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Plánuje se rozsáhlá rekonstrukce chodníků

J

ednou ze slabých stránek naší obce
je stav chodníků ve staré zástavbě. Většina chodníků je původních,
ve špatném stavu a neodpovídá dnešním
technickým normám. Plánem obce je postupně opravit po jedné straně chodníky
podél celé páteřní cesty obcí a dále podél
některých místních komunikací.
Právě probíhá rekonstrukce v úseku
od potravin Hruška po státní silnici. Současně zde dojde k výměně sloupů veřejného osvětlení a uložení nadzemního
kabele nízkého napětí do chodníku. Nebude zde tak již jediný drát ve vzduchu.
Akce je velmi náročná na koordinaci prací,
protože zde probíhají zaráz prakticky čtyři
dílčí akce – rekonstrukce chodníku, výměna sloupů veřejného osvětlení včetně
kabelizace, překládka telekomunikačního
kabele CETIN a uložení kabele nízkého
napětí do země firmou EG.D (dříve E.ON).
Proto prosíme občany o trpělivost při průběhu provádění prací.
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Aktuálně se projektují rekonstrukce následujících úseků chodníků:
• od potravin Hruška směrem k obecnímu úřadu, k zastávce na rozcestí a dále
do Pustiměře až po dům pana Ryšánka
č. p. 13 (dříve zde bývala lékárna)
• od bývalé kovárny pana Krátkého směrem ke sportovnímu areálu a do průmyslové zóny a úsek od zastávky u tiskárny
směrem ke škole (kolem bytovek pod
školou)
• v „Ulici“, tj. od potravin Na Domečku
po křižovatku do Buchtála u Vinklerového, zde se projektuje i rekonstrukce
vozovky
• propojka v nové zástavbě mezi ulicemi
Zelenohorskou a Konečnou
• nový chodník podél krajské cesty
od křižovatky na ulici Konečnou směrem ke křižovatce na ulici Zelenohorskou až po dům manželů Musilových
Realizace některých úseků bude zahájena
v příštím roce. Bude záležet na rychlosti

vydání stavebního povolení a na finančních možnostech obce.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Kamerový systém za OÚ

V

zhledem k neustálému nepořádku,
ničení veřejného majetku a výskytu negativních společenských jevů
(pití alkoholu, kouření, používání vulgarismů apod.) za obecním úřadem, ve kterém si libuje především naše mládež,
musela obec přistoupit v těchto místech
k instalaci kamerového systému. Slovní napomínání se totiž nesetkalo téměř
s žádným efektem. Cílem kamerového
systému je ochrana majetku a prevence
trestné činnosti v obci. V případě, že nenastane výrazné zlepšení chování některých jedinců, kteří pravidelně navštěvují
zázemí za obecním úřadem a využívají ho
k účelům, ke kterým není určeno, bude
záležitost předána k řešení Polici ČR.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta
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Slovo starosty
Milí Pustiměřané, milé Pustiměřanky,

D

ostává se Vám do rukou nové číslo
obecního zpravodaje. Jeho vydávání bylo po několikaleté odmlce
obnoveno v roce 2011 a od té doby vychází pravidelně dvakrát ročně, a to před
poutí a Vánocemi. Chtěl bych zde ocenit
práci naší knihovnice Mgr. Anny Hrozové,
která pravidelně přispívá do zpravodaje
tematicky různorodými články a podílí
se největší měrou na obsahové bohatosti
našeho zpravodaje. Toto číslo je trochu
jubilejní, zpravodaj slaví 10 let svého vydávání. Po této dekádě se oblékl do nového hávu. Vychází ve větším formátu
a v nové grafické podobě. Věřím, že se
Vám jeho nová podoba bude líbit a stane
se pro čtenáře přívětivější.
První pololetí letošního roku bylo opět
ovlivněno koronavirovou situací. Prakticky až do konce května jsme se nemohli
ve větším počtu setkávat, nekonaly se
žádné společenské akce, byly uzavřeny restaurace a žáci nechodili do školy
a vzdělávali se distančně. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli nakonec na úspěšném zvládnutí
situace způsobené pandemií koronaviru.
Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout zdravotníky, jejichž pozice byla asi ze všech
nejobtížnější.
Koncem června bohužel zasáhla hlavně jižní Moravu další katastrofa, tentokrát
přírodního charakteru. Nejničivější tornádo v novodobé historii státu, které se
pohybovalo rychlostí kolem 300 km/h,

zničilo obce na Hodonínsku a Břeclavsku. Zvedla se
neuvěřitelná vlna solidarity
a ukázala se obrovská štědrost Čechů, kteří se tak jako
při předchozích přírodních
katastrofách nebo nedávné
koronavirové pandemii dokázali opět semknout. Naše
obec ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů
uspořádala materiální sbírku
na pomoc postiženým obcím, samotní hasiči pak i finanční sbírku. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří
přispěli materiálně, finančně
nebo přímo pomáhali v postižených oblastech, za jejich
solidaritu, ochotu a pomoc.
Peněžní pomoc má v plánu poskytnout
i naše obec. Bude se o tom jednat na nejbližším zastupitelstvu, které proběhne začátkem září.
Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží i naše hasičská zásahová jednotka, která několikrát vyjížděla k odklízení
spadaných stromů, čerpání vody ze zatopených sklepů a pomáhala při čištění
místních komunikací zanesených nánosy
bahna.
Za dveřmi je pouť, největší společenská
událost v naší obci. Přeji všem, aby ji mohli prožít se svými rodinami a přáteli a těšit se z její atmosféry. Dětem přeji, aby si

Revitalizace parku u Adélky

C

ílem revitalizace parku bylo vytvoření reprezentativní parkové zeleně, prosvětlení celé plochy, stabilizace vegetačních prvků a určení jednotné
kompozice neboli „tváře“ veřejného prostoru. Byly začleněny herní, ale i vědomostně naučné prvky pro děti. Původní
vegetační kryt vytvářel chaos se zastoupením mnoha druhů dřevin.
Zdravotní stav jedinců byl mnohdy velmi narušený. Vzhledem ke snížené kvalitě
porostů došlo k redukci jedinců se sníženým zdravotním stavem. Krátkověké,
nestabilní dřeviny a přerostlé jehličnany
byly nahrazeny dlouhověkými dřevinami
typickými pro danou lokalitu (lípa, bříza,

třešeň, hloh, svitel), respektující nejen přírodní podmínky, vycházející z potenciální
přirozené vegetace, ale také reflektující
ráz současného vegetačního krytu. Centrální částí parku vede mlatová cestička,
na kterou navazuje mlatová kruhová odpočinková plocha se dvěma lavičkami
a herními prvky pro děti. Pro oživení plochy mezi chodníkem a hlavní cestou byl
navržen úzký záhon trvalek venkovského
stylu.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

užily pouťové atrakce a strávily co nejvíce
času se svými kamarády a mohly dohnat
mnohé z aktivit, které jim byly během
předchozích měsíců odepřeny.
Přeji pěkné a klidné léto!
Vlastimil Smékal, starosta
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Začala rekonstrukce bývalé dolní školky

V

r. 2018 bylo přesunuto jedno oddělení MŠ z budovy dolní školky
č. p. 166 do nové přístavby u ZŠ.
Hledalo se nové využití pro tuto budovu
a jako nejvhodnější se jevilo poskytnout
tyto prostory pro výuku žáků ZUŠ a pro
potřeby obecní knihovny. Na jaře jsme
získali stavební povolení a v průběhu
června byly firmou Stavbros s.r.o. z Brodku u Prostějova zahájeny stavební práce.
V rámci akce bude realizována rekonstrukce stávající budovy včetně přístavby, v zahradě budou provedeny sadové
úpravy a vznikne zde veřejný prostor pro
setkávání občanů doplněný o herní prvky
pro děti, pro nové využití bude opraveno
torzo mlatu v zadní části zahrady a budou
zde vytvořena parkovací stání. Dokončení
prací se předpokládá na podzim příštího
roku. Na akci jsme měli požádáno o dotaci ve výši 10 mil. Kč na Ministerstvo pro

místní rozvoj, bohužel vzhledem k velkému počtu žádostí dotace přidělena nebyla.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Doplnění herních prvků ve sportovním areálu

D

o sportovního areálu u fotbalových hřišť byly umístěny nové
atrakce. Jedná se o lezecký balvan
výšky 2 m, lanovou šplhací pyramidu výš-

ky 5,5 m, tři posilovací stroje a pružinové
dvouhoupadlo. K dispozici je dále zemní
trampolína, lanová dráha, dvě řetězové
houpačky a dvě pružinová jednohoupad-

la. V provozu je i pumptracková dráha.
Areál je denně otevřen pro veřejnost.

Lezecký balvan.

Posilovací stroje.

Šplhací pyramida.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta
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Bezdrátový rozhlas

V

rámci protipovodňových opatření
v naší obci došlo k odstranění starého drátového rozhlasu a k jeho
nahrazení novým rozhlasem bezdrátovým. Na 54 místech došlo k instalaci
124 nových hlásičů. Hlavními výhodami
bezdrátového rozhlasu jsou napojení
na Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje, kdy krajský dispečink
Hasičského záchranného sboru má možnost v případě krizové situace on-line
využít hlásiče místního rozhlasu pro varování a vyrozumění občanů a návštěvníků
obce. Systém je odolný proti výpadkům
proudu. Na rozdíl od sirén je možné vedle varovného signálu mluveným slovem
informovat občany, jak postupovat v případě nastalé mimořádné události. Systém je napojený na protipovodňová čidla
nebo srážkoměry. Jedná se tedy i o systém protipovodňové ochrany. Instalaci
rozhlasu provedla firma Empemont s.r.o.
z Valašského Meziříčí. Náklady byly 1,75

mil. Kč. Na protipovodňová opatření se
podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši asi 1,4 mil. Kč.
V současnosti se ještě dokončuje digitální
protipovodňový plán.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Rekonstrukce kluboven v hasičské zbrojnici

V

rámci vylepšování zázemí pro naše
spolky došlo k rekonstrukci kluboven v přízemí a 1. patře hasičské
zbrojnice. Provedeny byly nové omítky,
podlahy, podhledy a elektroinstalace. Klubovna v přízemí byla vybavena i novým

nábytkem a stala se tak reprezentativním
prostorem pro různá jednání. Opraveny
byly i toalety v patře. Ruku k dílu přiložili
i dobrovolní hasiči a velkou měrou se podíleli na zvelebování svého zázemí. Na rekonstrukci se podařilo získat přes MAS

Hanácký venkov dotaci téměř 300 tis. Kč
ze Státního zemědělského intervenčního
fondu.

Klubovna v prvním patře.

Klubovna v přízemí.

Toaleta v prvním patře.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta
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Rekonstrukce toalet v Adélce

U

zavření restauračních provozoven
v souvislosti s šířením koronavirového onemocnění využila obec
k celkové rekonstrukci hlavních toalet

v restauraci Adélka. Byly nově omítnuty
a vymalovány, vyměněna dlažba, obklady, namontovány nové podhledy a nainstalovány nové pisoáry, závěsné WC,

umyvadla, baterie, vypínače, osvětlení
a dveře. Zvýšil se tak komfort hostů restaurace.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Umývárna na WC ženy.

WC muži.

WC ženy.

Oprava plotu za hasičskou zbrojnicí

V

rámci úprav areálu za obecním úřadem, nebo chcete-li za hasičskou
zbrojnicí byl obecními pracovníky
opraven lety poškozený plot mezi zbroj-

nicí a restaurací Adélka. Oplocení bylo
na místě zachováno především z důvodů bezpečnostních, neboť mezi restaurací a zbrojnicí je značný výškový rozdíl.

Původní plot včetně vstupní branky byl
značně poškozený a místy trčící pletivo
bylo již nebezpečné.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta
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Oprava pomníků v parku na návsi

P

ostupem času se snažíme zrekonstruovat, obnovit či opravit památky
v rámci naší obce. V této souvislosti
nezůstávají pozadu ani pomníky velikánů

naší historie, a to historie celorepublikové
či obecní v podobě padlých ve světových
válkách. V tomto případě se však dostali
na řadu republikové osobnosti Alois Jirá-

sek, Tomáš Garrigue Masaryk a Antonín
Švehla.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta

Zateplení bytového domu na Nivách

Z

důvodu nevyhovujícího stavu omítek, výplní otvorů, tepelné izolace
a problémům s vlhkostí přistoupila obec k rekonstrukci bytového domu
na Nivách, který je v jejím vlastnictví. Bylo
provedeno zateplení fasády a střešního
pláště, vyměněny vstupní dveře, veškerá
okna, vyměněny klempířské prvky (střešní žlaby, svody, hromosvod) a byl upraven
vstup – nová stěrka na schodech a zábradlí. Rekonstrukce přispěje ke snížení
energetické náročnosti budovy. Práce
provedla firma VESTAV group s.r.o. z Dědic. Celkové náklady na akci byly 2,75 mil.
Kč, asi 40 % nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

číslo 1
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Oprava hrobky na hřbitově

J

ednou z dominant našeho hřbitova
je hrobka umístěná v horním rohu
u hřbitovní zdi. Vlivem letité nepéče
došlo k prolomení střechy a následnému
zatékání srážkových vod do stavby, čímž
celá stavba degradovala stavebně, ale
také esteticky. Hrobka je majetkem obce
a proto jsme se rozhodli pro její alespoň
částečnou opravu. V průběhu měsíce
března byla provedena oprava střechy
– krovů, krytiny a oplechování tak, aby
byla stavba proti zatékání dešťových vod
ochráněna a abychom vzdali čest památce zesnulým.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta
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Posezení u rybníku Marchanka

U

rybníku Marchanka bylo zbudováno posezení inspirované svým
designem posezením u studánky.
Při cestě do Vyškova po cyklostezce je tak
možné si odpočinout a posedět.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta

ZREALIZOVANÉ AKCE V 1. POLOLETÍ

AKCE V REALIZACI

• bezdrátový rozhlas

• rekonstrukce bývalé dolní MŠ

• rekonstrukce WC v Adélce
• zateplení bytového domu na Nivách
• oprava kluboven v hasičce

(dokončení 09/2022)
• rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
v Prusích

• doplnění herních prvků do sportovního areálu

• oprava zvonice v parku u Adélky

• instalace přístřešku u Marchanky

• oprava kříže u Hádrového

• oprava střechy hrobky na hřbitově

• rekonstrukce kotelny ve staré budově ZŠ

• předláždění chodníku před OÚ

9
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KULTURNÍ KOMISE
Cyklovýlet do Lulče

D

ne 26. června se ve spolupráci obcí
Pustiměř, Zelená Hora, Drysice,
Radslavice a Podivice uskutečnil již
2. ročník cyklovýletu. Tentokrát se trasa
ubírala směrem do Lulče a končila jako
minulý rok v Zelené Hoře, které patří velký

dík za připravené občerstvení. 33 kilometrů dlouhou trasu absolvovalo přes 40 cyklistů všech věkových kategorií. Co se týče
počasí, tak to vyšlo krásně jak na samotnou vyjížďku, tak i na následné posezení.
Doufáme, že si takto strávené odpoledne

Na srazu u hasičské zbrojnice v Pustiměřských Prusích.

všichni zúčastnění užili, a těšíme se na pokračování v příštím roce.
Text a foto:
Ondřej Nohel, kulturní komise

Na trase.

Sbírka pyžam pro Dětskou nemocnici v Brně

K

ulturní komise ve spolupráci s Obcí
Pustiměř uspořádala v termínu
od 15. 1. do 27. 1. 2021 sbírku dětských pyžam. Předmětem sbírky bylo
získání hezkých, nových či zánovních pyžámek pro děti hospitalizované v Dětské
nemocnici v Brně. Pyžámka se vybírala
do krabic umístěných na obecním úřadě
a v mateřské školce, za což děkujeme ZŠ

a MŠ Pustiměř. Celkově bylo vybráno 90 ks
dvoudílných pyžámek i overalů pro menší
děti, konkrétně ve velikostech od čísla 50
do velikostního čísla 164. Všechny vybrané kousky byly v krásném stavu, některá
pyžama byla dokonce nová i s visačkami.
Byli jsme kontaktováni s dalšími hodnými
lidmi, kteří pro tento účel nová pyžámka
také zakoupili. Všem dárcům velmi děku-

jeme. Po ukončení sbírky jsme ve spolupráci s Obcí Zelená Hora pyžamka odvezli
do nemocnice.
Všem dobrovolníkům zapojeným do sbírky patří velké DÍKY!
Ing. Dagmar Jedličková, kulturní komise

Pěstitelská burza

D

ne 1. 5. 2021 se od 9 do 12 hodin
uskutečnil první ročník pěstitelské
burzy konané za hasičskou zbrojnicí v Pustiměři. Brzy ráno nový den přivítal déšť, avšak záhy se objevilo sluníčko
a jeho paprsky prozářily zbytek sobotního dopoledne. Zájem nakupujících byl
hned ze začátku tak velký, že někteří nestíhali a prodávali už během vyskladňování
svého zboží na vyhrazené místo. Zhruba

v 9:30 hod. nastala rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a burza pak běžela
v plném proudu. Nakoupit jste mohli sazenice několika druhů rajčat, paprik, dýní,
okurek, lilků apod. V nabídce byly také
přísady salátů, brokolice, květáku a kapusty. Trocha exotiky se nabízela v sazenicích ačokče či mochyně peruánské. Dále
byly v nabídce bylinky jako šalvěj, máta,
oregano či heřmánek. Ke zkrášlení Vašich

domovů jste si mohli zakoupit petúnie,
africké kopřivy, zelence a tlustice. Na burze byla k mání i semínka rozmanitých
rostlin ze Semínkovny z Vyškova. Vzbudila
obrovský zájem. Poplatek za semínka byl
dobrovolný a v libovolné výši a byl věnovaný benefiční akci Společně proti suchu.
Podařilo se vybrat krásných 2840,- Kč.
Svojí návštěvou zpestřila nabízený sortiment i růžová sýrárna Kozí farma Drysi-

číslo 1
ce. Občerstvení v podobě teplých i studených nápojů či něčeho malého k snědku
zajistili členové SDH Pustiměř.
Sobotní dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře umocněné velmi lákavými
cenami předloženého zboží.

ZPRAVODAJ OBCE PUSTIMĚŘ
Věříme, že letošní ročník nebyl poslední.
Kdo nyní váhal, zjistil, že se opravdu není
čeho obávat. Doufáme, že příště jistě vyrazí také prodávat, ať je nabídka co nejpestřejší. V této akci budeme pokračovat
i v dalších letech.
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Těšíme se na vaši účast ať už jako prodávajícího či zákazníka.
Ing. Dagmar Jedličková,
kulturní komise

Dobroty z kozí farmy. Foto Dagmar Jedličková.

