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Obrázek 2: Úprava parku u Adélky: Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 1: Do oddychové části parku jsou postupně aplikovány herní prvky. Foto: Anna Hrozová.
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Uzávěrka čísla ke dni: 1. 12. 2020

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
přiblížila se doba nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.
Věřím, že si koncem roku aspoň částečně odpočinete od všedních
starostí, užijete si sváteční chvíle pohody a strávíte co nejvíce času
v okruhu svých blízkých a přátel. A možná se začtete do tohoto
Obrázek 3: Mgr. Vlastimil Smékal,
zpravodaje, ve kterém bych rád zrekapituloval, co se povedlo starosta obce Pustiměř.
zrealizovat ve druhé části tohoto roku a co se plánuje v roce příštím.
I druhé pololetí letošního roku a zvláště jeho konec bylo negativně ovlivněno druhou vlnou
koronavirové epidemie. Opět jsme byli různými způsoby omezováni, zrušena byla většina
společenských akcí, nemohli jsme se setkávat s přáteli, posedět v hospůdce nebo sportovat, děti
nemohly chodit do školy.
Epidemiologická situace měla dopad i na obecní rozpočet. I přes státní příspěvek na zmírnění
dopadu poklesu daňových příjmů přišel náš rozpočet oproti plánu na tento rok asi o 2,4 mil. Kč.
Vzhledem k výrazné finanční rezervě z předchozích let jsme však nemuseli plánovat škrty v oblasti
investičních akcí, tak jak o nich slyšíte z médií u jiných obcí a měst, a řadu připravených projektů a
akcí jsme zrealizovali, popř. jejich realizaci pouze posunuli z objektivních důvodů na příští rok.
Co se povedlo zrealizovat ve druhé polovině tohoto roku?
Z finančně nejnáročnějších akcí se jednalo o zpevnění polní cesty v úseku ze spojovací cesty na
Radslavice k Marchanickému rybníku. Práce provedlo vyškovské středisko Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje a náklady dosáhly necelých 2 mil. Kč.
Dále bylo zrekonstruováno i zázemí za hasičskou zbrojnicí, kde byla zbudována nová pergola,
opraven kiosek, místnost kůlny byla přestavěna na WC a zrekonstruováno bylo i WC v horním patře
zbrojnice. Práce provedla firma STAVBROS, s.r.o. z Brodku u Prostějova a náklady se vyšplhaly asi
na 2,4 mil. Kč. Došlo tak k výraznému zlepšení nedůstojného prostoru, který je často využíván
k veřejným akcím.
Z menších akcí můžeme zmínit rekonstrukci parku u restaurace Adélka, vybudování
pumptrackové dráhy ve sportovním areálu, opravu zídky u vstupu na hřbitov, opravu dopravní
nehodou poškozeného sousoší Kalvárie na rozcestí v Pustiměřských Prusích, opravu kanalizačních
vpustí v Zauličce nebo úpravu fasády na technickém dvoře obce.
O všech těchto akcích je více popsáno na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Co je v plánu příští rok?
Negativní dopad na obecní rozpočet bude mít schválení zákona, kterým se zruší superhrubá
mzda. V žádném případě se nestavíme proti zlepšení ekonomické situace obyvatel a jsme si vědomi, že
vzhledem k současné situaci příjmy obce poklesnou. Pokud ale poslanecká sněmovna přidává, měla by
rozdávat především ze svého, a ne krátit obecní a krajské rozpočty. V optimistické variantě nás změna
tohoto zákona připraví o 2,7 mil. Kč za rok. Investice však přehodnocovat nebudeme, máme
dostatečné finanční rezervy.
Během jara proběhne výměna hlásičů obecního rozhlasu za rozhlas bezdrátový. Obec obdržela
v rámci protipovodňových opatření na tuto akci dotaci ve výši 1.461.000,-Kč z Ministerstva životního
prostředí.
Ve stejném období je v plánu i zateplení a výměna oken na obecním bytovém domě č. p. 267
na Nivách. Zde se nám podařilo získat dotaci 1.327.000,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
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Stavební povolení máme na rekonstrukci chodníků a výměnu sloupů veřejného osvětlení v
úseku od potravin Hruška až ke státní silnici. V rámci této akce společnost E.ON uloží i kabel nízkého
napětí do země. Přesnější termín realizace v rámci příštího roku zatím nedokážeme určit.
V plánu je zahájení stavebních prací na rekonstrukci bývalé dolní MŠ pro potřeby ZUŠ a
obecní knihovny. Provedeny budou i sadové úpravy včetně instalace herních prvků pro děti v zahradě
za školkou. Tato akce bude mít vzhledem ke své náročnosti přesah i do přespříštího roku.
Pokračovat chceme v revitalizaci sportovního areálu u fotbalových hřišť. Plánované záměry
s tímto areálem jsou podrobně popsány v další části zpravodaje.
Postupně se věnujeme i opravě drobných sakrálních staveb. Opravit by se měl kříž u
Hádrového a zvonice v parku u Adélky.
V rámci zlepšování zázemí pro spolky, v tomto případě pro hasiče, je v plánu rekonstrukce
horního patra zbrojnice na klubovnu. Zde je požádáno o dotaci z Místní akční skupiny Hanácký
venkov.
V ulici k faře, kolem Vávrového, je v plánu prodloužit vodovodní řad. Mělo by se jednat o
poslední úsek v naší obci, kde nejsou rodinné domy připojeny na vodovod.
V rámci postupného zvelebování restaurace Adélka proběhne oprava záchodů pro veřejnost.
Řadu úprav provádí i nájemce pan Kaňa na své náklady a přispívá tak k lepšímu vzhledu restaurace a
přívětivějšímu prostředí pro zákazníky.
Dotaci přes 300 tis. Kč jsme obdrželi z Jihomoravského kraje na rekonstrukci vodní nádrže pod
zemědělským družstvem. Aktuálně se vyřizují potřebná povolení, bez kterých neleze rekonstrukci
provést.
Investovat chceme i do školních zařízení. V plánu je zakoupení dvou konvektomatů do školní
jídelny, jelikož stávající jsou na hraně životnosti a kapacitně nedostačující. Dále jsme podali žádost o
dotaci na zateplení školní tělocvičny včetně rekonstrukce střechy, která je ve špatném stavu.
Nadějně vypadá i získání dotace na kompostéry, které by tak příští rok mohly být distribuovány
občanům, kteří o ně projevili zájem.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva naší obce
popřál krásné a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, optimismu,
radosti, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta obce Pustiměř
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REKONSTRUKCE SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍHO AREÁLU U
FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ
Naše obec má zajímavý potenciál ve velikosti jednoho kompaktního prostoru určeného pro
sportovní, tělovýchovné a společenské aktivity. Areál u fotbalových hřišť se svou výměrou přes
3 hektary nám může závidět řada obcí i měst.
Doposud však byla smysluplně využita pouze jeho část, a to travnaté hřiště, které využívají
ke své činnosti fotbalisté a kabiny s jejich nejbližším zázemím, jež slouží ke společenskému vyžití
návštěvníků zde konaných akcí. Do ostatních částí areálu se většinou dlouhodobě neinvestovalo a
pomalu se staly nebo stávají místy, kterými se jako obec nemůžeme chlubit.
Slabou stránkou tohoto areálu jsou i nejednotné majetkoprávní vztahy, kdy přibližně 2/3
pozemků jsou ve vlastnictví TJ Pustiměř, z.s., vlastníkem zbylé 1/3 je Obec Pustiměř. Vzhledem
k nákladným investicím, které tento areál potřebuje, je jediným systémovým řešením sjednocení
většiny pozemků do vlastnictví Obce, která jako jediná
má finanční možnosti o sportovní infrastrukturu
pečovat, zajišťovat její provoz, údržbu a investovat do
dalších vizí rozvoje tohoto areálu. Jakékoliv stavební záměry na pozemcích ve vlastnictví TJ
podléhají v současnosti schválení ze strany tohoto spolku. TJ je ochotna pozemky bezplatně převést
do vlastnictví obce až po dokončení realizace všech částí projektu.
Současné zastupitelstvo obce je jednoznačně nakloněno k rekonstrukci či revitalizaci tohoto

Obrázek 4: Využití území v místě bývalého rybníka u cihelny. S využitím projektu Ing. Miroslava Rozehnala zpracoval Mgr. Vlastimil
Smékal.

areálu tak, aby zde vzniklo sportovně-relaxační centrum obce určené k všestrannému využití pro co
nejširší veřejnost. K tomuto účelu byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců Obce,
tělovýchovné jednoty a fotbalového klubu, která dala dohromady přibližný návrh podoby tohoto
areálu. Projekční práce zajišťuje Ing. Miroslav Rozehnal.
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Postupně tak dochází k doplňování herních prvků, terénním úpravám, budování sportovišť
apod.
Na prostranství u kabin byla nainstalována lanová dráha o délce 30 m a přízemní trampolína
o průměru 3 m. Tyto dvě atrakce byly zbudovány za pomoci dotace z programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+. Příští rok dojde k doplnění dalších prvků pro děti – o
šplhací lanovou sestavu s výškou 5 m a o laminátový balvan výšky 2 m s lezeckými chyty, který

Obrázek 5: Návrh podoby sportovního areálu. S využitím projektu Ing. Miroslava Rozehnala zpracoval Mgr. Vlastimil Smékal.

imituje přírodní skálu. Upraveno a nově vydlážděno bylo okolí ohniště. Vedle pergoly byl umístěn
lodní kontejner, který slouží jako technické zázemí, jelikož na kabinách se k tomuto účelu vhodný
prostor nenachází.
V příštích dvou letech by mohla proběhnout i rekonstrukce škváry, která je pravděpodobně
nejvíce nevzhledným místem tohoto areálu a trnem v oku jeho návštěvníků. Na jejím místě by bylo
zbudované nové travnaté hřiště, což by potěšilo především naše fotbalisty a jejich fanoušky.
K zavlažování hřiště by byla vykopána studna, jejíž voda by se přečerpávala do akumulační nádrže.
V zadní části areálu, směrem k firmě D-Klima, byl zdemolován havarijní objekt bývalé
jedárny a v jeho místech byla postavena pumptracková dráha. Jedná se o uměle vytvořený
cyklistický okruh pro bikrosová kola tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami. Okruh velmi dobře
zhotovil pan Petr Matoušek a jeho místní firma PLOTMAX, s.r.o. V příštím roce by v těchto
místech měly být doplněny další prvky. Jedná se o přírodní lezeckou stěnu, workoutové a parkurové
hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Na tyto prvky máme podanou žádost o dotaci. Z přebytečného
materiálu by zde měla vzniknout i přírodní věž s točitým chodníkem po jejím obvodu.
Z finančně nákladných stavebních prací je ještě v plánu vytvoření in-line dráhy o délce téměř
500 m a zbudování lehkoatletického oválu na současném travnatém hřišti, jehož stavbu si přeje
místní tělovýchovná jednota. Na tyto akce bude potřeba hledat vzhledem k jejich finanční
náročnosti mimorozpočtové zdroje, nejlépe ve formě dotací.
Mgr. Vlastimil Smékal, starosta
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NOVÉ ULICE V PUSTIMĚŘI – POTOČNÍ A KONEČNÁ
V současnosti probíhá nová výstavba ve dvou lokalitách při výjezdu z obce směrem na
Radslavice a Zelenou Horu. Ulice v lokalitě po levé straně hlavní silnice, u Pustiměřského potoka,
byla pojmenována jako „Potoční“, ulice v lokalitě po pravé straně hlavní silnice pak vzhledem ke
své poloze na konci obce jako „Konečná“. Nové ulice jsou znázorněné pro lepší přehlednost i

Obrázek 6: Část katastrální mapy Pustiměře. Upravil: Vlastimil Smékal.

v přiložené mapce. Na Potoční je v plánu vystavět 11 rodinných domů, na Konečné pak 25
rodinných domů.
Z mapky jsou patrné i názvy dalších ulic v nové zástavbě, která je neoficiálně souhrnně
pojmenována jako lokalita „Pod Vodojemem“. Ve staré zástavbě nejsou ulice oficiálně
pojmenovány, v hovorové řeči se však běžně používají (Melice, Réhňa, Zaulička, Nivy, Kout, U
Mlýna, …).
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HRANICE MEZI MÍSTNÍMI ČÁSTMI PUSTIMĚŘ A PUSTIMĚŘSKÉ
PRUSY
Obec Pustiměř je kompaktním sídlem tvořeným dvěma místními částmi – Pustiměří a
Pustiměřskými Prusy. Často se setkáváme s dotazem, kudy probíhá hranice mezi těmito částmi.
Hranice je zakreslena v přiložené mapce a vychází z dřívějších katastrálních map, kdy byla

Obrázek 7: Hranici mezi místními částmi Pustiměře podle katastrální mapy zakreslil Vlastimil Smékal.

naše obec rozdělena na dvě katastrální území – Pustiměř a Pustiměřské Prusy.
V některých ulicích, např. Nová nebo Pod Vodojemem, pak dochází k zajímavé situaci, kdy
rodinné domy na jedné straně ulice jsou součástí Pustiměře a na druhé straně ulice součástí
Pustiměřských Prus.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta
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Realizované akce
Oprava sousoší Kalvárie – červenec 2020
V letním období minulého roku byla při autonehodě poškozena Kalvárie v Pustiměřských

Obrázek 9: Opravené sousoší Kalvárie. Foto: Vlastimil
Smékal.

Obrázek 8: Poškozené sousoší Kalvárie. Foto: Vlastimil Smékal.

Prusích evidovaná národním památkovým úřadem jako kulturní památka rejst. č. ÚSKP 34432/73764 - sousoší Kalvárie. Škoda na této významné památce byla obcí obratem nahlášena příslušné
pojišťovně. Následně byl zpracován posudek a návrh na její restaurování. Vlivem vyjednávání
s pojišťovnou, značného poškození památky a složitých postupů došlo k tomu, že restaurátorské
páce byly dokončeny až v těchto dnech. Restaurátorské práce byly provedeny pod dohledem
příslušných odborníků a v současné chvíli se tak můžeme těšit z dobře provedené práce. Výsledkem
je skutečnost, že stopy po původním poškození nejsou patrné.

Oprava fasády na obecní budově č. p. 101 – červenec 2020
Zázemí obce na č. p. 101 v Pustiměřských Prusích, zakoupené před mnoha lety, prodělalo

Obrázek 10: Původní podoba fasády. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 11: Nová podoba fasády obecní budovy č. p. 101. Foto:
Vlastimil Smékal.

úpravu fasády směrem do ulice. Budova tak přestala být „autoservisem“ a zahájila svoji
plnohodnotnou činnost na úseku obecních služeb.
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Aby byly minimalizovány náklady, bylo přistoupeno pouze k výměně oken, opravě prasklin
a následnému nátěru barvou. Budova tak má novou tvář, avšak s neduhy staré budovy. Úplná
rekonstrukce spočívající např. v celkovém omítnutí či zateplení budovy by byla příliš nákladná a
v současné chvíli s minimálním efektem.

