PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
Červenec 2020
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Obrázek 1: Život v obci se nezastavil ani v době karantény COVID-19. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 2 a,b: Sousoší Kalvárie získává pod rukama odborníka svou původní tvář. Foto: Anna Hrozová.
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Vážení spoluobčané,
první pololetí letošního roku bylo negativně
ovlivněno pandemií koronaviru. Ocitli jsme se
v situaci, která tu ještě nebyla a na kterou nebyl
nikdo připraven. Vláda a další instituce zaváděly
nejrůznější opatření omezující naši svobodu,
pomocí nichž se snažili dopad pandemie co
nejvíce utlumit a řešit situaci co nejuvážlivěji.
Chyběl nám společenský život, kontakt
s kamarády, posezení na zahrádce nebo sportovní
aktivity.
Rád bych v této souvislosti pochválil naše občany za zodpovědný přístup ke
krizové situaci, dodržovaní stanovených nařízení, ohleduplnost, solidaritu a aktivitu
v rámci vzájemné pomoci.
Osob, firem a institucí, které si zaslouží poděkování, je však mnohem víc. Chtěl
bych ocenit všechny, kteří jakkoliv pomohli zvládnout tuto nelehkou situaci. Speciální
poděkování patří občanům, kteří našili roušky a podělili se o ně se svými spoluobčany.
Jednalo se o desítky dobrovolníků, kteří buď individuálně, nebo prostřednictvím
pracovníků a zastupitelů Obce distribuovali roušky dalším domácnostem.
Ve spolupráci s místní akční skupinou Hanácký venkov, obecní jednotkou
sboru dobrovolných hasičů a dobrovolníky se nám podařilo zajistit do každé rodiny
dezinfekci.
Důležité bylo, že se podařilo zachovat všechny základní služby v obci. Zde
bych chtěl poděkovat zaměstnancům našich obchodů, restaurace, pošty, obecního
úřadu, ordinace praktické lékařky a dalších provozů, kteří byli ve svém zaměstnání
v kontaktu s velkým počtem osob a podíleli se na zachování chodu služeb v naší obci.
Pochválit bych chtěl i pedagogy naší školy, kteří originálními způsoby
vzdělávali na dálku své žáky a samozřejmě rodiče, kteří se při všech svých starostech
zvládali učit se svými dětmi.
Krizový stav bude mít dopad i na obecní rozpočet. Dle nejaktuálnějších
propočtů přijdeme tento rok asi o 3,5 mil. Kč. Vzhledem k dobré finanční kondici a
výrazným úsporám z předchozích let však neplánujeme škrty v oblasti investičních
akcí a připravované projekty hodláme zrealizovat.
V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele zpevnění polní cesty
neboli cyklotrasy k Marchanickému rybníku a dále směrem do průmyslové zóny na
okraji Vyškova. Na této akci spolupracujeme s městem Vyškovem. Realizace se
předpokládá v průběhu srpna a září.
Zahájeny byly stavební práce na technickém zázemí za hasičskou zbrojnicí.
Cílem akce je zbudování dřevěného přístřešku a rekonstrukce současného skladu a
kůlny za objektem hasičské zbrojnice se změnou užívání na prostory výčepu a
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hygienického zázemí, čímž by mělo dojít k výraznému zlepšení tohoto veřejného
prostoru využívaného širokým spektrem návštěvníků.
Obec obdržela v rámci protipovodňových opatření dotaci ve výši 1.461.342,-Kč
na bezdrátový rozhlas. Výměna amplionů by měla proběhnout koncem letošního a
začátkem příštího roku.
Dále se obci podařilo získat dotaci na stavební opravu hřbitovní zdi ve výši
132.181,-Kč. Oprava se týká havarijního stavu kamenné zdi a pilířů při hlavním
vstupu do areálu hřbitova.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváme i na akci zateplení a výměnu oken
na bytovém domě č. p. 267 na Nivách.
Na stavební povolení čeká rekonstrukce chodníků včetně uložení kabelu
nízkého napětí do země v úseku od obchodu potraviny Hruška až ke státní silnici.
Realizace proběhne na podzim tohoto roku nebo v příštím roce.
Dokončuje se projekt na nové využití bývalé dolní MŠ pro potřeby ZUŠ a
obecní knihovny. Provedeny budou i sadové úpravy v zahradě za touto školkou.
Náročná rekonstrukce je v plánu v příštím roce.
Ve fázi projektování jsou i komplexní úpravy v areálu fotbalových hřišť tak,
aby mohl areál sloužit široké veřejnosti. Určité úpravy by měly být viditelné již tento
rok.
Řadu dalších informací o menších akcích, kterými se postupně snažíme zvelebit
naši obec, si můžete přečíst na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Poslední červencovou neděli se jako každoročně těšíme na svatoanenskou pouť,
která patří díky její duchovní hodnotě založené na dlouholeté tradici mezi
nejproslulejší poutě v regionu. Pro obec je pouť tradičně významnou událostí. K životu
v obci patří jak duchovno s tímto svátkem spojené, tak i setkávání celých rodin a jejich
přátel a užívání si společné zábavy v centru pouťového dění. Organizace pouti by měla
proběhnout stejně jako v minulých letech, tzn. s řadou kolotočů, stánků a zábavy.
Přeji Vám příjemné a hezké léto, pohodovou dovolenou bez nejrůznějších
omezení, dětem a studentům radostné prázdniny strávené nejlépe v přírodě se svými
kamarády a všem příjemné prožití svatoanenské pouti.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta obce Pustiměř
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Pustiměř má nejlepší web v kraji
Dne 19. 6. se uskutečnilo vyhodnocení 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý
erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Diplomy
a

Obrázek 4: Diplom, který zástupci obce převzali na Krajském úřadě. Zdroj: Archiv Obce Pustiměř.

ceny byly předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Jihomoravského

Obrázek 3: Zástupci vyznamenaných obcí. Zdroj: Archiv Obce Pustiměř.

kraje a soutěžícím je předával člen krajské rady pan Radomír Pavlíček.
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Naše obec dosáhla obrovského úspěchu, kdy v
kategorii o nejlepší webové stránky obce obsadila v rámci
Jihomoravského kraje 1. místo a postupuje do kola
celostátního. Celostátní finále proběhne 18. - 19. října
2020 v Hradci Králové.
Poděkování patří všem, kteří o obecní web

Obrázek 6: V době, kdy přebírali diplom, byla v uzavřených
prostorách nutná rouška na obličeji. Zdroj: Archiv Obce Pustiměř.

pečují.

Obrázek
5:
Dagmar
Přikrylová a Mgr. Vlastimil Smékal
převzali Zlatý erb za nejlepší web v
kategorií obcí. Zdroj: Archiv Obce
Pustiměř.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta

Akce realizované v posledních měsících
Vodovodní přípojka na hřbitov a oprava přilehlé komunikace
Pro
účely
zásobování hřbitova
zálivkovou
vodou
byla zbudována v
prosinci 2019 nová
vodovodní přípojka.
Voda do nádrže na
hřbitově byla doposud
dovážena v cisterně
pracovníky obce.
V rámci těchto
prací byla opravena i
místní komunikace, na
které se vlivem kořenů

Obrázek 7: Vodovodní přípojka na hřbitov a oprava přilehlé komunikace.
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z blízkých borovic vytvořily hrboly, které znesnadňovaly řidičům průjezd.

Malé posezení u cesty za vinohradem
Jak víme, tak v roce 2019 se mohli naši občané zapojit do tzv. participativního
rozpočtu, prostřednictvím kterého byly přijímány návrhy občanů na zvelebení obce
pro rok 2020. Následným hlasováním pak bylo vybráno několik projektů k realizaci.
Jedním z vybraných, a tedy chtěných projektů, bylo „Malé posezení u cesty za
vinohradem“ (http://www.utvarimepustimer.eu/Projekty/Male-posezeni.
Při realizaci bylo přistoupeno
k několika drobným změnám oproti
projektu, které však, jak věříme, vedly
spíše ke zdokonalení (např. lavička není
ve tvaru „L“, ale ve tvaru „U“). Umístění
bylo zvoleno tak, aby byl možný přístup,
aby nemuselo být zbytečně káceno a aby
byla zaručena bezpečnost posezení.
Lavička tedy byla postavena mezi dvě
Obrázek 8: Lavička stojí v přírodě mezi dvěma
jabloněmi.
letité jabloně. Posezení je umístěno
v přírodě, což sebou nese pro handicapované horší přístupnost. Věříme však, že si své
příznivce najde.
Děkujeme tímto také navrhovatelce projektu a všem příznivcům za výborný
nápad.
Rozšířený areál zahrady ve školce
Minulý rok byl s místní
farností dohodnut dlouhodobý
pronájem části farské zahrady,
která by měla sloužit našim
nejmenším spoluobčanům. Aby
bylo možné zahradu v celém
komfortu využívat, bylo nutné
vymezit hranici pronajatého
prostoru. Za tímto účelem bylo
v březnu obecními zaměstnanci
v rámci zahrady vybudováno
oplocení.

Obrázek 9: Část farské zahrady slouží našim nejmenším.
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Renovace podlahy v Sokolovně

Obrázek 10: Podlaha v sále sokolovny září novotou.

Vlivem
častého
pořádání akcí byla podlaha
v Sokolovně
do
značné
míry opotřebovaná a to i přes
pečlivou pravidelnou údržbu,
která jí je věnována. Současný
koronavirový stav, kdy je
budova
pro
veřejnost
uzavřena, jsme tedy využili a
podlahu v Sokolovně jsme
v březnu nechali zrestaurovat.

Rekonstrukce oplocení areálu bývalé MŠ
I v čase koronavirové
krize pracujeme na opravách a
zvelebování obecního
majetku. V této souvislosti
byla provedena oprava, resp.
doplnění oplocení v areálu
dnes již bývalé mateřské
školy na č.p. 166. Budova
samotné školky byla současně
provizorně oddělena tak, aby
bylo možné následně provádět Obrázek 11: Renovace plotu areálu bývalé MŠ.
plánované stavební úpravy a současně využívat prostoru vzniklé zahrady širokou
veřejností.
Aby bylo možno celý areál zpřístupnit, je nutné práce na místě dokončit. Zbývá
dodělat prozatímní terénní úpravy, vyřešit statiku torza mlatu a obnovit herní prvky,
které zde zůstaly po
mateřské škole. Současná
situace
nám
však
dokončovací práce do
určité míry komplikuje a
brzdí.
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Po dokončení prací, a především po ukončení vládou nařízených omezujících
opatření, bude areál zahrady zpřístupněn.
Oprava střechy na přístřešku u studánky
Součástí naučné stezky Melice je i

Obrázek 12: Budova bývalé školky byla provizorně oddělena od zbytku areálu.

několik zastavení, jejichž součástí je i altán
u studánky, který byl původně zastřešen
pouze dřevěnými deskami. Vlivem času
došlo k jejich postupné degradaci, a proto
byla v březnu opravena celá střecha včetně
osazení novou krytinou.
Tímto krokem jsme zabezpečili delší
životnost
hojně
využívaného
odpočinkového místa. Veškeré práce
provedli obecní pracovníci, za což jim patří
Obrázek 13: Opravený altánek u studánky.

dík.

Dopravní značení u školy
Z důvodu zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti především
dětí a žáků v lokalitě u základní a
mateřské školy sem byly v květnu
nainstalovány zpomalovací terče a
umístěno
značení
zóny
s dopravním
omezením
–
maximální rychlostí 30 km/h.
Obrázek 14: U školy byly
namontovány
zpomalovací
pruhy.

Obrázek 15: Zpomalovací pruhy
byly
doplněny
dopravním
značením.

Streetball
V průběhu květnové úpravy prostranství před základní
školou byl mimo jiné
demontován poničený
basketbalový,
resp.
streetballový
koš.
Zrenovovali jsme ho
a
opět
umístili,
Obrázek.: Snad se koš na steetball
dočká příznivců tohoto sportu.
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Obrázek 16: Míč na streetball byl zabudován na nové
místo.

tentokrát však na jiném místě, a sice v areálu za obecním úřadem. Od května je koš
zavěšený nad zpevněnou plochou, takže je v současné chvíli, oproti minulosti, kdy pod
ním byl nerovný povrch, plně připravený k užívání. Doufáme, že v novém hávu si
tento sport najde nové příznivce.
Oprava střechy na školní tělocvičně
Vlivem letitosti střechy se na hale tělocvičny uvolnilo oplechování na atice. Při
poryvech větru se nadnášela
hydroizolační folie, kterou je
střecha zakryta, a srážkové vody
zatíkaly přímo do haly. Vzhledem
k uvedenému
byly
v květnu
opraveny odtoky ze střechy, bylo
ukotveno oplechování k atice a
zatížens střešní folie tak, aby
nedocházelo
k jejímu
Obrázek 18: Jeřábem na střechu dotáhli všechen materiál.

vzdouvání. Střecha
tělocvičny
je
v nedobrém stavu a je nutné v blízké
budoucnosti uvažovat o její rekonstrukci.
Celá budova haly je pak v energeticky
nevyhovujícím stavu a je vhodné uvažovat o
celkové
budovy.

rekonstrukci

vnějšího

pláště

Obrázek 17: Byly opraveny odtoky ze střechy, bylo
ukotveno oplechování k atice a došlo k zatížení střešní folie
tak, aby nedocházelo k jejímu vzdouvání.

Hřišťátko u studánky
Jako další projekt v rámci participativního rozpočtu bylo v dubnu vybudováno
„Hřišťátko u studánky“ (http://www.utvarimepustimer.eu/Projekty/Hristatko-ustudanky).
Práce byly provedeny dle
projektu a hřiště by mělo sloužit
našim nejmenším spoluobčanům.
Již v současné chvíli jsme
zaznamenali poškození jednoho z
herních
prvků,
který
bude
v nejbližší době opraven a znovu
umístěn na své místo. Součástí
Obrázek 19: Pohled na hřišťátko ze strany Pustiměře.

hřiště je také nedaleko umístěný provozní řád, kterým jsou stanovena pravidla, jak se
10

Obrázek 20: Hrací prvky na hřišťátku u studánky.

na hřišti chovat. Prosíme tedy, aby byla pravidla dodržována, aby nám hřiště sloužilo
co nejdéle a abychom se v budoucnu za své chování k obecnímu majetku nemuseli
stydět. Děkujeme touto cestou navrhovatelce za nápad a všem hlasujícím za podporu
tohoto projektu, který bezesporu zlepší kvalitu vyžití pro nejmenší v nejbližším okolí
naší obce.
Distribuce dezinfekce
Naše obec získala od místní akční skupiny Hanácký venkov v dubnu dezinfekční
prostředek Anti-COVID vyrobený dle doporučení Světové zdravotnické organizace
(WHO). Je určený na dezinfekci rukou, popř. na dezinfekci ploch jako ochrana před
virovým onemocněním SARS-CoV-2. Dezinfekci obdržel každý občan naší obce v
lahvičce o objemu 100 ml. Plnění lahviček zajistili členové jednotky SDH Pustiměř.
Lahvičky byly prostřednictvím dobrovolníků distribuovány v průběhu sobotního,
předvelikonočního dopoledne dne 11. 4. 2020. Děkujeme obecní hasičské jednotce a
všem dobrovolníkům, kteří se do distribuce zapojili.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta a Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

Oprava polní cesty v malých humnech a u zemědělského družstva
V souvislosti s plánovanou úpravou sportovního areálu u fotbalového hřiště je
nutné se vypořádat s celou řadou úskalí. Jedním z nich bylo, že v rámci areálu byl
z minulosti uložený, z části již vyžilý, asfaltový recyklát, který se tzv. „nehodí do
krámu“. Využití takového materiálu je nasnadě. Byly vytipovány dvě lokality, které
svým stavem neodpovídají provozu, a proto došlo v průběhu měsíce července k opravě
11

cesty v malých humnech a u zemědělského družstva – u Prokopového směrem
k přečerpávací stanici odpadních vod.

Obrázek 21: Oprava cesty v Malých Humnech.

Nově opravené cesty si nekladou za cíl zvýšení provozu, ale spíše opravu

Obrázek 22: Oprava cesty vedoucí kolem Prokopového a nad Podlázním.

stávajících podmínek, kdy při výjezdu v obou lokalitách docházelo k vyvážení bláta až
na krajskou silnici a oběma lokalitami se nedalo v případě dešťů téměř projít.
Mgr. Lukáš Peška
Realizované akce – foto: Vlastimil Smékal a Lukáš Peška.

Sbírka pro Diakonii
Dne 13. 6. 2020 se v prostorách dvora zázemí obecního úřadu na č. p. 101
uskutečnila sbírka pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, jejímž předmětem
činnosti je obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za
12

účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, zejména v
oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného
rozvoje.
O sbírku byl mezi našimi
občany silný zájem, o čemž

Obrázek 24: Pustiměřští věnovali Diakonii Broumov spoustu věcí. Foto:
Lukáš Peška.

svědčí velké množství darovaných věcí. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili a něco nepotřebného
darovali potřebným.