Prodejci připravili svoje přebytky. Foto Dagmar Jedličková.

Rozjezd burzy byl kvůli dešti pozvolnější. Foto Dagmar Jedličková.

Semínkovna. Foto Zuzana Štroblíková.
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Tajemství Velikonoc – tematické stezky pro děti

B

ěhem velikonočních svátků byly
v naší obci rozmístěny dvě tematické stezky plné úkolů a zajímavých
informací. Obě stezky měly společný start
u vinohradu, ale jinou trasu s odlišnou
délkou, která přihlížela k věkové kategorii
dětí. Stezka pro nejmenší, tedy pro děti
od 3 let, vedla na Melický hrad, stezka pro
děti od 5 let kolem studánky na Réhňu
do části obce Buchtál. Stezka pro větší
děti obsahovala i QR kódy, díky nimž při
využití moderní technologie se účastníci
mohli dozvědět mnohem více, než bylo
psáno v základních informačních materiálech.
Děti na obou stezkách plnily výzvy
a hádanky, které se týkaly velikonočních
zvyků, a tak si mohly řádně osvěžit tradice vztahující se k těmto jarním svátkům.
Záměrem bylo, předložit rodičům a jejich
ratolestem hru v přírodě na čerstvém
vzduchu. Doufáme, že děti do cíle dorazily obohaceny novými vědomostmi a stezky tak splnily svůj účel.
Nikol Trávníčková,
předsedkyně kulturní komise.

Cestou si všichni mohli i odpočinout. Foto Nikol Trávníčková.

Informace účastníci nalezli přímo na trase. Foto Nikol Trávníčková.

Na děti čekaly na cestě úkoly. Foto Nikol Trávníčková.
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Velikonoční
Kraslicov

P

ro zpříjemnění a zpestření velikonočních svátků, naše Obec vyhlásila
soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici. Zúčastněné kraslice byly všechny velmi povedené, navozovaly jarní atmosféru
a bylo těžké vybrat pouze tři nejlepší. Nakonec byli vybráni tři výherci, kteří získali
hodnotné ceny. Obec Pustiměř do soutěže zakoupila dárkové poukazy u Rodinné
farmy Bureš, u paní Simony Horákové
a v obchodě Hruška jako vyjádření podpory místního podnikání.
Všem zúčastněným velmi děkujeme
a třeba se setkáme u další chystané soutěže.
Ing. Dagmar Jedličková, kulturní komise

Kraslice veliká jako její autorka. Foto Dagmar Jedličková.

Kraslice jako vesnice. Foto Dagmar Jedličková.

Kraslice zdobily vchody domů. Foto Dagmar Jedličková.
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Ukliďme Česko

V

rámci celorepublikového
projektu – UKLIĎME ČESKO – se i naše obec zapojila do této, letos obzvláště nutné
úklidové akce.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebylo možné toto uspořádat hromadně,
a proto i jako spousta jiných obcí
jsme se vydali cestou pytlomatů. Teď už víme, že to byl nápad
opravdu zdařilý.
Akce probíhala v Pustiměři 4
dny a to 25. - 28. 3. 2021. Na 14
místech v naší obci jsme si mohli vyzvednout pytel, a následně
do něho nasbírat jakýkoliv odpad, který jsme potkali při našich procházkách po Pustiměři
a jejím blízkém okolí.
Za dobu trvání sběru se podařilo připravit k likvidaci 20
pytlů naplněných nejrůznějším
odpadem. Na naši velkou obec,
to není mnoho, ale není to ani
málo. Tyto pytle byly následně
pracovníky obecního úřadu ukli-

zeny, za což jim mockrát děkujeme.
Velké díky patří také vám
všem, kteří jste při víkendové procházce dokázali otevřít
oči a využít připravených pytlů
k očistě naší obce.
I přes velkou snahu zůstávají
stále místa, která by nám neměla být v tomto ohledu lhostejná
a potřebují očistu. Potkala jsem
i některé z našich občanů, kteří
říkali: ,,To my ale děláme neustále. Jdeme na procházku, bereme s sebou automaticky pytlík
na odpadky a sbíráme.“
Bylo by moc krásné, kdybychom opravdu všichni mysleli
na to, že naše obec a její okolí je
nás všech a tudíž za něj všichni
neseme zodpovědnost. Proč
tedy někdy nevhodit do koše
kus papíru, který nespadl právě
mě, anebo nepoponést do kontejneru petláhev, která leží u cesty…
za KK Zuzana Štroblíková

Ukliďme Česko. Naplněné pytle. Foto Zuzana Štroblíková.

Pytlomat. Foto Zuzana Štroblíková.

Uklízely celé rodiny. Foto Zuzana Štroblíková.
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MAS Vyškovsko, z. s.
Informace o projektu MAP II Vyškovsko,
setkání pedagogů v Pustiměři

M

ístní akční plán rozvoje školství
II MAS Vyškovsko je financován
z OP VVV a je prioritně zaměřen
na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání. Realizátorem projektu je MAS
Vyškovsko, z. s. V území SO ORP Vyškov
je do projektu zapojeno celkem 46 škol.
Mezi prioritní cíle řadíme podporování
spolupráce všech aktérů ve vzdělávání,
společné plánování aktivit spolupráce, řešení místně specifických problémů, podporu ředitelů a pedagogů a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dne 8. 6. 2021 jsme v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje školství II (reg.
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086)
realizovali neformální setkání členů pracovních skupin v obci Pustiměř, v rámci
kterého se uskutečnilo setkání pedagogů, ředitelů a dalších aktérů ve vzdělávání v Pustiměři. Cílem našeho setkání bylo
zhodnocení projektu z hlediska přínosu
realizovaných aktivit a nástin cílů do pokračujícího projektu. Projekt se snaží propojovat a prohlubovat spolupráci nejen
škol, ale také dalších aktérů ve vzdělávání

jako jsou např. zřizovatelé, subjekty poskytující neformální vzdělávání, knihovny, NNO, firmy a další. Na tomto základě
vznikla i společná konference pro ředitele
a zřizovatele škol, kterou se snažíme minimálně jedenkrát ročně uspořádat. MAP
také zaštiťuje zpracování Strategického
rámce MAP, kde jsou uvedeny investiční
priority jednotlivých škol a dalších subjektů působících ve vzdělávání. Díky projektu mohli vzniknout zajímavé aktivity
spolupráce škol v prioritních oblastech,
kam řadíme rozvoj čtenářské a matema-
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tické gramotnosti, rozvoj polytechnické
výchovy a rovné příležitosti ve vzdělávání. Velmi oblíbená jsou Diskuzní setkání se
speciální pedagožkou a psycholožkou, jejímž cílem je zodpovězení aktuálních otázek ve vzdělávání tížící pedagogy či další
pedagogické pracovníky. Sdílení dobré
praxe a inspirativních příkladů ve výuce
si klade za cíl aktivita Ukázkové hodiny,
kdy se skupina pedagogů z Vyškovska
inspiruje návštěvou ve výuce jiné školy.
Další významnou oblastí, kterou projekt
MAP II podporuje, je podpora technického myšlení, manuální zručnosti, rozvoje
polytechnické výchovy, zájmu o technické obory na středních školách a inspirace
pro budoucí uplatnění žáků základních
škol…. Děti jsou seznámeny s řemeslem,
mohou si vyzkoušet nářadí a pracovní
nástroje a také si vyrobí vlastní výrobek
pod vedením zkušeného řemeslníka. Nástavbou tohoto programu jsou Řemeslné
dny, které se konají každoročně napříč
regionem a jsou primárně určeny po zá-

kladní i mateřské školy, v odpoledních
hodinách jsou otevřené pro širokou veřejnost. V rámci aktivit projektu byla navázána užší spolupráce se Střední odbornou
školou a Středním odborným učilištěm
Vyškov. V průběhu realizace se uskutečnila celá řada vzdělávacích akcí – workshopy, semináře, kulaté stoly, projektové dny,
konference apod. Mezi ty oblíbené patří
např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Čteme s nečtenáři, Práce s třídním
kolektivem, Individuální vzdělávací plán,
Depistáž a Předmět speciálně pedagogické péče, Emoční sebeobrana pro učitele
a další.
Na začátku setkání nás přivítal starosta
obce Mgr. Vlastimil Smékal a povyprávěl
nám o aktuálním dění v obci, o spolupráci
zřizovatele a místní mateřské a základní školy. Čekala nás procházka obcí se
zastávkami u historických milníků obce
i s odborným výkladem kronikářky paní
Mgr. Anny Hrozové. Akci jsme zakončili
občerstvením v místní restauraci Adél-
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ka. Děkujeme členům pracovních skupin
za otevřenou spolupráci a obci Pustiměř
za vřelé uvítání.
Další informace o projektu je možné
najít na stránkách organizace MAS Vyškovsko, z. s.: https://www.masvyskovsko.
cz/…tvi.
Místní akční skupina (dále MAS) je
na politickém rozhodování nezávislým
společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí
ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Pustiměř je
členem MAS Hanácký venkov.
Zdroj: http://mas.hanackyvenkov.cz/

Po vycházce na zúčastněné čekalo občerstvení v restauraci Adélka. Foto Anna Hrozová.
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Nakládání s odpady
Poplatek za nakládání s odpady

V

letošním roce se stávají odpady opět velkým tématem, neboť
na konci minulého roku byla přijata nová legislativa (zákona 541/2020 Sb.,
o odpadech), jejímž hlavním dopadem
pro nás pro obec, resp. pro občany je
skutečnost, že dochází v čase k postupnému zdražování skládkovacích poplatků a také skutečnost, že Obec je nucena
přijmout do konce letošního roku novou
odpadovou vyhlášku upravující poplatek
za svážení odpadů v obci. Skládkovací poplatek se tak z 500 Kč/t postupně vyšplhá
do roku 2030 na 1850 Kč/t, což je v průběhu 10 let zdražení 3,7 x.
Situace s odpady se v posledních letech vyvíjí finančně velmi nepříznivým
směrem i bez navyšování skládkovacích
poplatků, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že samotná Obec Pustiměř v roce
2018 zaplatila za nakládání s odpady celkem cca 1,5 mil Kč, zatímco v roce 2020
už to bylo cca 2,1 mil Kč, to znamená, že
nárůst je cca o 40 %. Samozřejmostí je, že
částečně se na tomto navýšení podílí populační nárůst obyvatel obce, ale jednoznačně nejvýznamnější vliv na navýšení
cen je spojený s nárůstem cen při nakládání s jednotlivými odpadovými komoditami, kdy některé se před pár lety daly
výhodně obchodovat, zatímco v současné době se za nakládání s nimi střídavě
doplácí.
Výše uvedené ceny jsou celkovými náklady na nakládání s odpady, které jsou
však poníženy o sumu, která je Obci hrazena ze strany společnosti Eko-kom, a.s.
jako bonus za třídění odpadů. Zatímco
v roce 2018 bylo Obci uhrazeno cca 294
tis, v roce 2020 to už bylo cca 384 tis Kč
– zlepšujeme se v míře třídění. Celkové
faktické náklady obce, po odečtení vybíraných poplatků, tak činily v roce 2018 cca
660 tis Kč a v roce 2020 už cca 1,1 mil Kč.
Z pohybu cen na trhu, a především s výše
uvedeným nárůstem skládkovacích poplatků, tak lze usuzovat, že v budoucích
letech budou významně narůstat i náklady Obce na manipulaci s odpady.
V současné chvíli je tedy obec v situaci, kdy musí zvažovat přístup k dalšímu
nakládání s odpady, neboť odpady se
postupem času stávají významnou součástí finančního rozpočtu Obce. Jak již
bylo uvedeno, tak z hlediska zákona je

Obec nucena v letošním roce novelizovat
vyhlášku týkající se svozu komunálních
odpadů (svoz popelnic). Je na místě přemýšlet i o případném zdražení poplatků,
neboť v současné chvíli vybírané poplatky pokrývají náklady pouze cca z ¼. Vývoj výše poplatku v současné chvíli není
znám, neboť Obec k tomuto doposud
nemá dostatečné informace.
V případě svozu odpadů je dobré si
uvědomit celou službu, která je v této
souvislosti občanům poskytována. V ceně
jsou poskytovány služby související se
svozem komunálního odpadu a bioodpadu přímo od domu (svoz bioodpadu tvoří
cca ¼ celkových nákladů), dále svoz tříděných komodit ze sběrných míst (papír,
plast, sklo), odpadové služby v technickém dvoře obecního úřadu (bio, stavební
suť velkoobjemový odpad, pneumatiky,
nebezpečný odpad…) a služby jednotlivých sběrných dvorů společnosti Respono, a. s., které jsou našimi občany také
hojně využívány.
Cestou z uvedené situace je buď postupné navyšování ceny poplatků, nebo
alternativní řešení v podobě procentuálního navýšení tříděných komodit. Zjednodušeně řečeno – čím více budeme třídit, tím méně budeme platit na skládce

a tím více se nám bude vracet ze strany
Eko-komu, a. s. Čím méně budeme platit
na skládce, tím menší bude mít Obec nutkání poplatek navyšovat.
V případě nakládání s odpady se v současné době stává u svozových firem trendem či samozřejmostí, že provádí vážení
a identifikaci jednotlivých popelnic tzn.,
že v čase bude možné identifikovat, která
z popelnic je jakým způsobem využívána.
Z množství, resp. váhy jednotlivé popelnice pak lze i odvodit, jakým způsobem
ta daná domácnost s odpady hospodaří,
resp. zda třídí odpady či nikoliv. Společnost Respono, a. s., jejímiž jsme akcionáři a která svoz odpadů v obci provádí,
v současné době obnovuje vozový park
tak, aby byl osazen potřebnými váhami,
které jednotlivé popelnice zváží. I toto je
tedy cesta, jak zvýšit třídící podíl, neboť
je možné váhu popelnic zohlednit u každé domácnosti ve stanoveném poplatku.
Je tak možné, že do budoucna by každá
domácnost mohla platit jiný poplatek a to
právě v závislosti na míře třídění.
Další cestou, jak z uvedené situace, je
také možnost, že se poplatek ponechá
v současné výši a případné navýšení cen
tak bude plně hradit Obec. V této souvislosti jen podotýkám, že již v současné

Sem vybavení bytu nepatří. Foto Lukáš Peška.
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chvíli jsou odpady občanů dotovány cca
jedním mil. Kč/rok tzn., že každému občanovi je přispíváno částkou necelých 600,Kč na jeho odpadky.
Závěrem bych chtěl všechny naše občany poprosit – třiďte, opravdu to má
smysl. Pokud nevíte „kam s ním“, podívejte se na http://www.kamtovyhodit.
cz. Míru třídění v naší obci pak můžeme
všichni poznat na svých peněženkách.
Čím méně občan zaplatí, tím více zaplatí
Obec. Čím méně zaplatí Obec, tím, více
bude moci investovat do obecního majetku v podobě budov, dětských hřišť,
sportovního a kulturního vyžití atd.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

Na 101 je kontejner, kam se může dávat odpad zdarma. Foto Lukáš Peška.

Bioodpady, co s nimi?

P

ředevším při jarních a podzimních
úklidech svých zahrad se setkáváme
s problémem, co se shromážděným
materiálem jako jsou větve, vyhrabaná
tráva, listí, posklizňové zbytky atd. Jednou
z variant je využití tzv. biopopelnice, které
jsou vyváženy jednou za 14 dní. Jedná se
o jednoduchou variantu, jejímž úskalím
je finanční náročnost, kdy obec svážení
biopopelnic dotuje částkou téměř půl milionu korun ročně.
Další možností je využití kontejneru
na bioodpad, jenž je umístěný ve dvoře
technického zázemí obce v Pustiměřských Prusích č. p. 101. I tato varianta je
velmi finančně náročná a jeden vývoz se
pohybuje v ceně cca 5-10 tis (dle hmotnosti). Úskalím obou těchto variant je
tedy finanční náročnost, přičemž finanční
nároky jsou prozatím plně hrazeny Obcí
(z vybraného poplatku za svoz komunálního odpadu toto není hrazeno), ale také
nutnost transportu bioodpadu do jiného
místa. V současné chvíli je bioodpad svážen společností Respono na kompostárnu a to buď do Polkovic na Přerovsku anebo do Brna. S transportem tedy souvisí
nemalá ekologická stopa.
Otázkou tedy zůstává, do jaké míry je
toto počínání ekologické a ekonomické.
Pokud už biopopelnici máte, pak ji prosím užívejte pravidelně, neboť platba

za nádobu probíhá i pokud ji k odvozu
nenachystáte. Pokud ji tedy máte a nevyužíváte, můžete ji na Obci vrátit.
Další možností, jak zlikvidovat některý bioodpad je spálení na zahradě. Tato
varianta není v naší obci nijak omezena
nad rámec běžných předpisů, ale přece
jen je vhodné při jejím užívání užívat také
selský rozum. I tato varianta tak má své
úskalí, neboť ne vždy jsme k sobě navzájem ohleduplní a spalujeme klest, suchou
trávu atd. v ne zrovna vhodné době. Je
dobré mít na paměti, že dobré sousedské vztahy jsou jednou z nejcennějších
komodit pro soužití, a proto v případě,
že se rozhodneme pálit něco na zahradě,
dělejme to, když nefouká silný vítr. Mějme
na paměti, že pokud je materiál suchý,
tak hoří, a pokud suchý není, tak doutná
a dýmem obtěžuje ostatní. Prostě i v tomto ohledu se k sobě chovejme tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.
Chtěli bychom tedy touto cestou naše
občany požádat, aby na svých zahradách
pálili pouze to, co pálit možné je, aby pálili pouze suchý materiál, a to ve vhodné
době. Tímto jednoduchým způsobem se
dá předejít mimo jiné i letitým sousedským sporům.
Pokud se tedy přece jen rozhodnete
na své zahradě něco pálit, je třeba případné pálení na zahradě nahlásit hasičskému

