. V druhé
polovině vystoupila taneční skupina z Ivanovic na Hané. Předvedla Offenbachův
Cancan a tanečnice souboru LA Putyka předvedla akrobatický tanec z jejich
představení. K tanci a poslechu hrála Panorama I. K. Vyškov, tombola byla opět
bohatá.
Pro rok 2020 ukončilo členství v organizaci 6 včelařů, přijat pro rok 2020 byl
pouze 1, a to z naší obce. Členové výboru se zabývali kvalitou léčiv a trvanlivosti
(speciálně Varidolu) a diskutovali o důvodu tzv. "loupeživosti včel" a prázdných úlů.
Zdravotní referent připomněl, že nařízením státní veterinární správy je stanovena
povinnost 3x opakované fumigace Varidolem,
22. 11. 2019 se uskutečnila poslední letošní odborná přednáška roku. Přítel
Příkazského v KKD Vyškov na téma: Včely a příroda. Přítomní si měli možnost i zde
koupit výrobky z včelích produktů.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

2. pololetí roku 2019 v pustiměřské knihovně
Stejně jako v minulém období činnost knihovny probíhala ve spolupráci se
Čtenářským klubem Crhy a Strachoty v Pustiměři, dobrovolníky a spolupracujícími
organizacemi.
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Děkujeme Zuzance Štroblíkové za přípravu dílniček a spolupráci vůbec,
Simoně Koutníčkové
za keramické kurzy a
sponzoring této akce,
Věrušce Kučerové a
Ing. Jitce Strouhalové
za dílničky, Yvoně
Lacinové za materiál
pro výstavy žáků
ZUŠ, vedení ZŠ a
MŠ,
a
zvláště
učitelkám MŠ za
přípravu
programu
pro besedu s důchodci
Obrázek 94: Adventní věnečky se Zuzankou Štroblíkovou. Foto: Anna Hrozová.
a dárků pro její
účastníky,
vedení
ZUŠ Ivanovice na Hané a učitelům manželům Krejsovým a Aleši Zemanovi za
přípravu koncertu žáků pro besedu s důchodci, MUDr. Blance Chaloupkové za pěknou
přednášku a Danušce Adamcové za preventivně zdravotní konzultace na této besedě a
Divadélku Drak. Obci Pustiměř – celému jejímu vedení děkujeme za materiální i
nemateriální podporu. Činnost knihovny je podrobně uvedena v následující tabulce.
2. pololetí v knihovně:
5. - 9. 8. 2019
13. 8. 2019
21. 8. 2019
26. 9. 2019
17. 10. 2019
19. 10. 2019
24. 10. 2019
24. 10. 2019
31. 10. 2019
4. 11. 2019
7. 11. 2019
07. 11. 2019
20. 11. 2019
21. 11. 2019
27. 11. 2019
2. 12. 2019
4. 12. 2019
11. 12. 2019
18. 12. 2019
19. 12. 2019

Příměstský tábor za hasičskou zbrojnicí na téma Keltové v Pustiměři
Kurs pedigu spolu s Diogenem
Košíčky z pedigu s Věruškou Kučerovou
Tvořivé odpoledne v knihovně na téma kočičky z ponožek
Ježečci se Simonou Koutníčkovou
Sbírání materiálu na podzimní tvoření
Podzimní tvoření se Zuzankou Štroblíkovou
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma zvířátka a stromy
Glazování se Simonou Koutníčkovou
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma příroda
Výstavka keramických výrobků, které jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou
Adventní věnečky se Zuzankou Štroblíkovou:
Rusalka - zájezd do Janáčkova divadla v Brně
Beseda s důchodci
Adventní věnečky na stůl s Ing. Jitkou Strouhalovou
Výstavka na téma V lese na číhané
Vánoční svícínky na stůl s Ing. Jitkou Strouhalovou
Stavění betlému
Loutkové divadlo
Tvoření s koledami
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Také jsme se dobře bavili nebo vzdělávali na akcích dalších organizací v
Pustiměři. Tady je namátkou několik z nich: Pustiměřské sako s Freekulinem a
vánoční besídka s Jednou týdně, chovatelské odpoledne na pustiměřském fotbalovém

Obrázek 95: Na besedě s důchodci MUDr. Blanka Chaloupková přednášela na téma n"Nemoci jater a ledvin". Foto: Anna
Hrozová.