Oprava kanalizačních vpustí v Zauličce – červenec 2020
V průběhu první poloviny měsíce července byly opraveny vpusti na kanalizačním řádu
v Zauličce. Byla provedena oprava celkem 3 běžných vpustí a v horní části vpusti pásové. Nově tak
došlo k osazení kanalizačního řádu neprodyšným kulatým poklopem, který byl doplněn běžnou

Obrázek 13: Vpusť u krajnice uprostřed
Zauličky. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 12: Příčná protipovodňová vpusť. Foto: Vlastimil Smékal.

čtvercovou vpustí - kanálem. Vzhledem k tomu, že majitelem a správcem kanalizačního řádu je
společnost Vodovody a kanalizace Vyškov a majitelem komunikace, resp. vpustí na komunikaci je
Obec, byly práce provedeny ve spolupráci uvedených subjektů. Důvodem přistoupení k opravám
byla skutečnost, že samotné vpusti nebyly plně funkční a do svého okolí tak uvolňovaly značný
zápach. Věříme, že tato opatření splní svoji funkci a občané v této lokalitě tak již nebudou
obtěžování dříve běžným zápachem.

.

Oprava zdi za OÚ k Maděrovému – září 2020

Obrázek 14: Nová betonová zeď. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 15: Provizorní plechový plot u Maděrového. Foto:
Vlastimil Smékal.
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Při své činnosti se snažíme věnovat také areálu za obecním úřadem, nebo chcete-li za
hasičskou zbrojnicí. Mimo běžných oprav poničeného majetku, kterých je v této části obce každým
týdnem požehnaně, jsme se tentokrát věnovali výměně části oplocení. Zákoutí se zelení tak dostalo
novou a bezesporu lepší tvář.

Oprava kanceláře ekonomky – září 2020

Obrázek 16: Paní ekonomka musela několik dní vydržet
se svými listinami v provizóriu. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 17: Nová kancelář má spoustu úložného prostoru úhledně
Některé z kanceláří na obecním
upraveného. Výsledek práce pana Tomáše Měšťánka stojí za to. Foto:
úřadě ještě stále neodpovídají svým stavem Vlastimil Smékal.
požadavkům dnešní doby. Prostě jsou
škaredé a nefunkční. V letošním roce jsme se pustili do slíbené opravy kanceláře paní ekonomky.
Navazujeme tak na loňskou opravu kanceláře administrativní pracovnice. Obměnu kancelářských
prostor chápeme opět jako jednu z tváří služeb veřejnosti. Doufáme, že se Vám námi provedená
úprava líbí a cítíte se při vyřizování svých záležitostí na obecním úřadě lépe.

Oprava hřbitovní zdi – říjen 2020
Při své činnosti se setkáváme s dotazy týkajícími se neutěšeného stavu našeho hřbitova.
Nutnost jeho postupných oprav na hřbitově si uvědomujeme, a proto jsme v letošním roce

Obrázek 19: Opravená zeď vpravo od vchodu na hřbitov. Foto:
Vlastimil Smékal.

Obrázek 18: Opravený vchod na hřbitov včetně sloupů brány.
Foto: Vlastimil Smékal.

přistoupili alespoň k opravě části hřbitovní zdi při samotném vstupu na hřbitov.
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Oprava byla provedena na cca 40 m dlouhém úseku, kdy došlo mimo jiné k zaspárování
kamenného zdiva, přestěrkování hlavy zdi a opravě vstupních pilířů u brány.
Na provedené práce se nám podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství z dotačního
programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Bohužel tento dotační
program je pro obce naší velikosti limitován výší poskytnuté dotace, a proto nebyla opravena celá
zeď, ale pouze její část, která nejvíce narušovala pietu místa.
I v dalších letech se budeme snažit postupně zvelebit tuto část obce. Vzhledem k nabízeným
dotačním možnostem se však bude pravděpodobně jednat o časově náročnější práce.

V obci byly umístěny dva ukazatele rychlosti
Z důvodu zvýšení bezpečnosti byly u příjezdu do obce ve směru od Radslavic a Zelené Hory

Obrázek 20: Radar u cesty na Radslavice a Zelenou Horu.
Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 21: Radar u fotbalového hřiště: Foto: Vlastimil Smékal.

a u kabin u fotbalového hřiště nainstalovány dva ukazatele rychlosti. Ukazatele rychlosti fungují s
vysokou efektivitou na poli prevence. V těchto úsecích často řidiči opětovně nerespektovali
maximální povolenou rychlost a ohrožovali bezpečnost. Radary jsou vybaveny i kamerou a
umožňují záznam statistiky počtu projetých vozidel, průměrné a maximální rychlosti. Nápad na
instalaci radarů vzešel z návrhu našeho občana pana Stanislava Musila v rámci participativního
rozpočtu naší obce.

Protipovodňová opatření Obce Pustiměř
Registrační
číslo:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011229
"Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v
rámci Operačního programu Životní
prostředí"
Celkové způsobilé výdaje: 2.087.631,-Kč, dotace EU: 1.461.342,-Kč (70 %), příspěvek obce:
626.289,-Kč (30 %)
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Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a instalace lokálního
varovného systému – bezdrátového rozhlasu. V obci se v současné době nachází drátový rozhlas.
Stav zařízení je pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující, drátový rozhlas
je zde již zastaralý. Stávající technický stav dokazuje nutnost jeho modernizace.
Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za
povodní, se obec rozhodla řešit tento problém. Cílem projektu je správně posoudit povodňové
nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce Pustiměř díky instalaci lokálního varovného
systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Projekt volně navazuje na projekty obcí Vyškov a Drnovice, které byly podány v rámci
předchozích výzev Operačního programu Životní prostředí. I tyto akce byly zaměřeny na budování
lokálního varovného systému a digitalizaci povodňového plánu.
Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí Dunaje,
konkrétně rámcový cíl – prevence před povodněmi a cíle v době zvládání povodně. Pro zpracování
projektu bylo využito především dílčích plánů povodí, konkrétně Dílčího plánu povodí Dyje, ve
kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro zájmové dílčí povodí. Předkládaný projekt splňuje
všechny požadavky podle dokumentu „Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4
Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3“ a podle hodnotících kritérií.

Cyklotrasa z Pustiměře do Vyškova – říjen 2020
Ve spolupráci obce Pustiměř a města Vyškova byla
zpevněna polní cesta odbočující ze spojovací cesty na
Radslavice směrem do průmyslové zóny na okraji Vyškova.
Splnilo se tak dlouholeté přání řady Pustiměřanů, protože
došlo k bezpečnému propojení obce Pustiměř s městem
Vyškovem. Zpevněná polní
cesta má podobu cyklotrasy a
měří asi 2,2 km. Je vhodná jak
k rekreačním účelům, tak jako
bezpečná cyklistická trasa do
zaměstnání ve Vyškově.
Obrázek 22: Zahájení prací na cyklostezce.
Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 24: Pohled od Marchanického
rybníka v Gorlicích. Foto: Vlastimil Smékal.

Na pustiměřské straně
práce prováděla vyškovská
pobočka Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje.
Obrázek 23: První projížďka. Foto:
Vlastimil Smékal.
Náklady dosáhly necelých 2
mil. Kč. Poděkování patří zhotoviteli této cesty i pachtýřům
sousedních pozemků, kteří umožnili její zbudování do
současné podoby.
Kamerové pohledy na cyklotrasu můžete zhlédnout ve
Vyškovské internetové TV na: https://youtu.be/YazKGewBkg.
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Přístřešek a WC za hasičskou zbrojnicí - listopad 2020
V průběhu minulých volebních období byla prováděna úprava areálu za hasičskou zbrojnicí.

Obrázek 29: Původní stav areálu za hasičskou zbrojnicí. Foto:
Vlastimil Smékal.

Obrázek 28: Bourací práce. Foto: Vlastimil Smékal.

Z bývalého stavebního dvora, resp. zázemí obce se postupem času stalo příjemné prostředí
využívané jak hasiči, tak širokou veřejností. Posledním prvkem vyžadujícím změnu tak bylo okolí
„šenku“.
V běžných
nekoronavirových
letech se zde pořádá
celá řada sportovně
hasičských,
ale
i
veřejných akcí. Tradici
úpravy a péči o tento
areál jsme zůstali věrní
a v letošním roce jsme
se pustili do opravy
výčepu,
přestavby
Obrázek 25: Nová podoba areálu za hasičskou zbrojnicí. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 27: Nově vystavěné záchody na místě bývalé kolny na
dvoře zbrojnice. Foto:. Vlastimil Smékal.

kůlny na venkovní WC

Obrázek 26: Zároveň byly postaveny nové záchody v prvním patře
hasičské zbrojnice. Foto: Vlastimil Smékal.

a zbudování přístřešku – pergoly. Nový objekt by tak v budoucnu měl sloužit jako zázemí pro
pořádání sportovních, obecních, ale i soukromých akcí.
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Pumptracková dráha – listopad 2020
Jedním ze zásadních úkolů, které si současné zastupitelstvo dalo, je úprava sportovního
areálu fotbalového hřiště. V této souvislosti by zde měla být do budoucna významně rozšířena
nabídka sportovního vyžití, a to na základě dohody mezi Obcí, fotbalovým klubem a tělovýchovnou

Obrázek 33: Původní stav areálu. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 32: Detail pumptrckové dráhy. Foto: Vlastimil Smékal.

jednotou.
Jedním
z prvků
rozšiřující
charakter využití sportoviště je pumptracková
dráha, která je v těchto dnech dokončována.
Jedná se o dráhu pro jízdní kola typů BMX,
popř. MTB. Dráha byla zbudována firmou
PLOTMAX s.r.o. z materiálu, který se na
místě nacházel, přičemž povrchová úprava
byla doplněna o vrchní vrstvu skalního
prachu kvůli zpevnění. Zbudování dráhy se
jevilo jako vhodné využití přebytečného

Obrázek 31: Dráha obsahuje zrádné prvky. Foto: Vlastimil Smékal.

Obrázek 30: Celkový pohled na dráhu. Foto: Vlastimil Smékal.

materiálu, který byl na místě sportoviště v minulosti uložen.
Při užívání dráhy je nutné mít na paměti, že se jedná o dráhu modelovanou ze zeminy, s čímž
souvisí možnost rozbahnění v případě nepříznivého počasí. Do budoucna svahy zatravníme, čímž se
zpevní. Dráhu je tedy lépe užívat při vhodných klimatických podmínkách. Prosíme, dodržujte
pravidla umístěná při vstupu.
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Obrázek 34: Pravidla u vchodu do areálu, která je nutno dodržovat. Foto. Vlastimil Smékal.

Zpracovali: Mgr. Vlastimil Smékal, starosta, a Mgr. Lukáš Peška, místostarosta obce.
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Kulturní život versus rok 2020
Rok 2020 byl pro každého něčím jiný a navždy se spíše v negativním obraze zaryje do
vzpomínek nás všech. Ačkoli kulturní život byl velice omezen, snažili jsme se i tak uskutečnit co
nejvíce akcí, a to zejména během letního období. V nepřejícném čase pro setkávání jsme se snažili

Obrázek 35: Cyklovýlet.. Foto: Vlastimil Smékal.

hledat alternativy a přizpůsobit se této online době. Uvědomujeme si, že online akce přátelský
kontakt, zážitky a dojmy nenahradí, ale přesto se těmito akcemi vyjádří pospolitost, soutěživost a
dáváme si alespoň tímto způsoben o sobě navzájem vědět.
Ráda
bych
shrnula
pár
důležitých akcí, které se v tomto roce
udály. Letošní kulturní život nadějně
zahájila přednáška Zdravá záda i
s ukázkami
cviků
z fyzioterapie.
O Velikonocích již proběhla pouze
online akce, ale za to s krásnou
myšlenkou, Zazajíčkujme Pustiměř,
která se uchytila po celé ČR. Během
jara probíhala obdobně jako minulý
rok fotosoutěž Jarní toulky Pustiměří.
Letní sezónu zahájila akce Cyklovýlet
napříč obcemi, kterou hodnotíme jako
velmi zdařilou. Během prázdnin
proběhla dvě letní kina, která bychom
Obrázek 36: Pustiměřští zajíčci obstáli v celostátní soutěži.
chtěli i nadále zachovat, novinkou ale
bude anketa a vy sami budete hlasovat o filmu, který by se mohl promítat. Konec letních prázdnin
17

vyvrcholil II. ročníkem Pivního fesťáku, kterého se letos zúčastnila velká masa lidí. Nyní, přes
chladnější období, se konala online Dýňová soutěž a právě stále probíhá další online soutěž
Pustiměř v adventním čase, která kulturní dění v naší obci letos zakončí.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na akcích podílejí a obětují tak svůj volný čas: „Bez
vás by to nešlo!“

Obrázek 37: Pivní fesťák 2020. Foto: Zuzana Štroblíková.

Dále bychom chtěly, jako nynější ženské osazenstvo, poděkovat odcházejícím členům
Michaelovi Smejkalovi a Michalovi
Benešovi za jejich aktivitu, čas a
součinnost.
Od nového roku přivítáme mezi
sebe nové členy, kteří přicházejí s nadšením
a novými nápady! Naše komise je otevřená
k případným odezvám a nápadům, které
můžete
posílat
na
email
kkpustimer@seznam.cz,
vše
bude
projednáno a zváženo. Budeme rádi i za
návrhy nových akcí či dobrovolnou pomoc
při pořádání akcí stávajících. Doufáme, že
rok 2021 bude lepší jak v osobním, tak
pracovním, tak i v kulturním životě.
Obrázek 38: Za hasičskou zbrojnicí se promítaly o prázdninách dva filmy v
Přejeme vám všem klidné prožití svátků letním kině. Foto: https.www.pustimer.eu.
vánočních a těšíme se na vás v roce 2021.