záchrannému sboru na https://paleni.
izscr.cz/.
Další variantou, jak se zbavit biologického materiálu, je vyhodit jej prostřednictvím popelnic na skládku směsného komunálního odpadu. Tato varianta je ve své
podstatě v rozporu s platnou legislativou,
resp. v rozporu s politikou sběru a svozu
odpadů. Biologický materiál do klasických popelnic zkrátka nepatří, a to hned
z několika důvodů. Popelnice jsou určeny
ve své podstatě na zbytkový odpad, který
již vytřídit nelze (pozn. biologický materiál stejně jako např. plasty třídit samozřejmě lze) a který končí na skládkách, anebo
spalovnách odpadů. V případě, že biologický odpad končí na skládce, tak na ní
zbytečně zabírá místo pro případný následný netříditelný a nevyužitelný odpad.
Čím více odpadu, který na skládku nepatří, umístíme, tím dříve bude skládka plná
a tím dříve skončí možnost skládkování.
Dalším důvodem je skutečnost, že vlivem
nové legislativy se v čase skládkování neustále prodražuje. Pokud tedy dáme nevhodný odpad na skládku, platíme více
za něco, za co bychom nemuseli. Varianta
ukládání bioodpadu do klasické popelnice je tedy neekologická, neekonomická
a především hloupá.
Pravděpodobně poslední a současně
nejlepší možností, jak zlikvidovat biolo-
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číslo 1
gický materiál je samozřejmě možnost
domácího, resp. zahradního kompostování. Za tímto účelem obec Pustiměř uspořádala anketu, jejímž předmětem bylo
zjištění zájmu o kompostování a následně
pak prostřednictvím MAS Hanácký venkov
požádala o dataci na domácí kompostéry.
Z důvodu složité administrativy se termín
dodání kompostérů neustále protahuje,
ale je možné říci, že letos na podzim „už to
bude“. Pro dobré kompostování však není
nutné čekat na kupovaný kompostér. Je
možné oprášit staré zvyky a kompostovat
volně loženě či v nějaké ohrádce. Kompostuje to v podstatě stejně.
Obzvláště v dnešní době dost často
zapomínáme, jakou komoditou vyzrálý
kompost je. Je to ta nejcennější součást

naší zahrady, která je plná života a pokud
ji zapravíme do svojí zahrádky, tak to znamená, že v ní život ponecháme. Pro rostliny je důležitý nejen jako hnojivo, to jsme
schopni nahradit hnojivy minerálními, ale
především jako zdroj mikroorganismů,
bez kterých život možný není. Stejně jako
náš život není možný bez mikroorganizmů na těle i v těle, tak i život rostlin není
bez mikroorganismů v půdě možný. Právě mikroorganismy v půdě zabezpečují
růst a prosperitu rostlin. Zkusme se tedy
opětovně vrátit ke zvyku našich předků
a kompostujme sami. Nekupujme pak
draze substrát v obchodech, při jehož
výrobě mnohdy dochází k ničení přírody (např. při těžbě rašeliny dochází k nezvratným škodám na životním prostředí
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mimo jiné v podobě odvodňování obrovských oblastí). Nepalme, co není nutné,
a ponechme zahradě, co jí náleží. Mějme
na paměti, že při průmyslové výrobě substrátu, který jsme si doma schopni připravit sami bez energetických nároků, vzniká
spousta odpadů (např. obalové materiály)
a je využívána spousta energie (např. pro
transport), která musí být někde vyrobena (elektrárny, pohonné hmoty atd.).
Závěrem bychom na základě připomínek některých z nás chtěli vás ostatní tedy
požádat, abyste při hospodaření na svých
pozemcích byli ohleduplní k ostatním
a v případě pálení postupovali v souladu
s dobrými mravy.
Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

(Ne)pořádek v obci, Littering?

O

becní pracovníci a i my zastupitelé
jsme někdy pod palbou kritiky týkající se (ne)pořádku v obci. Mějme tedy, prosím, na paměti, že obecní
pracovníci dělají vše proto, abychom se
cítili v naší obci dobře. Abychom omezili
odhazování odpadků na veřejném prostranství, bylo do dnešního dne umístěno v rámci obce celkem 60 odpadkových

košů, které jsou minimálně 1x týdně vyváženy a které jsou z větší části doplněny
sáčky na psí exkrementy. Bohužel ani takové množství košů mnohdy nestačí pro
zachování pořádku v obci, ne snad z důvodu nedostatečné kapacity či nedostatečného množství. Mnohým z nás je totiž
zatěžko ujít pár kroků a odpadek do koše
vložit, o čemž se konečně můžete každý

den přesvědčit např. na hřišti za obecním
úřadem.
O tom, že takové chování není pouze
fenoménem naší obce, ale světovým problémem svědčí skutečnost, že má již svůj
odborný název a sice „Littering“. Dle Wikipedie se jedná o „Bezohledné odhazování
odpadků v místě jejich vzniku, bez použití
k tomu určených nádob na odpadky či košů
na papír. Nejblíže a nejlépe littering popisuje nespisovné spojení „dělat kolem sebe
bordel“ které zatím nemá v českém jazyce
spisovnou verzi.“
Vězme, že odpadky rozházené po obci
a jejím okolí nejsou jen vizitkou obecních
pracovníků a zástupců obce, ale jsou vizitkou především nás všech. Jsou také
vizitkou toho, jak vychováváme své děti,
jaký máme vztah ke svému okolí, k přírodě atd.
Na jaře letošního roku proběhla v naší
obci akce „Ukliďme Česko“, jejímž cílem je
právě vysbírání odpadů z veřejného prostoru a přírody. Všem, kteří se do akce zapojili, bychom chtěli poděkovat. Dobrovolníci okolí obce obětavě uklidili, avšak
v průběhu krátké doby se sem odpadky
opět začaly navracet… i tak měla akce
velký smysl a význam, a proto ještě jednou děkuji všem.
Mějme na paměti, že pokud se nebudeme ke svému okolí chovat s úctou
a slušně, nikdy nebudeme s jeho stavem
spokojení.

Divoká skládka z čističky. Foto Lukáš Peška.

Mgr. Lukáš Peška, místostarosta

číslo 1
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Karneval ve školce

V

e středu dne 17. 2. 2021 se konal
v 1. a 2. třídě karneval.
Děti se jako každý rok moc těšily,
a tak jsme společně zdobili třídu už 14
dní dopředu. Karnevalový den jsme začali samozřejmě průvodem masek. Děti se
navzájem představily a ukázaly, co daná
maska představuje. Následovalo smotávání autíček na rychlost. Děti byly moc

šikovné. Také se jim velmi líbilo prolézání
tunelem, nošení míčku na lžičce a skákání v pytli. Jako jedna z posledních soutěží byla samozřejmě židličkovaná, která
na žádné akci nesmí chybět. Závěrem děti
dostaly ocenění- diplom za nejlepší masku a sladkosti.
17. 2. 2021 proběhl i ve třídě Broučků
karneval. Sešlo se mnoho krásných ma-

sek, které si zasoutěžily. Proběhl rej masek a také karnevalový tanec. Děti si veselé dopoledne užily a hodně se nasmály
Karkulce s vlkem, kteří nad celým dnem
převzali patronát.
Bc. Terezie Schierová
a Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Výlet do Zelené Hory

J

ednoho krásného jarního dne třída žabiček vyrazila společně s 2. a 3.
třídou MŠ na dlouhou procházku
do Zelené Hory. Šli jsme lesem, kolem
pole a cestou si moc pěkně povídali. Děti
hádaly, co kde vidí za stromeček anebo

kytičku. Některé děti nám třeba i ukázaly,
kde bydlí. Velkou přestávku jsme udělali
až u obory s jeleny. Děti dostaly jablíčko
na osvěžení, samozřejmě se i napily, a aby
se jim šlo ještě lépe, dostaly malinkou
sladkost. Všechny děti byly moc šikovné

a naše tempo zvládaly velmi dobře. Zpět
se šlo kopcem dolů a samozřejmě cestou
zpět do školky. Dětem se výlet moc líbil
a mají pěkné zážitky.
Bc. Terezie Schierová

Mateřská škola v době COVID-19

S

tejně jako v loňském školním roce
i v tom letošním došlo v souvislosti s pandemií COVID-19 na 6 týdnů
k úplnému uzavření MŠ a následně byla
mateřská škola otevřena ve speciálním
režimu pouze pro děti předškolního věku
a pro děti jejichž rodiče jsou součástí IZS.
Při uzavření přešla MŠ na distanční výuku, jež se týkala dětí předškolního věku,
které mají docházku do povinnou. Bylo
tedy třeba pro děti připravit materiály,
na nichž by mohly při pobytu doma s rodiči pracovat tak, aby pokračovala jejich
příprava pro školní výuku. Nakonec jsme
zvolili kombinaci předávaní tištěných materiálů a natáčených videí. Tištěné materiály obsahovaly pracovní listy, básničky,
písničky, připravené tvoření i omalovánky
pro radost a byly vypracovávány návazně
na natáčená videa, která předkládala návod k jejich použití. Když jsme začali tyto
materiály připravovat, tak nás napadlo, že
i mladší děti a jejich rodiče by je uvítali.
Souběžně tedy vznikaly dvě sady materiálů, jež byly svou náročností přizpůso-

beny věku dětí. Videa byla připravována
společná pro všechny děti, byla umístěna
na portál Rajče.cz a rodiče na své e-mailové adresy dostali odkaz a heslo pro jejich
stažení. Videa byla tematická např. Velikonoce, Jarní příroda, Mláďata a obsahovala básničky, písničky, pohádky, maňáskové divadlo, návod na tvoření, chvilku
s Kašpárkem nebo třeba cvičení s paní
učitelkou Moničkou. Součástí materiálů
zasílaných dětem byly i dvě prezentace
– Mláďata a Jarní kytičky. Tištěné materiály byly distribuovány k dětem a rodičům
osobně ve vyhraněném čase v prostorách
MŠ. Pro předškoláky bylo vyzvednutí materiálů povinné a zpracované pracovní
listy odevzdávali zpět. Pro ostatní děti
bylo vyzvedávání materiálů nepovinné
a záleželo na jejich zájmu. O materiály byl
velký zájem a tvoření dětí se často objevovalo za okny nebo nám děti posílaly
obrázky, jak se jim tvoření daří. Chtěli bychom poděkovat rodičům za spolupráci
a ochotu podílet se na tomto nezvyklém
druhu vzdělávání dětí.

Od 12. 4. 2021 se dveře mateřské školy
otevřely na 4. týdny pro děti předškolního věku a následně pro děti rodičů, kteří
pracují v IZS a při vzdělávání dětí. Čekalo nás testování dětí a speciální režim,
ale děti byly skvělé a vše zvládly. Během
těchto čtyř týdnů byl kladen velký důraz
na přípravu předškoláků, kdy velmi intenzivně pracovali, aby dohnali vše, co
kvůli uzavření MŠ nestihli. Nejednalo se
ale jen o přípravu ve třídě. Předškoláci se
mezi sebou lépe poznali, navázali nová
kamarádství, prozkoumali okolí Pustiměře, oslavili den čarodějnic či podnikli výlet
do Zelené Hory. Doufáme, že se jim speciálně připravovaný program líbil.
Mgr. Dita Nováková, Ph.D.
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Návštěva Kozí farmy v Drysicích

D

ne 28. 5. 2021 navštívilo 20 předškolních dětí Kozí farmu v Drysicích. Děti pozorovaly práci psa při
zahánění stáda, měly možnost vyzkoušet
si krmení koz i jejich dojení a seznámily se
i s produkty vyráběnými z kozího mléka.
Děti se z pěkně prožitého dne radovaly.
Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Na návštěvě na Kozí farmě v Drysicích.

Rozloučení s předškoláky

D

ne 28. 6. 2021 proběhlo v MŠ rozloučení s předškoláky. Akce byla
zařazena do dopoledního programu školky, kdy předškoláci plnili úkoly
pohádkových postaviček v honbě za pokladem. Museli se střetnout s čarodějnicí,
vylovit si klíč, který jim schoval vodník,

zapamatovat si spousty zvířátek, poznat
nemálo kytiček či předvést svou zdatnost
v úkolu od Boba a Bobka. Odměnou jim
byl nalezený poklad obsahující věci pro
radost, sladkosti, školní potřeby a také
krásnou knížku, jako památku na mateřskou školu. Všichni předškoláci se všech

úkolů zhostili s nadšením a prokázali svou
připravenost na školní docházku. Celý kolektiv MŠ jim přeje bezproblémový přestup do školních lavic a úspěšné projití
školní docházkou.
Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

ZPRAVODAJ OBCE PUSTIMĚŘ

číslo 1

23. července 2021

Karneval v nové MŠ - Motýlci.

Na vycházce v Zelené Hoře - Broučci.

Karneval v nové MŠ - Žabičky.

Na vycházce v Zelené Hoře - Broučci.

Karneval ve třídě Broučků

Na vycházce v Zelené Hoře - předškoláčci se svými učitelkami.
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Na výletě v Zelené Hoře, předškoláčci.

Loučení s předškoláky - paní učitelka Dita rozděluje úkoly.

Na výletě v Zelené Hoře, třída motýlků.

Loučení s předškoláky - všichni spolu

I v době covidu předškoláčci plnili své úkoly.

Loučení s předškoláky - hledáme poklad
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Olympiáda v českém jazyce

V

úterý 26. ledna se konalo okresní
kolo Olympiády v českém jazyce. S dalšími 11 nejlepšími žáky se
ve znalosti mateřštiny utkal náš Tadeáš
Jelínek z 9. A. O jeho vzorné reprezentaci

naší školy svědčí krásné umístění – obsadil 3. místo. Jako úspěšný řešitel postoupil
do krajského kola, kde se mu k naší velké
radosti opět velmi dařilo. K úplnému vítězství mu chybělo pouhých šest bodů.

Blahopřejeme ke skvělému výsledku
a přejeme mnoho úspěchu ve zvoleném
studiu.
Mgr. Kateřina Hrozková

Okresní kolo dějepisné olympiády

D

ne 19. ledna 2021 se uskutečnilo
okresní kolo Dějepisné olympiády,
letos poprvé prostřednictvím Formuláře Google. Téma pro letošní ročník

znělo „Labyrintem barokního světa (1556
– 1781)“. Za naši školu se soutěže zúčastnila Karolína Šťastná, žákyně 9. A, a Jiří Radomil, žák 8. třídy. Oba se stali úspěšnými

řešiteli, Jirka skončil na 16., Karolína na 18.
místě.
Mgr. Lenka Tomanová

Karnevalové učení 1. A a 1. B

V

pátek 19. 2. 2021 zažili prvňáčci
netradiční karnevalové učení. Ve třídách se učili princezny, rytíři, ninjové, čarodějnice, upíři, Harry Potter, kostlivci, klauni… V maskách jsme strávili celý

den. Četli jsme, psali, tancovali, počítali,
učili se angličtinu…
Děti sice neměly volný den bez učení,
ale kostýmy na chvíli zpestřily naši každodenní práci.

I v této nelehké době se snažíme na děti
nezapomínat, aby je škola pořád bavila
a lákala.
Mgr. Monika Kurková 1. A,
Mgr. Helena Adámková 1. B

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V

e středu 17. 2. 2021 se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo okresní
kolo zeměpisné olympiády. Letošní
rok byl specifický tím, že žáci řešili úkoly
on-line formou přes portál Masarykovy univerzity. Z naší školy se do okresu

probojoval žák 8. třídy Jiří Radomil, který
spadá do kategorie C, tedy 8. + 9. ročník.
Z celkového počtu 25 žáků se Jirka umístil na krásném patnáctém místě a získal
78,1 bodů ze 100. Věřím, že příští rok, kdy
bude Jirka v té samé kategorii starší a zku-

šenější, se umístí na mnohem lepším místě. Mnohokrát gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy i v době distanční
výuky.
Mgr. Andrea Fialková

Úspěšná matematická olympiáda

V

e středu 31. 3. 2021 se uskutečnilo
on-line okresní kolo matematické
olympiády. Naši školu reprezentovali 3 žáci, a to Monika Jelínková (6. třída), Lukáš Provazník (7. B) a Beáta Jurůjová (8. třída).
V kategorii MO6 se Monča umístila
na krásném 2. místě z 10. Získala 12 bodů

z 18 a stala se tak úspěšnou řešitelkou
okresního kola.
V kategorii sedmých tříd se Lukáš umístil na nádherném děleném 1. místě z celkových 8 žáků. Měl stejný počet bodů jako
Monča, a to 12 z 18 a též se stal úspěšným
řešitelem. Oba postupují dál do krajského
kola, u kterého ještě nevíme, zda se vůbec

díky stávající situaci uskuteční.
V kategorii MO8 byla mnohem větší účast - 18 žáků. Beáta získala 6 bodů
a skončila tak se spoustou žáků na 9. - 14.
místě. Všem zúčastněným moc děkuji
za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům moc gratuluji.
Mgr. Andrea Fialková
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Matematický klokan 2021

A

ni letos nechyběla žákům tradiční soutěž Matematický klokan, avšak letos trošku netradičně proběhla on-line formou. Účast
byla tento školní rok dobrovolná, takže kdo si chtěl vytrénovat logické a matematické uvažování, našel v EduPage zadání.
Vybrali jsme z každé kategorie 5 nejlepších řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme i těm, kteří se zúčastnili, ale letos jim to
třeba nesedlo.

Kategorie „Cvrček“ (3. ročník)
1. místo ROZEHNAL Tomáš (3.)
2. místo ŠRUBAŘOVÁ Sára (3.)
3. – 4. místo ŠÍREK Jakub (3.)
3. – 4. místo ŠÍREK Vojtěch (3.)
5. místo OTAVOVÁ Klára (3.)

Kategorie „Klokánek“ (4. ročník)
1. místo ŠTĚBRA Martin (4. A)
2. – 4. místo BLUMENSTEINOVÁ Daniela (4. A)
2. – 4. místo MARÁK Karel (4. A)
2. – 4. místo PETŘÍČEK Šimon (4. B)
5. místo KLUDÁK Adam (4. A)

Kategorie „Klokánek“ (5. ročník)
1. místo POUROVÁ EVA (5. A)
2. místo RADOMILOVÁ Jitka (5. A)
3. místo CAHEL Ladislav (5. B)
4. místo HLADÍKOVÁ Sabina (5. B)
5. místo NETOPILOVÁ Eliška (5. A)

Kategorie „BENJAMÍN“ (6. – 7. ročník)
1. místo ŠPIČÁK JAN (7. A)
2. místo PROVAZNÍK Lukáš (7. B)
3. místo AMBROSOVÁ Veronika (6.)
4. místo JELÍNKOVÁ Monika (6.)
5. místo POSPÍŠILOVÁ Nela (6.)

Kategorie „KADET“ (8. – 9. ročník)
1. místo HLADÍKOVÁ Kristýna (8.)
2. místo RADOMIL Jiří (8.)
3. místo KOSTIHOVÁ Tereza (8.)
4. místo JURŮJOVÁ Beáta (8.)
5. místo BODROGI Matyáš (8.)