Obrázek 23: Nákladní prostor Avie, byl pomocí
zaplněn až po strop. Foto: Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

Vážení občané Pustiměře,
rád bych se s vámi podělil o zážitky z pořádaných akcí, které pro vás
připravila naše kulturní komise. Bohužel pandemie přerušila veškerý plánovaný
program. Věřím, že druhá polovina roku pro nás bude příznivější. Když není
možné psát o tom, co bylo, bude lepší říci si, co bude.
Vlastně je vždy lepší, že je na co se těšit. Blíží se prázdniny. V polovině
prázdnin se můžete těšit na tradiční pouť. Po loňském vzoru pak pro vás budou
připraveny večerní zábavy v pátek i v sobotu v naší sokolovně. Během léta nás
třikrát navštíví letní kino. Vybrali jsme pro vás pěkné a úspěšné filmy. Věřím, že
se bude líbit.
Na konci léta se pak můžete těšit na druhý ročník pivního fesťáku. Mohu
již nyní prozradit, že to bude velké. Děláme vše proto, aby tato akce byla
úspěšná minimálně tak, jako loni. Zaměříme se ještě více na regionální pivovary
a zapojíme místní kapely. O plánovaných akcích budete informováni na
stránkách obce, na FB a plakáty. Věřím, že se na akcích uvidíme.
Mějte pěkné léto.
Předseda kulturní komise Michael Smejkal
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Koronavirové Velikonoce
V letošním roce museli naši hoši všech věkových skupin opustit
velikonoční
zvyk
pochůzky
s
pomlázkou
vesnicí za děvčaty.
Vypláceli
pouze
svoje
nejbližší
v rámci rodiny, aby
nepřekročili pravidla
karantény a tak
zbytečně
neohrožovali občany
rizikových skupin,
Obrázek 25: Nejen děti musely se svou pomlázkou zůstat doma. Foto: Anna Hrozová.

hlavně naše babičky,

dědečky a chronicky nemocné spoluobčany.
Abychom o velikonoční radost nepřišli docela, objevila se mezi mnohými
soutěžemi a výzvami jedna, která probíhala mezi obcemi a k níž jsme se připojili
i my. Její název zněl: „Zajíců není nikdy dost.“
Cílem této soutěže bylo vyrobit, vystavit a vyfotit co nejvíce zajíců o
velikosti větší než 30 cm. Do této vydařené akce se nakonec zapojilo 79 obcí
z celé České republiky. Pustiměř přitom mezi nimi získala krásné 19. místo.
Z Jihomoravského kraje se zúčastnily i tyto obce: Drysice – 58. místo, Měnín –
43. místo a Račice – Pístovice 63. místo.
V Pustiměři
jsme
vytvořili
neskutečných
91
zajíců,
z nichž
někteří
byli
vystaveni
před
našimi
domy
i
několik týdnů po
Velikonocích. Z toho
je patrné, že zajíci
přinesli
svým
tvůrcům radost a
Obrázek 26: Do vytváření zajíčků se zapojily děti i dospělí. Zdroj: Archiv Zuzany
Štroblíkové.
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rozveselili prostředí posmutnělé obce, kdy jsme mohli domovy opouštět jen
v omezených případech.
Místní soutěž o nejkrásnějšího zajíce vyvrcholí vyhlášením
nejšikovnějšího tvůrce, jenž bude odměněn. Datum a místo zakončení klání
bude kulturní komisí, která akci organizovala, včas oznámeno.
Zuzana Štroblíková

„Z pohádky do pohádky“
První letní dětské stanování 2020 „Z
pohádky do pohádky“ uspořádaly Ivona Skoupá a
Veronika
Zbořilová
v prostorách
zázemí
Fotbalového klubu

Obrázek 29: Pravidelně se všichni měřili,
aby se zjistilo, zda není někdo ohrožen
koronavirem. Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Pustiměř a nejbližším
prostranství.
Dalšími
vedoucími byli Tomáš
Hlobil, Filip Štolfa, Petra
Krejčiříková, Ondřej Nohel,
Lucie Vorethová, Eliška

Obrázek 28: Děti spaly ve velkém stanu. Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Obrázek 27: Tábor začal nástupem v 10.00. Foto: Archiv Ivony
Skoupé.
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Skoupá
a
Dominik
Votava. V ceně za pobyt
bylo zahrnuto stravování
5x denně, které poskytla
restaurace
Adélka
v
Pustiměřských
Prusích,
ubytování
ve
stanu,
odměny, zábava, odměna
pro vedoucí a zdravotnice,
týmové kšiltovky a další
materiál
nutný
pro
naplnění
připraveného

programu.
Děti si vedoucí od rodičů převzali
v pondělí 6. července, v 10.00 zahájili
program tábora. Naučili se táborovou
hymnu a po obědě si zhotovili
táborovou vlajku. Další dny děti hrály
netradiční hry a postupně plnily i úkoly,
směřující k vysvobození princezny, viz
osvobozovací
mapa.
Posledním
splněným záznamem na ní bylo
předvedení loutkového divadla.
Obrázek 32: I když na hřišti není koupaliště o vodu nebyla
nouze. Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Princezna byla osvobozena.
Viz tabulka, program označený
hvězdičkou, byly úkoly, které děti
čekaly na cestě k osvobození
princezny.
Obrázek 33: Děti se soustředily na své úkoly. Foto: Archiv
Ivony Skoupé.

Každý večer byl zakončen táborákem, při

Obrázek 31: Na fotbalovém hřišti nechyběl ani míč. Foto: Archiv Ivony
Skoupé.

Obrázek 30: Vedoucí chystali ve čtvrtek ráno
pro děti občerstvení na výlet. Foto: Archiv
Ivony Skoupé.

němž se s kytarami Jana Kani a Veroniky
Zbořilové děti naučily spoustě nových písniček.
Stanování probíhalo bez komplikací. Jen při dešti ve středu navečer se
ukázalo, že zapůjčený společný stan již není v bezchybné kondici, a proto byly
16

pro jistotu děti evakuovány do prostoru zázemí FKP. Stěhování náladu dětem
ani vedoucím nepokazilo.

Obrázek 35: Déšť děti zahnal do budovy zázemí
FKP. Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Obrázek 34: Označené úkoly vedly k osvobození princezny.
Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Odměnou pořadatelům
byly spokojené tváře dětí,
které si v pátek odnášely

domů spoustu zážitků.

Obrázek 36: Osvobozovací mapa: Foto: Archiv Ivony Skoupé.

Zdroj: Návštěva akce a rozhovory s vedoucími.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Ze života školy
Okresní kolo ve florbalu
Děvčata z 8. a 9. třídy ZŠ se po vítězství v okrskovém kole zúčastnila okresního
kola, které se konalo v Rousínově. Celkem se do okresu probojovalo 5 týmů- ZŠ
Purkyňova, Slavkov, Rousínov a Otnice. Holky 3x zvítězily a jednou těsně prohrály.
Zaslouženě si vybojovaly postup do krajského finále a po ZŠ Slavkov obsadily 2.
místo.
Reprezentovaly nás: Marie Oujezdská, Zuzana Fialová, Kateřina Hořická, Adéla
Gregorová, Lucie Jelínková, Pavla Šebestová, Karina Němcová, Vendula Lasotová,
Darina Kubíčková, Vendula Štraitová.
Všem gratuluji a přeji hodně úspěchů v kraji.
Mgr. Simona Štulová

Recitační soutěž
Ve středu 18. prosince 2019 se uskutečnila tradiční recitační soutěž žáků 2.
stupně. Všichni zúčastnění žáci se na svoje vystoupení zodpovědně připravili, proto
vybrat ty nejlepší, kteří v březnu tohoto roku pojedou reprezentovat naši školu do
okresního kola, nebylo snadné.
Na prvních třech místech se v kategorii 6. – 7. tříd umístili:1. Vojtěch Sekanina,
2. Lucie Mrázová, 3. Jakub Kosnovský. Ve starší kategorii je pořadí následující: 1.
Sára Tichá, 2. Karolína Šťastná, 3. Veronika Turcovská.
Mgr. Kateřina Hrozková

Zábavná vyučování
Jako každý rok, tak i letos od listopadu do ledna proběhla zábavná vyučování
pro předškolní děti MŠ. Součástí prvního zábavného vyučování byla i přednáška pro
rodiče týkající se školní zralosti. Náplní pro děti byl rozvoj matematických představ,
slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky, rytmizace. Děti si zazpívaly, zatančily i
zasportovaly.
Doufáme, že to byl pro děti i rodiče příjemný zážitek a těšíme se na další
setkání.
Mgr. Alena Veselá
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Olympiáda v českém jazyce
V letošním školním kole Olympiády v českém jazyce se utkalo 11 řešitelů. Byli
to: Milena Burešová, Zuzana Fialová, Lukáš Olejník, Klára Kohoutková, Karolína
Šťastná, Lucie Jelínková, Tadeáš Jelínek, Jan Netopil, Sára Tichá, Pavla Šebestová a
Veronika Turcovská.
Jako nejúspěšnější nás v lednovém okresním kole budou reprezentovat Tadeáš a
Milena.
Mgr. Kateřina Hrozková

Preventivní programy pro naše žáky
V letošním školním roce jsme pro naše žáky připravili bloky preventivních
programů. Pátému a šestému ročníku bylo určeno téma šikana, starší ročníky pak
absolvovaly projektové dopoledne věnované problematice závislostí. Díky projektu
byly všechny programy pro žáky zdarma. Organizačně je zaštiťovala společnost Piafa.
Mgr. Kateřina Hrozková, ŠMP

Sportovní vánoční turnaj
Předposlední školní den v roce 2019 se na druhém stupni naší školy uskutečnil
tradiční vánoční turnaj ve florbale. Všechny třídy sestavily své smíšené týmy z dívek a
chlapců a utkaly se v mnohdy velice vypjatých utkáních. Svá družstva podporovaly i
fankluby z nehrajících žáků. Nejvíce byli slyšet fanoušci ze třídy 6. A a ze 7. třídy,

Obrázek 37: Florbalisté 2. stupně. Foto: Lukáš Zahradníček.
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takže jejich vzájemný souboj byl ozdobou čtvrtečního dopoledne. V konečné tabulce
všech výsledků získaly nejvíce bodů (12) třídy 7. a 9., a proto o celkovém vítězi
musely rozhodnout samostatné nájezdy. Hrdinou tohoto vyvrcholení se stal útočník 7.
třídy Vojtěch Sekanina, který první nájezd proměnil. Avšak ani brankář 7. třídy Marek
Pospíšil se nenechal zahanbit a všechny samostatné nájezdy lapil.
Díky těmto individuálním výkonům si zaslouženě vítěznou trofej převzala 7.
třída. Konečné pořadí: 1. místo – 7. tř., 2. místo – 9. tř., 3. místo – 6. A, 4. místo – 8.
A, 5. místo – 8. B a 6. místo – 6. B.
Ing. Lukáš Zahradníček

Jóga pro děti
Když se zeptáte dětí, který předmět je jejich nejoblíbenější, stále ještě velká část
odpoví tělesná výchova. V tomto školním roce mají druháčci jednou měsíčně tělocvik
zpestřený jógou pro děti. Hodinu vede fyzioterapeutka paní Spáčilová (maminka jedné
žákyně). Učí děti zábavnou formou zklidnit se, správně držet tělo, protáhnout a uvolnit
svaly. Děti se na hodinu vždy velmi těší.
Tímto paní Spáčilové děkuji a věřím, že se domluvíme na další spolupráci.
Mgr. Monika Kurková

Okresní kolo v přehazované
Ve středu 22. ledna proběhlo na Základní škole Letní Pole ve Vyškově okresní
kolo v přehazované
žáků 1. stupně. Jako
každoročně
i
tentokrát se soutěže
zúčastnilo družstvo
žáků naší školy.
Konkurence, která
zde na nás čekala,
byla
opravdu
vysoká – celkem 9
škol
z
celého
okresu, z toho 6
přímo z Vyškova.
Obrázek 38: Žáci 1. stupně vyhráli 2. místo v přehazované. Foto: Jiří Bubeník.
Hrací systém byl
každý s každým, na všechny týmy tak čekalo 8 těžkých utkání. Nastalo tak vysilující
dopoledne. Hráči měli minimum času na přestávku či občerstvení. O to víc těší
vynikající přístup všech členů týmu – obrovská bojovnost i nasazení během celého
turnaje. Díky tomu jsme nakonec vybojovali parádní 2. místo.
Výsledek určitě překonal naše očekávání, z Vyškova jsme odjížděli s pocitem
dobře vykonané práce.
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Naši reprezentanti: Michal Valečko, Michal Bárdy, Vendula Knapová, Vojtěch
Turcovský, Šimon Vojáček, Michaela Vrtilová, Ema Smejkalová.
Mgr. Jiří Bubeník

Kytice
Dne 16. 1. jela 7. třída s 6. B do divadla Radost v Brně. Vyrazilo se autobusem
po 1. hodině. Námět bylo divadelní představení Kytice. Jako první zahráli baladu
jménem Vrba. Vrba byla o prokleté ženě, která je přes den zdravá a v noci se mění v
duši stromu. Balada Vodník je o uvězněné dívce v jezeře se svým dítětem a
Vodníkem. Obě balady byly velmi hezké. Zahráli ještě Svatební košili a Zlatý
kolovrat.
Když to shrnu, celé představení bylo moc pěkné a talentovaným hercům se to
povedlo, tak doufám, že si to ostatní užili.

Obrázek 39: Zájezd na představení Kytice do Brna. Foto: Simona Štulová.

Žofie Grundová, 7.tř.

Školní kolo Pythagoriády
Letos jsme se s kolegy, kteří učíme matematiku, rozhodli uspořádat školní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo v úterý 28.1. Tato soutěž je
zaměřená na krátké příklady, které ovšem vyžadují osvojené logické uvažování.
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Vybrali jsme z každé třídy od 5. po 8. ročník nejnadanější žáky, kteří ve své kategorii
podle ročníků během 60 minut řešili 15 logických úloh. Pro postup do okresního kola
bylo nutné dosáhnout minimálně 10 bodů. Tohoto výsledku dosáhli následující žáci:
Jan Špičák (6.A) - 11 bodů, Lukáš Provazník (6.B) - 10 bodů, Jiří Radomil (7.) - 13
bodů, Klára Kohoutková (8.A) - 10 bodů, Veronika Turcovská (8.B) - 10 bodů.
Celkově se školního kola zúčastnilo 19 žáků. Všem děkujeme za účast a
úspěšným žákům přejeme hodně štěstí v okresním kole v březnu.
Ing. Lukáš Zahradníček

Krajské kolo ve florbalu starších dívek
Do krajského kola ve Slavkově si děvčata z 8. a 9. třídy vybojovala účast po
vítězství v okrskovém kole a 2. místu v kole okresním. Do kraje jsme ale nastupovaly
s menším sebevědomím, protože jsme věděly, co nás čeká. Všechny týmy byly
složeny převážně z děvčat, která se věnují florbalu, a proto dosáhnout vítězství bylo
velmi těžké. Přesto naše děvčata zabrala v pravou chvíli a konečné 4. místo z 8 týmů je
pro nás velmi
dobrým
výsledkem. Naše
dobré
umístění
ovlivnila
také
FORTUNA
a
důsledné
plnění
podmínek soutěže.
Za vzornou
reprezentaci školy
děkujeme: Marii
Oujezdské,
Zuzaně Fialové,
Kateřině Hořické,
Obrázek 40: Dívky obsadily 4. místo ve florbale. Foto: Simona Štulová.
Adéle Gregorové,
Lucii Jelínkové, Pavle Šebestové, Karině Němcové, Vendule Lasotové, Darině
Kubíčkové a Vendule Štrajtové.
Mgr. Simona Štulová

Výchovný koncert skupiny Jumping Drums
V pátek 14. 02. 2020 před jarními prázdninami k nám do školy zavítala skupina
Jumping drums se svým bubenickým vystoupením. Vystoupení bylo koncipováno jako
interaktivní. Děti I. i II. stupně si poslechly nejen vtipně podanou teorii a ukázky hry
na různé bicí nástroje, ale také se do bubnování zapojily a vytvořily tak živou kapelu.
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Děti hodnotily vystoupení velmi kladně a na své si přišli i učitelé díky krátké
ukázce relaxační hudby na neobvyklý hudební nástroj handpan.
Mgr. Jana Trefilíková

Na obecním plesu zatančili deváťáci polonézu
Celou choreografii jsme nacvičovali asi 4 měsíce pod vedením paní učitelky
Simony Štulové. Začátky nebyly lehké, ale postupem času jsme tancovali lépe a lépe.
Nakonec jsme zvládli celou polonézu zatančit na hudbu a bez chyby. Přišlo se podívat
hodně lidí a celý ples jsme si užili.
Tancovali: Kateřina Hořická, Matěj Kostiha, Natálie Kuběnská, Daniel Pospíšil,
Adéla Gregorová, Vojtěch Šafář, Lucie Trávníčková, Michal Červík, Barbora
Pittnerová, Jiří Pilát, Zuzana Fialová, Lukáš Votava, Leona Strouhalová, Ondřej
Oprchal, Petra Koudelková, Lukáš Olejník, Pavlína Michálková, Robert Pokiser,
Natálie Drmolová a Dalibor Spáčil.