Za kulturní komisi Nikol Trávníčková
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Pouť ke sv. Anně
Letos jsme tradičně slavili Pouť ke sv. Anně, a přesto jinak. Celý tento víkend, ačkoliv byla
uvolněna protikoronavirová opatření, byl poznamenán předcházející karanténou. Návštěvníků bylo
o poznání méně nejen mezi atrakcemi, ale i na slavnostech pouti ke sv. Anně. Atmosféra byla o to
přátelštější. Jako by si lidé více vážili
toho, že se mohou spolu pobavit.
Duchovní
část
proběhla
v kostele sv. Benedikta. V sobotu
věřící dostali novokněžské požehnání
od P. Mgr. Milana Maštery z Dědic,
v neděli se věřící setkali na ranní mši
našeho faráře P. Dr. Josefa Beníčka,
v 9.00 na poutní mši svaté s P.
Františkem Opletalem, emeritním
Obrázek 39: Na hlavní mši v 11.00 jsme se setkali s P. Mgr. Petrem Kopřivou,
kanovníkem katedrální kapituly sv.
SDB, vychovatelem v Domově mládeže při SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. Foto:
Štěpána a bývalým spirituálem
Anna Hrozová.
kněžského semináře v Litoměřicích, a
na hlavní mši v 11.00 s P. Mgr. Petrem Kopřivou, SDB, vychovatelem v Domově mládeže při SOŠ
sv. Jana Boska v Kroměříži. Duchovní pouť v Pustiměři uzavřel svátostným požehnáním Te Deum
a rozloučením s poutníky P. Dr.
Josef Beníček. Pouť je nejen
duchovním setkáváním, ale i
setkáváním rodin a přátel. Za
dětmi i dospělými přijela spousta
pouťových atrakcí a stánkařů se
svým
zbožím.
Nejvíce
přitahovaly pozornost stánky
tradičních řemeslníků.
Na páteční večer připravili
diskotéku DJ Jirky Hanáka za
Sokolovnou od 20.00 do 3.00se
zahrádkou otevřenou už od 16.00
členové FKP a v sobotu zábavu
Obrázek 40: Pro naše nejmenší našila spoustu příjemných potřeb děvčata Adamcova.
s živou hudbou venku Vojtana Foto: Anna Hrozová.
s kytarou a skupinou Dejsi a reprodukovanou hudbou s DJ Cessarem Millanem, a uvnitř do 22.00
Zpět k Budvarce a po té DJ Alyaz, DJane Supet a DJ Sopo spolek Freekulin.. Na obou akcích na
návštěvníky čekalo příjemné občerstvení. Obě zábavy byly bohatě navštíveny.
Posedět mohli přátelé při dobrém soustu i v pohostinství „Na fušce“, které bylo pro tento
víkend otevřeno, i restauraci Adélka. Spousta dobrot čekala na procházející i ve stáncích mezi
atrakcemi pro děti.
Za hladký průběh tohoto prázdninového víkendu děkujeme Obci Pustiměř, P. Dr. Beníčkovi,
který připravil duchovní setkání, a pořadatelům kulturního programu pouti za příjemný rámec
tradičního setkání rodin a přátel.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

19

Letní kino v Pustiměři.
I přes nelehkou situaci dnešního světa, jsme se rozhodli prázdniny si zpříjemnit letním
kinem, které mělo proběhnout několikrát za letní sezónu. Bohužel některá představení byla zrušena
v raném stádiu plánování. Komedii Přes prsty, která měla být promítána začátkem prázdnin, pro
změnu nepřálo počasí. Až film Doolittle, který nám zakončil v srpnu příměstský tábor, se těšil dobré
návštěvnosti. Nejvíce bylo dětských diváků, pro které byl převážně určen. Vstup pro ně byl zdarma.

Obrázek 41: Film Doolittle přitáhl na hřiště za hasičskou zbrojnicí spoustu mládeže. Foto: Anna Hrozová.

Druhým filmem, který byl v naší obci promítán, byly 3BOBULE. I při této projekci se mraky
rozhodly zalévat nejen zahrádky. Některé diváky to však neodradilo a přišli si i tak užít příjemný
večer pod střechou s novým filmem v příjemné společnosti.
Doufejme, že příští rok 2021 nám bude nakloněn příznivěji a letní kino v Pustiměři obnoví
starou tradici, která zde kdysi panovala.
Zuzana Štroblíková

II. pivní fesťák
II. pivní fesťák v Pustiměři se uskutečnil 29. srpna 2020 za hasičskou zbrojnicí. Návštěvníci
mohli ochutnat 6 druhů piv a pobavit se při vystoupení následujících kapel: v 16.00 hod. Tak určitě,
v 17.30 hod. Jednou týdně, v 19.00 hod. Dej si, v 21.00 hod. Jumpings drums a ve 23.00 hod.
Veřejná zkouška. Pro děti byl od 15.00 připraven skákací hrad, kolotoč, malování na obličej a
cukrová vata. To vše pro vás připravili Obec Pustiměř, hasiči, fotbalisté a mateřské centrum
v Pustiměři. Spoustu návštěvníků vydrželo za hasičskou zbrojnicí až do pozdních hodin. Po celou
dobu na ně čekalo i bohaté občerstvení.
Odpoledne i večer v příjemné společnosti utekl všem jako voda.
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Obrázek 43 : Na obrázcích vidíme, že účast na II: pivním fesťáku byla veliká až do pozdních nočních hodin. Foto: Zuzana Štroblíková.

Obrázek 42: V rámci fesťáku byly vyhlášeny výsledky soutěže Toulky jarní Pustiměří: 1. místo Andrea Holubová- makové pole, 2.
místo - Luboš Provazník - Májka, a 3. místo - Pavel Kovařík – Cestička, cenu kulturní komise získal Marek Kopecký - Přelet nad
Pustiměří.
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Podzim na ZŠ a MŠ Pustiměř
Podobně jako v předcházejících letech začal opět nový školní rok. Přestože žáci přišli

Obrázek 45: Poprvé ve škole. Foto: Anna Hrozová.

do školy s velkou radostí a těšili se na své kamarády a nové zážitky, my dospělí jsme hleděli do
budoucna s určitými obavami. Ještě jsme měli v čerstvé paměti opatření, která postihla školy na jaře
během koronavirové krize – úplné zavření škol, distanční výuka, opětovné a postupné návraty dětí

Obrázek 44: Situace při on-line výuce je velice těžká i pro naše druháky. Bez rodičů, kteří jim pomáhali zvládnout učivo už i v
minulém školním roce, by byli v džungli nových vědomostí u svých počítačů ztraceni. Foto. Anna Hrozová.

do školy.
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Naše obavy se začaly nenápadně a pomaličku naplňovat. Již od začátku postupně
přibývala určitá omezení – nošení roušek na chodbách a o přestávkách (později i ve vyučování),
zákaz vstupu všem dospělým osobám, omezení v tělesné a hudební výchově. Některé akce, které
byly u žáků i rodičů velmi oblíbené, musely být zrušeny: např. Den kouzel, zájezdy do divadel,
kulturní představení ve škole.
Přes ztížené podmínky se podařilo některé pěkné a zajímavé akce v úvodních týdnech
uskutečnit. Některé třídy se zúčastnily zajímavých ekologických programů, které pro ně připravil
Zookoutek Vyškov. Děti ze 4. A a 4. B absolvovaly výukový program na Dopravním hřišti ve
Vyškově. Rovněž školní zájmové útvary a kroužky zahájily svou činnost.
S tím, jak se zhoršovala celková epidemiologická situace, začínalo se mluvit o
částečném omezení výuky a zavírání škol. K čemuž také nakonec v polovině října došlo. Děti
musely zůstat doma a společně se svými vyučujícími musely přejít na distanční výuku. Nezbývalo
nic jiného než danou situaci přijmout a co nejlépe se s ní vypořádat.
Jarní měsíce nás dostatečně poučily a již od srpna
jsme se intenzivně připravovali na možnost domácího
vzdělávání. Vybrali jsme vzdělávací program pro distanční
výuku (program Zoom) a platformu pro komunikování
s rodiči (Edupage). Uspořádali jsme několik seminářů na
téma distanční výuky. Připravili jsme rozvrh pro distanční
výuku. Díky dobré komunikaci a spolupráci s rodiči se
nám podařilo přechod na domácí vzdělávání zvládnout.
K 30. 11. dochází k opětovnému návratu dětí do
škol. Doufejme, že tento návrat bude už dlouhodobý a
pokud možno trvalý. Přes veškerou snahu nemůže
distanční výuka zcela nahradit klasickou výuku ve škole.
Přejme dětem, aby si mohly užívat společných chvil se
svými kamarády a radovat se z dosažených úspěchů.
Obrázek 46: Výuka on-line. Některým tento
způsob výuky připomínal hry na počítači. Foto: Anna
Na závěr bych chtěl poděkovat všem vyučujícím,
Hrozová.
zaměstnancům, rodičům i dětem za to, že jsme obtížné a
náročné období zvládli. Snad se vzájemné pochopení a důvěra nevytratí a pomůže nám překonat
jakékoliv překážky.
Mgr. Jiří Bubeník

Školní kolo dějepisné olympiády
V pondělí 30. listopadu se nám vrátila většina žáků do školy a již první den jsme se dočkali
první zajímavé akce. Proběhlo školní kolo dějepisné olympiády žáků 8. - 9. ročníku pod vedením
paní učitelky Mgr. Lenky Tomanové. Výborného výsledku dosáhli žáci Jiří Radomil z 8. roč. (49 b.)
a Karolína Šťastná z 9. A (46 b.). Oba po zásluze postupují do okresního kola. Držíme jim palce a
přejeme hodně sil při pečlivé přípravě.
Mgr. Jiří Bubeník
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Mateřská škola
Návštěva kozí farmy
Dne 2. října 2020 jsme s dětmi v rámci MŠ podnikly výlet na Kozí farmu do Drysic.
Děti se moc těšily a my učitelky jsme byly
také rády, že jsme jim v téhle nelehké době mohly
umožnit alespoň nějaký výlet.
Celé dopoledne nás provázela paní Zuzana
Moučková, která Kozí farmu vlastní.
Nejdříve jsme se tedy vydali na farmu, kde
si děti mohly kozy pohladit, podojit a viděly, jak
se pracuje s pejskem, který pomáhá paní
Moučkové zvířata udržet pohromadě, zahnat je do
výběhu a vyhledat kozičku, která se někam
zatoulala.
Také jsme se od paní Zuzany dozvěděli
spoustu informací, např. jak pečovat o tato

Obrázek 47: Návštěva kozí farmy. V Drysicích. Foto.
Terezie Schierová.

zvířátka a co vše vyžaduje každodenní péče o
ně.
Poté jsme šli do sýrárny, kterou nás paní
Zuzana také provedla. Ukázala nám, jak sýry
vyrábí a kde je potom skladuje. Děti je i kozí
mléko potom mohly ochutnat. Na rozloučenou
děti dostaly Kozí omalovánku.
Výlet se všem moc líbil a zůstaly nám
pěkné zážitky!
Bc. Terezie Schierová
Obrázek 48: Děti se den strávený na farmě velice užily. Foto:
Terezie Scherová.
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Ekologický projektový týden
Ve dnech 19. - 23. 10. 2020 v naší MŠ proběhl ekologický projektový týden. V jeho rámci se
děti se naučily nové podzimní básničky a písničky. Hrály jsme s dětmi ekologické a podzimní hry.

Obrázek 49: V rámci ekologického týdne děti – Žabičky - tvořily stromy. Foto: Terezie Schierová.

Děti pracovaly s podzimními přírodninami. Navíc se seznámily s tříděním odpadu.
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V rámci tohoto projektu jsme pro děti připravily ekologickou procházku za pokladem. Cestou
plnily rozmanité úkoly. Na procházce si postavily z přírodnin i domeček pro skřítky. Celý týden
jsme se snažily využívat nejrůznější dary přírody, které nám nabízí podzim, a právě z nich tvořit
rozmanité dekorace. Děti to moc bavilo.
V rámci dne stromů, tedy 20. října 2020 děti za pomocí nejrůznějších přírodnin tvořily

Obrázek 50: Motýlci vytvořili z přírodnin nejen stromy, ale i palouček. Foto: Terezie Schierová.

stromy.
Smyslem ekologického projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k
sobě, k okolí, k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za
vlastní chování.
Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí nejen chránit, ale také
poškozovat.
Celý týden byl velmi povedený a děti si ho užily!
Bc. Terezie Schierová

Pasování předškoláků
Dne 30. listopadu 2020 proběhl v životě nejstarších žáků naší mateřské školy velmi
významný den, a to pasování na předškoláka.
Každá třída dostala za úkol se na tento velký den naučit zahrát pohádku a zazpívat písničky.
Děti obou tříd byly velice šikovné. Potom už následovalo to nejdůležitější - samotné pasování. Při
26

něm obdrželi budoucí školáčci šerpy na památku. Pak už jen dostali sladkosti a podělili se o
společnou radost.
I když nám covidové období nepřálo a rodiče dětí nemohli být s námi, děti si pasování užily a

Obrázek 51: Pasování předškoláků - nová školka 2020. Foto: Archiv MŠ.

byly spokojené.
Bc. Terezie Schierová

Novinky v ZUŠ
Nový žákovský orchestr
Vážení čtenáři, i když současná (koronavirová) situace zrovna dvakrát nenahrává rozvoji
kultury a nám ve školství přidělává spoustu problémů, najdou se čas od času také pozitivní zprávy.
Myslím, že jednou z nich je vytvoření nového orchestru bigbandového typu na naší škole.
Díky snaze učitelů dechového oddělení se podařilo sestavit cca 20-členný soubor, který tvoří
jak žáci, tak i jejich kantoři. Nástrojové obsazení bude pestré: trumpety, tenory, saxofony, klavír,
tuba, bas, bicí nástroje. V orchestru budou účinkovat žáci z Ivanovic, Pustiměře a Švábenic.
Plánujeme také zapojení pěveckého oddělení tak, aby si naši začínající zpěváci mohli vyzkoušet
zpěv s kapelou za zády. Díky podpoře zřizovatele můžeme zkoušet v prostorách kulturního domu v
Ivanovicích, neboť pro tak velký soubor nemáme ve škole vhodnou učebnu.
Největší přínos vzniku nové formace vidím v možnosti reprezentace ZUŠ. Když se
zamyslím, tak v okolních obcích vždy nějaký soubor působí: např. Vyškov reprezentuje Vyškovský
bigband (i když v něm působí převážně učitelé z naší školy) a v Němčicích nad Hanou úspěšně
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působí Dechový orchestr mladých z místní ZUŠ. Pokud bychom i my měli „svůj“ orchestr, nabízí se
spousta možností jeho využití počínaje koncerty při různých příležitostech a konče například
promenádním koncertem pro širokou veřejnost.
Vážení čtenáři, doufám, že naše úsilí bude korunováno úspěchem a brzy se vám budeme
moci s celým souborem představit.
Mgr. Kamil Sedlák
ředitel ZUŠ Ivanovice na Hané

„ZUŠka“ jede distančně
Vážení
čtenáři,
ani
během
současné
epidemiologicky nepříznivé situace se výuka ZUŠ
nezastavila. Tak jako ostatní školy poskytujeme distanční,
tedy dálkové vzdělávání. Žáci základních uměleckých
škol však nemají povinnost (na rozdíl od žáků ZŠ) se
distančně vzdělávat. Je čistě na nich, zda se dálkové
výuky
aktivně
zúčastní.
U nás ve
škole
s účastí
problém
není,
dálkově se
v současné
době
Obrázek 52: Město - vytvořil Šimon Petříček. Foto: Alena
Petříčková.

Ze získaných poznatků na naší
ZUŠ od 5. 10. 2020 (kdy stát na
základě neznámých dat uzavřel první
školy)
vyplývá,
že
distanční
vzdělávání je mnohem náročnější
časově i psychicky jak pro žáky, tak
pro učitele. Při pravidelném hodnocení
výuky mi učitelé sdělují, že platný
rozvrh hodin jim zdaleka nestačí
k odučení
všech
svých
žáků.
Konstatují také, že po dálkové výuce
jsou mnohem více vyčerpaní než při

Obrázek 1: Nakreslila Kateřina Štarmanová,
skupina nejstarší žáci. Foto: Kateřina Štarmanová –
distanční výuka.

vzdělává více než 95% žáků.

Obrázek 53: Nakreslila Beáta Jurůjová, skupina nejstarší žáci. Foto: Beáta
Jurůjová – distanční výuka.
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výuce prezenční. K tomu má ještě třetina učitelského sboru doma malé děti ve školním věku,
kterým musí výrazně pomáhat s přípravou do ZŠ.

Obrázek 54: Město - vytvořila Sára Šrubařová. Foto: Pavla Štěpánková.