Mgr. Andrea Fialková, Ing. Lukáš Zahradníček

Tělovýchovné vycházky

N

emilá opatření, která provázejí
coronavirovou pandemii, zasáhla
i do výuky tělesné výchovy. Jedinou možností, jak nevynechat tělesnou
výchovu a dopřát dětem dostatek pohybu, byly vycházky do nejbližšího okolí
školy. Ale vše zlé bylo pro něco dobré.
Žáci měli možnost více poznat obec Pustiměř a protáhnout si pořádně tělo před
dalším pobytem ve školní lavici.
Mgr. Jiří Bubeník.

Na vycházce. Foto Jiří Bubeník.
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Školní soutěž v ČJ 5. třída

V

dubnu se uskutečnilo školní kolo
soutěže v Českém jazyce pro 5. ročníky. Soutěž byla zaměřena především na čtenářskou gramotnost (práce
s textem). Otázky byly sestaveny podle
přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia.

Žáci měli možnost vyzkoušet si náročnost
testů a ověřit si své znalosti a schopnosti.
Umístění:
1. místo Eva Pourová, 5. A
2. místo Karin S. Moore,Sabina Hladíková, 5. B

3. místo Vojtěch Štourač, 5. B
Všem vítězům moc gratulujeme. Velká
pochvala patří také všem zúčastněným.
Mgr. Jana Trefilíková, Mgr. Alena Veselá

Anglická snídaně se třeťáky

V

úterý 25. 5. 2021 si děti v hodině angličtiny mohly vyzkoušet „na vlastní
pusu“, jak chutná britská jednoduchá snídaně. I když jsme dětem nepřipravili tradični Full English breakfast, která se

skládá z opečené klobásky, slaniny, vajec,
fazolí v tomatové omáčce a orestovaných
žampionů, mohly okusit nové chutě v podobě pomerančové a citronové marmelády a černého čaje s mlékem. Během

Anglická snídaně. Foto: Třídní archiv Jany Trefilíkové.

přípravy snídaně jsme si s dětmi povídali
o jídle a různých potravinách a děti také
malovaly svou oblíbenou snídani.
Mgr. Jana Trefilíková, Ing. Martina Lazarová
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Žáci 2. stupně předvedli svoji výřečnost
na prezentační soutěži Prezentiáda 2021

C

o se Vám vybaví, když se řekne „tohle téma je tabu“? Možná téma, které vyvolává diskuzi. Téma, kterému
se při konverzaci s přáteli raději vyhnete.
Nicméně přesně takové těžké zadání měli
letošní účastníci soutěže Prezentiáda.
Soutěžící poměřili své prezentační dovednosti, argumentační výbavu a pohotovost s 230 českými a slovenskými týmy.
Tři týmy tvořené žáky šestého a osmého ročníku vytvořily v rámci prvního kola
poutavou prezentaci, ve které zpracovaly zvolené téma a tím si zajistily postup

do kola druhého. V online prostředí předstoupily před odbornou porotu a jejich
úkolem bylo v časovém limitu 7-10 minut
svoji práci obhájit. Zátěžovým testem pro
ně jistě byly následné „palčivé“ otázky,
které je však nevyvedly z míry.
Všechny týmy předvedly skvělé výkony, získaly cenné zkušenosti a velkou
pochvalu za odvahu „jít s kůží na trh.“
A do jakých tabuizovaných otázek naši
žáci zabrousili? Žákyně osmé třídy (Anna
Plačková a Adriana Vítková) se dotkly tématu ideální hmotnosti a s tím souvisejí-

cích fyzických i psychických onemocnění.
Problematiku nepřátelského postoje vůči
jiným rasám zvolil tým šesťáků ve složení
Nelly Bačovská, Karolína Krásová a Šimon
Vojáček. A v neposlední řadě tým opět
z šesté třídy (Hana Buriánková, Marie Kremličková a Barbora Pospíšilová) podrobil
ostré kritice zastaralý vzdělávací systém
a představil jeho pojetí moderního vyučování.
Mgr. Andrea Fialková,
Mgr. Martina Lazarová

Přespání ve škole

V

e dnech 28. a 29. 6. 2021 proběhla pro žáky pátých tříd akce „Přespání ve škole“. Žáci si užili odpoledne za přítomnosti Pata a Mata, kteří
si pro ně připravili netradiční šestiboj.
Ve večerních hodinách pro ně byla vytvořena vědomostní stezka odvahy.
Pro mnohé žáky bylo velkým zážitkem
pohybovat se ve tmě po škole. Všechny aktivity byly zaměřeny na podporu
třídního klimatu a spolupráci mezi třídami.
Mgr. Jana Trefilíková,
Mgr. Alena Veselá, Kateřina Křížová

Přespání ve škole - Pat a Mat.
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ZUŠ Ivanovice na Hané
BLUE ŠLE BAND

V

ážení čtenáři, pokud Vám nadpis
článku nedává smysl, vězte, že jde
o název nového školního bigbandu.
Poznávacím znakem budou totiž modré
šle (čili kšandy) všech členů orchestru.
Po dlouhé diskusi jsme usoudili, že název seskupení musí být stručný a výstižný
i ve zkratce. Proto neprošly návrhy jako
HANácký BAnd, Hanácký Nový Umělecký
Soubor (zkratky jsou zvýrazněny tučně)
nebo První Ivanovický Členský Ansámbl
(zkratku raději ani nezvýrazňuji …). Naproti tomu zkratka BŠB nikoho neurazí.
Repertoár orchestru tvoří skladby různých stylů: swing, jazz, pop, ba i dechovka. Hrajeme také věci, které jsou blízké
žákům. Tím mám na mysli například hudbu z filmů a seriálů. Všechny naše úpravy
a aranže jsou psány tak říkajíc „na míru“
členům souboru. Máme totiž jednu obrovskou výhodu: všechny skladby si aranžujeme sami, takže jsou to vlastně originály, které nikdo jiný nehraje.
Obsazení bigbandu tvoří žáci a učitelé
nejen z Ivanovic na Hané, ale také z našich odloučených pracovišť ve Švábenicích, Pustiměři a Moravských Málkovicích.
Čile rovněž spolupracujeme s naším pěveckým oddělením, kde malým šikovným
zpěváčkům nabídneme možnost vystoupit se živou kapelou za zády.
Vážení čtenáři, až budete tyto řádky
číst, my už se možná budeme mít za sebou první veřejná vystoupení. Podobnou
chvíli jsme toužebně očekávali téměř
po celý školní rok. Uvidíme, jak se covidová situace dál vyvine. Vše samozřejmě
závisí na epidemiologických opatřeních
MZČR. Držte nám prosím palce.
P. S. Pevně doufám, že životnost našeho
bigbandu bude delší než funkční období
ministrů zdravotnictví.
Mgr. Kamil Sedlák
ředitel ZUŠ Ivanovice na Hané
Modré šle. Zdroj: Soukromý archiv Kamila Sedláka.
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Obecní knihovna
I. pololetí roku 2021 v obecní knihovně

Č

innost knihovny byla stejně jako
v ostatních oblastech života ztížena
vládními karanténními opatřeními.
Knihovna byla pro přímé výpůjčky 5 měsíců uzavřena, a tak knihy byly půjčovány
dovážkovou službou. Jakmile to situace
dovolila, byly knihy půjčovány po domluvě, aby nedocházelo ke kumulaci klientů
v knihovně, a tím ohrožování přenosem
koronavirové infekce. Podobně z téhož
důvodu byly vrácené knihy po nezbytnou
dobu vyloučeny z oběhu.

rel IV., který se minulosti velice zasloužil
o blaho našeho kláštera, a tím celé obce,
podaroval děti knihou, kterou si společně
v novém školním roce přečtou. Za zásluhy
v oboru čtení byly pasovány i obě učitelky prvních tříd: Mgr. Helena Adámková
a Mgr. Monika Kůrková. Všechny děti musíme pochválit, četly velice pěkně. Fandily
si navzájem. Je podivuhodné, jak si i přes
překážky a dlouhodobá odloučení během školního roku k sobě vytvořily pěkný
vztah.

Práce v knihovně se však nezastavily.
Dostali jsme od několika dárců knihy, které byly zavedeny do fondu naší knihovny. Postupně chystáme knihy do nové
knihovny, na níž byly práce již zahájeny.
Spolu se čtenářským klubem Crhy a Strachoty se připravujeme na normální provoz knihovny bez karanténních opatření,
ale zatím je počet osob v knihovně omezen, tak jsme dosud nemohli obnovit
provoz v plném rozsahu. Do knihovny
jsme se sice díky hygienickým opatřením
nevešli, ale konečně jsme se mohli, i když
v omezeném počtu, sejít jinde, kde jsme
je mohli dodržet, a vyrobili jsme si krabičky na papírové kapesníčky.

Podpořili jsme i další organizace. Poslechli jsme si a zhlédli vystoupení žáků
a učitelů naší ZUŠ, které se konalo na prostranství za Sokolovnou. Mohli jsme si
poslechnout melodie I feel good z Funky
Town, Karavanu, Na kole, Saxánu, Šest
medvědů s Cibulkou a Pana Tau, Inspektora Cluseau, žesťový kvintet Za školou
od pana ředitele Mgr. Kamila Sedláka,
který nám představil členy Blue šle bandu
i ostatní účinkující. Sen kovbojů zakončil
celý koncert. Na akci důsledně dohlížel
Bezďák. Kromě něho byly k nahlédnutí
i další práce výtvarného oboru vedeného
Yvonou Lacinovou. Potěšili jsme se i scénickými tanci žáků.

Jakmile byla uvolněna pravidla školní
docházky, začali jsme připravovat pasování malých čtenářů. Pro děti jsme vyrobili čtenářské pasy, vypsali přihlášky
a vytiskli pozvánky do knihovny. Samotné pasování se konalo z prostorových
důvodů v Sokolovně. Bylo koncipováno
jako připomínka nejvýznamnějších dějin
naší obce. Dětem byla krátce představena
příslušná část historie „Eliškou Přemyslovnou“, jejíž spáse byl zasvěcen místní klášter založený roku 1340 jejím nevlastním
strýcem Janem VII. Aby děti osvobodily
princeznu Čítanku, povolaly si na pomoc
rytíře Zdeňka Berku z Veselé. Všechny děti
z obou prvních tříd prokázaly, že se číst
naučily, a proto je mohl pan rytíř pasovat
na malé čtenáře. Princeznu tak společně
osvobodili. Drak, který ji věznil, se totiž
čtenářů bojí, a tak se ztratil. Král a císař Ka-

Podpořili jsme Pěstitelskou burzu a Blešák za hasičskou zbrojnicí pořádaný Kulturní komisí obce a našimi hasiči.
Zmapovali jsme část škod v Pustiměři,
které se projevily po silné bouři, jež byla
na jihu Moravy provázena ničivým tornádem.
I v Pustiměři projevily důsledky nebývalé
silné bouře, která se na jižní Moravě projevila ničivým tornádem. Pustiměřané už
v noci začali odstraňovat její nejrizikovější
následky. Zakrývali střechy, čerpali vodu
z domů, v některých případech i za pomoci našich hasičů, odstraňovali bahno
z domů. Ráno se po silnici i na trávnících
válely ulámané větve, viděli jsme nejen
rozlámané stromy a keře, ale i po několika desetiletích utržený drát elektrického

vedení na zemi. Několik stromů bylo vyvráceno. Památná lípa u kostela naštěstí
tentokrát přežila bez nehody. Ze střech
padaly tašky. Jedna plechová střecha se
smotala jako koberec a uložila se na sousedním domě. V potoce bylo vidět, jak se
mohutný proud vody hnal jeho korytem.
Velká pole písku donesla vodu i na silnice
v obci, na rozcestí na Radslavice a Zelenou Horu na okraji V. etapy výstavby Pod
vodojemem bylo několik hodin jezero.
Poklice kanalizace byly zanesené vodou
zbroušenými rostlinnými zbytky, nový kanál u pošty se zvedl a dlažba kolem něho
vystoupila nahoru. Díky občanům a pracovní jednotce Obce Pustiměř se vesnice
rychle vracela k normálu, přesto si některé
z oprav vyžádají větší náklady i více času.
Můžeme si jen přát, aby se nám takové silné bouře vyhýbaly.
Naši hasiči ve spolupráci s Obcí Pustiměř pořádali humanitární věcnou sbírku
v rámci brněnské charity pro postižené
tornádem na jižní Moravě. Děkujeme
všem, kteří přispěli, i pořadatelům, že
obětovali svůj čas v neděli odpoledne
pro potřebné. V pondělí se rozhodli i pro
finanční sbírku, kterou zaštítil pan Jan
Láníček, a vybrané peníze po telefonické
domluvě investoval do stavebního materiálu, jenž dovezl osobně až na místo
určení.
Děkujeme všem obětavým a všímavým lidem v Pustiměři ochotným pomoci potřebným.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová
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Pravidelné testování v knihovně. Foto: Anna Hrozová.

Tvořili jsme krabičky. Foto: Anna Hrozová.

Bezďák malých pustiměřských výtvarníků. Foto: Anna Hrozová.

Vyvrácená švestka na zahradě. Foto: Zdeněk Fabok.

V knihovně doplňujeme knižní fond a přebalujme knihy s poškozenými
a špinavými obaly. Foto: Anna Hrozová.

15 června jsme zažili příjemnou hodinku se žáky a učiteli
ZUŠ Ivanovice na Hané. Foto: Anna Hrozová.
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SDH Pustiměř
Události 1. poloviny roku 2021

V

ážení spoluobčané,
letošní půlrok se opět nesl ve znamení koronavirových omezení,
které zasáhly především děti, a to nejen
ve škole, ale i v zájmových kroužcích, mezi
které patří i náš hasičský.
Soutěže probíhaly až poslední dva měsíce školního roku, a to ve velmi omezených podmínkách. Proto celý náš sbor velice uvítal rozhodnutí obce pro částečnou
rekonstrukci vnitřních prostor hasičské
zbrojnice.
V horním patře vznikla veliká školící
místnost, která ještě čeká na své vybavení, ale už teď se využívá převážně pro
schůzky dětí všech věkových kategorií,
kterých nám stále přibývá, a za což jsme
velice rádi. Spodní klubovna (zasedací
místnost) je už plně vybavena nábytkem
a slouží svému účelu velmi dobře. Součástí rekonstrukce bylo i sociální zařízení
v horním patře.
Mimo stavení práce, které u nás probíhaly, jsme po rozvolnění začali spoluorganizovat i různé akce, např. pěstitelskou
burzu, Pustiměřský blešák a další. Mimo
jiné začaly prostory za hasičkou s nově
vystavěným posezením lákat širokou veřejnost k pořádání nejrůznějších oslav
a sedánků. Vždy se snažíme všem vyjít
maximálně vstříc, aby si zrekonstruované

prostory užili i ostatní občané Pustiměře.
Jsme také vždy velmi potěšeni, když si
oslavenci po sobě umí řádně uklidit a prostory uvést do původního stavu.
Jménem nás všech bych touto formou
ráda poděkovala všem zástupcům naší
obce, díky nimž bylo možné začít pomaličku dávat naší hasičárně nový moderní
vzhled. Zároveň doufám, že toto je pouze
začátek a do budoucna nám bude umožněno postupně uskutečnit rekonstrukci
všech vnitřních částí hasičárny, která je
převážně v létě centrem kulturních akcí
v obci a kterou pro nás vystavěli naši dědečkové vlastníma rukama.
Ve čtvrtek 24. 6. se, jak jistě všichni víme,
naší republikou prohnaly bouřky různých
intenzit. Nevyhnuly se ani naší obci, kde
měly za následek mnohočetné opravy
střech, vyvrácené stromy v zahradách i zatopené sklepy domů. I naše zásahová jednotky byla celou noc v pohotovosti.
Nejvíce postiženým místem ale bylo
jistě Hodonínsko, kterému následně přišla na pomoc celá republika. I naše obec
se rozhodla pomoci a uspořádala v neděli odpoledne v hasičárně humanitární
sbírku, do které přispělo mnoho občanů,
za což jim patří obrovský dík.
Ještě týž den jsme vezli věci do Hodonína, abychom pomohli co nejdříve.

Rekonstrukce klubovny v přízemí. Foto: Zuzana Štroblíková.

Po hovoru s vedením krizového centra
jsme se ale rozhodli pomáhat dál a to
cíleně. Proto u nás vznikla další sbírka,
tentokrát finanční. I přesto, že mnoho
občanů naší obce již přispělo na různá
konta zbudovaná pro pomoc zasažené
oblasti, se ve sbírce nakonec sešlo krásných 41 600 Kč. Nemalou částkou přispěl
i Koloniál Dobroty z Drysic. Díky tomuto
obnosu jsme po domluvě pořídili pletivo,
střešní latě a další stavební materiál, který
byl předán přímo paní Miroslavě Ježkové
do Moravské Nové Vsi a panu Pavlovi Pazourkovi do Mikulčic.
Vděk a radost těchto lidí při předání
se nedá slovy popsat. Jsem velmi ráda,
že jsme se nakonec rozhodli pro tuto cílenou pomoc, a chtěla bych poděkovat
všem, kteří nám přidali peníze a umožnili
vytvořit aspoň malou záplatu při tak velkém neštěstí.
Je pro mě velkou radostí, že i v dnešním světě, kdy převládá nevšímavost a sobeckost se v těžkých chvílích lidé dokáží
semknout a vyzdvihnout na povrch velkou míru lidskosti a soudržnosti, kterou
v sobě každý z nás má, myslím si, že vrozenou.
Zuzana Štroblíková

Vybavená dolní klubovna – zasedací místnost. Foto: Zuzana Štroblíková.
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Hasiči ve spolupráci s Obcí Pustiměř pořádali materiální a poté
i finanční sbírku pro postižené na jižní Moravě. Foto: Anna Hrozová.

Zásahová jednotka SDH Pustiměř

L

etošní rok byl na výjezdy zásahové
jednotky velmi plodný. Už k měsíci
červenci můžeme napočítat osm výjezdů, které tak jako každý rok otestovali
připravenost našich členů. Díky svědomitosti a připravenosti každého z nás, dokáže zásahové auto vyjet do šesti minut
ze základny k místu zásahu. Stává se, že
do šatny přiběhne některý z nás v pyžamu a s pusou od zubní pasty, jak tomu
bylo například posledně, když se na nás
přihnal silný déšť a vítr a jednotka se musela potýkat s mnoha spadenými stromy
na silnici Drysice – Pustiměř – Vyškov.
I když siréna zazněla ve 02:05 hod ráno,
seběhlo se nás ve zbrojnici 10, což je úžasné číslo, a jen napovídá, kolik lidí dokáže
opustit teplo postele, aby pomohlo někomu, kdo je v nesnázích, nebo eliminovat
jakoukoliv zdraví či životu nebezpečnou
situaci.
Naši členové se také podíleli na odstraňování následků tornáda na Břeclavsku,
za což jim patří velký dík a ukázali tak, že
jim není lhostejné neštěstí druhých a jsou
ochotni podat pomocnou ruku tam, kde
je potřeba.
Marek Vidlář, velitel zásahové jednotky.