hřišti, Anenská pouť 26 - 28. 7. 2019, fotbalová utkání, letní kino s filmem Bohemian
Rhapsody, noční hasičské závody mládeže v Pustiměři, Pivní fesťák v Pustiměři za
hasičskou zbrojnicí, taneční soutěž vyškovské taneční školy manželů Sedlákových v
naší Sokolovně - již podruhé, cirkusové vystoupení v Sokolovně - škoda jen, že
vystoupení bylo ve všední den - spousta rodin musela kvůli pozdní hodině opustit
představení již o přestávce. Bleší trh za hasičkou, Drakiádu, Muzejní den
Vyškovského muzea na hradě Melicích a následně byla přednáška v Muzeu
Vyškovska, Den kouzel a rozsvěcení dýní, přednáška na téma první pomoci - Mgr.
Šárky Trávníčkové, Čertohrátky a Rozsvícení vánočního stromu.
S dětmi jsme se vrátili 2. 9. 2019 do školy. 11. 11. 2019 v 11 hodin jsme si
připomněli hrdiny všech válek.
Vybavuje se nám také rychlý obětavý zákrok našich hasičů při ošetření památné
lípy u kalvárie a poklizení trosek části tohoto sousoší, po nehodě téhož dne po silné
letní bouřce, potěšily nás překrásné předzahrádky u spousty domů v obci.
Děkuji všem také za včasné dodání textů do Zpravodaje a materiálů do kroniky.
Příjemné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů
Vám všem do nového roku přeje
Mgr. Anna Hrozová.

Občanské fórum OF, organizátor změn ve společnosti před 30 lety
Rok 1989 pomalu končil a málokdo z nás tušil, k jakým převratným událostem
dojde. 17 listopad 1989 se nezapomenutelně zapsal do dějin našich národů. V Praze se
konala v ten den pokojná manifestace studentů k uctění památky úmrtí studenta
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medicíny Jana Opletala.1 Tato byla násilně potlačena příslušníky SNB a vojáky
ministerstva vnitra.
Manifestace přerostla v obrovské mítinky nejprve v Praze a potom v celé
republice. Vláda odstoupila a byla zrušena vedoucí úloha Komunistické strany
Československa ve společnosti.
Něžná revoluce, jak byla nazývána, trvala několik dní a naprosto změnila
situaci v celé zemi. Začala se tvořit Občanská fóra.
V naší obci, tak jako všude, občané sledovali s napětím dění v Praze. Rezolutně
bez rozdílu odsuzovali
brutální
zákrok
proti
studentům
a
kladně
reagovali
na
novou
politickou
situaci.
Postupně se začalo
Občanské fórum tvořit i na
vesnicích, kde byl zatím
klid.
K nám
přijeli
studenti 4. prosince 1989.
Byli z lékařské fakulty
Obrázek 96: Sokolovna, před níž byla první schůzka studentů s občany v prosinci
1989. Foto: Štolfova fotokronika.

Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně2 v Brně. Na malém
společném shromáždění u Sokolovny diskutovali s občany o nové politické situaci.
Další shromáždění OF bylo 29. 12. 1989 v sále Sokolovny, opět za přítomnosti
studentské delegace z Brna. Na této schůzi s občany byly promítány diapozitivy a
videozáznamy z listopadových událostí v Praze. Studenti také odpovídali na dotazy
občanů.
Naše OF mělo v té době 10 členů: pan Jan Koutníček ml., soukromý podnikatel,
Pustiměř č. p. 210, pan Jaroslav Sedlák, stavební technik, Pustiměř č. p. 204, pan Pavel
Smejkal, spojový mechanik, Pustiměřské Prusy č. p. 4, pan Lubomír Greguš, řidič,
Pustiměřské Prusy č. p. 233, pan Jan Pospíšil, důchodce, Pustiměř č. p. 174, pan
Vojtěch Koutníček, ekonom, Pustiměř č. p. 176, pan Vít Pospíšil, důchodce, Pustiměř
č. p. 4, paní Mgr. Alena Voldřichová, lékárnice, Pustiměř č. p. 3, paní Dagmar
Nováková, učitelka MŠ, Pustiměř č. p. 233. Dnes již někteří nejsou mezi námi.
Mluvčím byl František Šmehlík.
Další shromáždění bylo svoláno již z podnětu našeho občanského fóra. Na
tomto zasedání se řešila domácí problematika. Opět byli přítomni studenti z Brna.
Organizátorem těchto shromáždění byla paní Bronislava Hronová a pan
František Šmehlík.
Podle kroniky Blaženy Švarcové zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