Současný způsob výuky má však rovněž pozitivní
stránky. Například paní učitelka výtvarného oboru vyhlásila
soutěž o nejhezčí betlém a fotografie nejlepších prací budou
Obrázek 55: Nakreslila Marie Buriánková,
skupina nejstarší žáci. Foto: Marie Buriánková –
vystaveny ve fotogalerii na našich webových stránkách. distanční výuka.
Autoři těchto prací se mohou navíc těšit na hodnotné ceny.
V hudebním oboru se pozitivní výsledky nečekaně promítly do nahrávek nacvičovaných skladeb,
které žáci posílají svým učitelům. Žáky totiž nutnost nahrávky podvědomě nutí nacvičit ji pořádně a
nahrát bez chyb. A takovou kvalitu by stejná skladba při prezenční hodině ve škole rozhodně
neměla.
Současný způsob výuky odhaluje i různé
kuriózní momenty. Například někteří žáci
tanečního oboru nemohou vykonávat určité
domácí úkoly, protože by podle rodičů „nohama
rozbili lustr“. A některé mladší žačky klavírního
oddělení zase berou zasílání videonahrávek tak
vážně, že si k tomu obléknou nejlepší šaty,
vytvoří
dokonalý
účes
a
čerstvě
nehty,
Obrázek 56: Nakreslila Beáta Jurůjová, skupina nejstarší žáci. Foto: nalakují
Beáta Jurůjová – distanční výuka.
neboť je jim přece
vidět na ruce. Tomu říkám komplexní přístup.
Vážení čtenáři, i když se zdá, že vše funguje tak, jak má, ve
skutečnosti distanční výuka nemůže dlouhodobě nahradit klasický
kontakt mezi žákem a učitelem. Proto toužebně vyhlížím budoucí vládní
vyjádření ohledně návratu alespoň některých žáků zpět do škol. A při
tom nekonečném čekání by přišla vhod čerstvá voňavá káva. Jsem ale
už pohodlný a nechce se mi kvůli tomu jezdit do Prahy a jít na kávu
Obrázek 57: Město - vytvořila
přes Vyšehradskou kapitulu. A tak raději půjdu domů, dodržím všechna Laura Hynková. Foto: Renata
Hynková.
nařízení, zavřu se doma a otevřu si okno (a pivo).
Mgr. Kamil Sedlák, ředitel ZUŠ Ivanovice na Hané
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Fotbalový klub Pustiměř
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás na úvod všechny pozdravil a opět využil této příležitosti k tomu,
seznámit vás s činností fotbalového klubu v uplynulých šesti měsících, respektive v uplynulém roce.
Rok 2020 uběhl neskutečnou rychlostí a jeho průběh byl poněkud odlišný od těch
předchozích. Příliš jsme si jej neužili... Jediným tématem byl totiž covid -19, který nás natolik

Obrázek 58: Rozcvička mladší přípravky před tréninkem. Foto: Archiv FKP.

„pohltil“, že jsme si ani nestačili uvědomit, jak ten čas běží, a že je tady vlastně konec roku…
Covid-19 nás chtě nechtě donutil řešit úplně jiné věci, než bývalo zvykem a současně ochromil i
život v celé naší obci. Ani fotbalový klub nebyl v tomto ohledu výjimkou a pandemie koronaviru
zcela paralyzovala jeho fungování. Vynucená fotbalová pauza přerušila soutěže všech věkových
kategorií, tedy nejen dospělých, ale i mládeže. A právě na mládež to mělo ten největší dopad.
Zejména u družstev mladších a starších přípravek jsou pravidelné tréninkové dávky nutností pro
správný fotbalový vývoj malých fotbalistů. U těchto věkových kategorií je nejvíce vidět, jak se děti
zlepšují trénink od tréninku a zápas od zápasu. Z toho máme pak my trenéři tu největší radost.
Prakticky půlroční výpadek tento fotbalový vývoj zcela jistě ovlivnil. V této souvislosti děkuji
Milanu Hoškovi, který i v době covidové, aktivně využíval sociálních sítí a mobilních aplikací a
zásoboval děti fotbalovými videi s tréninkovými cvičeními, která se dala aplikovat i v domácím
prostředí. Uvidíme, jak kdo tohoto využil a byl v tomto aktivní…
I přes pandemii koronaviru se nám v první polovině srpna přece jen podařilo uspořádat již
tradiční fotbalový kemp mladších a starších přípravek FK Pustiměř, který byl opět úspěšný, a děti si
ho opravdu užily. Obsahem článku jsou i fotografie, převážně z tohoto kempu.
Přes všechna negativa však nemá smysl ztrácet optimismus, a tak nezbývá než doufat, že nás
čekají lepší zítřky, na které se těšíme tak, jako nikdy předtím. Doufám, že se na jaře 2021 opět
setkáme ve sportovním areálu, a to nejen u příležitosti fotbalových utkání našich družstev, ale třeba
i u tradičních kulturních akcí, které pořádáme pro vás, občany naší obce.
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Obrázek 59: Mladší přípravka na exkurzi Policie ČR ve
Vyškově. Na fotce Miss Policie, Barbora Kavečková. Foto:
Archiv FKP.
Foto: Archiv FKP.

Obrázek 60: Na trampolíně u nás na hřišti. Foto: Archiv FKP.

Obrázek 61: Mladší přípravka na výletě v Muzeu filmových legend v Kroměříži. Foto: Archiv FKP.
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Obrázek 62: Mladší přípravka na návštěvě koupaliště v Bučovicích. Foto: Archiv FKP.

Obrázek 63: Starší přípravka v lanovém centru v areálu "Velká dohoda" u Lipovce. Foto: Archiv FKP.
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Obrázek 65: Starší přípravka na turnaji v Heršpicích. Foto: Archiv FKP.

Obrázek 64: Střídačka na "Barceloně".. Foto: Archiv FKP.

Rád bych vám jménem všech členů FK Pustiměř, i mých kolegů z výboru fotbalového klubu,
popřál klidné Vánoční svátky, nejlépe v kruhu těch, kteří jsou vám nejbližší.
Užijte si Vánoce!
Za Fotbalový klub Pustiměř Pavel Holub
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Sbor Dobrovolných Hasičů Pustiměř
Vážení a milí čtenáři vánočního zpravodaje. Dovolte mi Vám tu krátce vylíčit pracovní plán
SDH Pustiměř.

Obrázek 66: Šárka Dobešová, Ondřej Dobeš, Ondřej Navrátil, Tomáš Rozehnal, Karin Moore, Veronika Novotná, Anička Poč Foto: Zuzana
Štroblíková.

Druhou polovinu roku jsme díky rozvolnění karanténních opatření v naší republice strávili
celkem aktivně. Přes prázdniny jsme zorganizovali ve spolupráci s obcí a kulturní komisí 2x
promítání letního kina. Druhé z nich nám zakončilo příměstský tábor, který i přes velké obavy
nakonec proběhl v druhém srpnovém týdnu. Konec osmého měsíce jsme společně s ostatními
spolky oživili pivním festivalem.
První týden v září se nám podařilo uspořádat noční soutěž mladých hasičů, která měla sice
omezený počet družstev, a to 8 mladších žáků a 8 starších žáků, ale i přesto jsme si večer řádně
užili. Naše družstva mladších žáků skončila na 3., 5. a 7. místě, pustiměřští starší žáci na krásném 3.
místě.
Konec měsíce u nás v obci, jako již tradičně proběhlo, víkendové školení vedoucích a
rozhodčích mládeže pro okres Vyškov. Letos opět s omezeným počtem osob. Díky tomuto školení
nám ve sboru přibyly další dvě trenérky mladých hasičů Iveta Cibulková a Tereza Roudenská.
Holky již od začátku školního roku začaly s výukou nejmenších dětí do 6-ti let. Doufáme, že jejich
elán a nadšení bude i nadále trvat a jak jen to bude možné, obnovíme v naší obci kategorii
přípravky, což jsou děti právě od 3 do 6 -ti let.
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Září byl taky jediný celý měsíc, kdy jsme se mohli scházet v kroužku mladých hasičů. Ale i

Obrázek 67: Staník Musil, Tom Rozehnal, Eliška Harenčáková, Štěpán Trefilík, Nina Musilová, Vincent Pechan, Klárka Otavová. Foto:
Zuzana Štroblíková.

tak jsme se snažili odnést si toho co nejvíce. Trénovali jsme
požární útoky, dokud počasí dovolilo. Vodu jsme pak
vystřídali za trénink branného závodu, který nakonec, bohužel,
neproběhl. Přesto jsme si užili střelbu ze vzduchovek, šplh po
laně, opičí dráhy přes hasičské překážky a stihli jsme oprášit i
topografii, zdravovědu a v neposlední řadě uzlování.
Nevynechali jsme ani procházky do blízkého lesa a sběr
kaštanů na zahradě bývalé školky. Po novém roce – doufám, že
situace bude příznivá - se už všichni těšíme, až se zase
potkáme.
Během října, a to již v nouzovém stavu, proběhl sběr
železného šrotu a elektro zařízení. Právě kvůli dlouhotrvajícím
vládním karanténním nařízením nebylo vůbec lehké ho
zorganizovat, ale naši chlapci, chlapi a pánové se svého úkolu
zhostili bravurně a celá akce nakonec proběhla velmi hladce.
Jelikož všechno, co jsme měli do konce roku v plánu
jako např. čertohrátky, návštěvu Mikuláše v MŠ Pustiměř,
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Obrázek 68: Pro děti první a druhých tříd
děvčata napekla perníčky. Foto Zuzana
Štroblíková.

rozsvěcování vánočního stromu, jarmark …, nemohlo, bohužel, kvůli nastalé situaci proběhnout,
upekli a nazdobili jsme alespoň perníčky pro naše prvňáčky a druháčky.
Čertů jsme se ale ani letos
nechtěli vzdát úplně, a tak jsme
navštívili alespoň pár domácností, u
kterých děti obzvláště zlobily (nebo
spíše, u kterých maminky měly telefon
na Mikuláše)
Dovolte
mi
tímto
také
poděkovat všem zástupcům obce, kteří
nás i nadále podporují. Díky patří také
všem příznivcům a pomocníkům
našeho spolku.
Chtěla bych tu ještě zmínit
bolest, kterou v nás zanechal odchod
dvou našich dobrých kamarádů a
dlouholetých členů SDH Aleše Roudenského a Marty Kalábové. Prožili s námi krásné chvíle a my
je za to budeme vždy nosit ve svých srdcích.
Letošní rok nebyl vůbec tradiční a, jak se říká, lážo plážo. Mnohým z nás dal pořádně zabrat.
Obrázek 69:Pro děti na Pivním fesťáku byl přivezen i kolotoč. Foto: Zuzana
Štroblíková.

Vánoční čas, který právě prožíváme je časem lásky, rodiny a porozumění. Užijme si ho
tedy všichni naplno. Věnujme se svým blízkým a milovaným. Protože od toho Vánoce jsou.
Přejeme všem krásné prožití svátečního času a pohodové vykročení do nového roku
2021.
Za SDH Pustiměř Zuzana Štroblíková

.

Dorostenci SDH Pustiměř
Rok 2020 byl ve znamení pandemie. Všude samá omezení a vládní
nařízení. Nás to ale nezastavilo. Jak bylo možné trénovat, trénovalo se, jak
bylo možné běhat, běhalo se, a jak bylo možné závodit, závodilo se.
Mnoho závodů bylo zrušeno, ale velké množství z nich změnilo jen
termín pořádání soutěže. I když se to zdá nemožné, tak jsme letos s
dorostenkami a dorostenci “muži” navštívili více soutěží než v roce 2019 a to z jednoho prostého
důvodu, mladší a starší žáci letos soutěžili pouze dvakrát, a proto jsme mohli věnovat více času
dorostu.
Pro zajímavost:
Rok:
2019
2020

Počet závodů:
15
17

Počet uběhnutých km:
1086
1290
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Když to bylo možné, trénovali jsme každý týden minimálně dvakrát. Čtvrteční tréninky byly

Obrázek 70: Pustiměřští dorostenci a dorostenky. Foto: Michal Vrba.

zasvěcené místní tělocvičně, kde probíhal kondiční běh, posilování, trénink techniky. Pro rozehřátí
byl vždy na prvním místě florbal.
Páteční tréninky probíhaly v hasičské zbrojnici a jejích dalších prostorech, kde jsme se
zaměřovali na techniku požárního útoku. Celkově jsme se na tréninku za celý rok setkali 34x.
Jako loni, tak i letos jsme přípravu a
techniku tréninků zaměřovali na krajské kolo, které
se mělo konat v polovině roku 2020. Krajské kolo
nebylo kvůli pandemii vůbec uspořádáno, a tím
zanikla naše poslední možnost se dostat na
mistrovství republiky v požárním sportu. Z

Obrázek 72: Dorostenky v akci. Foto: Michal Vrba.

dorostenců se stanou muži a už nemohou v
roce 2021 bojovat v této soutěži.
Museli jsme to přijmout s hrdostí, že
jsme náš sbor dostali na 2. místo v Krajském
kole v roce 2019. Zaměřili jsme se tedy na
soutěže v požárním útoku a začali jsme
objíždět okolní obce a kraje. Jako první jsme

Obrázek 71: Vše je třeba řádně připravit. Foto: Michal Vrba.
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navštívili Vřesovice 27. 6. 2020 a posledním závodem pro nás byla noční soutěž v Radslavicích 19.
9. 2020.
Letošní soutěže:
Místo konání
Vřesovice
Topolany
Kožušany
Habrovany
Kučerov
Bludov
Zahnašovice
Nětčice
Kostelany
Bohuňovice
Tvarožná
Ivanovice na Hané
Tučapy
Hodějice
Mokrá - Horákov
Želeč
Radslavice

Dorostenky

Dorostenci

umístěni

v čase

umístěni

v čase

5. místo
6. místo
7. místo
7. místo
5. místo
NEBĚŽELY
NEBĚŽELY
NEBĚŽELY
7. místo
Neplatný pokus
Neplatný pokus
5. místo
NEBĚŽELY
6. místo
8. místo
4. místo
8. místo (1. družstvo)
12. místo (2. družstvo)

51:51
33:33
40:94
25:26
31:09

5. místo
17. místo
9. místo
6. místo
22. místo
STOVKY
25. místo
12. místo
6. místo
Neplatný pokus
10. místo
8. místo
13. místo
13. místo
7. místo
9. místo
4. místo

17:41
35:48
18:95
20:41
31:44

23:43

20:86
20:11
22:91
19:93
22:70
52:16

19:11
16:72
18:72
19:26
18:53
21:92
19:08
16:16
15:79
18:21

Dne 12. 12. 2020 jsme se měli účastnit poslední soutěže roku v Kuřimi. Nese jméno Vánoční
Kapr a je velice proslavená. Tato soutěž ale neproběhla v daném termínu, pokud vůbec bude
povolena, bude přesunuta na začátek roku 2021. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická
situace.
Michal Vrba, SDH Pustiměř

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020
Ve dnech 3. 8. - 7. 8. 2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Pustiměř pod záštitou obce

Obrázek 74: Děti statečně bojovaly s těžkými zraněními. Tady je to
bodná rána do břicha s velkým krvácením. Foto: Zuzana Štroblíková.

Pustiměř již očekávaný příměstský tábor. Letošní
téma bylo „Vojáci a vojenský výcvik“.