Obrázek 41: Žáci deváté třídy si pod vedením Mgr. Simony Štulové připravili polonézu na obecní ples. Foto: Adam
Hróza.

Zuzana Fialová, 9. tř.

Lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi
V sobotu 29. 2. se konal první jednodenní lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi do
Červené Vody. Je to lyžařské středisko, které se nachází na Bukové hoře. Z Pustiměře
jsme vyjeli brzy ráno a v 8 hodin jsme byli na místě.
Z autobusu jsme vyndali lyže, lyžáky a helmy a koupili jízdné. Sedačková
lanovka nás vyvezla na kopec. Shora jsme viděli mlhu, která se postupně rozpouštěla,
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jak jsme jeli dolů. Měli jsme na výběr ze dvou sjezdovek – červená, modrá, které se
nakonec spojovaly v jednu. Mohli jsme se kdykoliv najíst v jídelně, která se nacházela
pár metrů od turniketů.
Zpět jsme se vrátili kolem 17. hodiny. Všichni jsme dojeli živí a zdraví a
lyžařský zájezd jsme si náramně užili.
Jitka Radomilová, 4. A a Jiří Radomil, 7. r.

Vynikající řešitel Scio testů
V září se žáci šestých ročníků zúčastnili testů SCIO – z
matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. Z naší školy v testování nejlépe
uspěl Jan Špičák, žák třídy 6. A, který byl oceněn jako nejlepší řešitel testů z
matematiky pro šesté třídy a primy v kraji.
Honzovi za skvělý výsledek gratulujeme.
Mgr. Pavlína Zouharová

Úspěšný řešitel Olympiády v českém jazyce
Jak jsme již zmiňovali v minulém příspěvku, reprezentovat naši školu v
Olympiádě z ČJ měli jet Milena Burešová a Tadeáš Jelínek. Vzhledem k tomu, že
Milena onemocněla, mohl jet jen Tadeáš. Mezi 33 zúčastněnými žáky z celého okresu
vybojoval krásné 12. místo, ke kterému mu srdečně blahopřejeme.
Mgr. Kateřina Hrozková

Divadlo
Dne 1. října se v místní knihovně v Pustiměři začalo zkoušet divadlo, které nese
název – Kuš babo aneb jak u nás ztratil obr hlavu. Vzhledem k tomu, že zde byli i
kluci, tak to částmi byla náročná práce.
Nejdříve jsme si text jen četli a poté jsme zkoušeli kroky, které bychom na pódiu
měli dělat. Po cca dvou až třech měsících zkoušení v knihovně jsme se přesunuli do
pustiměřské Sokolovny. Tam bylo zkoušení ještě více náročné, ale vše jsme skutečně
zvládli.
Dne 22. února jsme hráli pro veřejnost. I když by se nenašel jediný herec, který
by neměl trému, nakonec jsme to zahráli na jedničku s hvězdičkou. Lidé odcházeli
spokojeni. Aby toho nebylo málo, tak jsme hráli ještě v pátek 28. února pro žáky školy
a děti ze školky, kteří se přišli podívat na naše dílo. Podle mě tento den skončil
úspěchem.
Poté, co jsme uklidili kulisy, následoval odchod do restaurace Adélka, kde jsme
si skoro všichni dali hranolky. A jak se říká – do třetice všeho dobrého – budeme hrát
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ještě 18. března pro charitu ve Vyškovské knihovně. Jsem ráda, že jsem zde mohla
hrát a příští rok si to určitě zopakuji, tak nezapomeňte přijít.
Ahoj!
Kateřina Kouřilová, 8.B

Okresní kolo zeměpisné olympiády
V úterý a středu (25., 26. 2. 2020) se naši žáci zúčastnili okresního kola
zeměpisné olympiády. Reprezentovalo nás pět žáků, a to Lukáš Provazník (6.B), Jiří
Radomil a Anna Plačková (7.A), Sára Tichá a Veronika Turcovská (8.B).
Nejlépe
se dařilo Jiřímu Radomilovi, který skončil na krásném 6. místě z celkového počtu 24
zúčastněných v kategorii sedmých ročníků. Bronzová příčka mu utekla o pouhé čtyři
body. Ve starší kategorii se podařilo Veronice Tucovské vybojovat 11. místo z
celkového počtu 30 žáků.
Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy a za skvělé
výsledky.
Mgr. Andrea Fialková

Pěvecká soutěž „Zazpívej, slavíčku!“
V pátek 28. 2. 2020 proběhlo na I. stupni školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej,
slavíčku. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. V první kategorii ve zpěvu soutěžili
žáci 1. až 3. ročníku. V druhé kategorii pak žáci 4. a 5. ročníku. Umístění
v
I.
kategorii:

Obrázek 42: Soutěž "Zazpívej Slavíčku" 2020. Foto: Jana Trefilíková.

1. Lucie Bodrogiová ze 3. A a Štěpán Trefilík z 2. tř.
2. Martin Pour z 1. tř. a Laura Hynková ze 3. A
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3. Klára Dvořáková z 2 tř. a Adéla Ambrozová ze 3. A
Umístění v II. kategorii:
1. Markéta Dobešová ze 4. A a Veronika Klusalová ze 4. B
2. Ema Smejkalová ze 4. B a Eva Pourová ze 4. A
3. Zuzana Kostihová ze 4. B
Všem vítězům gratulujeme. Velká pochvala putuje samozřejmě všem žákům,
kteří se soutěže zúčastnili, našli odvahu a předvedli své umění.
Mgr. Jana Trefilíková a Mgr. Alena Veselá

Sportovní úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích školní rok
2019/2020

Mgr. Jiří Bubeník

Na co se nejvíc těším?
(slohové práce z období karantény žáků 5. třídy)
Už dlouhou dobu nechodím do školy kvůli šíření nákazy koronaviru. Taky se
nemůžu vidět se svými kamarády, navštívit babičku a dědu. A hlavně mi vadí, že k
nám nemůžou přijet moji nevlastní bratři Jery a Bárt. Vím, že někde na světě jsou na
tom děti mnohem hůř než já, proto věřím, že to musíme všechno vydržet a zvládnout,
abychom se brzy zdraví potkali. Nejvíc se těším, až to skončí a uvidím se se svou paní
učitelkou, kamarády a rodinou. Těším se, až k nám přijedou Jery a Bárt, protože si
budeme dlouho povídat, zahrajeme si hru, kterou máme rádi. Také půjdeme spolu ven
– třeba na procházku se psem nebo budeme skákat na trampolíně. Hodně se těším na
výlety s rodinou a možná i na to, jak pojedeme na velkou dovolenou. Letos nám rodiče
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slíbili, že se podíváme do Beskyd. Je toho hodně, na co se těším, tak snad se to
povede.
Charlotte Havlíčková

Na co se nejvíc těším? Kdybyste nám toto zadání slohové práce dala před
měsícem, hned bych věděl, co odpovědět. Řekl bych, že na prázdniny a na to, že budu
mít klid od školy. Ale teď, po téměř měsíčních prázdninách a po všem, co se ve světě
událo, mám úplně jiná přání. Těším se na to, až vědci vynaleznou lék na Covid 19.
Těším se na svět bez roušek. Těším se, až budu moct s celou rodinou oslavit svoje
narozeniny. Těším se, až budu moct jít s kamarády ven. A dokonce se těším i na to, až
začne škola.
Michal Dvořák

Těším se, až skončí koronavirus. Nechci už karanténu, která nám zakazuje
chodit s kamarády ven, do školy a do našich kroužků. Těším se na život bez roušek a
rukavic, protože je mi pod nimi teplo. Budu ráda, když otevřou zase všechny obchody,
restaurace a všechna zaměstnání, co lidem zavřeli. Těším se na jaro, přírodu a vše
kolem, na nově narozená mláďátka, na cestu do školy, na spolužáky a paní učitelky.
Těším se na nové začátky.
Vendula Knapová

A na závěr velmi hezká báseň od Pauly Holkové z 6. A

Koronavirová krize v ZUŠ
Žáci se od začátku roku poctivě připravovali do výuky jak ve výtvarném, tak
hudebním oboru. Koronavirová krize přerušila výuku ve chvíli, kdy žáci s učiteli
připravili pro své rodiče i veřejnost koncert v naší Sokolovně. Výuka od té doby
probíhala dálkově. Po částečném uvolnění protiepidemických opatření se do výuky
vrátilo 90% žáků. Při návratu do školy všichni odevzdali svým učitelům prohlášení o
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bezinfekčnosti a oni si pak své žáky vyzvedávali jednotlivě, aby riziko přenosu
COVID-19 bylo co nejmenší.
Téměř všichni pracovali svědomitě, jen několik žáků se neozvalo. Výuka
probíhala v rouškách, jen „dechaři“ z pochopitelných důvodů museli roušky odkládat.
Na hodiny výtvarného oboru si
děti nosily vlastní pomůcky.
Děkujeme všem učitelům,
že se dětem věnovali i ve
ztížených podmínkách. Podle
nahrávek z mobilního telefonu
radili dětem, jak mají při
cvičená
na
svůj
nástroj
postupovat dál. Výuka hudební
nauky
nebyla
obnovena,
protože nebylo možné zajistit
pro všechny žáky ve třídě
dvoumetrové odstupy.
Obrázek 43: : Výuka žáků naší ZUŠ probíhala v karanténě dálkově, po
Děti byly velmi vstřícné a
uvolnění chodili žáci do výuky v rouškách. Na konci školního roku už
roušky mít nemuseli. Foto: Anna Hrozová.
spokojené, že se mohli vrátit do
normálního procesu.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

SDH
Na
začátku
roku
pokračovala
spolupráce
nejmladších
hasičů
s
Obecní knihovnou
v Pustiměři.
S paní
Věrkou Kučerovou jsme si vyrobili
velikonoční dekorace z pedigu.
Všichni se těšili na novou sezónu
plnou společných tréninků a závodění
s kamarády na celém okrese, ale vládní
usnesení o celostátní karanténě kvůli
pandemii COVID-9 všechno změnilo.
Činnost SDH se omezila jen na nejnutnější
úkony.
Velice jim děkujeme, že
pomohli
Obci
Pustiměř
s distribucí
dezinfekčních roztoků spoluobčanům. Také
některé z členek ušili roušky nejen pro sebe,
ale i pro další obyvatele Pustiměře.
Jakmile povolila protiepidemická
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Obrázek 44: Pustiměřský "Blešák" se stává novou tradicí.

opatření a mohlo se venku
sportovat bez roušky, hasiči
hned začali s tréninkem na
soutěže.
Postupně
se
zapojovaly
všechny
kategorie
závodníků.
Některá SDH již vyhlásila
svá
klání
v náhradních
termínech, která musela
původně kvůli probíhající
pandemii zrušit. Naši hasiči i
hasičky se do nich aktivně
zapojili. Tady máme některé

Obrázek 45: Liga v Topolanech. Foto: Michal Vrba.

z výsledků, které se podařilo
na facebooku:
6. 7. 2020 Kožušany „nočky“
- muži 9. místo v čase 18.95s
- dorostenky 7. místo v
40.94s
6. 7. 2020 Topolany
- muži 17 místo v čase 35.28s
- dorostenky 6. místo v
33.33s
29. 6. 2020 Vřesovice
- dorostenky 5. místo v

Obrázek 46: Vřesovice 2020. Foto: Michal Vrba.

51.51s
Na zpevněné ploše za hasičskou
zbrojnicí proběhl druhý Pustiměřský
blešák. Byla to první akce pro
pustiměřskou veřejnost v době, kdy se
začala uvolňovat protikoronavirová
opatření. Díky tomu účast nebyla
vysoká, přesto proběhl v pohodě a
pořadatelé i účastníci se těší na nové
setkání.

najít

čase

čase

čase

Obrázek 47: 10. dubna stáčeli dezinfekci do lahviček, a
pak ji pomohli distribuovat. Foto: Archiv SDH Pustiměř.

Zdroj: facebook.cz.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Cyklovýlet k biotopu v Otaslavicích
Ve spolupráci obcí Pustiměř, Drysice, Podivice, Radslavice a Zelená Hora se v

Obrázek 48: Na startu v Pustiměři U Domečku. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 49: V Drysicích čekali další účastníci. Foto: Vlastimil Smékal.

sobotu 27. června uskutečnil cyklovýlet ke
koupacímu biotopu v Otaslavicích. Výletu se
zúčastnilo kolem 90 cyklistů, kteří najeli asi 28
km. Zakončení akce proběhlo v Zelené Hoře, kde
bylo připraveno chutné občerstvení včetně
grilované kýty a specialit z udírny, pro děti
skákací hrad a opékaní špekáčků.

Obrázek 50: Cesta vedla i těžkým
terénem. Foto: Vlastimil Smékal.
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Obrázek 52: V otaslavském biotopu na všechny čekalo příjemné koupání. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 51: V Zelené Hoře na všechny čekaly grilované pochoutky, na děti skákací hrad a špekáčky. Foto:
Vlastimil Smékal.

Poděkování patří všem organizátorům a účastníkům výletu. Věříme, že se akce
líbila a plánujeme v obdobných podnicích společně pokračovat.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta
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TJ Pustiměř,z.s.
Rekreační oddíl mládeže.
Důležitým článkem TJ Pustiměř spolku je oddíl základního cvičení
mládeže, a to dívek i hochů.
Mládež se v tomto oddíle naučí základy všech sportů: kondiční a posilové
cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, šplh, míčové hry a jiné. V jarních a v podzimních
měsících probíhají vyjížďky na kolech. Každoročně pořádáme branné závody v
přírodě. Rekreační oddíl mládeže je velice oblíben. Cvičitel Miroslav Raclavský a jeho
mladí pomocníci rádi přivítají nové členy. Nyní má oddíl 45 zaregistrovaných členů,
přesto budeme rádi, když nás bude ještě více. Každoročně se počet mění – starší
odchází a mladší přicházejí. Registrační poplatek je pouze 100 Kč na školní rok,
včetně pojištění. Členové TJ
spolku velice děkují cvičiteli
Miroslavu Raclavskému za
jeho práci s mládeží.
Turistický oddíl
TJ
spolku
s oddílem
rekreačního
cvičení
spolupracuje.
Pořádají
pravidelné vycházky nebo
vyjížďky do okolí. Poslední
akce pro členy TJ byla
připravena v červnu v
Radslavské skále. Nad vodou
byla rozvedena lana, pomocí
nichž se mohli plavci saltem
zhoupnout jako na houpačce a
šup do vody. Děvčata a
chlapci se otužují i celou
zimu. Vodní radovánky si
užívají
každoročně,
je
připraven táboráček i odměny
Obrázek 53: Nově se v malé tělocvičně staví stěna pro nejmladší lezce a pro
za
neobyčejné
výkony
lezení na rychlost. Foto: Archiv TJ Pustiměř, z. s.
otužilců. Při posledním setkání zde v červnu nás přepadla bouřka a kroupy. Děti se v
plavkách ohřívaly u ohně. Všechny zvládaly tuto situaci obdivuhodně. Skláníme se
před jejich vitalitou.
Turistický oddíl spolupracuje s podobnými oddíly i v rámci okresu.
Pořádají společně rozmanité aktivity. Tradicí jsou návštěvy lázní Podhájská buď
jednodenní, nebo se každoročně v březnu scházejí na celý týden. Informace podá
zájemcům p. Evženie Judasová.
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Oddíl lezců pracuje na výtečnou, za což mu děkujeme – viz níže, přesto
bychom rádi přivítali další zájemce o tento sport. Budoucí adepti tohoto sportu se
mohou v malé tělocvičně každé pondělí od 16 hod., podívat na tréninkové hodiny,
zkusit si vylézt na stěnu a eventuálně se přihlásit do oddílu. Výstroj rádi zapůjčíme.
Podmínky chování na stěně a v oddíle vůbec vysvětlí každý z trenérů.
Šampionům oddílu vrcholového lezení Cibulkovým byly pozastaveny
soutěže, proto nyní nemají svůj příspěvek do Zpravodaje.
I pro ostatní úrovně lezců byly soutěže pozastaveny a s tím i spojené
tréninky. Pro náš TJ spolek vznikl prostor, aby byla vybudovaná další část stěny 5 x 9
m, která bude sloužit nejmladším žákům. Ostatní zde budou trénovat lezení „na
rychlost“. TJ spolek si veškeré nemalé náklady hradí ze svých prostředků, včetně
pokrytí podlahy.
O projektu na sportovní areál, který vypracovala Obec se sedmi člennou
komisí spolu s TJ spolkem, nevíme, jak dalece vešel ve známost mezi naše
spoluobčany. V něm náš spolek prosazuje, především, vybudování lehkoatletického
oválu pro školní mládež a různých sportovních hřiští a prvků, které budou sloužit jak
mládeži, tak občanům a ne jenom fotbalistům.
Prozatím se budou stavět hrací prvky pro děti. Na hřišti je již lanovka a
zemní trampolína.
Obec nemá jen za úkol budovat sportoviště. Má i jiné povinnosti, a tak
musíme čekat, kdy a kolik financí se uvolní na tento sportovní areál.
Vážení občané, opakovaně se obracíme na vás mladé, kteří jste se
přistěhovali do obce a chcete sportovat, či vést svoje děti k organizovanému cvičení,
abyste vypomohli jak ve stávajících oddílech, tak i v oddílech nových, které vytvoříme
podle vaší poptávky.
Přijďte mezi nás!
Za TJ Pustiměř,z.s. Evženie Judasová