1

Jan Opletal (1. ledna 1915 Lhota nad Moravou – 11. listopadu 1939 Praha) byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity,
který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal.
2
Dnes Masarykova univerzita.
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Jak na sametovou revoluci vzpomíná pan Jan Všetula
V době
převratných
změn ve společnosti se pan Jan
Všetula zúčastnil jedné besedy
v pustiměřském pohostinství:
„Hospoda praskala ve švech.
Všichni se chtěli vyjádřit k dění
v Praze.
Někteří
vybízeli,
abychom se postavili proti
němu. Druzí byli opačného
názoru.
Zastánci minulé doby
začali argumentovat tím, co
Obrázek 97: Restaurace Na Hradisku lákala k příjemnému posezení. Foto:
všechno se v obci vybudovalo.
Štolfova fotokronika.
Nakonec se debata stočila
k areálu, který byl vybudován v akci „Z“. „Práce na výstavbě areálu se účastnili
občané naší vesnice. Do restaurace Na Hradisko chodili lidi. Byla to zastávka na
nedělních vycházkách. Víkendové večery při sklence vína a vynikajícím tatarském
bifteku zde byly velice oblíbené. Obsluhoval tam pan Němec, který to zařízení velice
dobře vedl. Ze strany některých zástupců Místního národního výboru se ale
objevovaly nové a nové požadavky, které byly příčinou
toho, že pan Němec restauraci nakonec opustil. Od té doby
celé zařízení jen chátralo a chátralo.“ připomněl všem pan
Všetula. „Lidé začali souhlasně tleskat.“ dodal, „Je to
zneuctění práce, kterou do tohoto zařízení vložili občané
nejen Pustiměře, ale i nejbližších vesnic.
„Ostatních besed jsem se neúčastnil. Přestože jsem
v té době nebyl v Křesťanské lidové straně, přišla paní
Šedovičová s tím, abych je zastupoval v prvních
svobodných volbách.“ vzpomínal. „Bože, vždyť mě nikdo
nezvolí!“ jsem jí na to řekl, „Přimlouval se i nový místní
farář, tehdy Mgr. Josef Beníček, který navštěvoval jednání
stavební komise MNV, v níž jsem pracoval už i v minulém
Obrázek 98: Posezení u vody bylo
volebním období. Nakonec jsem tedy souhlasil.“ Volební
relaxací. Škoda, že je
výsledky pro něj byly velikým překvapením. „Získal jsem příjemnou
jen minulostí. Foto: Štolfova
fotokronika.
nejvíc hlasů. Vůbec jsem to nečekal.“ potvrdil, „Že bych
byl starostou, mě vůbec nenapadlo. Netroufal jsem si.
Neměl jsem zkušenosti s vedením Obce. Zvolen byl tedy pan Miroslav Judas. V roce
1991 se vrátil na své působiště na Střední zemědělské škole ve Vyškově. Po něm jsem
se stal starostou já. S agendou vedení obce pak chodil pan Miroslav Judas pravidelně
pomáhat po pracovní době a ve volném čase.“ kladně hodnotil Jan Všetula.
Zdroj: Rozhovor s panem Janem Všetulou
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Tomáš Josef kardinál Špidlík, SJ
V dubnu to mu bude už 10 let, co nás navždy opustil. Tomáš
Josef kardinál Špidlík, SJ, čestný občan Pustiměře3 „Ex toto corde“
- „Z celého srdce“ bylo heslem jeho životní pouti. Navzdory
hlubokému vzdělání a spoustě zkušeností získaných na cestách po
velké části světa si uchoval vřelé srdce, kterým obdarovával Obrázek 99: Kardilnálský
každého, s kým promlouval, či toho, kdo četl jeho knihy nejen znak Tomáše kardinála
Špidlíka, SJ. Zdroj:
duchovní.
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/w
iki/Tomáš_Špidlík.
3