Obrázek 73: Při zamoření radiací musíme chránit především
sebe ochranným oděvem a pak teprve pomáhat druhým. Foto:
Zuzana Štroblíková.
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Tábora se zúčastnilo opět kolem 40 dětí a 7 vedoucích.
Na začátku týdne nám počasí moc nepřálo, a tak jsme vyvezli hasičská auta z garáže a
vyráběli zde vojenská táborová trička, tašky na
poklady, rozdělovali se do týmů a navzájem mezi
sebou soutěžili, abychom získali co nejvíce bodů pro
celotýdenní táborovou hru.
V úterý náš program oživila paní Mgr. Anna
Hrozová přednáškou o první pomoci při válečných
zraněních, aby děti dokázaly lépe pochopit, že válka
není legrace. V názorných ukázkách jsme si představili
otevřené zlomeniny, zavalená těla pod domy,
roztržená břicha i jaderný útok. Dana Adamcová,
ředitelka Červeného kříže ve Vyškově, učila děti i
jejich vedoucí, jak správně poskytnout první pomoc
při zástavě dechu a srdce. Přesto že povídání bylo
dlouhé, bylo dostatečně poutavé. Nikdo se nenudil a
snad jsme si i odnesli nějaké ty nové vědomosti i
dovednosti.
Další den jsme vyrazili na výlet do Kroměříže. I
přes všude přítomné mokro jsme nejprve prošli
Obrázek 76: Děti si malovaly na trička znak svého
zámeckou zahradu, kde jsme byli obdarováni hojným družstva. Foto: Zuzana Štroblíková.
počtem pavích per. Vybaveni každý svým suvenýrem jsme posvačili a poté se přesunuli do
Dětského světa u výstaviště Floria. Tam jsme si to užili naplno a úplně všichni, včetně vedoucích –
ti možná ještě víc než děti. K obědu jsme si poručili výborné palačinky se šlehačkou a osvěžili

Obrázek 75: I venku na děti čekala spousta atrakcí. Foto: Zuzana Štroblíková.

jsme se ledovou tříští. Domů jsme přijeli v odpoledních hodinách, úplně znaveni a plni nových
zážitků.
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Ve čtvrtek jsme si konečně užili krásného slunečního počasí a mnoha vodních her. Čtvrtý den
tábora jsme přespali v hasičárně. Opekli jsme špekáčky a pozvali si kapelu k táboráku, abychom si

Obrázek 78: Na skákací bublině. Foto: Zuzana Štroblíková.

Obrázek 79: Všichni si pochutnali na palačinkách. Foto:
Zuzana Štroblíková.

Obrázek 77: V Kroměříži si děti i jejich vedoucí užili spoustu zábavy. Foto: Anna Hrozová.

mohli profesionálně zapět – tímto děkujeme Darině Pospíšilové, Leoně Mostovské, rozené
Žalčíkové a jejímu manželovi Jardovi. Noční veselí jsme zakončili stezkou odvahy, která nás
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dovedla až do lesa Réhně. Všechny děti, byť byly unavené, prokázaly obrovský kus odvahy, vždyť
kdo by beze strachu procházel bez baterek o půlnoci les.
V pátek náš program zakončilo vyhodnocení táborové soutěže a předání drobných dárků.
Poté jsme se rozešli domů, ale ne na dlouho. Ve
21 hod. jsme se setkali nanovo, ale tentokrát i
s rodiči, sourozenci a dalšími občany, abychom
završili náš táborový týden letním kinem a to
filmem DOOLITTLE, který bohužel nejmladší
účastníci tábora neviděli, protože pod tíhou
únavy, u dlouhé pohádky, pod širým hvězdným
nebem usnuli.
Letošní příměstský tábor byl sice do
určité míry omezen různými hygienickými
Obrázek 80: Ve čtvrtek po stezce odvahy spali v hasičce. Foto:
Zuzana Štroblíková.

opatřeními, která jsme se všichni, bez výjimky,
snažili dodržovat. Ale užili jsme si ho v plném
rozsahu a už se nemůžeme dočkat příštího roku

- co nám asi vedoucí připraví za téma???
Autor: Pavlína Michálková a Lukáš Blažek

Spolek pustiměřských lezců Pavoučci z.s.
V obci Pustiměř působí již více než dvacet let oddíl SPL Pustiměř zaměřený na sportovní
lezení zejména dětí a mládeže. Za dobu své existence vychoval již celou řadu špičkových
závodníků,
kteří
se dokázali prosadit v řadě
nejen tuzemských, ale i
mezinárodních
soutěží.
Namátkou lze jmenovat
například
Soňu
HNÍZDILOVOU, Terezu
PIVODOVOU, Kateřinu
ŠVECOVOU,
Mariana
BORSICZKÉHO
ale
i spoustu dalších.
Na tyto své slavné
předchůdkyně v současné
době
navazuje
další
výrazný talent v řadách
SPL
–
Jolana
Obrázek 81:Jolana Adámková - vítězka úvodního závodu CT Cupu v Ostravě. Foto: Jiří
ADÁMKOVÁ.
Tato
Sedláček..
mladičká,
teprve
dvanáctiletá, talentovaná lezkyně má za svoji zatím poměrně krátkou kariéru ve svojí sbírce již
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celou řadu cenných úspěchů, mimo jiné i vítězství v seriálu Moravského poháru mládeže. Další
výraznou stopu zanechala v loňském prestižním seriálu českého poháru mládeže kategorie U14, kde
v konkurenci 34 závodnic z celé ČR dokázala obsadit čtvrtou příčku, těsně za stupni vítězů.
V letošní sezoně jsme se rozhodli rozložit výkonnostní a výsledkové cíle do dvou soutěží,
probíhajících pod hlavičkou ČMS. Těmi jsou pro letošní rok již výše uvedený český pohár mládeže
U14 a nově vytvořený seriál závodů s názvem CT CUP 2020. Vlastní sezonu ovšem Jolana zahájila
svým premiérovým vystoupením mezi dospělými, a to na tradičním mezinárodně obsazeném
závodě Slovak Open, který proběhl 1. února 2020 v Uherském Brodě. Zde musela bojovat s nejen
věkově staršími, mnohem zkušenějšími a fyzicky
vyzrálejšími soupeřkami, ale i s některými specifiky
stanovenými pro soutěže dospělých. Ani těchto úskalí
se Jolana nezalekla, bojovala, úspěšně se probojovala
do finále a v konečném účtování z toho bylo umístění
na konci první desítky. Podle trenéra Jiřího Sedláčka
měla, co se do umístění týče, určitě na víc, ale i tak to
byla velice cenná zkušenost.
Další předpokládané aktivity týmu znemožnila
opatření proti koronaviru, která uzavřela na dobu téměř
dvou měsíců lezecké stěny a znemožnila tím jak
trénink, tak i pořádání závodů. V této nelehké době
jsme využili jediné možnosti, jak nepřerušit kontinuitu
tréninků, a tou bylo lezení ve skalních oblastech.
Postupně jsme několikrát navštívili oblasti Potštát,
Rudice, Gabrielka pod hradem Helfštýnem a Kružberk.
Ve finále
se pak
všechny
tyto
skalní
aktivity mimořádně vydařily a významným způsobem
přispěly k získání nových cenných zkušeností.
Po prázdninové přestávce se pak naplno
rozběhl kolotoč závodů ve všech věkových
kategoriích. Pro nás připravil na zářijový měsíc hned
tři podniky a to úvodní závod ČP ml U14
v Olomouci, Mistrovství ČR ml. Ve Zlíně
a zahajovací závod CT Cupu v Ostravě. Náš tým si
ještě před startem letošní sezony stanovil jasné
výkonnostní a výsledkové priority. V závodech CP
ml. U14, kde je obrovská konkurence závodnic
z velkých lezeckých center z celé ČR, se probojovat
mezi finálovou osmičku a potvrdit tak příslušnost
mezi absolutní špičku. V seriálu CT Cupu pak
vybojovat umístění na stupních vítězů a to jak

Obrázek 82: Jolana při tréninku na Potštátských skalách.
Foto: Jiří Sedláček..
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Obrázek 83: Jolana umí i v technických cestách. Foto:
Jiří Sedláček..

v jednotlivých závodech, tak i v celkovém hodnocení. Toto naše předsevzetí se nám daří úspěšně
realizovat. V olomouckém závodě dokázala Jolana mezi o rok staršími soupeřkami vybojovat 8.
místo, na Mistrovství ČR mládeže ve Zlíně ve stejné kategorii obsadila 7. příčku.
V Olomouckém úvodním dílu CT Cupu dokázala všechny kvalifikační cesty dolézt až do
„Topu“. Totéž se ale povedlo i pěti dalším soupeřkám a tak o celkové vítězce muselo rozhodnout až
superfinále. To dokázala Jolča jako jediná rovněž topovat a stala se tak vítězkou celého závodu.
Na říjen byly plánovány další závody, ale jejich konání znovu přerušila nová nařízení
ohledně koronaviru, která doposud trvají, a tak dokončení letošní sezony je zatím v nedohlednu.
V současné situaci jsme byli nuceni se znovu přeorientovat na lezení v přírodě a v současné době
máme za sebou již několik povedených výjezdů do skal.
Společně všichni věříme, že stávající opatření brzy skončí, budeme se moci vrátit k tréninku,
a věříme i v úspěšná dokončení závodní sezony 2020!
Na úplný závěr bychom chtěli vyslovit velké poděkování provozovateli brněnské stěny
HUDY, jejich pochopení a vstří1cnosti s jakou nám dokázali vytvořit téměř domácí prostředí a
ideální tréninkové podmínky.
Jiří Sedláček

Podzimní bazárek
V sobotu 19. září 2020 se nám
podařilo za přísných hygienických
podmínek uskutečnit tradiční akci
Podzim - Zima bazárek. Po výpadku
jarní burzy jsme díky 110 prodejcům
opět zaplnili sál, vestibul i klubovny

Obrázek 84: Akce proběhla za přísných
hygienických podmínek. Foto: Archiv MC
Pustiměř.

Obrázek 85: Pro děti a jejich rodiče byla připravena spousta potřebných věcí. Foto:
Archiv MC Pustiměř.

spoustou oblečení, bot, hraček, knih aj. Děkujeme nakupujícím
za vzorné dodržování hygienických norem a odvážným pomocnicím za hladký průběh akce.
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Obrázek 86: Děvčata obětavě připravila zboží na prodej. Foto: Anna Hrozová.

Jarní burza je plánována na 20. března 2021, pokud se bude moci realizovat.

Adventní kalendář v
Pustiměři
Po loňském úspěchu se i
letos můžete zúčastnit hry
adventního kalendáře, která
začala dne 1. 12. 2020. Náplní
akce je hledání všech čísel
adventního kalendáře od 1 do
24. Čísla jsou rozmístěna
všemožně po obci, kdy je ke
konkrétnímu datu vystaveno
aktuální číslo, které máte najít.
Veškeré informace a průběh
akce je k nalezení na
facebookové stránce Adventní
kalendář Pustiměř. Ukončení
bude k 31. 12. 2020, kdy
proběhne vyhodnocení soutěží o
hodnotné ceny. Procházkami
obcí, při hledání čísel kalendáře,
můžete nasát tu pravou vánoční
atmosféru a zpříjemnit si čekání
na Štědrý den.

Obrázek 87: Vytvořila a foto: Dagmar Jedličková.

Ing. Dagmar Jedličková
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Chovatelé 2020
V roce 2020 jsme v naší obci uspořádali už třetí stolní bodování králíků s malou výstavou.
Nově byla rozšířena o několik druhů drůbeže. Jako
v předešlých letech se výstava konala na fotbalovém

Obrázek 91: Posuzování zádi králíka u plemene Činčila velká.
Foto: David Petržela.

Obrázek 90: Nejlépe hodnocená samice, plemeno Velký světlý
stříbřitý. Foto: David Petržela.

hřišti. K vidění bylo čtyřicet králíků a šestnáct slepic.
Počasí nebylo zrovna ideální, ale i tak se během
dopoledne
na
výstavě
vystřídala
spousta
návštěvníků. Při posuzování jsme se seznámili se
znaky, které se u králíků hodnotí a které mohou být
při výstavách důvodem k neklasifikování nebo

Obrázek 89: Nejlépe hodnocený samec, plemeno Stříbřitý
černý. Foto: David Petržela.

Obrázek 88: Tentokráte výstava drobného zvířectva přilákala velké množství návštěvníků. Foto: David Petržela.
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k výluce zvířete ze soutěže. Letošní rok vyšlo nové vydání vzorníku plemen králíků, které nám bylo
panem posuzovatelem představeno.
Na výstavě byla vyhlášena nejlepší chovaná zvířata. Nejvyššího hodnocení u samce dosáhl
Matěj Zbořil za plemeno Stříbřitý černý a nejvyšší hodnocení na samici získal Roman Zbořil za
plemeno Velký světlý stříbřitý.
Při této příležitosti jsme si nechali ocenit naše chovy pro výběry zvířat do dalších soutěží,
bohužel většina větších výstav se nakonec vůbec neuskutečnila. V srpnu se Matěj Zbořil zúčastnil
mládežnické krajské soutěže Juvenes 2020, získal pohár pro nejlepšího samce výstavy s 96,5 body a
zároveň získal i
ocenění
nejlepší
kolekce výstavy.
Dále
jsme
se
zúčastnili okresní
výstavy
v Křenovicích, kde
čestnou
cenu
získal Matěj Zbořil
a David Petržela.
Matěj
zároveň
obdržel i pohár za
druhého nejlepšího
samce výstavy. V
září se tři členové
organizace
zúčastnili
Obrázek 92: Z leva: posuzovatel David Chalupa, Roman Zbořil, předseda OO ČSCH Vyškov Ing.
František Vlček, starosta obce Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal. Foto: David Petržela.
celostátní výstavy
mláďat v Přerově. Bodové ohodnocení bylo velmi dobré, avšak na pohárové umístění to nestačilo.
Výstavy hospodářských a drobných zvířat v Přerově se zúčastnili dva naši členové. Oba, Roman i
Matěj Zbořilovi, získali čestné ceny na kolekce. Národní výstava a krajská výstava v Brně a další
byly z epidemiologických důvodů zrušeny nebo posunuty.
Za organizaci chci poděkovat všem členům za vzornou reprezentaci, gratulovat k dosaženým
úspěchům a zároveň popřát mnoho štěstí do další sezóny. Velké díky patří obci Pustiměř za podporu
našich aktivit.
Chovatelé přejí všem občanům Pustiměře hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2021.
Chovu zdar!
Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela
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Pochoutkový rok je soutěžní pořad
brněnského rozhlasu, do něhož se může
kdokoliv přihlásit se svým receptem.
Letos nebylo vyhlášeno žádné konkrétní
téma. Každý tedy mohl vybrat ze svých
receptů ten nejlepší, který byl ověřen
dlouholetým používáním ve své rodině.
„Pochlubte
se
svým
osvědčeným
rodinným receptem, který se u vás
předává z generace na generaci, a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně v celkové
hodnotě 100 000 korun!“ nabádá
upoutávka
regionálních
rozhlasů
Obrázek 93: Pan Pištělák přivítal ve svém domě vyslance Pochoutkového
roku Patrika Rozehnala. Foto: Jana Volková.

potenciální
účastníky
soutěže.
Z nabídnutých receptů, porota složená z
herečky a vášnivé kuchařky Nadi