Činnost přípravky zájmového lezení TJ Pustiměř v 1. pololetí
Počátek roku byl vcelku slibný, pokud se týká zájmu o lezecký sport. Bylo
přijato 7 nových členů - Natálka Adamcová, Ondrášek Hanák, Alenka Tomaštíková,
Terezka Herinková, bratři Honzík a Sebastian Krásných a M. Pintě. Tréninky se slibně
rozeběhly. Zájem nových členů o lezení byl veliký. Ovšem pak přišla ona
koronavirová krize a karanténa, což mělo za následek uzavření stěny, přerušení
tréninků i závodní činnosti. Proto se někteří lezení (lezci z Ivanovic) soustředili na
individuální lezení ve skalních oblastech (Rudice, Lažánky - viz foto).
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Činnost se ve ztížených podmínkách obnovila až po odvolání karantény.
Tréninkové hodiny
jsme rozdělili tak,
aby pokud možno,
vždy byly, z důvodu
omezení
možnosti
šíření
nákazy,
pohromadě
pouze
rodiny, případně aby
lezci trénovali pouze
ve dvojicích.
Vstříc nám vyšla
Obec, když nám dala
možnost trénovat v
průběhu
celého
týdne,
což
nám
velice
pomohlo.
Obrázek 54: V době karantény někteří lezci trénovali na skalách v přírodě. Foto: Archiv TJ
Postupně se vracíme
Pustiměř, z.s.
do normálního tréninkového režimu.
Plně se činnost obnoví až po dokončení
rekonstrukce lezecké stěny, jež právě
probíhá, a to pouze v případě, že se
znovu nezhorší rozšiřování nákazy ve
státě. Jen budoucnost ukáže.
Ing. Jan Kuchtíček, trenér

Obrázek 55: Lezci trénovali na skalách v Rudicích a
Lažánkách. Foto: Archiv TJ Pustiměř, z.s.

Oddíl lezení – starší žákyně
Na konci loňského roku se naše základna rozrostla o nové členy, ať už z řad
lezců či trenérů. V současné době se oddíl pyšní pěti trenéry, a to Petrem a Kateřinou
Spáčilovými, Michalem Šrámkem, Kateřinou Tyityišovou a Martinem Filou. Mezi
nové lezce se přihlásila Viktorie a její mladší sestra Vanesa Kupčíkovy. I když jsou
v oddíle teprve pár měsíců, tak jejich výkony se trénink od tréninku neustále zlepšují.
Letošní horolezecká sezóna je pro nás daleko těžší, nežli tomu bylo v uplynulých
letech, a to z důvodu celosvětové virové situace. To ovšem neznamená, že jsme tvz.
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usnuli na vavřínech. Během asi měsíce, kdy jsme nemohli chodit trénovat na stěnu,
nám bylo umožněno se na chvíli pozastavit a ujasnit si cíle, plánovat do budoucna.
Mohli se zaměřit na vylepšení tréninků lezců.
Na počátku letošního roku jsme dvakrát vyjeli trénovat na větší a modernější

Obrázek 57: Starší žákyně Anna Plačková na
stěně. Foto: Kateřina Spáčilová.

Obrázek 56: Starší žákyně Adriana Vítková při
výstupu. Foto: Kateřina Spáčilová.

stěny, a to do Brna Komárova a na Vertikon Zlín. Na obou stěnách předvedly Anna
Plačková a Adriana Vítková výborné výkony. Tyto horolezecké stěny byly pro obě
děvčata velmi náročné, a to nejen různými stupni obtížnosti, ale především délkou
stěny, která je daleko vyšší, než je ta naše. Tréninky ve Zlíně a v Brně se pozitivně
projevily i v domácím prostředí. Výkony děvčat se opět o další kousek zlepšily.
Po již zmiňované měsíční pauze bylo obtížné se po výkonové stránce vrátit zpět.
Nyní se připravujeme na soustředění na skalách, které proběhne během letních
prázdnin. Děvčata se učí teorii, jak se správně chovat na skalách a jak jednat v krizové
situaci. Na skály se také připravuje naše nová posila pro trénování Michal Šrámek,
který se do oddílu přihlásil minulý rok. Michal už má za sebou i první skály
v Otaslavicích, kde se učil, jak správně jistit a byl také proškolen o pravidlech
bezpečného lezení.
Doufáme, že po prázdninách už budeme moci vyjet na závody a ukázat všem naši
píli a výborné výkony, kterých děvčata po svém poctivém tréninku jistě dosáhnou.
Kateřina Spáčilová, trenérka
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Talentovaná Lucie z Pustiměře
Na pustiměřské lezecké stěně
v oddíle sportovního lezení vyrostl
nový talent Lucie Mrázová. V jeho
barvách v roce 2019 zakončila
sezónu v Ostravě, kde se zúčastnila
závodů Mistrovství ČR v lezení na
rychlost. Tam obsadila 1. místo a
tím se 7. 12. 2019 stala mistryní ČR
v rychlostním lezení. V posledních
měsících úspěšně dokončila sezónu
Moravského poháru, kde vybojovala
celkové třetí místo v pěti závodech.
Rok 2019 byl i rokem
rozloučení se s oddílem TJ Pustiměř.
Od roku 2020 přešla do oddílu

Obrázek 59: V Ostravě získala Lucie 1. místo. Foto: Aleš Mráz.

HO Adrenalin Prostějov, kde si ji
vzal pod svá křídla trenér, který má
velké zkušenosti v lezení nejen z
povolání horské služby ale i ve výuce

Obrázek 58: V Příboře v lezení na obtížnost získala Lucie 1.
místo. Foto: Aleš Mráz.

metodiky lezení metodiky jak v hale na
stěně, tak i v přírodě.
Další úspěchy v tomto roce:
11. 1. Příbor v Moravském poháru obsazení 1. místo (obtížnost).
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Obrázek 60: ŠumpersKýbl - 1 místo v lezení na
obtížnost. Foto: Aleš Mráz.

25. 1. ŠumpersKýbl - obsazení 1. místo
(obtížnost, bouldering, rychlost).
29. 2. Brno HUDY - 1. nominační závod
Český pohár v obtížnosti - obsadila 14. místo z 32
dívek. Palce jí přišel držet i Adam Ondra.

Obrázek 62: Brno Hudy- 14. místo z 32 dívek v
lezení na obtížnost. Podpořil ji i Adam Ondra.
Foto: Aleš Mráz.

27.
obsazení

6. Česká Třebová 1. místo (obtížnost,

Obrázek 61: Česká Třebová - 1. místo v lezení na obtížnost. Foto: Aleš
Mráz.

Obrázek 63: Lucie na stěně. Foto: Aleš Mráz.
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bouldering, rychlost).

Obrázek 64: Lucie na stěně. Foto: Aleš Mráz.

V době karantény COVID - 19 se připravovala na závody, které ji čekají po
prázdninách.
Z uvedených dat vidíme, že se Lucie pod vedením nového trenéra dále zlepšuje.
V dnešní době o výsledcích závodníků rozhodují nejen schopnosti samotného
soutěžícího, ale i pohodové zázemí a vhodné vybavení. Aby se Lucie mohla dále
rozvíjet, uvítala by podporu sponzorů. Budeme vděční za každý příspěvek.
Sportu zdar! Lezení Zvlášť!
Zdroj: Rozhovor s rodiči Martinou a Alešem Mrázovými.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Fotbalový klub Pustiměř
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
ani náš fotbalový klub se nevyhnul následkům pandemie koronaviru, a tak celá
jarní část fotbalové sezony byla nečekaně zrušena. Ukázalo se, jak nepředvídatelná je
realita života a že se mohou stát věci, které by nikoho z nás ani ve snu nenapadly…
Hned po uvolnění vládních nařízení se však všechna družstva zapojila do tréninkového
procesu a bylo evidentní, jak moc trenérům jejich svěřenci chyběli. Družstva přípravek
i „A“ mužstvo dospělých si zápasové manko kompenzovali alespoň účastí na
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turnajích. Mladší a starší přípravka se zúčastnila turnaje v Heršpicích a muži zavítali
na fotbalový turnaj do Hoštic-Heroltic.
V FK Pustiměř jsme tento čas využili k rekonstrukci dřevěné pergoly, kde nám
truhlářská firma Vladislava Zbořila vyrobila posuvné dveře a okenní stěnu, což opět
zútulnilo zázemí pro naše fanoušky a příznivce. Moc děkuji Vladislavu a Martinu
Zbořilovým, a také Vladimíru Konečnému, který se na rekonstrukci podílel. Náklady

Obrázek 65: Družstvo mladší přípravky se 31. května zúčastnilo fotbalového turnaje v Heršpicích. Zdroj: Archiv FKP.

na rekonstrukci uhradila Obec Pustiměř, takže dík patří i jejím představitelům.
Zrušená sezóna měla také vliv na kvalitu trávníku hlavního hřiště, které patří
k nejhezčím na našem okrese. I zde musím opět poděkovat Vladimíru Konečnému,
který na hřiště nedá dopustit a svědomitě se o jeho povrch už několik dlouhých let
stará.
Zatímco stavění Máje spadalo svým stanoveným termínem do období striktních
vládních omezení a snad poprvé v historii stavělo Máj pouze 11 „vyvolených“, jeho
kácení už jsme si nemohli nechat jen sami pro sebe… Díky krásnému počasí, ale i díky
vám spoluobčanům, se nám podařilo uspořádat další skvělou společenskou akci.
Hodnotím tak zejména z následných reakcí účastníků, kteří si akci pochvalovali a
nenechali si ji ujít. Všem moc děkujeme za účast, podporu a projevenou pospolitost.
Děkuji i všem organizátorům, kteří se na akci podíleli.
Zdá se, že se rýsuje i konečná podoba nového sportovního areálu, na kterém už
téměř tři měsíce pracuje zvolená pracovní skupina zastupitelů a zástupců místních
sportovních spolků, spolu s Miroslavem Rozehnalem, který na základě jejich
připomínek zpracovává projektovou dokumentaci. Chci doufat, že se vše chýlí ke
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zdárnému konci, že co nevidět budou zahájeny práce na jednotlivých etapách a
následně že pak budeme moci volně tento sportovní areál využívat. V této souvislosti

Obrázek 66: Družstvo starší přípravky se 31. května také zúčastnilo fotbalového turnaje v Heršpicích. Zdroj: Archiv FKP.

chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podílejí, či podíleli.
Nová fotbalová sezóna začíná v polovině srpna, kterou svými zápasy zahajuje
„A“ mužstvo dospělých. Ostatní se přidají postupně, v průběhu dalších týdnů. Budeme
se opět těšit na vaši návštěvu.
Na závěr mi dovolte, abych vám jménem všech členů FK Pustiměř i mých
kolegů z výboru fotbalového klubu, popřál pohodovou Pouť, krásnou dovolenou a co
nejdelší léto. Užijte si to!
Zároveň chci tradičně poděkovat za přízeň, kterou fotbalovému klubu
vyjadřujete. Velice si toho vážím a myslím, že mluvím i za všechny své kolegy a členy
FK Pustiměř.
Mějte se hezky.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř, z.s.
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Chovatelské okénko
Ať už máte jednoho králíka doma v pokoji v malé kleci nebo jich máte více
venku v králíkárně, jedním z hlavních vlivů na jejich pozitivní chov je určitě krmivo.
Rozlišujeme krmiva jadrná a objemná. První skupina, tedy krmiva jadrná mají nízký
podíl vody, vysoký obsah sušiny a jsou bohatá na živiny. Patří sem obiloviny,
luštěniny a olejniny. U králíku jde především o oves a ječmen. Slouží k doplnění těch
živin, které nejsou dodány objemnými krmivy. Jádro zabezpečuje králíkům správný
vývin, růst a dobrou fyzickou a zdravotní kondici. Druhou skupinu můžeme rozdělit
ještě na krmiva objemná šťavnatá nebo suchá. Šťavnatá objemná krmiva jsou
zastoupena zelenou pící (jetelovinami a trávami) a okopaninami. Suchá objemná
krmiva potom především senem
a slámou. Obsahují dostatečné
množství
vlákniny,
mají
dietetické účinky a tím pádem
přispívají ke správné funkci
trávicího ústrojí. Seno by mělo
tvořit většinu potravy králíka a
zvířata by ho měla mít vždy
k dispozici. Seno podporuje
peristaltiku střev a udržuje jejich
mikrobakteriologickou
rovnováhu. Navíc králík musí
seno déle přežvykovat, čímž si
obrušuje zuby. Další složkou krmiva mohou být granule. Ty jsou kompletní krmnou
směsí, která slouží jako hlavní zdroj potravy a není potřeba dodávat jiné krmení kromě
sena. U dospělých králíků ovšem granule často vedou ke ztučnění, proto je vhodnější
krmit obilovinami. V neposlední
řadě je důležitou složkou
každodenní krmné dávky voda,
kterou by měla mít zvířata
v neomezeném množství a měla
by být každý den vyměněna.
Poslední měsíc roku 2019
měli naši chovatelé velký úspěch
na výstavě s mezinárodní účastí
Moravia Brno.
Matěj Zbořil
získal titul šampiona a mistra na
plemeno Stříbřitý černý a měl i
nejlepší kolekci celé výstavy.
David Petržela získal čestnou Obrázek 67: Objemná krmiva – seno a sláma. Jadrná krmiva – granule a
Obrázek 68: Každodenní dávka vody a krmiva. (foto: autor).

oves. (foto: autor).
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cenu

na

samici
plemene
Novozélandského
červeného.
Na
této výstavě naše
organizace
pomáhá
i
s přípravou
a
posuzováním
králíků. V lednu
jsme se účastnili
stolního
posuzovaní
ve
Slavkově u Brna a
v únoru se naši tři
členové zúčastnili
výstavy
v Kojetíně.
Při
vyhodnocení minulé chovatelské sezóny v rámci okresu jsme byli třetí v počtu
registrovaných zvířat, v pořadí za Bučovicemi a Slavkovem u Brna. Nejlepší mladým
chovatelem okresu Vyškov se z téměř 40 mladých chovatelů stal Matěj Zbořil.
Závěrem bych jménem organizace rád pozval všechny, kteří mají rádi zvířata
nebo se více zajímají o jejich chov na již třetí chovatelské setkání, kde proběhne stolní
hodnocení králíků s malou výstavou.
Obrázek 69: Členové ZO ČSCH Pustiměř (zleva) František Petržela, Matěj Zbořil a Roman
Zbořil na výstavě Moravia Brno. (foto: autor).