Hladina vody deštěm nebývale vystoupila nejen v Pustiměřském potoku, ale dostala se i do sklepů.
Foto: Anna Hrozová.
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Krajské kolo soutěže hasičského dorostu Plamen

D

o krajského kola, které se konalo
13. června v Hodoníně, postoupil
v kategorii mladších dorostenců
Jakub Herynk a ve starších Ondřej Sedlák.
Jakub Herynk se bohužel nemohl této
soutěže zúčastnit kvůli karanténě.
S Ondřejem Sedlákem jsme se vydali
za brzkého rána do Hodonína, kde nás čekal náročný den. Jako první se běžel dvojboj. V něm ve své kategorii obsadil Ondra
1. místo s časem 17:27. Testy napsal bez
chyby, a díky tomu se pro něj zvětšila
šance na postup na Mistrovství České republiky. Královskou disciplínou byl běh
na 100 m s překážkami. V něm Ondra opět
obsadil 1. místo s časem 20:80. Celkově
tedy obsadil 1. místo, a tak si vybojoval
postup na MČR v Zábřehu.
Michal Vrba,
trenér starší mládeže a dorostu.

Ondra s největším nasazením doběhl do cíle 2x první. Foto Michal Vrba.

Ondra zarputile zdolával i nejtěžší překážky. Foto Michal Vrba.

V krajském kole zvítězil náš starší dorostenec Ondřej Sedlák. Foto Michal Vrba.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v hasičském sportu
ZÁBŘEH 3. - 5. 7. 2021

N

a MČR nás reprezentoval Ondřej
Sedlák. Odjeli jsme už v neděli navečer. Po příjezdu do Zábřehu jsme
si prošli stadion a seznámili se s prostředím. Na noc jsme se přesunuli do kempu Bozeňov, který je 16 km od stadionu.
Na místě nebyl signál, a tak jsme si mohli
užít krásný večer bez telefonů. Ugrilovali
jsme si maso, prošli jsme se kolem rybníka
a nabírali energii na pondělní den.

Ráno po prezenci následovala první disciplína - 100 metrů s překážkami. První pokus zaběhl Ondra Sedlák časem 19:86 s.
a při druhém pokusu si polepšil na 19:16
s., a tak obsadil 6. místo.
Následoval oběd a testy, které napsal
bez chyby.
Po menší pauze jsme se přesunuli
na poslední disciplínu. První pokus hasičského dvojboje Ondra odběhl časem

Ondra běží 100 metrů s překážkami. Foto: Michal Vrba.

17:07 s., druhý pokus zvládl o něco lépe
časem 16:73 s. a obsadil 7. místo.
Celkově Ondřej Sedlák na MČR v Zábřehu získal 6. místo. Tímto mu děkujeme
za SDH Pustiměř, okres Vyškov a Jihomoravský kraj za perfektní reprezentaci.
Michal Vrba,
trenér starší mládeže a dorostu.

Ondra získal v Zábřehu celkově 6. místo. Foto: Michal Vrba.

Okresní kolo hry Plamen

O

d začátku roku 2021 naše mládež
neměla možnost trénovat, to se
ale na začátku května změnilo,
začalo uvolňování a objevila se možnost
uspořádat postupovou soutěž pro mladé hasiče. Na přípravu, která v běžných
podmínkách zabere dlouhé měsíce, nám
zbyly pouhé 2 týdny, ale zvládli jsme vše
na jedničku.
Dne 29. května jsme mohli díky tomu
za hasičskou zbrojnicí v Pustiměři uspořádat okresní kolo hry Plamen. Kvůli
vládním opatřením proběhla soutěž bez
fanoušků. Závody byly rozděleny na tři

etapy po třech družstvech. Byl to jediný
způsob, jak zabránit seskupování osob.
Naše družstvo začalo štafetou 4x60m,
v níž obsadilo krásné 2. místo s časem
51:49. Družstvo na prvním místě dosáhlo
času 51:43. Ve štafetě dvojic obsadili naši
závodníci 3. místo s časem 64:06. V požárním útoku jsme takové štěstí neměli
a skončili jsme na 9. místě s časem 29:99.
Po sečtení celkových výsledků naši mladí
hasiči získali krásné 5. místo z deseti družstev.
Dne 30. května se mělo konat okresní
kolo soutěže hasičského dorostu ve Vyš-

kově. Kvůli špatnému zázemí pořádající
organizace jsme pomohli odstranit potíže
tím, že jsme přesunuli tuto soutěž opět
na naši půdu. Za mladší dorostence nás
reprezentoval Jakub Herynk a za starší
dorostence Ondřej Sedlák. Jelikož byli jediní ve svých kategoriích, tak automaticky postupovali do krajského kola, které se
konalo v Hodoníně. Naši reprezentanti si
zaběhli dvojboj, 100 m s překážkami a napsali testy.
Michal Vrba,
trenér starší mládeže a dorostu.
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FK PUSTIMĚŘ, z.s.
Z činnosti fotbalového klubu

V

ážení a milí spoluobčané,
opět vás prostřednictvím obecního zpravodaje zdravím a budu se
snažit vám zprostředkovat jen ty nejdůležitější zprávy, které se za posledních 6
měsíců v našem fotbalovém klubu udály.
Veškerá naše činnost, respektive nečinnost, byla ovlivněna dlouhodobě nepříznivou bilancí počtu nakažených covid-19
v ČR. Striktní opatření vlády neumožňovala plnohodnotně sportovat v kolektivu, a tak byla nakonec zrušena všechna
jarní fotbalová utkání všech věkových
kategorií. Tato opatření se logicky dotkla
i tréninkové činnosti. Přizpůsobit se nastoleným pravidlům bylo zejména v kategorii těch nejmladších přípravek opravdu
složité, a tak se prakticky netrénovalo…
Až v dubnu, po postupném uvolňování
vládních nařízení, jsme se mohli konečně
potkat na hřišti. Přesto bych chtěl ale poděkovat všem trenérům mládeže, protože
i v tomto zvláštním období se snažili využít co nejvíce příležitostí, být s dětmi v co
nejbližším možném kontaktu, a udržovat,

alespoň tímto způsobem, kolektiv pohromadě.
Očividných změn dostál sportovní areál.
Díky vedení obce a zastupitelům se podařilo vybudovat další herní prvky pro děti.
Dokončena a uvedena do provozu byla
i pumptracková dráha. Dále jsme vybudovali zpevněné plochy ze zámkové dlažby
kolem pergoly a ohniště.
Co se týče rekonstrukce sportovního
areálu jako takového, byl na základě odsouhlasené studie všemi dotčenými stranami (zástupci obce, FK a TJ) vypracován
projekt. Zahájení jeho realizace aktuálně
závisí na souhlasu zástupců TJ a následně
na uzavření dohod vlastníků pozemků
ve sportovním areálu, tedy Obce Pustiměř a TJ Pustiměř, o podmínkách budoucího užívání areálu.
Pandemie koronaviru ovlivnila i společenský a kulturní život v naší obci. Dotklo
se to i tradičních akcí, které pravidelně
fotbalový klub pořádá, v tomto období
konkrétně stavění a kácení Máje. Chtěl
bych se tímto omluvit všem spoluobča-

Úklid před instalací herních prvků

nům, že se nám nepodařilo tyto akce letos zorganizovat. Částečně jsme podlehli
obavám z možného porušení vládních
nařízení, ale v případě kácení Máje jsme,
bohužel, nebyli schopni tuto akci ani organizačně zajistit… Vnímáme to jako závazek do příštích dní a snad se nám podaří vymyslet takové náhradní řešení, které
by nám všem umožnilo se spolu opět setkat a pobavit se.
Chtěl bych se ještě zmínit o událostech,
které se staly před několika málo týdny.
Mluvím o událostech, které změnily život
obyvatel několika vesnic na Hodonínsku
a Břeclavsku. Věřím, že snad nikoho z nás,
nemohla tato tragédie nechat chladným.
Vážím si každého, kdo pomáhal či stále
pomáhá, a to ať už finančně nebo přímo
v postižených oblastech. I někteří naši
spoluobčané se přímo účastnili pomoci v tornádem zasažených oblastech a já
bych jim chtěl, alespoň touto cestou, poděkovat a ocenit jejich počínání.
Přestože naše obec měla v tomto ohledu větší štěstí a následky počasí nás tolik

číslo 1
nezasáhly, nenudili se ani naši hasiči. Pomáhali našim spoluobčanům zejména
s odvodněním zatopených sklepů, ale
i s odstraňováním spadlých stromů či poskytovali další nutnou pomoc. I jim patří
obdiv a poděkování.
Na závěr mi dovolte, abych vám jmé-

ZPRAVODAJ OBCE PUSTIMĚŘ
nem všech členů FK Pustiměř i mých kolegů z výboru fotbalového klubu popřál
radostnou pouť. Užijte si to!
V této souvislosti bych vás také rád pozval na tradiční zábavu, pořádanou fotbalovým klubem Pustiměř, která se koná
v pátek 23. července u Sokolovny, se za-

Pumptracková dráha.

Nové ohniště.
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čátkem od 20.00 hodin. Hrát bude DJ Jirka Hanák. Těšíme se na vaši účast.
Mějte se hezky.
Text a foto: Pavel Holub,
předseda spolku FK Pustiměř
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, z.s.
Chovatelé v roce 2021

J

ako tomu bylo u ostatních volnočasových aktivit, tak i nás se dotkla při
prezentaci našich chovů různá epidemiologická opatření. Téměř všechny
výstavy v roce 2020 byly zrušeny. Budeme tedy doufat, že v letošní sezóně
už nebudou výrazná omezení. Mimořádná opatření se postupně rozvolňují

a za dodržení určitých podmínek jsou
výstavy povoleny. Pokud to situace dovolí, uspořádáme jako v předchozích
letech místní stolní hodnocení králíků
s malou výstavou, která se uskuteční 21.
srpna na fotbalovém hřišti. Tímto bych
chtěl pozvat všechny příznivce chovatelství a zvířat.

V letošním roce se dožil významného jubilea 70ti let dlouholetý předseda našeho spolku Miroslav Lamkaš. Přejeme mu
pevné zdraví a spoustu chovatelských
úspěchů.
Za ZO Pustiměř Ing. David Petržela

Chovatelé v roce 2021
Jako tomu bylo u ostatních volnočasových aktivit, tak i nás se dotkla při
prezentaci našich chovů různá epidemiologická opatření. Téměř všechny
výstavy v roce 2020 byly zrušeny. Budeme tedy doufat, že v letošní sezóně už
nebudou výrazná omezení. Mimořádná opatření se postupně rozvolňují a za
dodržení určitých podmínek jsou výstavy povoleny. Pokud to situace dovolí,
uspořádáme jako v předchozích letech místní stolní hodnocení králíků s malou
výstavou, která se uskuteční 21. srpna na fotbalovém hřišti. Tímto bych chtěl
pozvat všechny příznivce chovatelství a zvířat.
V letošním roce se dožil významného jubilea 70ti let dlouholetý předseda
našeho spolku Miroslav Lamkaš. Přejeme mu pevné zdraví a spoustu
chovatelských úspěchů.
Popiska obrázku:
Členové organizace
chovatelů v Pustiměři.
Foto: Matěj
Zbořil. Zbořil.
Členové organizace chovatelů
v Pustiměři.
Foto:
Matěj

STOLNÍ HODNOCENÍ
A
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
21. srpna 2021

Areál fotbalového hřiště Pustiměř
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ ZDARMA
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z.s.
Z činnosti spolku

O

rganizace se snaží pracovat, i když její činnost
komplikují protiepidemická opatření. Z důvodů přetrvávajících vládních nařízení
v souvislosti s epidemii COVID-19 se „Výroční členská
schůze ZO Vyškov za rok 2020“
konala „PER ROLLAM“, tj. v písemné formě. Do 6. 3. 2021 měli
členové základní organizace
odevzdat tiskopis s vyjádřením
k zaslané dokumentaci. Ze 121
členů základní organizace doručilo své vyjádření 53 členů.
Vzhledem k tomu, že nebyly
splněny podmínky nadpoloviční většiny účasti členů základní
organizace (dle stanov ČSV, z.
s., čl. 12) k přijetí usnesení byla
výroční členská schůze konaná
„PER ROLLAM“ n e p l a t n á.
Náhradní termín a místo Výroční členské schůze za rok 2020
bude upřesněno s ohledem
na aktuální vládní nařízení epidemie Covid-19.
Výbor schválil zorganizování nové výroční členské schůze
v hotelu Dukla. Předpokládaný
termín byl předběžně určen
na 11. 9. 2021, budou-li uvolněna protiepidemická opatření.
Protože se nemohla konat
výroční členská schůze, vycházejí členové vedení z let minulých, aby zjistili všechny servisní
služby pro včelaře v organizaci
zastřešené. Vyplacení dotace
1. D proběhlo do konce března
všem včelařům dle schválených
podkladů od SZIF. Dokumentace byla odeslána do 15. 4. 2021.
Výbor projednal potřebu aktualizace webových stránek. Webové stránky jsou po výpadku
opět zprovozněny od 8. 4. 2021.
Omlouváme se za jejich nedostupnost, která byla způsobena expirací domény. Postupně
bude chronologicky doplněn

chybějící obsah. Menu nově
obsahuje položku Archiv,
kam budou přesunuty aktuality z předešlých let.
Za zprovoznění stránek musíme poděkovat př.
Pavlu Davidovi, který vyřídil
potřebnou administrativu,
zaplatil potřebné poplatky a rozhodl se, že je bude
spravovat. Příspěvky k uveřejnění na tyto stránky zasílejte jednateli př. Ondákovi
na emailovou adresu (stefanondak@seznam.cz), který
je přepošle př. Davidovi. Výbor rozhodl, že př. Davidovi
proplatí veškeré náklady
spojené se zprovozněním
webových stránek.
Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 a ulehčení komunikace s úřady ČR, byly
založeny pro ZO datové
stránky. Jejich využívání je
zdarma. Přístup k datovým
stránkám mají předseda,
místopředseda,
jednatel
a pokladní.
K 1. 9. 2020 měl náš spolek: 124 členů, 1 včelařský
kroužek mládeže, 156 včelařských stanovišť a 1001
včelstev u svých členů.

Krásné a voňavé květy lákají včelky k návštěvě. Foto Anna Hrozová.

Včelky najdou i ty méně nápadné květy. Foto Anna Hrozová.

Zdroj:
Úvod | ZO ČSV, o.s. Vyškov
(vcelari-zo-vyskov.cz).
Zpracovala:
Mgr. Anna Hrozová.

S drahocenným nákladem rychle domů. Foto Anna Hrozová.
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ROZHOVOR
Rozhovor starosty se starostou

V

ýznamného životního jubilea se
v březnu dožil dlouholetý starosta naší obce Mgr. Miloš Nevřala.
Narodil se 13. března 1941 ve Vyškově.
Vystudoval pedagogický institut (dnešní
pedagogická fakulta) v Brně, obor matematika-fyzika-práce v dílnách. Po studiu
na vysoké škole působil jako učitel na základních školách ve Vyškově a Dědicích.
Počátkem 70. let začal pracovat v domě
dětí ve Vyškově a zanedlouho se stal jeho
ředitelem. V roce 1982 byl přeložen na pozici ředitele naší školy, kterou vykonával
10 let. Poté byl dalších 10 let zástupcem
ředitele. Volný čas obětoval práci s dětmi a mládeží. Přes třicet let vedl skautské
a pionýrské organizace. V roce 1998 koupil s manželkou v Pustiměři rodinný dům
a přestěhoval se z Vyškova do naší obce.
Téhož roku se zároveň stal poprvé zastupitelem a byl jím nakonec 20 let. V prvním
volebním období (1998-2002) vykonával
funkci předsedy finančního výboru. V následujícím období (2002-2006) byl místostarostou a od roku 2006 pak 12 let starostou naší obce. I ve svém vysokém věku
je stále společensky aktivní. Jako znalec
novodobé historie města Vyškova provádí např. besedy nad starými fotografiemi.
Nedávno jste oslavil 80. narozeniny.
Jsou některé, na které rád vzpomínáte
a nedá se na ně zapomenout?
Z takového množství se těžko vybírá. Nejraději vzpomínám na oslavy narozenin
v dětství. Těšil jsem se vždy na dort a dárky.
Je s podivem, že ve všeobecném válečném
i poválečném nedostatku maminka dokázala „vykouzlit“ dort, sešli se u nás kamarádi z domu a okolí a slavili jsme. Nerad
vzpomínám na 3. narozeniny, kdy byl otec
zavřený na Gestapu v Brně a měli jsme
o něho strach. V dospělém věku jsem bral
narozeniny spíše jako příležitost k setkání
s rodinou, kolegy a přáteli, není co slavit.
Oslavu a kytičku si zaslouží spíše maminka,
která mě doslova „vypiplala“, narodil jsem
se totiž doma předčasně. Maminko, děkuji.
I ve svém pokročilém věku jste stále společensky angažovaný. Čemu se
ve volném čase věnujete a jaký je recept na aktivní stáří?