šéfkuchařů Pavla Pospíšila, Jaroslava
Sapíka a
Konvalinkové vybrala ty nejzajímavější.
Každý týden poslala moderátora soutěže Patrika Rozehnala zjistit, jak se vybraný pokrm
připravuje.
Všechny
vybrané
recepty spolu s videem a fotkami
jsou
uveřejněny
na
webu
Pochoutkového roku.
V prosinci 2020 porota
rozhodla o tom, které tři recepty
jsou ty nejlepší a získají titul
Pochoutkového roku za rok 2020. A
pro svého favorita jsme mohli
hlasovat během listopadu na webu
soutěže. Výherci budou odměněni
kuchyňskými
elektrospotřebiči.
Obrázek 94: Porotu Pochoutkového roku tvoří Jaroslav Sapík, Naďa
Cenu získá i jeden posluchač, Konvalinková a Pavel Pospíšil.
který bude vylosován po uzavření hlasování.
Jednoho dne se Patrik Rozehnal objevil u dveří pana Jana Pištěláka z Pustiměře, který jen tak
poslal do soutěže svůj návod na zavináče z cejnů. Pan Jan velice rád chodí na ryby. Svůj koníček
provozuje léta, a tak se stane málokdy, aby přišel bez úlovku. Stává se ale, že kromě ryb hlídaných
rybářským svazem se v podběráku objevují i rybky plevelné – cejni. „A ty není třeba vyhazovat.
Dají se také velice dobře zpracovat.“ poradil mu jeden z rybářských přátel.
„Jestli milujete rybí saláty, měli byste si zkusit naložit vlastní zavináče. Z nich pak uděláte
jakýkoliv rybí salát, jak ho máte rádi. Určitě vám zachutná. Tento recept nás naučil Jan Pištělák 30.
srpna 2020 v Pustiměři na Vyškovsku, kam nás vyslala porota Pochoutkového roku.“ pozval nás
Patrik Rozehnal, redaktor Pochoutkového roku regionálních rozhlasů.
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Recept na zavináče z cejnů pana Pištěláka:
Ingredience:
6 kg cejnů
500 g kysaného zelí
2 mrkve
2 petržele
2 cibule

Na první nálev:
120 g soli
500 ml vody
500 ml octa

Na druhý nálev:
3 litry vody
1,5 litru octa
400 g cukru
40 tablet spolarinu (nebo
jakékoliv jiné umělé sladidlo)
120 g soli
1 lžička hořčičných semínek
5 bobkových listů
10 kuliček nového koření
10 kuliček pepře

Postup
Vykuchané cejny oškrabeme a zbavíme je tím šupin. Pak jim uřízneme hlavy, vykrojíme 2
filety a nakonec zbavíme ploutviček.

Obrázek 95: Cejn nezemřel nadarmo. Foto: Jana Volková.

Dále si připravíme první nálev. V
hrnci smícháme dohromady sůl, ocet a vodu
a důkladně promícháme.
Pak si vezmeme hlubokou nádobu,
například kameninový sádelňák. Na dno
vyskládáme filety z cejnů, zalijeme je
Obrázek 96: Aby se zavináče nerozbalovaly, pan Pištělák je zajistí
nálevem a zatížíme, aby byly všechny filety párátkem. Foto: Jana Volková.
ponořeny. Takto je uložíme na týden do chladu nebo do lednice.
Díky octovému nálevu změknou všechny kostičky a maso bude jemnější.
Po 1 týdnu:
Kysané zelí scedíme. Kořenovou zeleninu si nakrájíme na silnější půlkolečka a cibuli
nahrubo. Pak všechnu zeleninu smícháme v míse.
Rybí filety vyndáme z nálevu, opláchneme pod tekoucí vodou a dáme na prkénko. Na filet
položíme hromádku míchané zeleniny a každý filet zabalíme. Nakonec rolku zavináče spíchneme
párátkem, aby se nerozvinuly.
Zavináče střídavě se zbylou zeleninou skládáme do zavařovacích sklenic.
Poté si připravíme druhý nálev na naložení zavináčů. Vodu, cukr, spolarin, sůl a všechno
koření smícháme a povaříme v hrnci asi 3 minuty. Horkým nálevem zalijeme zavináče ve
sklenicích. Sklenice zavíčkujeme a zavináče v nich necháme 2-3 týdny v chladu rozležet.
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Po 3 týdnech:
Zavináče můžeme servírovat jako rolky se zeleninou a podávat s
chlebem nebo pečivem. Případně můžeme zavináče pokrájet na menší
kousky. Zeleninovou směs ochutíme majonézou a podáváme jako rybí
salát.
Recept na zavináče z cejnů pan Jan Pištělák získal před 35 lety
od svého kamaráda rybáře. A zachutnal mu natolik, že je od té doby
nepřetržitě dělá. Doporučuje podávat i jako rybí salát.
„Pan Pištělák pro nás sám upekl meruňkový táč s ostružinami,
které pěstuje na vlastní zahrádce. Také jsme ochutnali domácí
meruňkovici a další výpěstky ze zahrádky. Dokonce jsme si zahráli na
rybáře. Návštěva to byla milá a veselá.“ zhodnotil setkání redaktor
Pochoutkového roku brněnského rozhlasu Patrik Rozehnal.
Obrázek 97: Sklenice láká k
Také pan Jan Pištělák hodnotil návštěvu z rozhlasu velice
otevření. Foto: Jana Volková.
pozitivně. Bylo to veselé setkání. Radost mu hlavně působilo, jak se návštěva bavila programem,
který pan Jan pracovníkům rozhlasu připravil. Že budou chytat ryby v místě, kde je k rybníku

Obrázek 98: V Pustiměři si Patrik Rozehnal spolu s Janem Pištělákem zahrál na rybáře. Foto: Jana Volková.

poměrně daleko, nikoho nenapadlo. O to větší radost byla z úlovku v nenápadném jezírku na
zahradě mezi domy, i když to nebyla pohádková zlatá rybka.
Při rozhovoru s panem Janem Pištělákem jsem také ochutnala tuto specialitu. Dostala jsem ji
ozdobenou majonézou a kečupem. Mohu jen doporučit.
Zdroj: https://regiony.rozhlas.cz/udelejte-si-svoje-zavinace-z-cejnu-budete-nadseni-receptem-jana-pistelaka-z-8283054 a
rozhovor s panem Janem Pištělákem.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.
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Včely a terapie
Včely jsou největším zázrakem přírody. A po tísiciletí jsou spjaty s člověkem. Kromě medu,
propolisu, pylu apod. existuje i včelí (úlový vzduch). Jsou to výpary vzduchu, které jsou obohaceny
směsicí odpařovaných látek z medu, propolisu, larev, pylu, mateří kašičky, silic a dalších těkavých
látek. Včelí vzduch se doporučuje také proto, že
vnitřní prostor úlu je sterilní (propolis). Včelí
vzduch pomáhá při bronchitidě, astmatu,
alergiích, chronických onemocněních plic,
oslabení imunitního systému, náchylnosti k
infekcím, chronických bolestí hlavy, migrénám,
stresu a depresi.
Léčba úlovým vzduchem byla zařazena
do apiterapie v roce 2005 na základě výzkumu
Dr. Eberharda z Institutu Maxe Plancka
v Mnichově. Dýchání úlového vzduchu je v
Obrázek 100: aplikace úlového vzduchu - api-aerosol-i- České republice v počátcích. V zahraničí je tato
plus_1068_914.jpg (640×528) (apiso.cz).
metoda používána již několik desetiletí a jsou
zaznamenány velké
přínosy
pro
nemocné. Vdechovaný vzduch se přes
plíce dostává přímo do těla, působí tedy
samozřejmě nejvíce na plicní tkáň.
Doporučuje se dvakrát až třikrát týdně
po 40 minutách. Léčba je individuální a
při potížích je třeba kontaktovat lékaře.
K inhalaci je možné využít několik
metod. První je přirozené dýchání v
apidomku, kde můžeme dýchat úlový
vzduch i bez masky. Dalšími dvěma
možnostmi je dýchání maskou buď s
Obrázek 99: Profesionální maska L (apiso.cz)
motorovým pohonem, nebo bez něj.
Masku s pohonem je dobré využít při
akutní fázi onemocnění, když např. astmatik nemůže udýchat odpor masky a trubice. Takže je třeba
vzduch do masky vhánět. Pro aktivní dýchání, posílení svalstva a rehabilitaci po onemocnění je
ovšem nutné dýchat aktivně sám bez pohonu. V úlu je určité množství vzduchu, asi 75 litrů. Úlový
vzduch díky pohybu včel cirkuluje. Vzduch z jednoho úlu se doporučuje využívat asi po dobu 10-12
minut, to znamená, že k jednomu úkonu je potřeba využít minimálně troje včelstva. Z hlediska
včelstva je nutné dbát na jeho regeneraci. Úlový vzduch má své opodstatnění, zabraňuje vysoušení
mateří kašičky, je teplý pro rozvoj včelího plodu, obsahuje propolis pro odstranění
choroboplodných zárodků apod.
Apiterapie pomocí úlového vzduchu se může využívat pouze při aktivní činnosti včelstev
(letní měsíce). Samozřejmě tato činnost musí podléhat všem předpisům veterinárním i zdravotním.
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Jedna z prvních farem umožňujících tuto léčbu se nachází nedaleko Tlumačova a Včelařství
Kunvald.
Jan Alán, Český svaz včelařů Vyškov

Včelaři v II. vlně pandemie
Včelaři se starají o své úly i v nouzovém stavu. Uvědomují si potřebu zachovat zdravé a
nakrmené včelky pro další sezónu, kdy je čeká mnoho práce na zahrádkách, polích, loukách a
lesích. Spoustu práce mají s péčí o jejich nové generace a
královnu, dárkyni včelího života. Plánovaná každoroční
vyšetření včelstev proběhnou jako obvykle, aby byl zajištěn
zdravý rozvoj všech včelstev. Český svaz včelařů, zapsaný
spolek, základní organizace Vyškov, sídlo - Nádražní 451/24,
682 01 Vyškov měl
k 1. 9. 2020: 124
členů, 1 včelařský
kroužek mládeže,
156
včelařských
stanovišť a 1001
včelstev u svých
členů. V Pustiměři
je řádných členů 15
se 153 včelstvy.
Obrázek 102: Pan Vladimír Uhlíř
Co
ale
navštěvuje včelaře s aplikátorem aerosolu léčícího
museli
včelaři
varroazu včel. Foto: Anna Hrozová.
omezit,
byl
spolkový život. Znemožnila ho pravidla karantény.
Nekonaly se v tomto období přednášky ani společenský
večer, který každoročně uzavírá hospodářský rok
včelařského spolku ve Vyškově a jehož členy jsou i
naši pustiměřští včelaři. Měl se konat dne 14. 11. 2020.
Obrázek 101:Aerosol je aplikován přímo do česna úlu.
Členové na výborové schůzi předběžně domluvili Foto: Anna Hrozová.
s pracovníky hotelu Dukla nový termín na období, kdy již nebude třeba dodržovat přísná pravidla
karantény, snad v lednu až březnu 2021. Členové organizace budou včas informováni. Zatím se
však musí při svém odborném rozvoji spolehnout hlavně na rady našich včelařů, které uveřejňují
v odborném časopise Včelařství, který chodí za každým členem spolku až domů. Do budoucna,
poté, co se podaří zvládnout pandemii covid-19, se můžeme těšit na setkávání a předávání si
osobních zkušeností přímo tváří v tvář.
Zdroj: Úvod | ZO ČSV, o.s. Vyškov (vcelari-zo-vyskov.cz)
Zpracovlala: Mgr. Anna Hrozová.
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Obecní knihovna
I provoz naší knihovny ovlivnila „doba koronavirová“. Nejprve byla od 17. září omezena
v počtu návštěvníků a nutnými vzdálenostmi mezi nimi, což vyloučilo pořádání akcí v knihovně. Od
22. října byla uzavřena úplně. Vzhledem k tomu, že jsme již v minulém období uzavření knihovny
karanténou přizpůsobili její provoz rozvážkové službě, mohli jsme ji vyhlásit hned od prvního dne,
kdy byla protiepidemická opatření obnovena.
Naše činnost probíhala opět ve spolupráci se čtenářským klubem Crhy a Strachoty.
Poděkování patří nyní hlavně odpovědnému přístupu naší ochotnické skupiny, která vzkřísila
poslední představení „Kuš, babo, aneb jak u nás obr ztratil hlavu“, a tak ji mohla předvést klientům
odlehčovacího centra vyškovské charity. Tímto jim splnila slib, což na jaře vyloučila první vlna
korovinarové pandemie. Stalo se tak na poslední chvíli, protože v dalším týdnu byly nemocnice a
sociální ústavy uzavřeny návštěvám. Abychom mohli svoje představení uvést, museli jsme se
podrobit hygienickým požadavkům spojeným s návštěvou klientů na uzavřeném oddělení. Naštěstí
u žádného z nás nebyly zjištěny příznaky, které by znamenaly ohrožení pro obyvatele zařízení.

Obrázek 103: Naši herci se radovali z potlesku spokojených klientů Odlehčovacího centra Charity Vyškov. Foto: Lada Grmelová.

Představení mohlo začít. Na omezené ploše společenské místnosti jsme rozehráli příběh
lásky obra Dobřena a Víšky v okolí tvrze Pustiměř na našem Hradisku. Po všech nástrahách se opět
šťastně spojil Dobřen s „tou starou čarodějnicí“ jako krásnou paní Elbegou a o Víšku požádal
samotný franský kupec Sámo, který zde v době, kdy na Hradisku bylo centrum pustiměřské župy,
jedné ze šesti na Moravě, nepochybně nějakou dobu pobýval. Snad jsme trochu zpříjemnili nelehký
život našich nejstarších spoluobčanů omezovaný jejich chorobami. Věc těší o to více, že setkávání
s klienty vyškovské charity vzniklo na popud dětí naší ochotnické skupiny.
Ve změněných podmínkách proběhlo i pasování malých čtenářů, jež jsme museli kvůli
koronaviru přesunout z konce minulého školního roku na začátek toho nového. Připravili jsme ho ve
spolupráci s Obcí Pustiměř, Skupinou historického šermu Armet Vyškov a naší ZŠ a MŠ. Protože
datum, které jsme si vybrali, už neumožňovalo přivést děti do knihovny, domluvili jsme se, že
proběhne na místě prvního potvrzeného místa vzdělávání v Pustiměři už v době Velkomoravské, to
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znamená v rotuně sv. Pantaleona. Bohužel, počasí nám nepřálo a museli jsme se promptně odebrat
do Sokolovny, jejíž prostor umožňoval dodržet nutná hygienická opatření.
Spolu s dětmi jsme v kulisách našich historických pohádek osvobodili princeznu Čítanku, a
tak, když děti prokázaly své čtenářské umění, které nepřeje zlým silám ohrožujícím svět pohádek,
příběhů, veršů a naučných informací knižní a nejen knižní tvorby, mohly být pasovány rytíři
Zdeňkem Štemberkem z Veselé a jeho přítelem Markem na malé čtenáře. Za odměnu byla pasována
i paní učitelka Mgr. Kateřina Vlčková, která prokázala svoje čtenářské umění tím, že všechny
přítomné děti naučila číst. A musím je všechny pochválit, protože četly opravdu pěkně navzdory
distanční výuce. Z rukou starosty obce přijaly jeho dárek – knížku Příhody kocoura Modroočka.
Dostaly také pozvánku do knihovny, pas malého čtenáře, průkazku do knihovny a pamětní list se
svým čtením. Bylo připraveno i malé občerstvení a děti si na místě mohly vypůjčit i knihy, čehož
v hojné míře využily. Poděkování patří nejen třídní učitelce za velice pěkný přístup k dětem, ale i
panu řediteli naší ZŠ a MŠ Mgr. Miroslavu Zourkovi za to, že nás poctil nejen svou návštěvou, ale i

Obrázek 105: Pasování v Sokolovně umožnilo dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi účastníky. Foto: Miroslav Zourek.

za to, že pořídil kompletní fotodokumentaci celého pasování. Atmosféru umocnila přítomnost rytířů

Obrázek 104: Atmosféru dokreslili nejen rytíři, ale i kulisy z našich pohádek, které poukazují na slavnou dobu minulosti Pustiměře a okolí.
Foto. Miroslav Zourek.
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v historickém oděvu, kteří podtrhli jeho slavnostní ráz. Sokolovnu opouštělo 25 spokojených dětí.
Dvěma nemocným čtenářům dárky později předala paní učitelka.
Další odloženou akcí, kterou se podařilo na poslední chvíli uskutečnit, byla návštěva
Národního divadla v Praze. Původně měla proběhnout v březnu, ale karanténa ji také odložila. Po
náročných jednáních se nakonec podařilo zajistit nový termín. Co se, bohužel, nepodařilo zajistit,

Obrázek 108: Přiznali jsme, že je mezi námi několik ochotníků, a tak jsme si mohli postát na naší nejslavnějším a pro národ nejdůležitějším
jevišti. Vyfotil nás pan průvodce.