STOLNÍ HODNOCENÍ A VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
15. srpna 2020
Areál fotbalového hřiště Pustiměř
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Vstupné zdarma
Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela

Ze života včelařské organizace
V letošním roce začíná nové volební období naší včelařské organizace. Její
program v minulých pěti letech řídil výbor OO: předseda Ivo Peloušek v roce 2017
vystřídal ve funkci Stanislava Vaška, jednatel Jan Alán, pokladní Emília
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Brunclíková, zdravotní referenti Jaroslav Matuška a Milan Topor, vedoucí včelařského
kroužku Štefan Ondák, členové Jaroslav Vrtílek a Iveta Vašková a kontrolní komise:
předsedkyně Marie Vojtková, členové Marie Facková, Václav Kratochvil a Ilona
Vojdulová ukončily v tomto složení svou činnost.
Pro příští volební období členové navrhli, aby nový výbor volený na roky 20202025 byl šestičlenný a kontrolní komise tříčlenná. Aby byla členská schůze

Obrázek 70: Dlouholetý jednatel OO Jan Alán děkuje své spolupracovnici účetní Emilii Brunclíkové za
dlouholetou spolupráci. Foto: Anna Hrozová.

usnášeníschopná, bude třeba účasti minimálně 60 členů organizace.
Výroční členská schůze z.s. ZO Vyškov se konala 1. února 2020 v hotelu Dukla
Vyškov. Předseda mandátové komise př. Vrtílek potvrdil, že bylo přítomno 74 členů a
2 hosté, a tak byla schůze usnášeníschopná.
Předně jsme uctili památku členů zesnulých v minulém roce.
Vyslechli jsme zhodnocení pracovního a hospodářského roku 2019 i celého
volebního období 2015-2020, zprávu zdravotního referenta, vedoucího kroužku a
zpráva kontrolní komise. Následovalo předání členských průkazů novým členům.
Předseda OO Ing. Peloušek nás seznámil s plánem činnosti, rozpočtem na rok 2020 a
změnami ve stanovách ČSV pro roky 2020-2025. Věnovali jsme se problematice
vysokého úhynu včelstev v naší oblasti a možnostem zlepšení ochrany včelstev
v příštím roce.
Výbor nesouhlasil s klíčem pro účast delegátů na okresní konferenci
předloženým okresní organizací ČSV a dal k posouzení svůj návrh na vyslání 5
delegátů, z toho 2 do jejího výboru.
44

Následovala volba výboru, kontrolní komise a důvěrníků. Byl navržen
šestičlenný výbor, tříčlenná kontrolní komise a 11
důvěrníků.
V diskuzi účastníci vyjádřili výhrady k práci
Výzkumného ústavu včelařství Dol.
Na závěr předseda poděkoval členům, kteří
končí ve výboru, za jejich obětavou práci v jejich
aktivním funkčním období.
O přestávce nám přítel Petr Kadidlo představil
pomůcky na léčení varroazy pomocí metody
hypertermie, která využívá rozdílu v tepelné

Obrázek 71: Varroa destructor - Kleštík
zhoubný. Zdroj: www.wikipedie.cz.

odolnosti roztoče Varroa destructor
(Kleštík zhoubný nebo Kleštík včelí) a
jejího hostitele
larev včely
medonosné. Nevýhodou pro běžného
drobného včelaře je vysoká pořizovací
cena. Firma Alveare s.r.o., která má
výhradní zastoupení pro Českou
republiku
sice
nabízí
možnost
zapůjčení zařízení, ale to neřeší otázku
využití
této
metody
drobnými
chovateli plošně.
Diskuze včelařů pokračovala
v drobných
skupinkách
i
při
občerstvení, kterým byla schůze
zakončena.
Následující den zahájil svou Obrázek 72: Tepelné ošetření včelstev.
činnost nový výbor naší oblastní
organizace volbou svých členů do jednotlivých funkcí.
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Předsedou se stal Ivo Peloušek, místopředsedou Lukáš Hrda, jednatelem Štefan
Ondák, účetní Zuzana Schutcová, zdravotním referentem Milan Topor a členkou
výboru Iveta Vašková.
Podle „Plánu činnosti
na
rok
2020“
schváleného výroční
členskou
schůzí
předchozího
dne
projednali změnu sídla
spolku, seznámili se
zdravotním
stavem
včelstev na základě
výsledků laboratorních
rozborů na varroázu a
stanovením
dalšího
Obrázek 73: Přítel Ing. Ivo Peloušek poděkoval dlouholetým členům výboru organizace: postupu pro ošetření
Janu Alánovi, Marii Fackové, Emílii Brunclíkové a Jaroslavu Matuškovi (na fotografii)
včelstev,
připravili
za obětavou práci. Foto: Anna Hrozová.
zájezd na včelařskou výstavu do Ostravy, předseda zajistil aktualizaci ve spolkovém
rejstříku a v CISu, zřídil účet spolku (ve FIO Bance.), jednatel a účetní převzali
dokumentaci od svých předchůdců. Zdravotní referent spolu s ostatními členy výboru
zajistil léčivo M1-AR pro nátěr plodu celkem 15 lahviček, důvěrníci zajistili ošetření
včelstev nátěrem plodu na svých úsecích. Zamýšleli se i zlepšením postupu léčby, aby
se předešlo tak výrazným ztrátám včelstev úhynem, jako tomu bylo minulou zimu.
Pro Pustiměř se stal důvěrníkem přítel Ladislav Uhlíř pro obě části obce.
Zájezd na včelařskou výstavu v Ostravě byl z důvodu malého zájmu zrušen.
Zdroj: http://www.vcelari-zo-vyskov.cz/ a výroční členská schůze ČSV.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Ze života včel
V poslední době se hodně mluví o virových onemocněních (covid 19). I u včel,
stejně jako u všeho živého, jsou viry velmi nebezpečné.
Díky institutu CEITEC Masarykovy univerzity Brno víme, jak je utvářena
struktura těchto nepatrných organizmů až na úroveň atomů. Sledovali také jejich
chování při napadání buněk. Tyto znalosti jsou velice užitečné při řešení nových
problémů v chovu včely medonosné.
Jednou z příčin vymírání včelstev jsou právě virové infekce. V současnosti je
známo 25 druhů virů způsobujících onemocnění včel. Mezi nejdůležitější skupiny patří
flaviry a dicistroviry.
Viry nejsou schopny se samostatně rozmnožovat. K tomu využívají hostitelskou
buňku, do níž proniknou a přinutí ji, aby sama reprodukovala genetickou informaci
viru. Přestává tak obyčejně plnit svoji základní funkci, a když viry spotřebují všechen
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její materiál, naruší její membránu a vyplaví se ven. Tak se dostávají k dalším buňkám
a celý proces se opakuje, dokud se organizmus s virózou nevyrovná nebo jí
nepodlehne.
Právě virózy působí u včel závažná onemocnění. Například deformace křídel.
Virus má negativní vliv i na orientaci včel, navigaci a prostorovou paměť.
Kromě potravy jsou virózy přenášeny i klíšťaty typu varroa destructor,1 která
se přisají na včelí hruď2. Jakmile se roztoč nasaje a odpadne, vzniká na ní rána, která
se již nezacelí, a tím umožní proniknout infekci do těla včely.

Obrázek 74: Pohled ze tří stran na v Hamburku odchycený exemplář Sršně asijské. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Pro včelaře je důležité dodržovat základy hygieny, to znamená dezinfikovat úly
před osazením včelami a častá výměna díla. Ke zdraví včel také přispívá bohatá
skladba potravy, která ovšem je v současnosti omezena způsobem hospodaření na
polích a změnou funkce venkovských zahrad. Dalším nebezpečím nejen pro včely je
používání chemie místo klasického ošetřování kultur.
Dalším velkým nebezpečím, které číhá na populaci námi chované včely
medonosné, je pronikání sršně asijské na náš kontinent. Jejich domovem je
1

Vývoj nakaženého plodu je nedostatečný. Dospělé dělnice jsou nápadné zakrnělými a silně deformovanými křídly. Při
podrobnějším zkoumání lze pozorovat vývojové poruchy na všech částech těla. Jedinec se malátně potácí a zjevně není
životaschopný. Včelstvo silně napadené kleštíkem včelím vykazuje ztráty zejména v důsledku tohoto virového onemocnění.
2
Hruď (thorax) má hlavní funkci jako nosič orgánů pohybu – křídel a nohou. Tomu odpovídá i její vnitřní a vnější stavba a
mohutné svalstvo. V larválním vývojovém stádiu má včela 3 hrudní články, dospělá včela má však hruď složenou ze 4
hrudních článků, protože při přestavbě orgánů ve stádiu kukly se první břišní článek přesunul k hrudi a využil se na stavbu
její zadní části.
Jednotlivé hrudní články se nazývají: předohruď (prothroax), středohruď (mesothroax), zadohruď (metathroax), a přesunutý
kroužek (propodeum). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1#Hru%C4%8F.
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jihovýchodní Asie3. V Evropě se první exemplář objevil ve Francii v roce 20054.
Rozšířily se velmi rychle nejen ve Francii, ale i Španělsku, Portugalsku, Belgii, Itálii,
Nizozemsku a v současnosti se objevily na jihu Německa.
Sršeň asijská je středně velký druh velikosti asi 20 mm, matka pak 30 mm.
Životní cyklus tvá od dubna do listopadu. Přezimuje pouze matka, která z jara zhotoví
hnízdo. V jednom hnízdě může být až 6000 jedinců a hnízda můžou být velká až 60
cm. V Honkongu byla pozorována hnízda o 20 000 jedincích a průměrem asi 100 cm.
Sršeň asijská se živí nektarem, mízou, ovocnými šťávami a hmyzem.
Jako škůdce se sršeň asijská projevuje pleněním včelích úlů. Jedinci, někdy i ve
skupinách,
hlídkují
u
česna úlu a
napadají
vracející se
včely. Počet
útoků vzrůstá
v srpnu a
končí
na
podzim.
Sršni
asijskou loví
včelojed
lesní,
vlha
pestrá, sojka
obecná,
slepice
a
pokud
je
hnízdo
v zemi,
i Obrázek 75: Na rozdíl od jiných příbuzných druhů nebuduje Sršeň asijská (Vespa velutina) jedno
celosezónní hnízdo, ale nejdříve jakýsi provizorní útulek velikosti kopacího míče. Po vychování
jezevci.
dostatečně početné populace vybuduje v koruně stromu druhé hnízdo o průměru 60–80 cm, někdy
až 100 cm. První malé hnízdo zcela opustí. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Od roku 2016 je sršeň asijská na Seznamu invazních nepůvodních druhů s
významným dopadem na Unii.
Je třeba doufat, že včela medonosná, která přežila i dobu ledovou, nebude v
seznamu ohrožených druhů.
Mějme na paměti, jak pravil Albert Eistein: „Zahyne-li včela, zahyne i člověk.“
Připravil: Jan Alán, ZO ČSV Vyškov

3
4

Indie, Čína, Honkong apod.
Byl importován s keramikou z Číny.

48

Koronavirová karanténa v Pustiměři
V reakci
na
celosvětovou
pandemii nového koronaviru COVID-19
byla vydána vládní opatření, která
omezila veřejný život a služby v celé
České republice. Vedení naší obce
zareagovalo bez prodlení. První, aby
byli ochráněni naši nejmenší, byla
přerušena školní docházka jak v
základní, tak mateřské i umělecké škole.
Výuka však přerušena nebyla. Učitelé se
dětem věnovali distančně ve spolupráci
s rodiči pomocí programu Edupage.
Následně byla omezena pracovní
povinnost většiny oborů, aby se co
nejvíce snížilo riziko roznášení infekce.
Stejně se zachovalo i vedení obce.

Obrázek 77: Obec bezprostředně zareagovala na požadavky
vlády. Foto: Mgr. Anna Hrozová.

Omezilo svoje aktivity na zákonem
povolenou míru. Zároveň začalo konat.
Nabídlo osamělým seniorům a osobám s
omezenou
pohybovou
schopností
možnost dovozu objednaných potravin
přímo do domu. Občan zaplatil za
objednané potraviny, dovoz zajistila naše Obrázek 76: Roušky, které ušily naše spoluobčanky navíc,
prostřednictvím Této urny poskytnout dalším
obec. Objednávku potravin na následující mohly
Pustiměřanům. Foto: Mgr. Anna Hrozová.
den bylo možno zarezervovat kdykoliv
odpoledne u starosty obce na telefonním čísle 724 845 751. Starosta obce Mgr.
Vlastimil Smékal si tuto službu vzal za svou. Ochranné roušky si vzala na starost
členka rady obce Petra Provazníková, která na požádání zařídila dodávku roušek přímo
do schránek potřebných. Občané se zvýšeným rizikem dostali jednu roušku
automaticky, další si mohli objednat. Látkové roušky, které ušily naše spoluobčanky,
byly látkové, po vyprání a vyžehlení určené k opakovanému použití. Materiál na ně
ochotným švadlenkám vyčlenil a rozvezl místostarosta obce Mgr. Lukáš Peška.
Pro každého občana ve spolupráci s MAS Hanácký venkov zajistili dezinfekci a
se členy místní SDH a dobrovolníky ji doručili až do domu.
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Zdravotnické služby byly našimi lékařkami a sestrami ordinace dospělých i
dětské poskytovány za maximálních hygienických opatření, protože zde byly ohroženy
nejvíce. Chronickým pacientům byly konzultace častěji poskytovány telefonicky, léky
také předepisovaly a neschopenky vydávaly elektronicky. Díky nim byli všichni
potřební ošetření, i když ze zákona měly zkrácenou pracovní dobu na nezbytně
dlouhou.
Musíme poděkovat
i prodavačkám našich
potravin, které se nám
obětavě
věnovaly.
Zajišťovaly
pro
nás
všechno potřebné zboží,
abychom museli opouštět
vesnici
jen
v nejnutnějších
případech.
Později
i
v obchodě Železářství domácí potřeby Tomáš
Obrázek 78: Dobrovolníci roznosili dezinfekci všem občanům v obci. Foto: Archiv
SDH Pustiměř.

Měšťánek pro nás měli,
mimo svého běžného

zboží, připraveny ochranné pomůcky a dezinfekci.
Také Restaurace Adélka bezprostředně zareagovala na ztížené podmínky svého
provozu a za hygienicky upravených
pravidel poskytovala svoje služby
v nejširším možném sortimentu.
Ani Pošta Pustiměř neuzavřela
svoji přepážku a, sice ve zkráceném
modu, vyřizovala všechny naše
požadavky. Zásilky byly doručovány
bez omezení a novinová služba
pokračovala beze změn. Zvláště, když
byly v provozu jen obchody potravin,
vzrostla pracovní zátěž doručovatelkám
a kurýrům České
pošty a ostatních logistických služeb,
Obrázek 79: V Adélce otevřeli výdejní okénko, aby strávníkům
protože
spousta
zákazníků
se umožnili si u nich zakoupit oběd. Foto: Anna Hrozová.
orientovala na internetové obchody,
aby uspokojila svoje potřeby.
Rovněž církevní služby byly plně poskytovány v povoleném rozsahu, jejich
význam vzrostl hlavně v souvislosti se strachem, který byl neoddělitelným průvodcem
stavu ohrožení, jenž nás provázel na každém kroku a jeho intenzita rostla s počtem
nakažených občanů.
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Opatření se začala postupně uvolňovat až od 20. 4. 2020. K téměř normálnímu
životu jsme se vrátili až 1. 7. 2020, i když riziko pandemie zcela nepominulo.

Obrázek 81: Nástin postupu uvolňování karanténních opatření. Zdroj: www.seznam.cz.

Všem těmto
pracovníkům
děkujeme za jejich
péči v této těžké
době. Děkujeme i
všem rodinám, které
nezapomněly
na
svoje
rodiče,
prarodiče a i mladší
osoby se zvýšeným
zdravotním rizikem
a pomáhaly jim
zajistit jejich potřeby
tak, aby museli svoje
Obrázek 80: Prvními, kteří se vrátili do školy, byli naši nejmenší, následovali žáci prvního domovy
opouštět
stupně a nakonec i druhého. Pro deváťáky byly vyhrazeny hodiny na přípravu k příjímacím
zkouškám. Do školy se vracely děti, které nebyly ve svých rodinách ve styku s občany co nejméně, a tak je
náležejícími do skupin zvýšeného zdravotního ohrožení koronavirovou infekcí. Foto: Anna
chránily
před
Hrozová.
rizikem
coronavirové infekce.

Za všechny, kteří si uvědomují, že se nic neděje samo od sebe,
děkuje Mgr. Anna Hrozová
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Obecní knihovna v Pustiměři v I. pololetí roku 2020
Činnost Obecní knihovny probíhala opět ve spolupráci s Čtenářským klubem
Crhy a Strachoty a našimi
dobrovolnými spolupracovníky
ZŠ a MŠ Pustiměř, ZUŠ
Ivanovice na Hané, detašované
pracoviště Pustiměř, SDH a Obcí
Pustiměř, Věruškou Kučerovou
Simonou Koutníčkovou, Ing.
Jitkou Strouhalovou, Zuzankou
Štroblíkovou,
Jiřinkou
Obrázek 82: Hoši mohli soutěžit díky konzole, kterou zapůjčil jeden z nich.
Foto: Anna Hrozová.