Jsem členem 2. oddílu oldskautů
ve Vyškově, se kterým pořádáme
pravidelně různé akce, členem
Muzejního spolku, spolku Diogenes, provádím besedy na starými fotografiemi a sem tam
vypomůžu v místním SDH. Stáří
si nemusíme připomínat, přijde
samo. Je zapotřebí pokračovat
v činnostech, které nás baví, stýkat se s lidmi, dostatek aktivního
pohybu, mozek udržovat četbou
nebo i luštěním křížovek.
Víme, že jste předsedou oblastního spolku Českého
červeného kříže ve Vyškově.
Chodíte darovat krev?
Když se na mě podíváte, spíš
bych krev ještě potřeboval. Když
se říznu při holení tak ani nekrvácím. V mládí jsem darovával krev, naposledy dokonce
v Jugoslávii pro českého pacienta.
Narodil jste se za protektorátu. I když
jste byl tehdy malé dítě, máte nějaké
vzpomínky na dobu války?
Jsou okamžiky, které si i malé dítě zapamatuje na celý život. Vzpomínám si na noc,
kdy k nám vtrhlo Gestapo a provádělo
prohlídku, jak protřepávali každou knížku
v knihovně apod. V domě, ve kterém jsme
bydleli, byly dvě garáže. V jedné garáži měl
zagarážované osobní auto německý vojenský lékař. Podotýkám, že v té době osobní
auta nesměla jezdit, benzin byl pouze pro
potřeby armády. Když přijel ke garáží, tak
jsme volali: „Pane doktore, svezte nás.“ Naložil nás do auta a udělal s námi okruh přes
několik ulic. Později jsem se s ním viděl ještě
dvakrát. Poprvé, když při osvobozovacích
bojích o Vyškov přišel k nám do krytu, ale
za chvíli odešel se slovy: „Kdyby mě zde našli, tak budete potrestáni za to, že ukrýváte
Němce.“ (to přeložili rodiče). Podruhé, když
spolu s ostatním internovanými Němci uklízel na náměstí suť, což moje starší sestra
komentovala slovy: „Jé, tam je pan doktor,
on byl přece hodný Němec.“ Alespoň přežil.
Když přelétávali americké bombardovací
svazy, tak jsme leželi na chodníku a pozorovali ty stříbrné čárky na obloze, dodnes
cítím ty vibrace, které způsobily. Než začaly

vlastní osvobozovací boje, tak jsme si v připravovaných zákopech hráli. Kousek od nás
byl velký protitankový příkop. Když se začalo střílet, byli jsme v krytu. Protože náš kryt
nebyl bezpečný, byla to jen uhelna na úrovni terénu, tak jsme se stěhovali na druhý
konec města do sklepa k babičce. Plížili
jsme se kolem zdí, mě vezli na sporťáku
na peřině a s pytlíkem mouky. U farské zídky
střílel protiletadlový kulomet, slyšel jsem,
jak cinkají vystřílené hilzny. Ve sklepě nás
bylo namačkáno aspoň patnáct. Střílelo se

Čestné uznání dárce krve

ZPRAVODAJ OBCE PUSTIMĚŘ

číslo 1

děti a jedno v kočárku. Byli jsme na druhé
straně ulice a v tom začaly padat šrapnely. Teta nás schovala do dveřního výklenku
domu, u kterého jsme zrovna byli. Když to
viděli vojáci, přiběhli a přenesli nás domů
do sklepa. Mě nesl voják, měl ovázaný krk
a měl takové šikmější oči. Choval mě a dal
mně kousek čokolády. To jsem poprvé jedl
čokoládu. Ještě si vzpomínám na velké
shromáždění lidí na náměstí (asi 1. máj),
hrála se státní hymna a mně bylo divné, že
někteří pánové plakali. Táta mně to vysvětlil – máme svobodu. Proto mne irituje, když
se při kladení věnců hraje hymna, nikdo se
ani nezastaví a ještě „madam“ projde mezi
věncem a pomníkem.
Během života jste působil v řadě neziskových organizací. Můžete popsat, kde
jste všude působil a čemu se věnoval?
1. narozeniny

s přestávkami. Nahoře v kuchyni při jednom
přerušení pekl děda se strýcem kačenu, tak
jsme se těšili a najednou šrapnel do zahrady, vysypalo se okno a v pekáči bylo sklo
a hlína. Měli jsme utrum. V noci dostal náš
dům zásah a tak jsme přes zahrady utíkali
k sousedům do sklepa. Naštěstí chlapi požár na půdě uhasili a tak jsme se další den
mohli vrátit do našeho sklepa. Najednou
se z chodby ozval cvakot, otevřely se dveře,
uviděl jsem vatované holínky a vzápětí sestoupil rudoarmějec. Když viděl, že sklep je
plný žen a dětí tak odešel. Maminka držela
sestru a mě chovala strýcova mladá sestřenice. Později jsem se dozvěděl, že mě této
sestřenici zapůjčili, protože se tradovalo,
že vojáci matky s dětmi neobtěžují. Mohli
jsme vyjít ze sklepa. I když byl Vyškov osvobozen, tak se do Vyškova ještě několik dnů
střílelo z Kozí Horky a i odtud, ze strání nad
Pustiměří. Ulice, kde stál babiččin dům, byla
slepá, s úzkou vozovkou, po obou stranách
byly širší trávníky a na konci řeka. Na ulici
byli utábořeni rudoarmějci i s koňmi. Jednou nás vzala teta ven na procházku – tři

3. narozeniny

Jak je uvedeno výše, od roku 1965 jsem v OV
ČČK, kde jsem začínal jako předseda komise
mládeže a zdravotnický instruktor. Ve Svazarmu jsem byl v Karavanklubu a v Sokole
Dědice jsem se zúčastnil nácviku spartakiádní skladby mužů. Těžiště mé mimopracovní činnosti a té, které jsem věnoval nejvíce času, byla práce s dětmi, ať již ve skautu
nebo pionýrské organizaci. Přes třicet let
jsem vedl oddíly, kde jsme mimo pravidelné
schůzky chodili na sobotní a nedělní výpravy a pořádali letní tábory. Tato činnost
mě bavila více než vysedávat po schůzích.
V odborech jsem pracoval v komisi PaM
okresního odborového svazu zaměstnanců
školství.
Kromě funkce starosty Vás má řada našich občanů spojeného s působením
na naší základní škole. Kdy vlastně začala Vaše pustiměřská stopa? Kdy jste
se přestěhoval do Pustiměře?
Zde je nutné poukázat na rozdíl v organizaci školství. V současnosti jsou základní
školy právními subjekty přijímající své zaměstnance a ředitelé jsou jmenováni zřizovatelem na základě konkurzu.
Dříve byl zaměstnavatelem všech
školských zaměstnanců základních
škol, mateřských škol, ZUŠ a školských zařízení Odbor školství ONV.
Tedy odbor byl zaměstnavatelem
a školy pouze pracovištěm. V rámci svého působení mohl tedy odbor
překládat učitele dočasně nebo trvale z jedné školy na druhou. V roce
1981 předčasně zemřel dosavadní
ředitel Stanislav Švarc. Pozice ředitel ZŠ zůstala neobsazena. Mne si
v listopadu předvolal vedoucí od-
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boru s otázkou, zdali souhlasím s přeložením na pustiměřskou školu. Souhlasil jsem
za podmínky, že nastoupím až na druhé
pololetí, protože jsem musel za sebe zapracovat náhradu na pozici ředitele domu
dětí (dnešní středisko volného času Maják).
K 1. 2. 1982 mě tedy Rada ONV ustanovila
do funkce ředitele ZŠ Pustiměř, kterou jsem
vykonával do roku 1992. Do roku 2002
jsem pak vykonával funkci zástupce ředitele. Šestnáct let jsem denně dojížděl, v roce
1998 jsme v rámci řešení bytových podmínek mého syna koupili a upravili stávající
domek a s manželkou jsme se přestěhovali
do Pustiměře a synovi přenechali byt ve Vyškově. Od září 1998 jsem tedy občanem
Pustiměře.
Profesi kantora jste vykonával několik
desítek let. Kde všude jste učil?
Po absolvování vysoké školy jsem začínal
na ZŠ Nádražní 4 (nyní knihovna Karla
Dvořáčka), během vojenské základní služby jsem byl přeložen za ZŠ KG Dědice (nyní
Morávkova 40) a v roce 1969 jsem byl přeložen zpět na ZŠ Nádražní 4. V roce 1971 jsem
byl přeložen na funkci metodika do domu
dětí, po několika letech jsem se stal ředitelem. Odtud jsem přešel sem do Pustiměře.
Musím konstatovat, že na jednu pracovní
smlouvu podepsanou v roce 1963 jsem pracoval 40 let.
Jakým způsobem se proměnilo naše
školství od doby, kdy jste jako absolvent začínal učit (60. léta), po dobu,
kdy jste odešel do důchodu (r. 2002)?
Naše školství vycházelo ze zaběhnutého
systému obecných a měšťanských škol,
pouze se měnily názvy a délky školní docházky. Podstata členění na I. a II. stupeň
zůstala. Byly jednotné učebnice a osnovy
a k nim metodické příručky. Obsah učiva
se měnil pouze při závažných společenských změnách nebo v souladu s novými
vědeckými poznatky. Takže jsem věděl, že
když jsem se já v 8. třídě učil základy nauky o elektrických jevech, tak budu totéž učit
své žáky v 8. třídě. Nebo když se v 6. třídě
učily dějiny starověku, tak i za mého učitelského působení se v 6. třídě budou učit
dějiny starověku. Obdobně tomu bylo i v jiných předmětech. Podstatně se však měnilo materiálně technické zabezpečení škol.
Když jsem nastoupil, tak na škole byl jeden
promítací přístroj a pár diaprojektorů. Pomůcky jsme si vyráběli „na koleně“. Postupně se školy vybavily zpětnými projektory, KP
Super promítačkami, videorekordéry apod.
Koncem mého působení ve škole byla naše

číslo 1
škola mezi prvními školami s počítačovou
učebnou.
Starostou Pustiměř jste byl 12 let od r.
2006. Předtím jste byl ještě 4 roky místostarostou. Co vás vedlo ke vstupu
do komunální politiky?
Komunální politika mně nebyla cizí. V 18
letech jako student jsem byl aktivistou stavební komise MěNV Vyškov. Na vysvětlenou – v komisích působili zvolení poslanci
a aktivisté odborníci nebo zástupci společenských organizací. Z titulu funkce jsem
byl členem aktivistou dvou komisí ONV
a později i zde v Pustiměři. Proto, když jsem
se stal občanem Pustiměře a oslovil mě tehdejší místostarosta Jaroslav Novák, zdali
bych nešel na kandidátku Sdružení občanů
pro Pustiměř, tak jsem souhlasil a byl zvolen. Vykonával jsem funkci předsedy finančního výboru. Ostatní již znáte.
Čeho si za své působení nejvíc vážíte?
Který Váš počin byl Vašim pohledem
nejzdařilejší a obci nejvíce prospěl?
Žádný starosta není absolutní vládce, takže může dávat návrhy a prosazovat je. Ale
konečné řešení je vždy otázkou kolektivního
orgánu. Proto i uskutečněná sebekrásnější
věc není počin jen starosty. Také hodnocení
prospěšnosti je subjektivní. Já osobně mám
dobrý a hřejivý pocit, když vidím naše školy,
já tomu říkám školsky kampus. Nikdy jsem
nepočítal s tím, že budu někdy starostou,
ale již vzápětí po nástupu na zdejší školu
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jsem si dal předsevzetí, že se musí nějakým
způsobem vyřešit podmínky pro výuku. Vyučovalo se v několika budovách, žáci přecházeli z budovy do budovy, do tělocvičny
se chodilo venkem přes starou tělocvičnu,
hřiště nefunkční a nebezpečné, školní kuchyně na hygienické „hraně“. Nedalo se
předpokládat, že se postaví nová školní
budova, i když záměr byl postavit školu
na dnešní ulici Nové, protože investorem
staveb byl tehdy stát a byla zásada, že nové
školní budovy se staví pouze v rámci občanské vybavenosti sídlišť nebo za budovy
v havarijním stavu, což u nás nebylo. Budovy byly sice v relativně dobrém stavu, ale nebyl dostatečný počet učeben. Totiž koncem
70. let byly zrušeny neúplné školy v okolních
obcích, do Pustiměře přišli žáci, ale ne učebny. Abychom nemuseli směňovat, z družiny
jsme udělali malou učebnu a pro školní družinu jsme upravili objekt na „Šťastným“. To
však nestačilo a po úporných jednáních, investice se musely plánovat dlouho dopředu,
bylo schváleno zadat vypracování projektové dokumentace. Projekt vypracoval pustiměřský rodák pan Ing. arch. Zdeněk Janský.
Po vypracování projektu bylo vše na dobré
cestě, ale koncem osmdesátých let v souvislosti s celospolečenskými změnami byla
stavba ohrožena. Nabízeli nám postavení
z materiálu nevyužitého při výstavbě sídliště Letní pole. Zde musím vyzdvihnout úsilí
tehdejšího předsedy MNV pana Miroslava
Judase, který to nevzdal a bojoval o stavbu
dál. Pan architekt Janský přepracoval projekt tak, že byl ekonomicky výhodný – větší počet učeben za stejné peníze. Tak nám

Gratulace pracovníků OÚ k 80. narozeninám.

23. července 2021

41

byly prostředky přiklepnuty. Byla to poslední stavba za státní peníze, ostatní přístavby
již realizovala obec z dotací a svých finanční prostředků.
Co byste naopak udělal jinak? Napadá
Vás něco, co se až tak úplně nezdařilo?
Dnešním pohledem, s odstupem času, bych
některé věci řešil jinak. Např. rekreační plochy v nové zástavbě. Ale vycházím z tehdejší majetkoprávní a ekonomické situace
obce.
Je něco, co jste nestihl? Kdybyste se
stal zítra znovu starostou, jaká by byla
první věc, kterou byste udělal?
Ano. Cyklostezku, autobusovou zastávku
v Prusích, odstavné plochy u „Hrušky“, projektová dokumentace byla, ale stavební
řízení je vždy na dlouhé lokty. Musím poděkovat našim nástupcům, že postupně tyto
nedodělky realizují. Na příjezdových komunikacích bych umístil dopravní značky „Zákaz tranzitu vozidel nad 3,5 t“. Zadal bych
zpracovat studii na zařízení pro seniory.
Děkuji Vám za rozhovor a za všechna
ta léta, která jste věnoval ať už jako
pedagog nebo představitel místní samosprávy naší obci. Blahopřeji Vám
ke krásnému výročí a za všechny naše
občany Vám přeji mnoho štěstí, zdraví
a životního elánu.
Vlastimil Smékal, starosta
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PŘEDSTAVENÍ
Nová pustiměřská spisovatelka

D

nes si představíme Mgr. Kamilu
Hladkou, Ph.D., rozenou Přikrylovou, která o sobě dala vědět
v mediálním světě hned svou prvotinou
literatury faktu „Hornické vdovy“. Na olomoucké Univerzitě Palackého se úspěšně věnovala literatuře a literární historii
i v doktorandském studiu.
„Pustiměř považuji – a nemyslím si, že
se to někdy změní – za svůj domov. Miluji
to tady, jsem silný lokální patriot. Především rodinná linie dědy Matouška a tradice jsou ve mně velmi silně zakořeněny.
A je to pro mě nesmírně důležité. Moc
ráda chodím na hřbitov za maminkou
a prarodiči. Těším se na hortenzie u kostela, hlavně na začátku léta, kdy nedočkavě
čekám, jakou barvou mě překvapí. 1
Po zimě se těším zaroseným obrázkem
Panny Marie Lurdské v její „jeskyni“ za naším kostelem sv. Benedikta, jak pomalu
vystupuje z mlžných kapek za ohřívajícím
se sklem. Čekám na to každý rok. Je to takové malé kouzlo jara. Ze hřbitova se vydávám pěšky vinohradem až na Melický
hrad. Potkávám kameny a stromy, které
jsou pamětníky mých předků. Přemýšlím
o dědovi 2 a jeho dědovi, kteří tudy chodili dávno přede mnou. Cestou utrhnu
kytičku, kterou pak nosím na hrob. Cítím
nejen duchovní sounáležitost předků,
ale i proměnlivost a rozmanitost života.
Nejraději chodím sama. Nikdo mě neruší.

Mgr. Kamila Hladká, PhD.
1
2

To je pro mě nádherné a nic víc k tomu
čistému pocitu nepotřebuji. A mimochodem si myslím, že naše vesnice je velmi
krásná. A díky svým cestám po republice
a do zahraničí to, myslím, můžu posoudit.
Je velmi krásná…“ vyznává se.
Její postoj ke světu a ostatním lidem
se odráží i v její práci. Po ukončení studia
začala svou činnost ve velkém nakladatelství jako editorka a redaktorka. Pomáhala
na svět knihám jiných autorů. Nakonec
zatoužila věnovat se knižní tvorbě bez
kompromisu a založila vlastní malé nakladatelství, kde vydala i svou prvotinu.
A hned napoprvé byla velice úspěšná.
Na několika případech zobrazila osudy
hornických žen v proměnách času a neotřelým způsobem ukázala, jak se vztah
společnosti k hornickému řemeslu radikálně proměnil. Za knihu byla nominována na prestižní české ocenění – Magnesia
Litera v kategorii publicistika. Úspěch
jejího prvního počinu ji přivedl k další skupině lidí, o níž se málo ví a která je
rovněž zatížena mnoha předsudky, a to
mezi řeholnice. V knize „Sestry“ na osudu
několika z nich zobrazuje jejich individuální cestu, ale například i problematiku
jejich soužití v komunitě a jak jsou vnímány společností. Musím předeslat, že se
nejedná o knihu určenou primárně do náboženského knihkupectví.
Slovy autorky: „Chtěla jsem při-

pravit civilní knížku. Ukázat, že řeholnice jsou normální lidé se svými radostmi
i pochybnostmi. Jejich život je prostoupen vírou, ale neznamená to, že by se
celý den jen modlily. Podobně jako my
všichni pracují a věnují se i jiným činnostem. Zároveň jsem chtěla ukázat jejich
odpovědnost nejen ke spolusestrám,
se kterými sdílí domov, ale i jejich úlohu
ve vztahu k ostatním lidem. Rozhodně
nejsou pasivní a nikdy nebyly, v dějinách
mnohokrát prokázaly velkou odvahu. A je
předsudek, že jsou divné. Každá je jiná
a má své typické ženské rysy. Některá je
submisivní, jiná extrovertnější. Jsou vzdělané, moudré, sportují, cestují. Některé
jsou dokonce velmi zcestovalé. Složily slib
čistoty chudoby a poslušnosti a zároveň
je primární jejich služba druhým. Starají
o druhé ve školství, zdravotnictví, v sociálních službách a večer často dělají i navíc
zdarma domácí hospicovou péči. Tím jsou
jedinečné. Otázky církve bývají vnímány
často kontroverzně. Každý člověk by se
měl ale starat hlavně o sebe. A pokud diskutujeme, tak druhému naslouchat, jednostranně nesoudit. Obvykle máme tendenci posuzovat druhé podle sebe. A to je
špatné. Já mám někoho nějak rád a lásku
nějak projevuji. Něco mě štve a nějak to
vyjadřuji. Ale to neznamená, že druhý to
má stejně. A třeba právě knihou Sestry
chci přinést ten jiný, obecně málo viditel-

Sestry se nevyhýbají novým technologiím, první zleva Kamila Hladká.