Obrázek 107: V Papiláriu jsme se
prošli mezi tropickými motýli. Foto:
Anna Hrozová.

Obrázek 106: Na procházce Prahou jsme
nemohli minout katedrálu sv. Víta. Foto:
Anna Hrozová.
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byla prohlídka historické budovy
Národního divadla v Praze. Celou
dobu nám dávali nové a nové
termíny, kdy bude možno domluvit
prohlídku této vskutku národní
budovy, abychom se nakonec
dozvěděli, že to nebude možné.
Místo ní jsme si prohlédli budovu
právě zrekonstruované Státní opery
Praha, která byla vystavěna stejným
architektem, jako Mahenovo divadlo
v Brně. Když jsme průvodci přiznali,
že je nás tam několik, kteří se
věnujeme ochotnickému divadlu, tak

nás vzal i na jeviště, které běžně neukazují. Moc mu děkujeme za poutavé vyprávění.
Do představení Kytice, která vznikla dramatizací balad Karla Jaromíra Erbena, zbývalo
několik hodin, které jsme
věnovali procházce Prahou.
Několik nás navštívilo i
Papilárium, kde jsme se
procházeli mezi překrásnými
motýli. Pořídili jsme zde
několik zajímavých fotografií.
Zastavili jsme se i na
Pražském hradě – místě české
státnosti.
Představení
Kytice
proběhlo
za
přísných
Obrázek 109: Představení Kytice bylo plné
magických scén. Zdroj: Bulletin Kytice.
hygienických opatření, takže
jsme neměli příležitost prohlédnout si nejznámější atributy
Národního divadla, které jsou za normálních podmínek běžně
přístupné. Představení samo nám nabídlo umění našich
nejznámějších herců. Při čekání na autobus na smluveném místě
jsme se pokochali pohledem na osvětlený Pražský hrad a další části
hlavního města. Spokojení a bez koronaviru jsme se vrátili v noci
domů. Za pohodový výlet děkujeme panu Bohumilu Mráčkovi,
Obrázek 110: Národ sobě nad jevištěm
který bezpečně řídil autobus, který se nám stal na několik hodin
tentokrát přivítal na setkání s divadlem
domovem.
nás. Foto: Anna Hrozová.
Další akce byly do odvolání karanténních opatření zrušeny. V knihovně se věnujeme péči o
fond a doplňování souboru o tituly, které jsou našimi klienty nejvíce žádané. Zároveň také
vyřizujeme všechny jejich požadavky, které nejsou v rozporu s hygienickými opatřeními vlády ČR.
Knihy si v době karantény i mimo ni můžete objednat i telefonicky na čísle: 7390370845 nebo na
adrese: anna.hrozova@seznam.cz .
Také my si přejeme, aby se náš život dostal do normálních kolejí, abychom se v knihovně
mohli věnovat našim společným činnostem, které přinášely do knihovny pohodu a veselí.
Našim čtenářům a ostatním návštěvníkům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do
nového roku 2021
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Oprava z minulého Zpravodaje léto 2020:
Na pohádkovém stanování na fotbalovém hřišti každý večer dětem hráli a zpívali u
táborového ohně Terezka Holková a Jan Kaňa. Omlouváme se tímto Terezce Holkové, že jsme
ji zaměnili za spolupořadatelku stanování Verunku Zbořilovou.
Mgr. Anna Hrozová
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Pradávno tomu
V nejstarších dějinách lidstva se lidé živili převážně lovem zvířat a sběrem rostlin. Cesta za
potravou je vedla z místa na místo. Vznikaly
stezky a pěšiny, které nejstarší lidé: homo
sapiens
sapiens
a
homo
sapiens
neandertalensis, vyšlapali i na Moravě. Dnes
se budeme věnovat místu, kde máme
v archeologických
nálezech
doložené
nejstarší osídlení v našem prostoru. Místu,
k němuž se pravděpodobně nejdříve vázalo
místní jméno Pustiměř. Ano, je to naše
Hradisko pod Zelenou Horou, které bývalo
centrem Pustiměřské župy, hraniční pevností
Obrázek 111: Hradisko od Zelené Hory. Foto: Anna Hrozová.
v době Mojmírově, azylem Konstantina a
Metoděje, biskupským sídlem a nakonec i skrýší pro loupeživou
bojůvku.
Lidé toto místo objevili již o mnoho tisíciletí dříve.
V nejstarší době (ve starší době kamenné 1800000 – 8000 let před
naším letopočtem), kdy se vydáváme po stopách pravěkého
člověka, nevytvářeli stálá sídliště, protože se během roku
stěhovali za potravou. Právě naše ostrožna Hradisko pod Zelenou

Horou
Obrázek 113: Pradávná cesta na Réhni,
pravděpodobně lemovaná menhyry. Foto:
svou
Anna Hrozová.
polohou
skýtala bezpečí pro nejstaršího člověka.
Strmé stráně byly přírodní překážkou, která
bránila snadnému pohybu velkých zvířat po
příkře stoupajících úbočích. Plošina na jejím
vrcholu, i když v nejstarší době nebyla tak
rovná jako dnes, stala azylem nejstarších lidí
při lovu mamutů a dalších velkých zvířat.
Dnes se vědci přiklání k tomu, že na ulovení
mamuta nebylo nutné kopat hluboké jámy.
Obrázek 112:zleva: pan učitel Břetislav Maršálek, uprostřed tehdejší
Příkrá stráň, ze které bylo zvíře shozeno, ji
ředitel Základní devítileté školy v Pustiměři Vladimír Peška s profesorem
dostatečně nahradila.1 Vyvýšené místo pak
Karlem Ludíkovským, který vedl vykopávky na Hradisku v letech 1962 a
1963 – 64. Foto: Antonín Jíša.
přinášelo bezpečí celé skupině. Zato tlupě
pravěkých lidí skýtala možnost, jak pomocí terénních překážek ulovit v tomto prostředí obtížně se
pohybujících velkých zvířat.

1

Podle dalších výzkumů by bylo pro nejstarší lovce s tehdejším nástrojovým vybavením velice obtížné takovou jámu vykopat. Ani
archeologické výzkumy zatím takové jámy neprokázaly.
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Kolem této naší ostrožny vedla stezka hojně užívaná nejen lidmi, ale i zvířaty. Dnes ji
nazýváme Moravskou bránou, která se široce otvírá ve směru na Ivanovice a Vyškov. Jedna ze

Obrázek 117: Od severozápadu se vine kolem Hradiska
Vyškovská brána, po níž chodili nejen lidé od pradávna, ale i zvířata.
Foto 30. léta: Archiv Muzea Vyškov.

Obrázek 115: Plán vykopávek na Hradisku v letech
1963 - 1964 zakreslený ve zprávě z výzkumu. Zdroj:
Muzeum Vyškovska.

Obrázek 116: Směrem od Hradiska se Vyškovská brána
široce otevírá směrem na Vyškov a Ivanovice. Foto 30. léta: Archiv
Muzea Vyškovska.

stezek se vinula kolem paty naší Réhně, místy, kde
nalézáme známky nejstaršího pustiměřského
osídlení směrem na Drysice. V jejich katastru byly
nalezeny stopy pohybu mamutů. Rámusem nahnali
zvíře do obtížného terénu, v němž se vyplašené
zvíře zranilo, a pak už si s ním tlupa lovců bezpečně
poradila. Zvířata byla zdrojem nejen masa a
kožešin, ale i kosti sloužily jako součásti zbraní a
pracovních nástrojů.
Obrázek 114: Interpolace objektů nalezených plošině
Byli to žáci naší školy, kteří si všimli Hradiska. Zdroj:
Muzeum Vyškovska.
zajímavých nálezů na kopci nad přehradou „Pod
Zelenkou“. Naše babičky si sem chodily se svými vnoučaty pro výživnou hlínu, která se jim hodila
do květináčů i na záhonky. Pro vnoučata bylo dobrodružstvím objevovat v hlíně neobvyklé střepy a
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kamínky. Ti větší je přinesli do školy. Podle školní kroniky byl tehdy ředitelem Břetislav Maršálek. 2
Zástupcem byl určen za odcházejícího Vladimíra Rolka Vladimír Peška.3
Nálezy vypadaly zajímavě, a proto se tehdejší zástupce ředitele školy Vladimír Peška s nimi
vydal za archeology do Brna. Ti potvrdili význam tohoto nenadálého nálezu. Důkazem bylo
rozhodnutí prozkoumat nenápadný vrch pod Zelenou Horou. Realizační tým se sem vypravil hned

Obrázek 120: Pavlovien . Zdroj: (Musil : 2014).

Obrázek 121: Szeletien. Zdroj: (Musil : 2014).

dvakrát v letech 1962 a 1963 - 1964. Vytyčil si
pruhy táhnoucí se nejpravděpodobnějšími
místy nálezů pro sondážní výzkum.
Vykopávky zde vedl profesor Karel
Ludíkovský. Všechny nalezené artefakty
prozkoumal tým vedený Dr. Čeňkem Staňou
z AÚ ČSAV, pobočky v Brně. Právě Dr.
Čeněk Staňa provedl hned 16. 9. Po prvním
přehlednutí odkrytého souboru důkazů
bohatého života na místě, provedl část
učitelského sboru s dalšími zaměstnanci a
žáky naší, tehdy základní devítileté školy,
archeologickými nálezy na Hradisku u Zelené
Hory.
My si teď přiblížíme nálezy z nejstaršího zde doloženého období.

Obrázek 118: Ilustrační
obrázek - korálky. (Musil : 2014).

2

Obrázek 119: Štípání
rohovce. Zdroj: Wikipedie.cz.

Na naší základní škole působil od školního roku 1942 – 1943. Po odchodu ředitele Stanislava Švarce na místo vedoucího školského odboru
Okresního výboru ve Vyškově, byl ustaven do této funkce.
3
Ten působil na naší škole od 1. 11. 1955 a od roku 1963/1964 byl pověřeným správcem školy místo Břetislava Maršálka, jenž požádal o
zproštění z funkce ze zdravotních důvodů. Zástupcem se stal Stanislav Kratochvíl, který sem byl na vlastní žádost přeložen ze Švábenic.

58

Malé vzdálenosti mezi vrstevnicemi ukazují na příkrost strání návrší, jíž pocítily nohy nás
všech, kteří jsme naše Hradisko prošli vlastní
nohou,
ať
už
bydlíme
v Pustiměři,
Radslavicích nebo Zelené Hoře, jejichž
katastrům během let místo střídavě náleželo.
Na
plošině
vrcholu
vidíme
průběh
archeologických sond. Vykopávkami bylo
zjištěno, že bylo osídleno od nejstarších dob.
Na sousedním obrázku jsou dokresleny některé
z předpokládaných objektů, jejichž zbytky byly
v sondách objeveny.
Silnější a pravidelné osídlení Hradiska
Obrázek 124: Ilustrační obrázek - obětiště, kouzelníkův stan. Zdroj:
u Zelené Hory pochází z pozdní starší doby
(Musil : 2014).
kamenné. První známky pospolitého života,
které zde byly nalezeny, byly přiřazeny k nejstarším
kulturním
okruhům, které se
dotkly i našeho
území. Těm dala
názvy
místa
nejmohutnějšího
nálezu,
Bohunicienu
a
Szeletienu,
Pavlovienu,
Gravertinu
a
Epigravertinu,
Magdaleniénu,
paleolitu
a
4
mezolitu.
Mezi
významná
naleziště dokladů
Obrázek 122: Ilustrační obrázek –
Obrázek 123: Ilustrační obrázek - příklad
rituálního pohřbívání. (Musil : 2014).

posvátné předměty. (Musil : 2014).

těchto nejstarších kultur patří i Hradisko u Zelené Hory.

4

Už tehdy se způsob zpracování právě těchto nejjednodušších nástrojů lišil nejen od epochy k epoše i místem nálezu. Již v té době
začínáme mluvit o kulturách. Od nejstarších:
Micoquien - Kùlna
Szeletien (podle prvního nálezu u maďarského města Szeletu) – Severní Maďarsko, Jižní Slovensko, Rakousko a Morava – v našem
prostředí bylo datováno v okolí množství nálezů
Pavlovien - Jižní Morava - Dolní Věstonice, Pavlov - u nás nejvýraznější 27 – 26 tis. př. n. l.
Bohunicien - okolí Brna
Magdalénien - nejmladší - návrat člověka do střední Evropy z Francie 13 - 12 tis. př.n.l.
27 - 25 tis. př.n.l. 22 - 18 tis. př.n.l. nejsilnější chlad 18 tis. př.n.l.
Starší doba kamenná paleolit
Mladší doba kamenná neolit. Wikipedie (wikipedia.org).
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Hlavní vzácnou komoditou tehdy byl pazourek, jehož nejbližší naleziště bylo v Polsku.
V pravěku se na území Česka pazourek dostával z pobřeží Baltu. Odtud má přízvisko baltský.5 Jeho
naleziště jsou nedaleko našeho území, protože se
v jurských vrstvách krakovské oblasti
posunuly
pohybem ledovců v dobách ledových. Odtud s ním
putoval pravěký lovec a sběrač do Předmostí u
Přerova na Moravě a do Brna po stezce vedoucí
kolem vyvýšeniny – dnes zvané Hradisko u Zelené
Hory – o čemž svědčí pravěká vrstva, která zde
byla odhalena při vykopávkách.
Podobně jako pazourek sloužil k výrobě
nástrojů nerost podobného složení - rohovec, který
se nacházel na Moravě v našem sousedství na
Drahanské vrchovině, jež byla také hranicí pro
výskyt mamutů ve Vyškovské bráně, byl pro naše
předky dostupnější. Právě na Hradisku byl nalezen
rohovcový úštěp a kůl ve vrstvě odpovídající
Obrázek 129: Ilustrační obrázek - vesnice. (Musil : 2014).