Sedlákovou, které si pro nás
připravily dílničky, ale všechny

jsme nemohli provést.
Viz tabulka:
Na návštěvě s knihami v naší mateřské školce nové.
Na návštěvě s knihami v naší mateřské školce horní.
Tvoření s paní Věruškou Kučerovou Velikonoční dekorace z pedigu.
Ochotnické představení Kuš babo, aneb jak u nás obr ztratil hlavu.
Nacvičili jsme ho pro vás v knihovně.
25. 3. 2020
Ochotnické představení Kuš babo, aneb jak u nás obr ztratil hlavu pro
naši ZŠ a MŠ.
27. 2. 2020
Soutěž neproběhla, protože jsme neměli k dispozici herní konzolu.
Hoch, který nám ji půjčuje, onemocněl.
5. 3. 2020
Virtuálně Fifa - 7. ročník v knihovně.
Vzhledem k tomu, že byly uzavřeny školy a zahájena karanténa, další připravené akce
neproběhly.
12. 3. 2020
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovu.
26. 3. 2020
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
Svátek matek , Beseda s důchodci, Návštěva Národního divadla v Praze, Představení Kuš
babo,.. pro klienty Charity Vyškov, zájezd pro ochotníky za odměnu za nacvičené divadlo,
Noc v knihovně s historickou procházkou a stezkou odvahy, Historická vycházka na hrad
Melice a další tvořivé dílničky a soutěže v knihovně.
11. 2. 2020
13. 2. 2020
20. 2. 2020
22. 2. 2020

Vzhledem k narůstajícím nákladům Ing. Jitka Strouhalová po vzájemné domluvě
ukončila sponzoring internetové stránky knihovny a Obec Pustiměř připravuje stránky
nové.
Tradičně jsme navštěvovali i akce dalších subjektů v obci.
S našimi hasiči jsme se rozloučili se starým rokem. V sobotu 2. 2. 2020 jsme se
včelaři zhodnotili minulý hospodářský rok, zvolili nové vedení naší pobočky ČSV a
nastínili si nový plán práce na rok 2020. 8. 2. 2020 jsme si zatancovali na velice
pěkném obecním plese s bohatou tombolou darovanou spoustou pustiměřských i
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přespolních sponzorů, pořádala ho Obec Pustiměř spolu s naší ZŠ a MŠ. 7. 3. 2020
jsme se příjemně pobavili na divadelním představení Jedna a jedna jsou tři v
nastudování KDO – Krásenských divadelních ochotníků.
Další akce byly pozastaveny kvůli celostátní koronavirové karanténě.
Pro knihovnu to znamenalo uzavření prezenčního půjčování knih. Práce
v knihovně ale pokračovaly dále. Hlavní aktivitou se stala péče o knižní fond.
Postupně jsme spolu s vedením
Obce vytvořili podmínky pro
dovážkové
půjčování
knih.
Největším problémem bylo
zajištění ochranných rukavic. Ty
zmizely z trhu, protože jimi byla
přednostně
zásobována
zdravotnická a sociální zařízení.
Ostatní ochranné pomůcky jsme
k dispozici měli bezprostředně.
Podařilo se nám zajistit i UV
lampu k bezkontaktní dezinfekci
Obrázek 83: Knihy jsme dezinfikovali bezkontaktně pomocí UV lampy.
Foto: Anna Hrozová.

vrácených knih, které tak mohly
být půjčovány bez zbytečné

prodlevy. Vzhledem
k tomu, že jsme měli
všechny pomůcky
uvedeny do provozu,
mohli
jsme
knihovnu otevřít pro
veřejnost
mezi
prvními, hned 27. 4.
2020.
Po té, co byla
uvolněna
pravidla
karantény, jsme si
připomněli
75.
výročí ukončení II:
světové
války, Obrázek 84: V podání KDO jsme viděli dynamickou komedii 1 a 1 jsou 3. Všichni jsme se
navštívili
jsme příjemně pobavili. Foto: Anna Hrozová.
„Blešák“ pořádaný 24. 5. za hasičskou zbrojnicí, zúčastnili se Kácení mája s našimi
fotbalisty, a mikroregionálního cyklovýletu. Konečně jsme mohli opustit svoje
domovy scházet se s přáteli.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Kuš, babo, aneb, jak obr u nás ztratil hlavu
Letos jsme si pro vás připravili novou divadelní pohádku na motivy pověsti o
obrovi v Pustiměři, kterou jsme zasadili do doby Sámovy říše. S dějem nám pomohla
pověst o založení Vyškova a samozřejmě, jsme se opírali o historické reálie té doby,
které se dotýkaly území našeho domova.
Také v naší pohádce nesměla chybět láska. Dotýkala se hned čtveřice aktérů.
Vysvobodila našeho popleteného obra Dobřenka (Ing. Břetislava Vičana) hned na
začátku pohádky, pomohla Sámovi (Jakub Marvan), aby přecejen získal svou Víšku
(Karolína Šťastná), ochotná avarská čarodějnice Elbega (Ing. Jitka Hrozová) nakonec
byla za svou věrnost odměněna také. Nevzdala se ani odsouvaná první manželka
Sámova
Radvana
(Ing. Ilona Šťastná).
Sáma provázela i jeho
malá
princezna
Alžběta
(Bětuška
Pilátová),
v
pustiměřském
lese
pobíhal
zajíček
(Anička Pilátová).
Víška na své
starosti nebyla sama,
provázela ji francká
přítelkyně
Jitřenka
(Eliška Marvanová).
Celý
propletenec
lásky
bedlivě
Obrázek 85: Obrova hlava nacházející se u silnice z Pustiměřskách Prus do Zelené Hory.
sledovaly
sousedky Foto: Anna Hrozová.
Dragošana (Kateřina Kouřilová) a Hrabiša (Amálka Šťastná).
A aby vše dobře dopadlo, hlídali lesní skřítkové Přech (Jiří Pilát) a Drch (Filip
Zaoral).
Situace, kdy musel Sámo vybojovat svobodu své říše u Wogatisburku a na
nějakou dobu opustit tvrz našeho Pustimíra i Orlík Víščina otce Radimila, vyvolala u
avarských bojovníků představu, že lehce získají napřed tvrz Pustiměř. Naši Slované
s pomocí obra Dobřenka svou elegantní taktikou, kterou i Víška uplatnila při obraně
naší tvrze, Avary Anločena (Filip Zaoral) a Sarošu (Jiří Pilát) Uvrhli do vězení – tedy
sklepa.
Jména našich postav odpovídají době, kterou znázorňují. V písničkách jsme
využili moravské lidové nápěvy. S kulisami nám pomohli žáci ZUŠ Ivanovice na Hané
detašované pracoviště Pustiměř, výtvarný obor, pod vedením Ivony Lacinové (smrčky,
obří hlava, kameny, stojan na obraz), osvětlení nám připravil Vladimír Školař
z Radslavic. Ostatní kulisy, kostýmy a rekvizity jsme si nachystali sami. Sokolovnu
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nám vždy ochotně zpřístupnil správce Karel Krampl, který nám poskytl i několik
užitečných postřehů, a tak jsme alespoň trochu srovnali ozvučení, abychom v co
nejvyšší míře, za sparťanských podmínek, omezili šumy, provázející náš souboj
s dostupnou technikou.

Obrázek 86: Nositelé děje naší pohádky. Foto: Karel Krampl.

Představení jsme našim spoluobčanům zahráli v sobotu 22. února 2020 a dětem
z naší ZŠ a MŠ v úterý 25. 2. 2020. Představení pro klienty Charity Vyškov je zatím
kvůli koronavirové pandemii plánováno na září, pokud se nezhorší epidemiologické
podmínky. Všichni herci odpovědně přistupují k obnovení hry, abychom mohli potěšit
naše nejstarší nemocné občany v době, kdy jsou odděleni od svých rodin.
Všem zúčastněným děkujeme, protože bez jejich poctivé práce by náš projekt
nebyl doveden do konce. Za podporu nejen ekonomickou děkujeme zaměstnancům a
zastupitelům Obce Pustiměř. Divákům děkujeme za jejich přízeň. Panu Ing. Miroslavu
Šťastnému děkujeme za záznam našeho představení. A děkujeme také panu Jakubu
Dostálovi z Vyškovských novin za milý článek o našem snažení.
Děkuje Mgr. Anna Hrozová, autor, režie, zvuk a osvětlení.
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Vzpomínáme: 75 let od konce II. světové války
Spoluobčané zemřelí na následky bojů 2. světové války
V této válce podlehli válečným útrapám obyvatelé obce Německé Prusy:
Místní část Pustiměř:
Datum
18. 1. 1943
25. 9. 1944
26. 2. 1045
24. 9. 1944

Jméno
Vlad. Šmudla
Antonín Rozehnal
Dr. Jiří Pospíšil
Jan Pohlodek

30 4. 1945
30. 4. 1945
8. 5. 1945

Josef Otevřel
Vojtěch Smetka
Karel Kolařík,
Jan Marek,
Jan Zbořil
a Benedikt Koutný
Vojtěch Zbořil
Antonín Otevřel
a Jan Luner
Rudolf Beránek
Vlastislav Michálek

11. 5. 1945
14. 5. 1945
23. 5. 1945
Dosud

Příčina a místo úmrtí
údajně zastřelen na útěku v Hamburku
místo a příčina smrti neznámá
zahynul ve Weidheimu v Sasku
zahynul jako totálně nasazený při náletu v
Busenthale u Berlína
zemřel na následky válečného zranění v Pustiměři
zemřel na následky válečného zranění v Pustiměři
všichni po zranění u pošty v Pustiměři

zemřel na zranění, když najel na minu na Réhně
oba, když najeli na miny v poli u Pustiměře
na následky válečného zranění v Pustiměři
zůstává nezvěstný od Slovenského národního
povstání

Místní část Německé Prusy:
Datum
3. 10. 1941
r. 43
15. 1. 1945
30. 4. 1945
30. 4. 1945
7. 5. 1945
7. 6. 1945

Jméno
Jan Potáč
Jan Vémola
Sláva Koza
Antonín Švábek
Milan Haering
Vladimír Hroza
František Školař

11. 6. 1945

František Dědek

Příčina a místo úmrtí
popraven v Brně
jako totálně nasazený v uhelném dole v Rosicích
zemřel, místo a příčina smrti neznáma
na následky zranění v Prusích
na následky zranění v Prusích
na následky zranění v Prusích
při manipulaci s pistolí byl kamarádem postřelen a
zranění podlehl v Prusích
zemřel na následky zranění ze dne 1. 5. (tetanus) v
Prusích

Pamětní desky těmto zemřelým občanům v této válce byly odhaleny na
památnících z První světové války v Pustiměři i v Prusích 9. 5. 1946.
Budiž na ně zachována milá vzpomínka.

56

Datum pohřbu si vybavila paní Ludmila Čelechovská: „Společný pohřeb občanů,
kteří zemřeli v posledních hodinách války v naší obci: Vladimíra Hrozy, Antonína
Švábka, Jana Otevřela, Benedikta Koutného, Jana Zbořila, Jana Marka, Karla Kolaříka
byl vypraven 10. května 1945.“

I po válce umírali naši spoluobčané
“Zákeřně položené miny v polích našeho
katastru, pohozené střelné zbraně a
pancéřové pěsti skrývaly velké nebezpečí
pro naše obyvatele. A několik občanů, tak
téměř nevědomky, ztratilo život.”5
V „Žurpachách“ byl zabit minou Jan
Luner z Pustiměře. Ivan měl 2 roky a Petr 5
měsíců.
Třetí den po frontě na Réhně najel na
minu Vojtěch Zbořil z Pustiměře. Jednu
minu viděl, a když se jí vyhýbal, druhá ho
zabila.
Katastrem obce byla hnána stáda
hovězího dobytka. A zákeřné miny často
působily škody.6

Kronikářovo zamyšlení
87: Na pomník padlým pruským občanům v I.
Zde dlužno připomenouti vztah Obrázek
světové válce byla přidána deska se jmény zabitých v
člověka k prožívanému období bojů II: světové válce. Foto Anna Hrozová.
v Pustiměři, hrůz války, bombardování, dělostřeleckého ostřelování a vědomí, že i
mezi obyvateli jsou již oběti válečného běsnění. Mnozí viděli umírající a zohavené
mrtvoly vojáků. To vše působilo na mysl lidí tak, že se utíkali pod ochranu a pomoc ke
všemu, co jim bylo dosažitelné. Modlili se v krytech a sklepích. Slibovali, že změní
svůj život od základů, že se stanou lidštějšími, že zapomenou sobectví, které je hnalo
jen k dosažení osobního uplatnění a prospěchu.
Sotva však umlkla střelba. Sotva si uvědomili, že již nehrozí bezprostřední ztráta
života, projevily se tytéž lidské vlastnosti, které je ovládaly dříve. Zapomněli na sliby
a hleděli kořistit. Nejen že si přivlastňovali zanechané nepřátelské věci, vyskytly se i
takové případy, že byli okradeni spoluobčané nejvíce poškození. Jest znám případ, že

5
6

Pustiměřský zpravodaj, květen 1995, s.:5
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bylo oznámeno okradení o šatstvo a domácí zařízení. Občanu se dostalo pomoci a za
nějaký čas se ukázalo, že hlášené
ztracené předměty jsou ve
vlastnictví toho, který škodu
ohlásil.
Ke
cti
obyvatelů
Pustiměře i bývalých Německých
Prus dlužno konstatovat, že to
byly jen ojedinělé případy.
Naopak
postiženým
spoluobčanům značně pomáhali i
ti, kteří je dříve neznali. Učitel
Obrázek 88: : Na pomník padlým pustiměřským občanům v I. světové
Němeček měl značně poškozený válce byla přidána deska se jmény zabitých v II. světové válce. Foto:
rodinný domek. Vrátil se Anna Hrozová.

Obrázek 89: 8. května jsme si připomněli 75. výročí osvobození. Foto: Anna Hrozová.

z německého vězení až 20. května 1945. Když se vrátil domů, škody na jeho obydlí
byly již většinou odstraněny zásluhou a pomocí Josefa Steinera, který v jeho domě
bydlil a Jana Provazníka z č. p. 75.7
„16. 5. 1945 Se vrátil z vězení Jan Janský, učitel.“ připomněl kronikář
Němeček.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

Lípa jako pomník přátelství
Jedním z účastníků protifašistických demonstrací v době studentských nepokojů
v roce 1939 byl i náš dlouholetý obvodní lékař MUDr. Alois Svozílek.
Narodil se jako prvorozený syn Valentinu a Aloisii Svozílkovým z č. p. 8 ve
Vrchoslavicích. Jeho rodiče byli malorolníci, tzv. kravičkáři. Otec kromě péče o svoje
drobné hospodářství vyráběl perleťové knoflíky. Zároveň vykonával funkci obecního
hrobníka a správce hřbitova.

7

Němečkova kronika 1945.

58

Malý Alois byl od dětství
bystrý a zvídavý chlapec. Zajímal se
o přírodu a vše živé kolem sebe.
Dobře se učil, tak ho rodiče dali na
studia. Po maturitě si vybral jako své
životní poslání povolání lékaře. Byl
přijat na medicínu v Brně. Rodiče
byli na pilného studenta jaksepatří
pyšní a on se domů vracíval velice
rád. Měl tu nejen rodinu, ale také
kamarády. S jedním z nich ho Obrázek 90: Zprava: Malý Alois Svozílek, Alosie Svozílková, roz.
Barnetová, Valentin Svozílek, Anna Barnetová, Bohumil
spojovala láska k přírodě a hlavně ke Svozílek.. Zdroj: Obecní zpravodaj Vrchoslavice, 13/1, s 34.
stromům. Byl to vrchoslavický zahradník a ovocnář Antonín Sázel, narozený v č .p.
70. Přestože byl o pár let starší než Alois Svozílek, trávili spolu od dětství hodně času.
Rodina Sázelova brala
malého Aloise také jako
svého člena. V době studií
ho kamarád podporoval a
jejich přátelství přetrvalo i
do dospělosti.
Do
životů
obou
kamarádů tvrdě zasáhla II.
světová
válka.
Při
demonstracích
v Praze,
konaných u příležitosti 21.
výročí
vzniku
Československa
v roce
1939, byl zastřelen Aloisův
Obrázek 91: MUDr. Alois. Svozílek - 65 roků, vpředu s manželkou Zorou, pražský kolega medik Jan
která s ním spolupracovala jako zdravotní sestra, za nimi zleva Vlasta Janská, její
Opletal. Po jeho pohřbu, se
manžel František Janský, Marie Šedovičová, Jindřiška Smékalová – Holušová.
potyčky
s německými
pořádkovými silami proměnily v protifašistické demonstrace. Odvetou ze strany
okupačního vedení bylo uzavření českých vysokých škol. Mezi zatčenými studenty,
kteří strávili dlouhý čas v nacistickém koncentračním táboře, byl i Alois Svozílek,8
8

Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v
Praze, během níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav
Sedláček. Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie podílely i
jednotky SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do
demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho
pohřeb se konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev s ostatky převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné
demonstrace, jež se změnila v protest proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a
pořádkovými silami.
Hned následujícího dne se v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření
českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů studentské organizace (Josef Adamec,
Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan
Weinert) a internace stovek studentů v koncentračních táborech. Ještě v noci ze 16. na 17. listopad došlo k rozsáhlému
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Když se v roce 1943 z koncentračního tábora vrátil, rodina i blízcí přátelé si oddychli.
Válka sice ještě nebyla u konce, nebyl ani konec zatýkání a válečného utrpení, přesto
na počest jeho návratu Antonín Sázel za svou zahradou
vysadil u kříže lípu srdčitou.9 Ironií osudu, za rok po
propuštění Aloise, byl gestapem zatčen a poslán do
koncentračního tábora i jeho přítel Antonín. Alois po válce
svoje studia dokončil. Oženil se svou studentskou láskou
Zorkou. Měli spolu syna Iva10 a dceru Aloisii.11
Lékařskou praxi v pustiměřském obvodě vykonával od
roku 1948 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek.
Věnoval se zdravotnické osvětě, vedl spolu s Františkem
Janským a Jindřiškou Smékalovou - Holušovou organizaci
Československého červeného kříže, která byla mnohokrát
oceněna jako vzorná. Tehdy bylo její hlavní náplní práce
školení obyvatel v poskytování první pomoci.
I v Pustiměři se věnoval svému koníčku – pěstování
ovocných stromů. Svoje výpěstky vystavoval spolu s dalšími
členy Českého svazu zahrádkářů v Pustiměři v bývalé kuželně Obrázek 92: MUDr. Alois
Svozílek se zajímal o vše kolem
vedle Sokolovny12. Zde vystavoval i malé sošky z chleba, sebe. Foto: Josef Štolfa ml.
které vytvářel ve volných chvilkách ve vězení.
S ženou si koupili v Lulči chatu, kde vysázel ovocný sad a zbudoval ovocný
sklep. Tam vyjížděl z Brna, kam se spolu se svou manželkou uchýlil v posledních
letech života.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

zatýkání českých studentů v Praze, v Brně a v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze byli dopraveni do
ruzyňských kasáren, kde došlo i k popravě 9 představitelů studentských organizací. Celkem 1200 zatčených studentů bylo
poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku
1942, zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35. Ústřední svaz
československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž
vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení
spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den Mezinárodním dnem studentstva. Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva.
9
Ironií osudu, za rok pro propuštění Aloise Svozílka, byl gestapem zatčen a poslán do koncentračního tábora i Antonín
Sázel. Na bedrech jeho manželky Marie Sázelové zůstalo zahradnictví s učni, malé hospodářství, domácnost a taky tři
děti ve věku 8, 6 a 4roky. Přes všechna utrpení se i Antonín Sázel s podlomeným zdravím z koncentračního tábora vrátil. Po
válce ho zahradničení vysilovalo, až se nakonec stal členem zemědělského družstva.
10
Milovník pustiměřské historie a autor knihy Zlatá mše.
11
Občasník obce Vrchoslavice, ročník 12, číslo 1.
12
Dnes je v těchto místech parčík.
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100. výročí narození P. Václava Žákovského, dlouholetého faráře
pustiměřského
Narodil se v Přílepech u Holešova 3. dubna 1920, kde vyrůstal se dvěma bratry
Josefem a Emilem. Víra v Boha
ho přivedla až do semináře.
Podle slov paní Ludmily
Čelechovské ho ve studiích
mezi jinými podporovali i
Skopalovi
z naší
vesnice.
Primici měl v Holešově, poté
sloužil ve Frýdlantě nad
Ostravicí a v Senici na Hané.
Zde sice unikl vězení, ale byl
nasazený do Mimoně v
Čechách jako voják. Po čase se
vrátil na Moravu do Ivanovic
na Hané jako kaplan.
Farářem pustiměřským se stal 2. 2. 1955, kdy se přistěhoval na naši faru.13 Do 2

Obrázek 93: Antonín Grygar, polesný z Podivic, P. František Stehlík, farář
z Lipovce a P. Václav Žákovský, administrátor z Pustiměře, v rozhovoru s
papežem Pavlem VI. v roce 1969. Zdroj: Pamětní kartička z návštěvy
našich občanů u Pavla VI. ve Vatikáně.

Obrázek 94: Pamětní kartička z návštěvy našich občanů u Pavla VI. ve Vatikáně - zadní strana.

vatikánského koncilu14 probíhala mše latinsky, po té česky. Aby P. Václav Žákovský
usnadnil svým farníků přechod na nový způsob eucharistie vydal pro ně vysvětlující
brožurku.
13

Spisarova kronika.
Druhý vatikánský koncil bylo shromáždění více než 2500 katolických biskupů na dosud posledním ekumenickém koncilu,
které svolal papež Jan XXIII. (1958–1963) a jež zasedalo v letech 1962–1965. Cílem koncilu bylo reagovat na potřeby doby.
Explicitně nedefinoval žádnou novou nauku či dogmata. Mezi nejvýraznější teologická vyjádření koncilu patří
14
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Po celou dobu se věnoval zvelebování místního hřbitova, ale opravu kostela
tehdejší vedení obce
nepovolilo.
Hřbitov
býval do let 1960
neupravený. Zídky byly
pobořené, hroby v
nerovných řádcích a
nahusto. Cesty byly
blátivé.
Trávu
na
hřbitově sekali farští.
Za jeho působení se
postupně
upravily
cesty, postavily se nové
zídky, vydláždila cesta
od fary ke kostelu a
hřbitovu. Začalo se
Obrázek 95: Pamětní deska na pomníku hrobu Skopalových. Foto: Anna Hrozová.
pochovávat do řad s
většími odstupy mezi
hroby. Studna pro hřbitov byla osazena centrifugálním čerpadlem, aby občané mohli
zalévat květiny na hrobech. V areálu hřbitova byly vybudovány alespoň suché toalety.
Na věž kostela byly namontovány nové světelné hodiny. Uvnitř lodi byl zaveden
rozhlas a na dlažbu položený koberec, aby věřící netrpěli zimou.15
Byla zrušena povinnost pochovávat vybrané zemřelé u zdi hřbitova. Toto uvítal
farář P. Václav Žákovský slovy: “Každý narozený i zemřelý patří do kostela. Také jest
jeden druh obřadu i jedna cena.”16
Volný čas trávil na farské zahradě a zahrádce kolem fary. Svoje výpěstky
prodával a všechny tenkrát tak nepatrné zisky vložil do zvelebování kostela a fary.
potvrzení svátostné povahy biskupského svěcení. Koncil měl výrazný vliv na proměnu liturgie v katolické církvi, která tímto
koncilem započala, a výrazný posun ve způsobu, jak se katolická církev sama chápe (viz ekleziologie).
Jan XXIII. Jedna z nejznámějších příhod tradovaná ve spojení s jeho úsilím je jeho odpověď na otázku, k čemu bude další
koncil dobrý, kdy okázale otevřel okno a řekl: „chci nechat otevřená okna církve, abychom viděli na lidi venku a oni se zase
mohli dívat dovnitř“. Vyzval také další křesťanské církve, aby na koncil vyslaly pozorovatele, na což
přistoupily protestantské i pravoslavné církve,
i
když
ruská
pravoslavná
církev
ze
strachu
před sovětskou komunistickou vládou přijala pozvání až po ujištění o nepolitické podstatě koncilu.
Při prvním slavnostním zasedání 28. října byly schváleny dekrety o pastýřské službě biskupů, o výchově ke kněžství, o
obnově řeholního života, o křesťanské výchově a deklarace o vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím. Na druhém
zasedání 28. listopadu byla schválena konstituce O Božím zjevení a dekret o laickém apoštolátu. Při třetím zasedání byl
schválen nejdelší a nejdiskutovanější dokument – o církvi v dnešním světě. Dále byly vyhlášeny dekrety o službě a životě
kněží a o misijní činnosti církve a nakonec deklarace o náboženské svobodě. V závěru tohoto zasedání došlo ještě k jedné
významné události. Papež a přítomný zástupce ekumenického patriarchy Athenagora zrušili vzájemnou exkomunikaci mezi
východní a západní církví vyhlášenou roku 1054.
První zkouškou bylo zasedání deseti koncilových komisí 13. října 1962.
Pokračování koncilu bylo naplánováno na 8. září 1963, avšak 3. června Jan XXIII. umírá.
Datum prvního zasedání bylo stanoveno na 29. září.
Třetí jednací období probíhalo ve dnech 14. září až 21. listopadu 1964.
Ke čtvrtému jednacímu období se otcové sešli 14. září 1965.
Deváté slavnostní zasedání koncilu 8. prosince bylo slavnostní závěrečnou bohoslužbou.
15
Úpravu hřbitova obec podporovala.
16
Janského kronika.
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Byl jmenován arcibiskupským radou. Poctivě se věnoval vzdělávání katolické
mládeže, i když se počet jeho žáků stále snižoval. Společenské uvolnění koncem 60.
let využil a svým farníkům v dubnu 1969 zajistil výlet do Itálie a Vatikánu. Otce Pavla
VI. naši zástupci pozdravili jménem všech farníků. Tlumočili mu naši oddanost a
vděčnost za lásku, kterou choval k našemu národu. Na tuto pouť pamětníci dosud
vzpomínají,
Přes sílící protináboženský tlak se mu podařilo v roce 1971 zorganizovat
biřmování, které 21. listopadu udělil 264 biřmovancům kapitulní vikář olomoucký
Josef Vrana. Celou dobu svého působení
v Pustiměři se snažil posilovat náboženský
charakter pouti ke sv. Anně, jejíž původní
význam se tehdy stále více rozplýval
v sílící komercializaci této slavnosti.
Po té, co se stal farářem podivským,
se po dokončení vnitřních oprav tamního
kostela věnoval opravě fasády, střechy,
okapů a fary. Započalo se s ní v květnu
1987 a veškeré venkovní práce na tomto
kostele byly dokončeny následujícího roku.
Od roku 1981 začal spravovat i Drysickou
farnost. Sem dojížděl až do své smrti.
Po 34 letech služby v Pustiměři ze 46
let své kněžské služby po těžké nemoci 10.
května 1989 zemřel a byl pochován do
hrobu rodiny Skopalovy.
Zdroj: Pamětní kartička z návštěvy našich
občanů u Pavla VI. ve Vatikáně. Rozhovor s manžely
Zavadilovými, Ludmilou Čelechovskou, Spisarova a
Janského kronika a Farní informátory P. Dr. Josefa
Beníčka.

Obrázek 96: Modlitební kartička P. Václava Žákovského.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Zástupci naší obce uctili 100. výročí narození kardinála Špidlíka,
čestného občana Pustiměře
Dne 17. prosince uplynulo 100 let od narození světoznámého teologa, Tomáše

Obrázek 100: Starosta obce Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal pokládá kytici u sarkofágu Tomáše kardinála Špidlíka. Foto:
Dagmar Přikrylová.

kardinála
Špidlíka.
Kardinál
Špidlík poctil naši obec svou
návštěvou u příležitosti žehnání
obnovených kulturních památek
ve dnech 6. a 7. srpna 2005. Při
této události mu bylo uděleno
čestné občanství a předán klíč,
který symbolizoval otevřenost

Obrázek 99: Sarkofág Tomáše kardinála Špidlíka za oltářem ve
velehradské bazilice. Foto: Dagmar Přikrylová.

bran obce a srdcí všech občanů Pustiměře.

Obrázek 97: Nápis na sarkofágu Tomáše
kardinála
Śpidlíka.Foto:
Foto:
Dagmar
Přikrylová.

Kardinál Špidlík zemřel v
Římě 16. dubna 2010. Jeho tělo je
podle jeho přání uloženo ve
velehradské bazilice.

Obrázek 98: Velehradská bazilika NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
A SV. CYRILA A METODĚJE. Foto: Foto: Dagmar Přikrylová.
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Obrázek 101: Interiér Velehradské baziliky NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. CYRILA A METODĚJE. Foto:
Dagmar Přikrylová.

Jeho památku uctili na tomto památném místě i zástupci naší obce.
Čest jeho památce.
Mgr. Vlastimil Smékal