Barva hortenzií se mění podle aktuální kyselosti půdy.
Ing. Josef Matoušek, dlouholetý učitel na naší základní škole, knihovník a včelař, oddaný své rodině.
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číslo 1
ný pohled na život řeholnic.“
Paní Kamilu velice těší krásné reakce
na tuto knihu. I já mohu odpovědně říci,
že stojí za přečtení.
Dnes, přestože se věnuje vlastní tvorbě, i nadále tzv. „na volné noze“ pomáhá
dalším nakladatelstvím i autorům s přípravou nových knih pro náš trh a sleduje
poptávku společnosti.
My se můžeme jen těšit na další zají-

mavé počiny paní Kamilky Hladké, jak
ve spolupráci s dalšími autory, tak její
vlastními.
Paní Kamila Hladká říká: „Každé takové
setkání mě obohacuje a mnohdy původně pracovní schůzky přejdou v přátelský
vztah, který rozšíří vnímání světa nás
obou.“
Paní Kamila Hladká se ukázala jako velice příjemná dáma s neotřelým pohledem

Hornické vdovy.
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na věc a vysokou mírou odpovědnosti
nejen v práci, ale i ve vztahu k ostatním
lidem.
Přejeme paní Mgr. Kamile Hladké, Ph.D.,
klidné domácí zázemí, radost z jejího syna
a pohodu pro její další tvorbu.
Zdroj:
Rozhovor s Mgr. Kamilou Hladkou,
PhD.
Zapsala Mgr. Anna Hrozová.

Kamila Hladká a řeholní sestry.

ROZHOVOR S IVANOU VRANKOVOU
Nenápadná sportovkyně

V

íce než 10 let můžeme v Pustiměři potkávat štíhlou uzavřenou ženu Ivanu Vrankovou, kterou jsme dříve znávali
pod příjmením Škařoupková. Nakonec se i ke mně dostala
informace, že tato žena sportuje a dosahuje vynikajících výsledků v chodeckých soutěžích. Požádala jsem ji o rozhovor a ona
mě odkázala na internetové stránky tělovýchovné organizace
Orel Vyškov. Tam jeden poskytla:

Sport jí dal sebevědomí
Za mého desetiletého působení v AK AHA Vyškov jsem jako aktivní sportovec a trenérka chodila do kanceláře na Správu majetku města na atletickém stadionu a tam jsem ji potkala. Slovo
dalo slovo, Ivana se svěřila, že umí sportovní masáž, kterou jsem
několikrát u ní využila. Při pozorování jejich šikovných rukou
jsem viděla, že je pracovitá, ale při povídání jsem zjistila, že je
na slova skromná, že jí chybí sebevědomí. Snad se to po té době
změnilo, proto jsem jí položila otázky:
Představ se nám
Jmenuji Ivana Vranková (známe ji jako Škařoupkovou) narozená v Plané u Mariánských Lázní. Své dětství jsem prožila v Boru

Ivana Vranková přebírá cenu Sportovec Okresu Vyškova 2019.
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číslo 1
u Tachova. Otec státní zaměstnanec, maminka klasifikátorka textilního závodu,
sestra státní zaměstnanec.
Co děláš?
Po ukončení maturitního studia jsem dva
roky byla v Německu jako au-pair, posléze
jsem pečovala o seniorku a v Gronau jsem
absolvovala Gymnázium pro cizince. Nyní
jsem zaměstnána ve společnosti Automotive Fischer.
Jaké bylo tvé dětství?
Ve svém dětství jsem nejraději jezdívala
za babičkou do Šťúrova, babička byla maďarské národnosti a zřejmě odtud pramení můj temperament.
Vedli tě rodiče ke sportu? Pokud ano,
k jakému sportu?
Byla jsem dítko, které prolezlo kdejaké
staveniště, vylezla na strom, prozkoumala
potoky. Maminka vždy říkávala, že mi hoří
pod zadkem.
Jaké byly tvé výkony a jaký tvůj výkon
má pro tebe největší cenu?
Od malička jsem velmi ráda běhala, hrála
vybíjenou, basket či volejbal. Ráda plavu,
miluji brusle. Na nejlepší výkon pořád čekám!
Co pro tebe znamená sport v současnosti?
Sport pro mne znamená relax, psychickou podporu, dodává mi energii. Nebojím se říci, že je to určitá závislost, když ji
nemáte, chybí.
Kdy jsi začala trénovat děti?

Trenérkou jsem od roku 2010, nejprve
v oddíle AHA, posléze jsem přestoupila
do atletického oddílu Orel. Rozhodně nelituji!
Jaké má trenérka v Orlíku cíle?
Jsem spíše vytrvalec. V hloubi duše si
přeji předat dětem své vlastní zkušenosti, na kterých ráda stavím i své tréninkové plány. Každý je jiný a sedne mu něco
jiného.
Preferuješ trénovat jenom chůzi, nebo
ti to je jedno?
Chůze je mi velmi blízká, tak jako vytrvalostní běh, ale nebráním se ani jiným aktivitám.
Chtěla bys v Orlíku něco změnit, nebo
vylepšit?
Co se týče chodců, každý máme co vylepšovat v rámci svých možností, ale důležité
je ukázat dětem, že nepotřebují zůstávat
v rohu, ale naopak vstát. Pakliže to zvládneme my dospělí, tak děti to zvládnou
o to snáze, že v nás mají velkou oporu.
Jak na tom podle tebe jsou chodci v Orlíku?
Teď je momentálně krize. Holky nám
rostou, jsou v kategorii dorostenek a už
nechtějí dřít. Je to škoda, věřily jsme jim.
Máme v Orlíku chodecko – gymnastickou
školičku a tak se těšíme na nové talenty.
Chce to čas!
Máš dvě dcery – teenagerky! Prožíváš
s nimi těžké období, nebo naopak?
Mé dcery jsou momentálně ve věku
mnohdy hororu. Obě jsem se snažila nějakým způsobem vést ke sportu.

Ivana Vranková a její styl chůze.
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A sportují, nebo raději sedí s kámoškami u zrcadla?
Starší Kika je člověk, který tíhne k umění,
sportuje spíše pro dobrý pocit. Mladší
Míša, ta se do nedávna zhlédla také aktivně v chůzi či vytrvalostním běhu, momentálně však má pauzu. Někdy jsou rebelky,
někdy na zabití. Prostě přišla krize!
Jakých lidských vlastností si ceníš?
Mezi vlastnostmi lidí, kterých si vážím, patří zejména: trpělivost, upřímnost, důslednost, důstojnost….
Položila jsem jí i další otázky:
Představ si, že jsi vyhrála milion Kč.
Musela bys ho utratit jen po sebe. Co
by sis za něj koupila?
Pro mnoho trenérů jsi záhadná žena,
o které moc nevědí. Prozraď nám, co
o tobě nevíme?
Dáš nakonec i vtip?
Ivana mi na ně neodpověděla. Záměrně!
Ale já odpověď znám. Zůstává skromná,
tajemná, pracovitá.
Rok 2019 byl pro Ivanu plodný. Za družstvo žen ve ll. lize získala nejvíc bodů, kde
se nebála kromě chůze nastoupit na start
středních a dlouhých tratí, ale i steepla. Na HMSV v polské Toruni obsadila
na 3000m v hale a 10 km v chůzi 6. místo.
Za úspěchy ve sportu byla oceněná jako
sportovec okresu Vyškova. Svojí pracovitostí ve sportu získává Ivana zejména sebevědomí. A to jí dělá šťastnou. Moc ti to,
Ivano Vranková, přejeme!!!
Publikováno
1. 3. 2020 | Autor: annamal187.

Ivana Vranková překonala na HMSV v Toruni sama sebe. 3000m – 1709!!!

Publikováno 1. 3. 2020 | Autor: annamal187.
Zde je k nahlédnutí několik
výsledků, které
na této stránce podařilo23.
nalézt.
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Výsledky sice nejsou kompletní, ale určitý obrázek o chodeckých výkonech
Ivany Vrankové
námkteré
poskytnou.
Zde je k nahlédnutí
několik výsledků,
se na této stránce podařilo nalézt. Výsledky sice nejsou kompletní, ale určitý obrázek
číslo 1

o chodeckých výkonech Ivany Vrankové nám poskytnou.

Datum
27. 9. 2016
1. 4. 2017
23. 4. 2017
1. 5. 2017
27.
8. 2017
3. 9. 2017
1. 5. 2018
11. 7. 2018
16. 7. 2018
26. 8. 2018
4. 1. 2019
26. 1. 2019
1. 9. 2019
3. 1. 2020

Závod
OBL
Olomoucká 20
MEDZNÁRODNÝ CHODECKÝ MÍTING HLOHOVEC
Rozchodíme Vyškov
TŘEBÍČ- 67. ročník „Okolo Máchova jezírka“

Délka m
5000

Výkon

10 000

Umístění
Finále
2
3
2
2

9. závod MSCHP - VYŠKOV – Slavnostní vyhlášení
MSCHP
Rozchodíme Vyškov 2018
BŘECLAV – Atletická středa
1.
BRNO - 1. Pondělní mítink na dráze
TŘEBÍČ- 68. ročník „Okolo Máchova jezírka“
Brno – Nový Lískovec
Olomouc
4. ročník "Chůze ve Vyškově
Brno - Nový Lískovec

3000

4.

17:41,4

5000
3000
3000
3000
1000
3000
3000
1000

Finále
Finále
Finále
2
Finále
3
Finále
2

1:06:19
00:29:57
1:06:47

17:46:11
17:57:71
1:03:50

5:16.2

Je podivuhodné, že svou sportovní kariéru nepověsila na hřebíček a udržuje se se svými výkony dlouhá léta mezi nejlepšími ve své
Je podivuhodné, že svou sportovní kariéru nepověsila na hřebíček a udržuje se
věkové kategorii.

se svými výkony dlouhá léta mezi nejlepšími ve své věkové kategorii.

Zdroje:
https://orlikvyskov.wordpress.com/.
Zdroje:
https://orlikvyskov.wordpress.com/category/predstavujeme/.

https://orlikvyskov.wordpress.com/.
https://orlikvyskov.wordpress.com/category/predstavujeme/.

ZAJÍMAVOST
Tiny house Pustiměř

P

Vyhledala Mgr. Anna Hrozová.

Vyhledala Mgr. Anna Hrozová.

Popisky fotek:
Ivana Vranková a její styl chůze.
Ivana Vranková přebírá cenu Sportovec Okresu Vyškova 2019.
Ivana
Vranková
překonala
na HMSV
v Toruni
sebe. péči.
3000m
– 1709!!!
Sibiřský
modřín to umí. Nainstaloan Pavel
Schweidler
podpořil
svého roveň
také do vysoké
míry sama
nezávislost

vali okna a dveře. 13. května měli střechu
syna v nápadu postavit malý dům na sítích občanské vybavenosti.
na kolečkách. V naší zemi netradiční
Prvním úkolem, který bylo nutno vyře- připravenou pro klempíře. Ta byla komZdroj:
bydlení se jevilo jako dobré téma závěreč- šit, byla ekonomická rozvaha, zda je vůbec pletní včetně komínu už 24. května. Déšť
https://orlikvyskov.wordpress.com/category/predstavujeme/.
né práce na
stavební průmyslovce. Záro- možné se do takové akce pustit. Po ho- vzápětí prověřil její spád, falce, okapničky,
veň by se mohlo stát i živobytím budou- dinách přemýšlení hledání na internetu lištováni, komín i okapy. Pak přesunuli pocího stavebníka.
i v dalších zdrojích se nakonec otec a syn zornost do interiéru...
Firma Maxeco vyrábí topnou folii, kteSchweidlerovi rozhodli pustit se do práce.
Legislativa v ČR sice není zrovna na- Po večerech vyplněných malováním plá- rá vyřešila zdroj podlahového tepla i při
kloněna legalizaci takového typu stavby nů a vybíráním dodavatelů komponentů nízké skladbě podvozku. Výhodou je její
na kolech, přesto se Schweidlerovi roz- potřebných pro stavbu vysněného do- snadná montáž. Zároveň je vhodná svou
hodli domeček postavit s tím, že jej po té mečku - okna a dveře, izolace… A počí- nízkou energetickou zátěží.
6. června rozvrhli rozvody elektřiny,
převezou na stabilní místo, kde se ukáží tali, kolik je třeba objednat dřeva na konjeho vlastnosti a výhody užívání pro cí- strukci. ... Březen, duben byl za dveřmi… vody a odpadů nutných pro provoz talovou skupinu budoucích uživatelů ať už Samotný podvozek stál 70 000,- Kč. Byl kové mobilní domácnosti. Vše schovali
z řad mladších toužících po určité svobo- pro ně vyroben na míru. Stavba postupo- za palubkové obklady. Jejich natírání dalo
dě či nízkopříjmových skupin obyvatel, vala rychle. V prvních dnech dubna začali sice zabrat, ale sluníčko pomohlo, a tak
pro něž by byl řešením samostatného ne- se střechou a samozřejmě ji museli do- práce olejovou lazurou na vodní bázi
závislého bydlení s minimálními provoz- končit, přestože se počasí zhoršilo. To se rychle postupovala. Pak už jen vybavili
ními náklady. Pokud by se s domečkem podařilo už 7. dubna. Zároveň zabezpečili interiér vhodnými spotřebiči a nábytkem.
rozhodli cestovat, jeho základní plocha otvory pro okna a počkali, než přestane
Zdrojem elektrické energie jsou solárumožňuje, aby se s ním mohli zastavit sněžit. 24. dubna přišly na řadu obklady... ní panely doplněné moderní nízkoenerna vybraném k tomu vhodném místě bez 26. dubna byl hotový rošt, mohli založit getickou konstrukcí obvodových stěn,
dalších povolení. Neomezené cestování fasádní modřínové desky, které po nat- střechy i podlahy při zachování jejich
dovoluje i jeho komplexní vybavení a zá- ření ochranným olejem nepotřebují další prostorové úspornosti. Kvalitní izolační

číslo 1
stěna s dvojí odraznou plochou a odvětrávacími štěrbinami udržovala v interiéru domečku stálou teplotu už v době,
kdy ještě nebylo vše hotovo. Pro chladné období jsou uvnitř speciální úsporná kamna na pevná paliva. Nedostatek
vody řeší recyklace spotřebované odpadní vody, včetně výměšků, a případně
jejich chemická degradace, aby za sebou obyvatelé nezanechávali negativní
stopu v prostředí.
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Důležitým požadavkem je i nízká časová
náročnost při ošetřování bydlení do budoucna. To ovšem neznamená, že by
nebyla důležitá estetická stránka věci.
Z toho důvodu kladou důraz na použití kvalitních materiálů jak uvnitř, tak vně
domečku.
A jak dostat domeček na místo? Pomůže traktor či dodávka.
V období pouti můžete domeček vidět
nejen zvenku, ale stavebníci vám otevřou
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i interiér a zodpoví všechny vaše otázky
ohledně pořízení a provozu takové stavby.
Nakonec zbývá jen popřát mladému
studentovi, aby svou práci na závěr studia
úspěšně obhájil.
Zdroj: Rozhovor s Pavlem Schweidlerem.
https://www.facebook.com/TinyHousePustimer.
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

Pan Pavel Schweidler vedle díla, které se svým nejstarším
synem Erikem od časného jara vyrábějí. Foto: Anna Hrozová.

Na podvozku Erik a Pavel Schweidlerovi nejprve postavili pevnou kostru
domečku. Zdroj: https://www.facebook.com/TinyHousePustimer.

Dobře rozvržený interiér a moderní úsporné vybavení poskytne
zázemí i k trvalému bydlení. Foto Anna Hrozová.

Každý kousek drahého materiálu je třeba dobře změřit,
aby nepřišel ani kousek nazmar. Foto Anna Hrozová.

Promyšlená skládaná kombinovaná izolace udržuje
v interiéru stálou teplotu. Foto Anna Hrozová.