(17. prosince 1919 Boskovice – 16. dubna 2010 Řím) byl moravský katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál (nebyl však
biskupem). Základní absolvoval školu a gymnázium v rodných Boskovicích. V roce 1938 začal studovat latinu a českou
literaturu na filozofické fakultě v Brně. Po uzavření českých vysokých škol nacisty na podzim 1939 vstoupil 23. září 1940 do
jezuitského noviciátu v Benešově u Prahy. Když i tento obsadili nacisté, pokračoval v letech 1942–1945 ve filozofických
studiích na Velehradě. Zde složil 24. září 1942 řeholní sliby. Příprava byla několikrát přerušena nucenou prací, nařízenou
nejprve německou, pak rumunskou a nakonec ruskou armádou.
Po skončení studií byl Špidlík jmenován prefektem velehradského gymnázia. Vyučoval zde češtinu a ruštinu. V roce 1946
byl poslán na teologická studia do holandského Maastrichtu, kde 22. srpna 1949 přijal kněžské svěcení. V roce 1950 doplnil
svá jezuitská formační studia v italské Florencii. V roce 1951 již bylo zřejmé, že se do vlasti nebude moci vrátit. Byl pozván
ke spolupráci s Vatikánským rozhlasem. V letech 1951–53 tedy pokračoval ve studiích na Papežském orientálním institutu v
Římě a v roce 1955 zde obhájil doktorskou práci Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité russe (Josef
Volokolamský. Kapitola z ruské spirituality) pod vedením jezuity prof. Irenea Hausherra. Od roku 1954 vyučoval jako docent
východní a patristickou teologii v Římě v Papežském orientálním institutu, na Papežské gregoriánské univerzitě a v
karmelitánském institutu Teresianum a hostoval na mnoha evropských i světových univerzitách, mimo jiné v St. Paul ve
Spojených státech, v Indii a v Kinshase (Demokratická republika Kongo). V roce 1961 byl jmenován profesorem. V letech
1951–1989 byl spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Špidlíkovy české páteční promluvy na Radiu
Vatikán byly překládány do mnoha dalších jazyků.
Od roku 1990 přednášel již jako emeritní profesor na Papežském orientálním institutu, a od roku 1991 žil a pracoval v Centro
Ezio Aletti v Římě. V roce 1996 byl Ateliér duchovního umění Centra Aletti pověřen výzdobou papežské kaple
„Redemptoris Mater“ ve Vatikáně (http://www.vatican.va/redemptoris_mater/index.htm), přičemž kardinál Špidlík a P.
Marco Rupnik odpovídali za teologickou a uměleckou koncepci obnovy. Ve stejném roce vzniklo další Centrum Aletti
Velehrad-Roma v Olomouci, jehož součástí je nakladatelství Refugium, které se od svého založení věnuje také kompletnímu
vydání díla Tomáše kardinála Špidlíka. V červenci 1992 navštívil Moravu, předsedal v Pustiměři o sv. Anně Mezinárodnímu
setkání mládeže a týden nato vedl exercicie mladých v Drysicích. V březnu 1995 vedl duchovní cvičení (exercicie) papeže
Jana Pavla II. a římské kurie. 21. října 2003 byl Janem Pavlem II. jmenován kardinálem. Kardinálské kolegium jej vybralo,
aby 18. dubna 2005 v Sixtinské kapli pronesl poslední promluvu ke konkláve před volbou papeže, v níž byl nakonec zvolen
Benedikt XVI.. První exhortaci pronesl Raniero Cantalamessa. Tento zvyk zavedla apoštolská konstituce Universi Dominici
Gregis. Ke kardinálům, kteří budou volit nového papeže, mají promluvit dvě význačné církevní osobnosti o situaci, ve které
se v současnosti církev nachází, a o výzvách, které před ní stojí do budoucna. Vzhledem ke svému věku již Špidlík nebyl
oprávněn papeže volit. Tomáš kardinál Špidlík zemřel v pátek 16. dubna 2010 v 21.00 po delší nemoci v kruhu svých přátel a