Založení pustiměřského kláštera před 680 lety
Ženský benediktinský klášter „Boží mladosti“ založil olomoucký biskup Jan VII. zvaný
Volek, na místě pozdně románského dvorce biskupa Roberta (1201-1240 sesazen) u
pustiměřské rotundy. Právě tehdy musel ustoupit výstavbě nového kláštera, jenž byl fakticky
vybudován o několik let dříve, než uvádí zakládací listina, a také novému farnímu kostelu. V
zakládací listině z 30. září 1340 (v den sv. Jeronýma), čteme: „biskup Jan povyšuje kostel v
Pustiměři, který až do té doby byl farním, na klášter ženský, řádu sv. Benedikta, jenž byl
zasvěcen „dětství Ježíše Krista a jeho matky Marie“, „takovou nadějí v dětství Pána našeho a
velebné jeho Matky vedení, že on sám na způsob dětí, které se snadno dají usmířiti
nepatrnými oběťmi, dá se usmířiti nad množstvím našich hříchů, a že sama královna nebes se
rozpomene, až bude státi před tváří Boží, a odvrátí od nás jeho hněv.“ Konvent byl povolán z
kláštera sv. Jiří na Pražském hradě a za první abatyší byla vybrána Volkova sestra či neteř,
nelegitimní dcera Václava II. ... či spíše jeho syna Václava III. V letech 1350 – 1354 byla třetí
abatyší v pořadí kněžna Anna, dcera krále Jana Lucemburského a sestra Karla IV. a
moravského markraběte Jana Jindřicha. Jiný důvod ovšem udává Karel IV. Praví totiž v
listině z roku 1341, že klášter pustiměřský byl založen „na spásu duše královny české a
Karlovy matky Elišky, na spásu biskupa Jana a odpuštění jeho hříchů, jakož i na jeho věčnou
a slavnou památku“. Klášter byl zahrnován skutečnou záplavou darů a výsad. Prvním dárcem
byl sám Karel IV., tehdy markrabí moravský „přemýšleje o vlastní spáse a snaže se šťastně
zaměniti pozemské za nebeské a pomíjivé za věčné“, jež se sám nazývá spoluzakladatelem
kláštera. Karel IV., tehdy markrabí, ale i později jako císař a král, daroval mu statky, které mu
připadly po smrti Bruna z Dražovic, patronáty kostelů v Břeclavi a Kdousově, později v
Budči u Jemnice a Mikulovicích u Znojma, vsi Dražůvky, Nenkovice (u Ždánice), Šenhof,
Přestavlky, Zvíkov a Luhačovice, poslední čtyři všecky dnes již zaniklé, a půl vsi Lovčic s
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farním patronátem, Určice, blízký mlýn a nyní rovněž již zaniklou osadu Přechov. Markrabí
nařizuje v listině darovací, aby nikdo klášteru v tomto daru neubližoval, nechce-li upadnouti
do nemilosti markraběcí a propadnouti těžkým trestům: „Úřadové zeměpanští mají klášter a
jeho abatyši v daru tomto chránit.“ Biskup Jan VII. přenáší na klášter patronační právo
pustiměřského
farního
kostela, které náleželo
biskupům olomouckým.
„Mimo to požíval klášter
pustiměřský práva, že v
jeho chrámu při slunce
západu čítána byla tak
zvaná
„zlatá
mše“,
kteréhož práva v té době
málokterý
klášter
požíval.“ Toto velmi
řídce udělované a na
Moravě
ojedinělé
privilegium dostal klášter
od papeže Klementa VI.,
sídlícího
tehdy
v Obrázek 102: Panoramatický snímek zbytků zdí klášterních. Foto: Anna Hrozová.
Avignonu. Tyto fary potvrdil klášteru na jeho žádost dne 1. června 1347 olomoucký biskup
Jan spolu s farou v Budči. Karel IV. vyňal klášter z pravomoci zeměpanských úředníků, udělil
mu řadu výsad „a osvobodil na den sv. Jeronýma (30. září) téhož roku klášterní poddané vsi
jemu dle stávajících řádů příslušné pravomoci, zejména také právní příslušnosti ke hradu
biskupskému Mejlicům. Osvobozuje jej, abatyši, jeptišky i poddané všech kontribucí a dávek,
poplatkův a služebností, kromě berně královské, vyjímaje již s vrchu vytknutou polovici daně
gruntovní, kterou vázány byly klášter i panny, králům českým a markrabatům moravským.
Markrabí povolil, aby klášter vykonával právo ve všech před rokem darovaných
osadách a statcích, aby na nich svobodné hospody bez všeliké a číkoli překážky hodoval a
vydržoval. Bere klášter do zvláštní ochrany králův českých i markrabat moravských a biskup
olomúcký má chrániti poddané od vší světské pravomoci soudní, kterou mají vykonávat
abatyše samy, včetně nejtěžších zločinů. Také neměl nadále nikdo na zboží klášterním
nocovati se škodou kláštera. Za to mělo zeměpanským úředníkům trpno býti právo svobodné
honby na panenských pozemcích a statcích, jakož také právo rybolovu
a čižby.
Poté, co se Karel IV. stal králem českým a císařem římským, potvrdil v roce 1351
klášteru zisk všeho majetku, výsad a práv i pro časy následovníků jeho. Stejně učinil i jeho
bratr Jan Jindřich, markrabě moravský, jenž ho také obdaroval, 8. července roku 1353.
Rovněž vyňal jeho poddané ze soudní moci moravských úřadů a podržel všechny záležitosti
klášterní pro sebe nebo zvláště pověřené osoby. Roku 1342, dne 6. února, potvrdil „veškery
dary a výsady klášteru“ i král Jan Lucemburský a „klášter a všecky statky jeho i poddané a
obyvatele poddanských vsí osvobodil od neznámého roku všech platů, dávek, právních
povinností a soudů soukromých“. „Zakladatel kláštera biskup Jan II. zvaný Volek daroval
klášteru i statky pozemské „za vlastní groš koupené“ roku 1348: tvrz Švábenice s částí
městečka statek v Dražovicích, neznámé nyní městečko Schreien, vsi Německé Prusy,
Šenfeld a Ondratice i vinohrady v Němčičkách u Pavlovic.“ a se svolením kapituly olomúcké
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pozemek, na kterém byl klášter zbudován. Roku 1349 koupil zboží v Ondraticích, ve
Švábenicích a zaniklých Všetbořicích a daroval klášteru. Také: „má a může klášter a jeho
poddaní bez překážky pásti dobytek spolu s poddanými biskupovými z Pustiměře, z Drysic a
ze Želče a později i brát stavební a palivové dříví z biskupských lesů.“
Klášter si postupně vytvořil rozsáhlý majetek, zvláště abatyše Hilarie a Juta si dobře
vedly. Patřily mu celé vesnice Pustiměřské Prusy, Krásensko, Rybníček, Ondratice, část
městečka Švábenic a samotná Pustiměř, dále pak díl Drysic, Herotic, Lhoty, a Topolan. Měl
také další majetky, patronáty a platy ze Svatobořic, Kyjovska, Ždánicka, Kojetínska a
Znojemska. Dne 5. dubna
roku 1345 vzal bývalý
vychovatel Karla IV. papež
Klement VI. také klášter
pustiměřský a veškery jeho
statky do apoštolské ochrany.
Papež Bonifác IX. potvrdil
dne 4. listopadu roku 1395
„že v klášteře směla se na
bílou sobotu po kompletorii
za večerního stmívání sloužiti
mše svatá, které také lid
účastniti se mohl, a výsada,
aby každá zvolená abatyše Obrázek 103: Jedna z možných variant rozložení kláštera (Hrozová). Přesto, že
byla korunkou korunována. klášter oplýval množstvím darů a privilégií, se pustiměřský vikář roku 1378
vyšších příjmů. Tehdy mu byl, mezi jiným, dán k užívání i dvůr u
Dohadujeme se, že toto dovolával
kostela sv. Jakuba mimo hradby kláštera, další listiny z téhož roku připomínají i
korunování mělo oprávniti někdejší povýšení tohoto farního kostela se všemi jeho právy a příslušenstvím na
(nešlo o pouhé přesvěcení rotundy na kostel sv. Jakuba, jak soudil
abatyše pustiměřské, aby klášterní
Zháněl, nýbrž o novostavbu dalšího kostela v Pustiměři. V opačném případě by
směly biskupovi olomúckému bylo navíc nutné předpokládat přesvěcení svatyně na původní patronicium,
přisluhovati při korunování uváděné v 17. století. Je tedy pravděpodobné, že rotunda se stala někdy v I.
polovině 14. věku kaplí většího farního kostela, a po založení kláštera
královny
české,
jako benediktinek, zasvěceného dětství Ježíšovu a P. Marii sloužila pouze jeptiškám.
přisluhovaly mu abatyše v Pokud jde o situování kostela sv. Jakuba, je nejpřijatelnější jeho lokalizace do
prostoru jižně od rotundy, do míst nynější kaple sv. Anny a poblíž jeho nástupce –
Praze od sv. Jiří v Praze.“ a bývalého kostela sv. Benedikta (stávajícího do konce minulého století
roku 1399 privilegia kláštera v severozápadní části dnešního kostela, o němž praví děkanská matrika z r. 1805,
že nahradil starý kostel vybudovaný biskupem Volkem. Rotunda byla zapojena
potvrdil. Pustiměřský konvent do areálu kláštera zdí přiléhající na severu k apsidě a zdmi přiléhajícími
vešel postupně do bratrství k západním nárožím věže, a z této strany (od severozápadu) také nově
zpřístupněna. Kostel sv. Jakuba přiléhal ke klášternímu okrsku také zvenčí.
duchovního, které záleželo ve Takovému situování by odpovídalo i biskupské ujištění z r. 1378, že klášterní
vzájemném
společenství pozemek není statkem farního kostela i lokalizace dvora kostela sv. Jakuba vně
hradeb r. 1378. Není přitom vyloučena možnost spojení sv. Jakuba
modliteb, postů, almužen, klášterních
s rotundou. Kaple sv. Anny byla s rotundou bezpečně spojena společnou sakristii
dobrých skutků a vzpomínek i r. 1694 až do konce minulého století, jak je zřejmé z rozpočtu asanačních výloh
sv. Benedikta. O existenci starého kostela sv. Jakuba vypovídá ještě listina
pohřebních
obřadů
za kostela
z r. 1441 týkající se desátku odváděného klášterem biskupu z polí, které dříve
zemřelé,
s
klášterem držel jakýsi sedlák Jacuberius kolem Mlýna v Prusích, rybníka trávník a starého
kostela sv. Jakuba. Tehdejší označení kostela za starý dokládá již existenci,
břevnovským,
popřípadě stavbu nového kostela sv. Benedikta. Podle plánované dokumentace
Augustiniánským ve Fulneku kostela sv. Benedikta, pořízené před jeho asanací roku 1899 měl kostel původně
gotický presbytář. Jeho stavba byla snad vynucena vážným poškozením kláštera
a ve Šternberku.
roku 1395 či spíše roku 1425. Kaple sv Anny je v dnešní podobě novostavbou
V letech 1383 – 1389 z doby kolem roku 1620, nepochybně však na starších základech, jak svědčí i
„připomíná se abatyše Juta a návaznost zjištěného zdiva od rotundy. Podle tradice sahající až k Paprockému
byla založena spolu s rotundou a farním kostelem biskupem Volkem. (Konečný
současně jmenují se klášterní 1985).
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sestry: klenotná Přibka, převořiše Anna, sakristianka Křižka, sklepná Anna a zpěvačka Běta.
Nevíme, z jakých byly rodův. Tato abatyše, jako všecky její předchůdkyně, rozmnožovala
statky klášterní novými kupy, což trvalo až do roku 1417, přestože byl klášter zpustošen už ve
válce bratrů Jošta a Prokopa, markrabat moravských a dědiců Jana Jindřicha roku 1395.
Protože si panny tak dobře vedly, papež Bonifác IX. povolil r. 1400, aby každá členka
kláštera měla svého zvláštního zpovědníka, duchovní správu dovolil obstarávati schopnému
světskému knězi, pokud zastane všechny věci.“ Správu kláštera vedl probošt, dále měl
zvláštního vikáře a kaplany v pustiměřském kostele.
Dobu prosperity pustiměřského kláštera ukončili husité, kteří ho zničili hned dvakrát:
roku 1425 a 1432. Mezi tou dobou pak „utrpělo zboží klášterní velké škody od kojetínského
odbojníka Havla Draštila, nepřítele biskupova. Zašly obojí Melice a rozvoj kláštera navždy
byl podlomen.“ Tak „abatyše Elška a konvent kláštera v Pustiměři prodaly hřivnu roční činže
ve vsi Prusích za 10 hřiven brněnské kolegiální kapitule pro značnou peněžní tíseň, zaviněnou
zuřivostí soudobých válek, jimiž byl klášter a jeho majetek vyloupen a pobořen.“ Okolní
šlechta nepřála katolickému klášteru, právě tak jako dříve jej podporovala. Každý se
domníval, že má právo přivlastniti si část jmění klášterního. I císař Zikmund se ve vztahu k
němu choval protiprávně.

Obrázek 104: Část areálu bývalého kláštera (2008). Foto: Anna Hrozová.

Od té doby počíná nezadržitelný úpadek hospodářský, provázený také vnitřním
uvolněním kázně a to byla pro klášter rána největší...“. Král Vladislav II. obnovil dne 21.
února roku 1497 daňovou výsadu, aby ozdravil klášterní hospodaření, což se mu pro začátek
snad podařilo. Přes velice tíživou finanční situaci „do války turecké roku 1531 musil
vypraviti, tak jako jiné bohaté kláštery, švihovnici17, půl centu střelného prachu, třicet kulí a
koně“. Špatnou hospodářskou situaci se snažil řešit i král Ferdinand I. zavedením pořádku, ale
také neuspěl. V roce 1554 biskup Marek Khuen nařídil přijímat řeholnice i z jiných řádů.
Později přikázal snížit počet služebnictva a šetřit též na ostatních výdajích. „Záhy dvě
řeholnice z kláštera uprchly a biskup musel nařídit přísné klausury a zřízení klášterního
vězení. Nepovolaným, hlavně „babám“, měl být vstup zapovězen a jeptišky již dále neměly
šít na zakázku. O úpadku kázně svědčí i opakované zákazy, aby do síní klášterních neměli
přístup muži a aby žádná z řeholnic se neprojížděla po okolí. Ale v adventě roku 1577 nebylo
již v klášteře ani panen ani abatyše – prchly.“ V roce 1578 za vlády císaře Rudolfa II., kdy byl
biskupský stolec v Olomouci neobsazen, dominikánky uzavřely dohodu o podmínkách
převzetí opatství pustiměřského s olomouckou kapitulou. Ochrana kláštera měla být
ponechána biskupovi, s jehož svolením měly sestry volit abatyše. Zároveň jim bylo zakázáno
prodávat či zastavovat bez povolení klášterní majetek. Papež Řehoř XII. 22. listopadu 1581
17

Typ děla.
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povolil, aby pustiměřské dominikánky přestoupily k řeholi sv. Benedikta. Nový Olomoucký
biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic poté nařídil sestrám pořídit si nový hábit a opravit
korunku abatyše. Převořiše Kateřina Scholastika stala se abatyší, poslední abatyší
pustiměřskou, hned po příchodu do Pustiměře se však prohřešila proti smlouvě s kapitulou
ujednané, že bez svolení biskupova ani ve věcech duchovních, ani v hospodářství nic
nepodnikne. Již v roce 1583 byl nucen ovšem pokárat konvent za nedodržování klausury:
„Leč ani v nové řeholi se panny nenapravily. ... A bída v klášteře byla ještě hrozná, ač nová
kolonie malá a statky rozsáhlé.“ Ani nová abatyše nic nezmohla proti zakořeněným zvykům.
Když pak klášter svým vnitřním rozkolem působil dlouho pohoršení a nedal se zachrániti ani
povoláním herburtských (dominikánek) sester, rozhodl se biskup Stanislav Pavlovský, že ho
zruší, když mu působil tolik potíží. Nejprve přeložil do Tišnova abatyši Kateřinu Scholastiku,
kterou dne 10. června 1587 postuloval konvent kláštera cisterciaček za abatyši a koncem roku
1588 biskup přeložil tam i ostatní jeptišky z Pustiměře. 11. května 1588 požádal biskup císaře
Rudolfa II.: „aby mu dovolil rozpustiti konvent pustiměřský.“
Téhož roku – 1588, 21. září, papež Sixt V. všechno klášterské zboží dal olomoucké
koleji jesuitské na zřízení všech fakult. Jednání o důchody pustiměřské mezi biskupem a
jesuity pokračovalo agitací v Olomouci a v Praze a skončeno bylo 30. dubna 1590, kdy biskup
Stanislav se souhlasem kapituly daroval jesuitské koleji roční důchod 500 zlatých
moravských, což na zřízení 4 fakult zdaleka nestačilo. Celé zboží klášterní bylo přivtěleno k
biskupskému stolnímu statku vyškovskému. Teprve po zrušení řádu jesuitského se znovu
zkoumalo právo jesuitů na Pustiměř a olomoucká univerzita, jako dědička jesuitské koleje,
zvedla roku 1781 spor s arcibiskupem o důchody, jimiž je olomoucký biskup povinen
univerzitě. Proces byl 13. října 1782 zastaven rozhodnutím císaře Josefa II.
Do dnešních dnů z kláštera panen benediktinek zůstalo jen několik, a to zcela
přízemních, zdí v areálu bývalého biskupského statku. Na jeho místě dnes stojí Vávrův dvůr a
Sokolovna s tělocvičnou.
Více viz: Pospíšil 1882, Peřinka 1905-6, Procházka 1933, Možný 1945, Wolný 1953, Zháněl 1967, Konečný
1985, Krejčíř, Soják 1995, Foltýn 2005, Beníček 2010 a Kosařová 2011.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Bazárek podzim – zima 19. září 2020
pořádá MC Pustiměř, z.s., v místní Sokolovně
Nabízí oblečení, hračky a další potřeby pro naše děti. Nabídnout můžete také svoje již
použité zboží, které může posloužit dalším dětem. Bližší informace budou včas
zveřejněny.
Na vaši účast se těší pořadatelky.
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PRÁVNÍ OKÉNKO
Dovolená z pohledu pracovního práva

Vážení a milí čtenáři,
protože nastává čas dovolených, ráda bych se ve stručnosti věnovala zajímavostem
z oblasti čerpání dovolené. Na celou problematiku se podíváme tak trochu z jiného úhlu
pohledu…
Pro úplnost uvádím, že stěžejním právním předpisem, v němž je právní úprava
dovolené zakotvena, je zákoník práce a jeho ust. § 211 a následující (text zákoníku práce
si můžeme najít kupř. na webových stránkách: www.zakonyprolidi.cz – zde zadáme číslo
právního předpisu 262/2006 Sb.).
Mýtus č. 1 – dovolenou si bere zaměstnanec
To je častá chyba a omyl, se kterou se zcela běžně setkávám. Zákoník práce však
stojí na tom, že dovolenou si zaměstnanec nebere, ale dovolenou zaměstnanci nařizuje
zaměstnavatel. Jen ten rozhoduje o tom, jak bude zaměstnanec v průběhu roku dovolenou
čerpat, samozřejmě za dodržení zákonných podmínek. Správný postup je tedy takový, že
nejprve si necháme dovolenou nařídit/schválit a teprve potom zařizujeme pobyt u
moře/výšlap do hor apod. Buďme upřímní, řada z nás to dělá jinak a mnozí
zaměstnavatelé nám v tomto ohledu vychází vstříc, i když by nemuseli.
Mýtus č. 2 – nevyčerpanou dovolenou si nechám proplatit
Dovolená, která za daný kalendářní rok nebyla vyčerpána, nemůže být zaměstnanci
proplacena. Až na zákonné výjimky dokonce ani není v pořádku, pokud je dovolená
převáděna do dalšího roku. Dovolenou – nevyčerpanou (na kterou vznikl zaměstnanci
nárok) je možné proplatit pouze při skončení pracovního poměru.
Mýtus č. 3 – když čerpám dovolenou, nemůže se mnou být ukončen pracovní poměr
Není tomu tak. V době, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, není zákoníkem práce
zakázáno ukončit s tímto zaměstnancem pracovní poměr. Zaměstnavatel však musí
„zrušovací akt“ zaměstnanci prokazatelně doručit. Jiná situace nastává, pokud je
zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnankyně je těhotná, čerpá
mateřskou dovolenou, zaměstnanec či zaměstnankyně čerpají rodičovskou dovolenou
apod. – v takových situacích je až na výjimky naopak zaměstnavateli zakázáno pracovní
poměr ukončit.
Pozor na změny od 1. ledna 2021!
Možná jste z médií zaznamenali, že brzy vstoupí v účinnost velká novela zákoníku
práce. Od ledna 2021 tak nastoupí zcela nový koncept dovolené, kdy dovolená bude
přepočítávána na hodiny.
Přeji všem krásné léto a pohodové čerpání dovolené :-)
Mgr. Klára Gottwaldová, MBA, zastupitelka obce
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Pozvánka na koncert
Pustiměřská pop-rocková kapela Jednou Týdně vás zve v pátek 4. září 2020 na
vyškovský fotbalový stadion, kde vystoupí jako jedna z předkapel skupiny Kryštof,
v rámci koncertu s názvem „Kryštof hraje pro Vyškov“. Začátek akce je v 17.00 hodin
a Jednou Týdně se na velké stage objeví od 18:00 hodin. „Je to pro nás velká výzva a
moc se na koncert těšíme…“, svěřili se členové kapely redakci Vyškovského
zpravodaje.

Obrázek 105: Členové kapely "Jednou týdně". Zdroj: Archiv „Jednou týdně“.

Zároveň zvou všechny své fanoušky, aby je přišli na koncert podpořit a užili si
atmosféru spolu s nimi… Takže v pátek 4. září 2020 v 18:00 hodin, na fotbalovém
stadionu ve Vyškově!!!
Členové kapely „Jednou týdně“
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Taneční večer s hvězdami TV Šlágr
Umělecká
agentura
YREN
MUSIC
pořádá
1.
velký taneční
večer
s
hvězdami
Šlágr
TV
spojený
s
křestem CD a
DVD - Sedm
rudých růží.
Čekají Vás tři
hodiny
známých písní
Vašich
oblíbených
interpretů,
tance a dobré
zábavy. Akce
se uskuteční v
neděli 13. 9.
2020 od 18 h v
obecní
Sokolovně.
Cena
vstupenky v
předprodeji je
200,-Kč,
na
místě 250,-Kč.
Vstupenky v
předprodeji je
možné zakoupit v Pekařství Kulhánek & Drápal na Masarykově náměstí ve Vyškově
vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 h nebo telefonicky na čísle 774 887 773 či na emailu yrenmusic@seznam.cz. Na Vaši návštěvu se těší duo YREN a VIP hosté
Martička Vančová a Franta Uher. Zajištěno je občerstvení za solidní ceny a ke každé
zakoupené vstupence malý dáreček.
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