Obrázek
Medvěd jeskynní.
Wikipedie.cz.

127:
Zdroj:

Obrázek 128: Srstnatý nosorožec.
Zdroj: Wikipedie.cz.

pravěkému
osídlení a svědčící o stavbě odpovídající stavbě
Obrázek 125. Hyena.
pravěkých lidí, což je dokladem stálého pobytu tehdy ještě lovců a sběračů
Zdroj: Wikipedie.cz.
v našem prostoru.
Na obrázcích s nástroji vidíme pazourkové úštěpy dvou nejrozšířenějších kultur na našem
území szeletienu a nejvíce nálezů náleží následujícímu Pavlovienu v letech 27 – 26 tis. př. n. l. Bylo
to období poslední doby ledové. V tomto sídelním prostoru se z lovené zvěře vyskytoval mamut,
jeskynní medvěd, srstnatý nosorožec a hyena.6

Obrázek 126: Mamut. Zdroj:
Wikipedie.cz.

5

Pazourek – Wikipedie (wikipedia.org)
Hyeny žily v klanech či smečkách a díky tomu dokázaly ulovit i takovou kořist jako byl srstnatý nosorožec, bizon pravěký,
mladý mamut a divoký kůň. Byla to poměrně mohutná šelma, která dosahovala hmotnosti i přes 100 kg. K jejímu vymizení došlo někdy na
konci poslední doby ledové6 Srstnatí nosorožci byli nesporně velcí savci, blížící se svými rozměry dnešním slonům a největším druhům
nosorožců. Délka těla mohla dosáhnout asi 3,7–4,4 metru a výška v plecích přesáhnout 2 metry. Hmotnost největších se tak blížila zhruba 5
tunám. Jen přední roh na jejich lebce, pokrytý keratinem, dosahoval délky 1 metru. Většinou se mamuti považují za mnohem větší než
dnešní sloni. Tato chyba dokonce vedla k používání slova „mamutí“ ve stejném smyslu jako „obrovský“. Největší z mamutů, mamut
císařský (Mammuthus columbi imperator) z Kalifornie, sice v kohoutku dosahoval výšky maximálně 4 metrů a mamuti vážili i 6 až 8 tun, ale
většina druhů mamutů byla velká jen asi jako dnešní slon indický. Největším druhem vůbec byl zřejmě Mammuthus sungari, dosahující výšky
přes 5,3 metru. Na Wrangelově ostrově u břehů východní Sibiře byly dokonce nalezeny fosílie trpasličích druhů mamutů, kteří byli vysocí jen
okolo 1,8 metru. Kosti medvěda jeskynního byly odkryty v mnoha jeskyních v celé Evropě. Podobal se medvědu hnědému, ale měl vysoké a
strmé čelo. Samci dosahovali hmotnosti 400 až 500 kg, samice 225 až 250 kg. Medvědi jeskynní byli všežravci, nicméně hlavní složku stravy
tvořily rostliny: živili se bylinami, trávami, bobulemi, ale také příležitostně malými zvířaty. Hlavními predátory jeskynních medvědů byli lvi
jeskynní, kteří napadali především mladé hibernující jedince. Pravděpodobně preferoval otevřenou krajinu (jako stepi či tundry), ale žili také
v lesích. Na území České republiky, kde bylo nalezeno mnoho jeho pozůstatků. Byl větší než dnešní lev, na délku měřil 2,1–2,5 metru (bez
ocasu) a byl vysoký až 1,2 metru. Mohl vážit až 250–320 kilogramů. Nyní je považován za samostatný druh.6
6
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Obrázek 131: Významné naleziště dokladů rozšíření kultury szeletienu. Zelená barva - naše Hradisko. Zdroj: (Musil : 2014)

Obrázek 130: Významné naleziště dokladů rozšíření kultury pavlovienu. Zelená barva - naše Hradisko. Zdroj: (Musil : 2014)

Drobné vějířkovité škrabadlo, plochý zaoblený
61 kamenný klín, zrnotěrka a opracovaný

zub, jsou přímými doklady přítomnosti lidu pavlovienské kultury na Hradisku u Zelené Hory.
Na ilustračním obrázku vidíme příklad posvátných předmětů i nekompletní kultovní sošky,
zemnicového a plán kruhového obydlí s ohništěm uprostřed, kouzelníkův stan, v jehož středu se
nacházelo permanentní ohniště, které bylo zdrojem omamných vůní. Vedle vidíme různorodé druhy
ozdob pravěkých lidí, znázornění pohřebních rituálů a nástin pravěkého sídliště.

Obrázek 132: Polozemnicový domek. Zdroj:
Wikipedie.cz.

V letech 22 – 18. tisíc let př. n.
l. byl chlad v Evropě nejsilnější a

Obrázek 133: Neandrtálci. Zdroj: Wikipedia/CC.

život

se

přemístil

do

jejích

nejjižnějších částí. Zpět sem se po
té

vrátil

pouze

homo

sapiens

sapiens, homo sapiens neadertaensis
se vytratil s povrchu Země. Výše
na obrázcích jsou příklady
kultovních

předmětů.

Jak

jsme

viděli výše, i pravěký člověk se
Obrázek 134: Homo sapiens sapiens. Zdroj: https://i1.wp.com/svetobeznik.info/wpcontent/uploads/2019/12/neandrtalci.jpg?resize=640%2C359&ssl=1

zdobil korálky, v divokém světě
hledal ochranu u nadpřirozených

bytostí, o čemž svědčí posvátné předměty, jejichž používání bylo doloženo už v té době.
Z uvedeného vidíme, že i když jméno Pustiměř může evokovat předpoklad, že po dlouhé
věky zdejší krajina byla pustá, člověk se tomuto místu od pradávna nevyhýbal.
ZDROJE: MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové: prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8.
Muzeum Vyškovska poskytlo řadu zdrojů a informací. Děkuji zvláště Mgr. Zdeně Jeřábkové a Mgr. Kláře Rybářové.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Covid – 19 v Pustiměři
Stejně jako ve zbytku republiky i v naší vesnici bylo třeba řešit problematiku týkající se
pandemie covid-19. Předkládáme data MZČR pro naši vesnici za dva poslední měsíce ve dvou
následujících tabulkách.
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Obrázek 135:Rozdíl mezi příznaky onemocnění covid - 19 a chřipky. Zdroj: www.pustimer.eu..
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Obrázek 136: 1. polovina tabulky PES. Červená čísla značí odpovídající čísla řádků tabulky na obrázku č. 136 na straně 64.

Z uvedeného vidíme, že se epidemiologická situace vyostřila na přelomu obou měsíců a poté se
64

Obrázek 137: 2. polovina tabulky PES. Červená čísla značí odpovídající čísla řádků tabulky č. 1365 na straně 63.

začala postupně zlepšovat. I v naší vesnici se žáci 1. a 2. tříd se vrátili do lavic 18. listopadu a od
pondělí 30. listopadu se uvolnila protiepidemická opatření na stupeň III, viz tabulka PES.
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I v druhé epidemické vlně musíme všem zodpovědných spoluobčanům a všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu našeho života i v této době charakterizované obavami o své nejbližší a
zároveň spoustou omezení komplikujících vzájemné kontakty nejen společenskými, ale i mezi
svými nejbližšími.
Přikládáme grafickou informaci, jak se ve stavu ohrožení covidem – 19 chovat.

Obrázek 138: Grafické zpracování návrhů, jak se chovat v ohrožení covid - 19. Zdroj: www.pustimer.eu..

Nezbývá nám, než doufat, že to bylo poslední omezení tak rozsáhlé a že v příštím období
budeme situaci zvládat už ve standardních podmínkách.
Zpracovala Mgr. Anna Hrozová.

Obrázek 140: Nejstarší občan obce František Hroza přišel osobně vykonat
svou občanskou povinnost. Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 139: Bývalý starosta obce Dr. Antonín
Šmehlík s manželkou dlouholetou učitelkou v naší
ZŠ a MŠ Marií se také nevyhnuli volbám. Foto:
Anna Hrozová.

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR
dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
Souhrnné informace
Okrsek

I
II

Voliči
v seznamu
606
832

Vydané
obálky
275
293

Výsledky hlasování
Kandidátní listina
číslo
název
5
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
12
KDU-ČSL
16
Svoboda a př. demokracie (SPD)
19
Česká pirátská strana
22
Moravané
34
Zdraví Sport Prosperita
44
Spolu pro Moravu
45
Česká str.sociálně demokrat.
50
ANO 2011
51
Starostové pro jižní Moravu
56
Levice
60
DSSS - ČiKR
63
Komunistická str.Čech a Moravy
70
Trikolóra hnutí občanů
76
ODS s podpor. Svobodných a SOM
82
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Volební
účast v %
45,38
35,22

Odevzdané
obálky
275
292

Platné hlasy PU
celkem
v%
3
1,11
29
10,78
13
4,83
34
12,63
3
1,11
0
0,00
13
4,83
17
6,31
65
24,16
17
6,31
0
0,00
1
0,37
30
11,15
15
5,57
29
10,78
0
0,00

Platné
hlasy
269
285

% platných
hlasů
97,82
97,60

Platné hlasy PP
celkem
v%
1
0,35
36
12,63
29
10,17
44
15,43
0
0,00
0
0,00
5
1,75
30
10,52
84
29,47
15
5,26
0
0,00
0
0,00
12
4,21
7
2,45
21
7,36
1
0,35

Senát PČR
Souhrnné informace
Kolo

I
II

Voliči
v seznamu
1 438
1 437

Vydané
obálky
566
132

Volební
účast v %
39,36
9,19

Odevzdané
obálky
554
132

Platné
hlasy
531
130

% platných
hlasů
95,85
98,48

Výsledky hlasování
Kandidát
Počty hlasů
Volební
Navrhující Politická
strana
strana
příslušnost 1. kolo 2. kolo
příjmení, jméno, tituly
ČSSD
ČSSD
ČSSD
175
X
Bárek Ivo Ing.
1
KDU+ODS+TOP
09
KDU-ČSL
KDU-ČSL
94
59
Klaška
Jaroslav
Ing.
arch.
+2
SPD
SPD
SPD
71
X
Bláha Libor Mgr. MBA
3
ANO
ANO
ANO
86
X
Wenzl
Lubomír
Mgr.
Ing.
4
STAN
STAN
BEZPP
105
71
*5
Zitterbart Karel MUDr.
Ph.D.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Zdroj:https://volby.cz/pls/kz2020/kz33?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6206&xobec=593508
https://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20201002&xobvod=57&xobec=593508
Č.

1. kolo
32,95
17,70
13,37
16,19
19,77

% hlasů
2. kolo
X
45,38
X
X
54,61

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Práce a odpočinek
Na portálu Vyskovsko.info najdete program na víkend i práci v okolí
Vyškovský portál se stal za 8 let svého fungování největším informačním zdrojem
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních
akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.

Chcete si prohlédnout fotky ze znovuotevření kulturního domu v Drnovicích nebo si
přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé
kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás
zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud
vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které
byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly,
výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce.
Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde
upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a
nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Vyškovsko, kterou v
současnosti sleduje skoro 2 tisíce uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně
informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s
tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve
vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním
ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla,
tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a
zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci
mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat nové
zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do
katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.vyskovsko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě
vám.
RegionyBrněnska.cz
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SOŠ a SOU Vyškov
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Jubilant Jan Hrstka
Náš kolega v pracovní skupině
Obce Pustiměř Jan Hrstka sice před
nějakou dobou už ukončil po
dlouhých letech svůj pracovní poměr
na obecním úřadě. Přesto ho můžeme
vidět, že svoje zkušenosti i nadále
v případě potřeby využívá ve
prospěch
svého
posledního
zaměstnavatele, a to znamená ve
prospěch nás všech, a obyčejně
s úsměvem na rtech.

Obrázek 141: Jubilující Jan
Hrstka. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 142: Jan Hrstka letos při instalování světelné vánoční výzdoby v Pustiměři. Foto: Anna Hrozová.

Honza, jak ho všichni známe,
se 20. prosince 2020 dožívá 70. narozenin.
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a štěstí, radosti
z dětí a vnoučat a životní pohodu do dalších let
my, všichni zaměstnanci Obce Pustiměř.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2020

Narození 2020:
Anna Adámková
Nella Adámková
Viktorie Bártová
Eliška Benešová
Sylvie Bonczková
Sabina Drbalová
Nela Hanušová
Viktorie Hauerlandová
Tobias Hůlka
Leontýna Kaháková

Petr Kodovský
Elen Konrády
Anja Líbenská
Malvína Pešková
Adam Petržela
Žaneta Petříčková
Anežka Pohlodková
Michaela Pytelová
Michaela Sedláčková
Michael Suchý

Zemřelí 2020:
Marie Čechalová
Marie Čtvrtníčková
Marta Drbalová
Ferdinand Dvořák
Marie Hrozová
Jana Indrychová
Marta Kalábová
Michal Karabina

(nar. 1951)
(nar. 1937)
(nar. 1936)
(nar. 1944)
(nar. 1931)
(nar. 1935)
(nar. 1967)
(nar. 1971)

Jaroslav Kleveta
Marie Klevetová
Marie Michálková
František Němec
Vít Pospíšil
Jaroslav Riedl
Stanislav Zorek
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(nar. 1940)
(nar. 1934)
(nar. 1930)
(nar. 1953)
(nar. 1950)
(nar. 1944)
(nar. 1945)

Obrázek 143: Vzpomínka na hrdiny všech válek 11. 11. v 11.00 hodin proběhla letos bez účasti veřejnosti. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 144: Naši spoluobčané nezapomněli ani na výročí vzniku samostatného Československa. K tradičním bílým květům letos přibyl
i věneček. Foto: Anna Hrozová.
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Obrázek 145: Mikuláš a jeho pomocníci čert a anděl také dodržovali nutná karanténní opatření, aby dětem kromě pamlsků nepřinesli dárek
v podobě covid – 19. Foto: Anna Hrozová.

Obrázek 146: Mikuláš se svou posádkou, aby stíhal navštívit všechny potřebné děti, použil svůj mikulášsky expres. Foto:Anna Hrozová.

73

Obrázek 147: Starší hasiči střežili ty malé, aby se správně připravili k nočnímu závodu.

Obrázek 148: Setkání při společném rozsvěcení stromu nám letos překazila karanténa, ale starosta Mgr. Vlastimil
Smékal si našel cestu a zahájil svým přáním advent pomocí techniky. Betlém Yvony Lacinové před Sokolovnou je ozvěnou
rozsvěcení stromu minulých let..
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Obrázek 150: Hasiči posbírali staré železo a nepotřebné elektrospotřebiče.

Obrázek 149: V Prusích se zlomila letitá jabloň. Majitel ji nechal odborně ošetřit, aby ještě nějakou
chvíli mohla sloužit jako příbytek rozmanitého hmyzu.
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