spolupracovníků v Římě. Po obřadech v Olomouci a na Velehradě byl 30. dubna 2010 pohřben v bazilice Panny Marie na
Velehradě. V Římě Špidlíka navštívili Alexander Dubček i Václav Havel. 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel za
vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva vyznamenal Řádem T. G. Masaryka. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi
22. listopadu 2003 Špidlíkovi předal nejvyšší vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury a umění. Dle TS ČBK přijal „Zlatou
medaili za zásluhy o kulturu a umění“ 26. listopadu 2003 z rukou italského ministra kultury Giuliana Urbaniho.
16. června 2005 převzal Špidlík v Neapoli první cenu „Corrada Ursiho“ za svůj přínos pro porozumění mezi národy
prostřednictvím médií. U příležitosti 400. výročí narození „Učitele národů“ Jana Ámose Komenského jej 26. července 1992
město Uherský Brod poctilo zlatou medailí Jana Ámose Komenského. Po vydání Opus Magnum (L‘idée russe) roku 1994 mu
francouzské město Troyes udělilo medaili čestného občanství. O knihu projevil osobně zájem i francouzský premiér. 6. srpna
2005 převzal čestné občanství Pustiměře. U příležitosti 600. výročí úmrtí Sergeje Radoněžského (1314–1392) byl v roce
1992 přijat sovětským exprezidentem Michailem Gorbačovem. V roce 1993 byl jmenován čestným členem Společnosti
byzantských studií v Petrohradě. V roce 1997 obdržel dva čestné doktoráty. V květnu od rumunské univerzity v Cluj-Napoca,
která v něm ocenila jednoho z největších znalců východní teologie a spirituality, a v prosinci od teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. V květnu 1999 obdržel čestný doktorát od Karlovy univerzity v Praze. V roce 2002 udělila Česká
biskupská konference Tomáši Špidlíkovi Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Papež Jan Pavel II. jmenoval 21. října
2003 prof. Špidlíka kardinálem. Do svého kardinálského erbu si Špidlík vložil heslo Ex toto corde („Z celého srdce“).
Titulární baziliku Sant’Agata dei Goti převzal 5. února 2004, v den její památky. Jeho promluvy na Radiu Vatikán byly
překládány do mnoha dalších jazyků.
Na jmenovacím glejtu je uvedeno: Obec Pustiměř uděluje Jeho Eminenci Tomáši kardinálu Špidlíkovi, S.J. čestné
občanství při návštěvě Pustiměře u příležitosti žehnání obnovených kulturních památek ve dnech 6. a 7. srpna 2005.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Špidlík
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Ve dnech 6. - 7. srpna 2005 Jeho eminence Tomáš kardinál Špidlík4 přijal
čestné občanství v Pustiměři. A jak viděl svůj vztah k naší vesnici? Nejlépe nám
odpoví on sám: „Ráno jsem uvažoval, co to asi znamená občanství? Od obcování mít styk. Obyčejně se scházejí lidé, kteří mají spolu něco společného. Tak např. pekaři,
umělci a jiní. Občanství to bývají lidé, kteří jsou narozeni na stejném místě, anebo
dlouho a dlouho bydlí. Však víte, že za starých časů, když někdo přišel nový, tak se
jmenoval Novák. A často bylo hned poznat
na řeči, z jaké vesnice pochází. V dnešní době
se miliony a miliony lidí ve světě přesazují. A
já už jsem toho světa také pochodil velice
mnoho. Od Austrálie do Afriky, do Ameriky,
atd. A v Itálii se mě ptají: jste ještě Čech nebo
už jste Ital? … narodil jsem se na Moravě a
pak jsem přijel do jiných zemí a do Itálie, a
říkám: cizina, Itálie, mě neodcizila. Naopak,
dokončila to, co jsem doma začal. A já jsem
vděčný jak Moravě, tak Itálii. Obojí mi
prospívalo. Vždycky tam z toho domova
něco zůstane. … A co já jsem si tu
zachoval? Stále nějakou činnost. Kdy jsem

Obrázek 101: Kardinál Miloslav Vlk s Tomášem
kardinálem Špidlíkem, SJ. Zdroj:
https://brnensky.denik.cz/serialy/tomas-spidlik-kardinalktery-se-nejvic-smal.html

byl 37 let v Nepomucenu, stále
jsem byl ve styku s českými
bohoslovci, kteří stále přicházeli.
Pak jsem mluvil padesát let do
českého rádia ve Vatikáně. Pak
ty české knížky.“ … k otázce o
Významu
Slovanů
řekl:
„Vzpomeňme si na dobu sv.
Cyrila a Metoděje: oni když přišli
do
Říma,
dostali
taková
privilegia, jaká nikdo nikdy
nedostal. A proč? V Římě si
uvědomili, že Slované by mohli
Obrázek 100: Vpravo Tomáš kardinál Špidlík, SJ, s Dr. Josefem
Beníčkem vpravo a dalšími celebrují sobotní večerní mši svatou při
příležitosti jeho jmenování česným občanem Pustiměře. Foto: Anna
Hrozová.

být mostem mezi Východem a
Západem. Svět už byl bohužel
tak rozdělen, že místo, aby byli
mostem, sami se rozdělili na východní a západní. Ale dnes se situace opakuje: proto
slovanská spiritualita a slovanská duchovnost, které jsem se vždycky věnoval, by
mohla být nějakým mostem. A s bývalým předsedou Evropské komise Prodim jsme
otvírali italsko - slovinskou hranici. On mluvil mimo jiné o tom, že teď je třeba dýchat
oběma stranami plic. A já k tomu dodal: musíme mít jedno srdce! A to srdce je na
Moravě. To je tak střed, typický střed. A protože jsem se vždycky věnoval
srovnávacímu studiu na východě a na západě, tak Pustiměř je koneckonců jakoby
4

http://www.pustimer-farnost.cz/foto_obcan.php
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srdce Moravy. Takže já vám za to velice děkuji a jsem hrdý, že jste mne jako Nováka
přijali a že sem mohu mezi vás. …“5
Špidlík byl známý také svým smyslem pro humor. Proslul například výrokem,
že je potřeba dožít se devadesáti let, protože po tomto věku z hlediska statistiky
umírá už jen málo lidí.
Kardinál Miloslav Vlk o Špidlíkovi tvrdil, že je jedním z nejvíce se smějících
kardinálů. „Jeho víra pro něho potřebuje být neustále spojovaná se životem, ať dělá
cokoliv. Nemůže být jen profesorským teoretikem, který rozsévá různá 'moudra', ale
pravda, kterou hlásá, musí být v každé formě osobní, konkrétní,“ řekl Vlk.6 A co o
humoru říká sám Špidlík? „Pro mne je humor přirozenou ochranou proti herezi a všem
druhům fanatizmu. Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako
absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. Humor však to, co se zdá absolutní
relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. …7“
Závěr modlitby: „ Bože, náš Otče, dej, ať jsme naplněni posvátnou bázní před
tvou tváří, aby na zemi sídlila spravedlnost a hojnost pokoje.“ 8 je příkladem jeho
pokory nejen před Bohem. Jeho odkazem pro budoucí mohou být tato jeho slova:
„Dobyvatelé a objevitelé si razí
své nové cesty. Poutníci věků
raději
chodí
po
cestách
vyšlapaných. To proto, že staré
cesty a staří přátelé jsou
nejosvědčenější. Je život člověka
putování, anebo spíše průzkumná
stezka dobyvatele, objevitele
nových obzorů? Žijeme v době
velkých převratů. Proto se nám
zdají tisícileté osvědčené stezky
příliš úzké, nepohodlné, pomalé.
Ale právě proto nás tíží i velká
odpovědnost
za
generace
poutníků, kteří půjdou po nás.
Dnešní vybočení z cesty není jen
chvilková procházka, je to Obrázek 102: Zádušní mše při příležitosti úmrtí Tomáše kardinála
vyšlapávání nového směru. A Špidlíka, SJ v Pustiměři. Foto: Anna Hrozová.
miliony budoucích se nás jednou
zeptají: Kam jste nás zavedli? Jsme si jisti, že jsme neztratili směr a že nezavedeme
zástupy na pouť, kde ponenáhlu odumře naše civilizace, kultura i duchovní hodnoty? 9
Mimo svou episkopální a vzdělávací činnost se věnoval i literární tvorbě:
Duchovní literatuře, Křesťanskému Východu, Jezuitice a dokonce napsal i Pohádky a
knížky pro děti.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová

5

Zdroj: http://www.pustimer-farnost.cz/pdf/spidlik.pdf
Zdroj: https://brnensky.denik.cz/serialy/tomas-spidlik-kardinal-ktery-se-nejvic-smal.html
7
http://www.pustimer-farnost.cz/pdf/spidlik.pdf
8
Více viz: http://www.pustimer-farnost.cz/pdf/spidlik.pdf
9
Po tvých stezkách (1968):
6
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PRÁVNÍ OKÉNKO
Základní právní informace
V posledním vydání zpravodaje jsme se zabývali problematikou převodu nemovitostí,
stávající právní okénko bych tentokráte pojala obecně informativně, neboť se sama
často setkávám s dotazy právě na níže uvedené informace.
DŮLEŽITÉ/ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ ODKAZY
www.justice.cz
Webové stránky, na kterých najdeme mnoho užitečných informací – můžeme zde
nahlédnout do obchodního či insolvenčního rejstříku, zjistit adresy a kontaktní
informace všech soudů a státních zastupitelství v České republice, kontakty na soudní
znalce, tlumočníky a mnoho dalšího.
www.policie.cz
Veškeré informace a kontakty na jednotlivé útvary Policie ČR, dopravní servis,
zpravodajství a zajímavostí je, že na tomto webu najdete rovněž databázi odcizených
vozidel a registračních značek a rovněž tak databázi osob, po nichž se pátrá (hledané a
pohřešované osoby).
www.zakonyprolidi.cz
Texty zákonů on-line.
portal.gov.cz
Aneb „jak na úřad přes internet“ – mnoho informací potřebných pro situace typu
„potřebuji si vyřídit“.
www.czechpoint.cz
Co je to Czechpoint a jak pro nás může být prospěšný? Pomůže nám získat výpis
z Katastru nemovitostí, z obchodního či insolvenčního rejstříku, z bodového
hodnocení řidiče, z Rejstříku trestů apod. Kde všude Czechpoint najdeme a jak pro nás
může být prospěšný, to se dozvíme na těchto internetových stránkách.
VYŠKOV – CO? KDE?
Poradna Sdružení obrany spotřebitelů
Adresa: Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov
Otevírací doba: středa 15:00 – 18:00 hod.
Kontakt na vedoucí poradny: Mgr. Marie Turková, turkova@asociace-sos.cz
Telefon: 605 043 084
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Advokáti ve Vyškově
Ve Vyškově je cca 15 aktivně působících advokátů, kromě Vyškova najdeme advokáty
i v jiných městech. Kompletní seznam všech advokátů včetně jejich kontaktní údajů
a informací o oblastech, na které se specializují, najdete na webových stránkách České
advokátní komory: www.cak.cz.
Notáři ve Vyškově
Ve Vyškově jsou dvě notářské kanceláře:
Notářská kancelář JUDr. Zdeňky Otevřelové
9. května 228/29, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 346 525
Mgr. Jiří Hron, notář
Nádražní 238/7, Město, 682 01 Vyškov
Tel.: 737 124 191
Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
682 01 Vyškov
tel: +420 518 720 111
e-mail: podatelna@osoud.vys.justice.cz
Katastr nemovitostí – územní pracoviště Vyškov
II. odboje 401/1, 682 01 Vyškov
517 324 511
Připravila: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA.

TERMÍNKY PLESŮ V SOKOLOVNĚ

Myslivecký ples
Hasičský ples
Obecní ples

11. ledna 2020
25. ledna 2020
8. února 2020
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Společenská kronika 2019
Narození:
Klaudie Bittnerová

Lara Jašková

Lily Cekulová

Diana Králová

Oliver Dias

Štěpán Málek

Anežka Filáková

Gabriel Navrátil

Viktorie Galitová

Evelin Rosová

Damián Grulich

Adam Ryšánek

Dagmar Hádrová

Mattis Schweidler

Nela Hajtmarová

Eliáš Stoila

Mariana Hodinková

Kristýna Vičanová

Otmar Hudeček

Ema Vlková

Opustili nás:
Martina Cigánková

nar. 1964

Kateřina Rafajová

nar. 1979

Petr Ďuráč

nar. 1980

Marie Smejkalová

nar. 1947

Marie Koutná

nar. 1931

Věra Smékalová

nar. 1929

Vojtěch Koutníček

nar. 1941

Květoslava Snídalová

nar. 1930

Marie Kupková

nar. 1931

Marie Spisarová

nar. 1941

Věra Menšíková

nar. 1925

Vítězslav Vymazal

nar. 1946

Miroslav Močigemba

nar. 1997

Božena Zbořilová

nar. 1940

Ludmila Musilová

nar. 1936
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Naši hasiči ujížděli zasáhnout k nehodě a pádu větve chráněné lípy u Kalvárie na křižovatce u Perželového.
Foto: Anna Hrozová.

Děti tvořily ježečky na tužky se Simonou Koutníčkovou v knihovně. Foto: Anna Hrozová.
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Oprava kanalizace v Pustiměři u Krátkého. Foto: Anna Hrozová

Výstavba zastávky U kříže. Foto: Anna Hrozová.
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