číslo 1
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Z HISTORIE
Před 70 lety byl popraven Rudolf Pohl

R

udolf Pohl se narodil v Olomouci
dne 8. března 1912, působil v armádě, později jako úředník. V Pustiměři
našel po válce svoji manželku a narodila
se mu zde dcera. V místě působil jako náčelník Sokola, aktivní byl v Národně socialistické straně.

stali k moci, veřejně protestoval. Měl na to
plné morální právo, vzhledem k útrapám,
které prožil v nacistickém koncentráku
pro svoji vlast.“
V roce 1949 byl zatčen komunistickou
bezpečností. V procesu před Státním soudem v Brně ve dnech 27. února až 2. března 1951 byl Rudolf Pohl odsouzen k trestu smrti za údajnou špionážní činnost
a plánování násilného odstranění veřejného činitele (Otto Šlinga). Po zamítnutí
žádosti o milost Nejvyšším soudem byl
rozsudek vykonán ve věznici v Brně-Cejlu
14. června 1951. Bývalým státním soudem odd. Brno bylo v tzv. akci „Tábor“ či
„9909 UVO“ odsouzeno 170 osob. V rámci
přešetřování případu v roce 1956 uvedla
tehdejší soudkyně Drahomíra Dohnálková, že na vynesení absolutního trestu panoval „vyšší zájem“, ačkoli povaha trestné
činnosti Rudolfa Pohla tomu neodpovídala. Senát proto tento rozsudek vynesl
současně s jednomyslným doporučením
Rudolf Pohl.
udělení milosti, tj. s předpokladem, že
Zdroj: Soukromý archiv Anny Pospíšilové.
milost bude udělena, jak to odpovídaVít Pospíšil potvrzuje: „Rudolf Pohl byl lo dobové praxi. Soudkyně údajně ještě
aktivní činovník Sokola a dokonce jeho ve věci intervenovala u bezpečnostního
náčelník. Rudolf Pohl jako voják z povo- referenta krajského výboru KSČ, ovšem
lání převáděl přes hranice vojáky, kteří šli neúspěšně.,
bojovat proti nacismu. Byl zadržen gestaA právě také jeho poprava je příkladem
pem a prodlel asi šest let pekla v Dachau. klasické justiční vraždy.
Přežil jen díky svému pevnému zdraví
Bezprostředním důvodem k zatčení
a vrátil se v roce 1945 vyhublý domů. Rudolfa Pohla a dalších mladých mužů
Po krátkém zotavení se pustil do opravy byl nesouhlas s politikou jedné strany vysokolovny, (původním povoláním byl sta- jádřený narušením výzdoby vesnice u přívební technik). Je to především jeho zá- ležitosti IX. sjezdu Komunistické strany
sluha, že za války rozbitá sokolovna moh- Československa.
la brzy sloužit svému původnímu záměru.
Podle obžalovacího spisu Okresní proKdyž se v roce 1948 komunisté násilím do- kuratury ve Vyškově: „Josef Snídal, Arnošt
Radomil, Jaromír Pospíšil, Vladimír Závodný
a Rudolf Štolfa při výzdobě obce k IX. sjezdu
KSČ společně odstranili
se stožáru vlajku SSSR,
z které pak Arnošt Radomil s Josefem Snídalem
odpárali pěticípou hvězdu, kladivo a srp, tedy
veřejně odstranili, a Arnošt Radomil s Josefem
Snídalem též poškodili
symbol spojeneckého
Poznámky Rudolfa Štolfy mladšího k životu Rudolfa Pohla.
státu v úmyslu projevit
Zdroj: Soukromý archiv Rudolfa Štolfy mladšího.
opovržení spojenecké-

Látalův obchod průmyslovým zbožím, pan Látal
vpravo. Byl to velice zdatný obchodník, který snesl
zákazníkovi „k nohám modré z nebe“.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

mu státu a nepřátelské smýšlení o něm.
Arnošt Radomil při téže příležitosti vlajku
v ceně cca 600 Kč, patřící KSČ v Pustiměři,
si odnesl domů, tedy odňal pro svůj užitek cizí věc movitou v hodnotě v hodnotě
1500,-Kč, 6000,- Kčs nepřevyšující, z držení bez povolení KSČ v Pustiměři. Vít Pospíšil, Karel Kolařík a Stanislav Koutný při
výzdobě obce k IX. sjezdu KSČ společně
odstranili s komínu cihelny státní vlajku,
tedy veřejně odstranili symbol republiky v úmyslu projevit opovržení republice a nepřátelské smýšlení o ní, látkovou
transparentu v ceně 600 Kč, patřící střední
škole v Pustiměři, umístěnou nad jejími
dveřmi, kterou pak Vít Pospíšil doma spálil. Tedy veřejně popuzovali k zášti proti
jednotlivým skupinám obyvatelů, protože jsou stoupenci lidově demokratického
řádu republiky. Tím spáchali: Josef Snídal,
Arnošt Radomil, Jaromír Pospíšil, Vladimír
Konečný a Rudolf Štolfa přečin hanobení
spojeneckého státu podle paragrafu 42
odstavce 3 zákona č 231/ 48 sb., Arnošt
Radomil přestupek krádeže podle paragrafu 460 trestního zákona, Vít Pospíšil,
Karel Kolařík a Stanislav Koutný „přečin
hanobení republiky podle paragrafu 4/č.
1 odstavce a 2/ č. 2 zákona č 231/ 48Sb
a přečin popuzování podle paragrafu 26
odstavce2 zákona č. 231/48 Sb.
Tak se odsouzení dostali do zájmové
sféry Státní bezpečnosti.

odstavce 3 zákona č 231/ 48 sb., Arnošt Radomil přestupek krádeže podle paragrafu
460 trestního zákona, Vít Pospíšil, Karel Kolařík a Stanislav Koutný „přečin hanobení
republiky podle paragrafu 4/č. 1 odstavce a 2/ č. 2 zákona č 231/ 48Sb a přečin
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popuzování podle paragrafu 26 odstavce2 zákona č. 231/48 Sb. 8
Tak se odsouzení dostali do zájmové sféry Státní bezpečnosti.9
organizace je odvozen od jména dcery
Tabulka č. 1: Zájmové osoby, které se také nacházely v hledáčku STB
a podařilo
se
je
dohledat.
Tabulka č. 1: Zájmové osoby, které se také nacházely v hledáčku STB a podařilo se je dohledat. Josefa Vávry-Staříka (zakladatel organizace). Skupina byla složená především z býJméno
Číslo
Datum
Místo narození
Státní příslušnost
Datum
svazku
narození
zavedení
valých partyzánů a zabývala se šířením
ilegálních tiskovin, ukrýváním lidí, kteří
Rudolf Pohl
V-2669
8. 3. 1912
Olomouc
Československo
22. 9. 1964
byli pronásledováni režimem, a náborem
Karel Altman
V-2669
26. 1. 1922
Drysice
Československo
22. 9. 1964
nových členů. Organizace a její činnost
Vojtěch Indrych
V-2669
8. 2. 1901
Německé Prusy
Československo
22. 9. 1964
však byla od počátku sledována Státní
Karel Kolařík
V-2669
28. 1. 1922
Pustiměř
Československo
4. 11. 1969
bezpečností. Ta navíc dokázala do orgaVladimír Konečný
V-266910
6. 2. 1929
Pustiměř
Československo
4. 11. 1969
Jaromír Pospíšil
V-271711
16. 7. 1927
Pustiměř
Československo
8. 1. 1970
nizace infiltrovat své agenty a tím celou
Vít Pospíšil
V-2669
12. 6. 1923
Pustiměř
Československo
8. 1. 1979
skupinu rozbít.
Arnošt Radomil
V-2669
26. 3. 1929
Německé Prusy
Československo
18. 6. 1969
Kromě získávání nových členů také
Josef Snídal
V-2669
9. 4. 1929
Německé Prusy
Československo
1. 1. 1955
interpelovali na vybrané činitele autoZe samotného záznamu v EZO nelze Tato jednotlivá akce nebyla dostatečným ritativního režimu jedné strany. Tyto čive
většině případů dohledat konkrétní důvodem k začlenění těchto účastníků nitele nabádali k zamyšlení letáky, které
6
Okresní soud ve Vyškově došlo 18. XI. 1949. Záznam obžalob St 607/49 okresního soudu ve Vyškově /p. předsedovi
důvod,
dotyčnou
osobu StB evido- do III. odboje. Plné rehabilitace se napří- jim byly předávány do jejich domovů.
senátu/ Tproč
Zastoupený/
napsáno rukou/.
7
Rudolf Štolfa byl odsouzen, přestože akci zmeškal. „Prý akciklad
nenahlásil.“
s Rudolfem
Štolfou.
vala.
Vítu Rozhovor
Pospíšilovi
dostalo
až po pádu S jedním z těchto letáků, který byl obje8
Navrhuji: Předvolati k hlavnímu přelíčení svědky … a čísti u hlavního přelíčení trestní oznámení a osobní výkazy
ven v Zelené Hoře, byl spojován i Rudolf
V
dokumentech
STB
se
kromě
relekomunistického
režimu,
kdy
bylsoud
usneobviněných. Ve Vyškově dne 15. 11. 1949, Správce úřadu Provazník vlastní rukou podepsal….Zdroj: Okresní
ve
Vyškově došlo
18. XI. 1949.vyskytovaly
Záznam obžalob St
souduOkresního
ve Vyškově /p. soudu
předsedovive
senátu/
T Zastoupený/
vantních
informací
i 607/49
infor-okresního
sením
Vyškově
ze Pohl. Tak byl obviněn ze spolupráce s Penapsáno rukou/.
mace
zavádějící, které ztěžovaly orientaci dne 11. 7. 1990 m sp. Zn. Rt 37/90, reha- trem Křivkou, jedním budovatelů ilegální
9
StB.
10
v předkládaných
faktech. Například Ru- bilitován podle zákona č. 119/1990 Sb,: odbojové organizace Světlana, potažmo
StB Brno.
11
StBPohl
Ostrava.
Světlana - Jarmila na Moravě. První schůzdolf
se do svazků dostal více než pět O soudní rehabilitaci.
Během vyšetřování činnosti Rudolfa ka k zahájení již vědomé ilegální činnoslet po své popravě. Vzhledem k tomu, že
ve svazku není uvedeno, proč byl zájmo- Pohla nejprve vyšetřovatelé řešili otáz- ti, na které se měly propojit různé linie
vou osobou až po své smrti, můžeme jen ku výzdoby Pustiměře. Teprve později předchozího předběžného vyjednávání,
hádat význam zájmů STB kolem jeho oso- ho začali spojovat s organizací Světlana probíhala již za účasti dvou nezávislých
by. V předložené tabulce vidíme některé – Jarmila. Organizace Světlana byla pro- zdrojů StB. Ta usměrňovala formování
z obžalovaných v procesu s Rudolfem Po- tikomunistická odbojová skupina působí- skupiny (později nesla název Ústřední
cí na Moravě v letech 1948–1952. Název vedení odboje, ale měla i jiná označení)
hlem, ostatní se nepodařilo dohledat.
tak, aby se jejím „velitelem“ stal právě
Křivka. Ten přijal úkol budovat ilegální organizaci zodpovědně a v důsledku toho
si patrně odchod za hranice rozmyslel.
Nevědomě se tak podílel na konstruování rozsáhlé volavčí sítě s několika centry
na jižní Moravě. Již v létě 1949 přistoupila StB k prvním zatýkáním, jelikož organizace se rozšiřovala tak dynamicky, že
pro ni bylo obtížné ji celou kontrolovat
a řídit… Zpráva generálního prokurátora
konstatovala, že pokud by soud zohlednil
podíl StB na jejich aktivitách, nemohli by
obžalovaní být odsouzeni za velezradu
a vyzvědačství - retributivní trestné činy ,
Leták odbojové organizace Světlana-Jarmila.
nýbrž jen za spolčení (či „nedokonaný“ čin
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlana_(odbojov%C3%A1_skupina).
velezrady a vyzvědačství) s výrazně nižšími tresty. Obnovení řízení však prokurátor
vzhledem k již vykonaným trestům smrti v případě Petra Křivky a Rudolfa Pohla
označil za „neúnosné“ a navrhl, aby z 62
odsouzených, kteří byli v té době stále
vězněni, bylo 18 podmínečně propuštěno na svobodu a 36 navrženo k prezidentské milosti. Trestní postih příslušníků
Státní bezpečnosti nenavrhl s odůvodněním, že tito příslušníci byli již odsouzeni
v souvislosti s vyšetřováním nezákonných
postupů v jiné kauze v roce 1953. Žádný
postih se nedotkl ani tehdejšího prokurátora a soudců – podle zprávy prokurátor
Rudolf Pohl. Fotografie pořízená při nástupu do vězení. Zdroj: http://tretiodboj.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/
žalující v případu Křivka a spol. sice o zatreti-odboj-na-jizni-morave/obeti-rezimu/popraveni-politicti-vezni/popraveni-na-jizni-morave/30-pohl-rudolf.
pojení StB věděl, ne však ve smyslu pro-
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Rudolf Pohl. Zdroj: http://tretiodboj.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/treti-odboj-na-jizni-morave/
obeti-rezimu/popraveni-politicti-vezni/popraveni-na-jizni-morave/30-pohl-rudolf

vokace (o této skutečnosti se měl dozvědět v roce 1952) a soudci o „operativním
pozadí“ nevěděli vůbec.
V článku „Poslední dny před popravou s Rudolfem Pohlem“ Radomír Hrbek v rubrice Svědomí popisuje hodiny
a minuty jeho konce života v kontextu
poválečných společenských změn v Československu: „V tomto článku bych chtěl
s úctou vzpomenout na Rudolfa Pohla
z Pustiměře, který byl před čtyřiceti lety
popraven. Brno Cejl, bývalý klášter, byl
Němci zabrán a proměněn ve vězení.
Rokem 1948 byl opět proměněn v místo
lidského utrpení, odkud po vynesení rozsudku odjížděly transporty od koncentračních uranových táborů a do dalších
smutně proslulých míst naší republiky.
Bohužel Rudolf Pohl nebyl z těch vyvolených, aby byl zařazen do některých
transportů. Jeho osud dostává podobu
již v kobce číslo třináct mezi spoluvězni,
kteří s ním prožili poslední dny před popravou. Jeho trestná činnost neodpovídala trestu smrti, avšak od jeho zatčení bylo
zdůrazňováno, že Pohl musí být oběšen.
Tak se také stalo. Senát vynesl trest smrti.
Nejvyšší soud v Praze, kam byl osobně eskortován, rozsudek potvrdil. U nejvyššího
soudu bylo vysloveno, že Pohl “prý“ se během eskortování do Prahy pokusil o útěk.
Byl to výmysl, možnost útěku byla naprosto vyloučena. Byla to pouhá záminka
u soudu v Praze k opětovnému vyslovení
trestu smrti.
Již příchodem na Cejl bylo nápadné, že
jediný Rudolf Pohl byl převlečen do vězeňského mundůru ještě před soudem.
Vězňové byli převlečeni po vynesení roz-
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sudků, a to až na příslušných táborech či
věznicích, kde se odpykával trest. Rudolf
Pohl však civilní oblek musel odevzdat,
čímž již tímto skutkem bylo rozhodnuto
na vyšších místech o jeho osudu. Pro oba
dva soudy jsem Pohlovi půjčil svůj civilní
oblek, což Ruda přijal s velkou skromnou
vděčností, protože chtěl u soudu vypadat
důstojně.
Dny od vyslovení trestu smrti u nejvyššího soudu se vlekly pomalu. Zůstávala
jen jediná naděje, udělení milosti prezidentem. Ale ortel byl vysloven při samotném počátku, což bylo vedeno v přísné
tajnosti.
Život v kobce probíhal běžným vězeňským tempem, v práci pletení vložek
do bot. Alespoň v práci se zapomínalo
na úmorný hlad a chladné a vlhké prostředí Cejlu. Spalo se na kavalcích i na zemi,
podle toho, jak byl velký přírůstek k odsunu. Jediný Rudolf Pohl od potvrzeného
rozsudku v Praze musel spát na dubovém
stole uprostřed kobky, aby na něho bachař po celou noc viděl otevřeným okénkem.
Po celou dobu byl statečným. Co však
muselo projít hlavou i srdcem nevinného
Rudolfa Pohla, nikdo nevěděl.
Dny se vlekly tíživě jako nevyléčitelná
nemoc.
Nastal onen osudný večer. Rozevřely
se dveře kobky a z úst ředitele za doprovodu bachařů bylo vysloveno jméno Rudolf Pohl. Všichni jsme věděli, co bude
následovat. Ten večer se nedá vymazat
z paměti. Celý prostor byl zaplaven smutkem i hněvem. Ruda odcházel v plném
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rozkvětu života, ve 39 letech. Odcházel
s úsměvem hrdiny, se stiskem ruky a se
slovy “Pravda zvítězí!“
Spoután v železech byl odveden
do cely smrti, kde měl povolenou návštěvu svých nejbližších. V ranních hodinách
14. června 1951 skončila na šibenici opět
jedna z obětí padesátých let - Rudolf Pohl.
Kdo nese vinu za jeho život a za životy ostatních? Nadřízené orgány, soudci,
nebo SNB? Nebo všichni společně, kteří
poslouchají státní kolos, jemuž přísahali
příslušnost a mlčenlivost? Tímto způsobem se vždycky brání zločinci před spravedlností, před pravdou. Byl to mravní
i právní zločin vědomě spáchaný na lidech, byla to barbarská zatemněnost, ale
také promyšlený plán zardousit ohavným
způsobem poslední existující mravní
a duchovní ideu člověka.
Nelítostné a negativní rysy diktatury
procházely celým společenským životem.
Před veřejností byly utajovány ukrutnosti. Zlo však nebylo dílem jedince. Křivdy se rodily nedostatkem společenské
civilizace, která spoléhala na onu právě
neopakovatelnou zločinnost, ukrutnost,
posedlost a prolhanost, vznikaly z politické a náboženské nenávisti. Diktatura
nemohla strpět ve své blízkosti žádnou
demokracii, žádnou svobodu. Proto zvláště vězeň v diktatuře nebyl odsouzen jen
ke ztrátě svobody, ale mnohdy ke ztrátě
samé existence člověka. Proto musel zemřít i Rudolf Pohl.“
Rudolf Štolfa mladší přidal nezapomenutelný zážitek ze svého věznění na Cejlu,
kde si odpykával trest spolu s ostatními

Brno plánuje za půl miliardy opravit káznici Cejl. Vzorem je muzeum Stasi v Drážďanech.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/images/1773992-f201602030569501.jpeg,
Brno plánuje za půl miliardy opravit káznici Cejl. Vzorem je muzeum Stasi v Drážďanech — ČT24 —
Česká televize (ceskatelevize.cz). Foto Blesk - Jiří Nováček, Vojenský historický ústav Praha, František Kressa: Káznice Cejl. Nejponuřejší místo v Brně, s výhledem na popravčí dvůr.

číslo 1
za narušení výzdoby obce u příležitosti
IX. Sjezdu KSČ v Praze: „Asi dva týdny před
odpykáním mě vyměřeného trestu odnětí svobody jsem byl v doprovodu bachaře
nakupovat proviant do města. Šli jsme
průjezdem a tam jsem je viděl, všechny
tři ty popravené. Mezi nimi ležel i Rudolf
Pohl. V průběhu trestu jsem ho zahlédl
asi jen dvakrát. A teď tam ležel. Na tvrdé
studené zemi. A s ním Jan Křížan z Branky u Valašského Meziříčí a Dr. František
Boháč z Brna. Leželi tam stále, i když jsme
se vraceli z nákupu. Nebyl jsem sám, kdo
je tam viděl. Měli jsme si dobře zapamatovat, jak dopadneme, když nebudeme
podporovat naše vedení, jehož představitelé jsou jen ti jediní, kteří vědí, jak se musíme chovat…. Nebyl to pěkný pohled.“
On celou akci vlastně zmeškal, přesto byl
odsouzen na 10 měsíců, prý pro „vědomí
akcí“.
Dnes odvahu Rudolfa Pohla protestovat proti autoritářskému režimu připomíná pamětní deska, kterou nechali zhotovit zastupitelé Obce Pustiměř, z nichž
někteří byli v minulosti členy strany, jež
reprezentovala právě tento režim.
Internetová stránka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i ji představuje takto:
„Deska z černé žuly se zlatým písmem je
umístěna v budově sokolovny, kde Rudolf Pohl v poválečných letech vykonával
funkci náčelníka místní sokolské organizace. Deska byla odhalena v roce 2006
a jejím iniciátorem i investorem byla obec
Pustiměř.
Rudolf Pohl (1912 – 1951) působil
v letech 1934 – 1939 v armádě, po neú-
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Jedna z cel na Cejlu v Brně. Zdroj: 1639159-veznice-cejl-02.jpg (1180×787) (ceskatelevize.cz).

spěšném pokusu o odchod do zahraničí
byl celou válku vězněn v koncentračních
táborech. Po návratu se přestěhoval
do Pustiměře, pracoval jako technický
úředník a vstoupil do národně socialistické strany. Byl zatčen 18. srpna 1949 jako
jeden ze spolupracovníků rotmistra Petra Křivky (viz Kobylí. Pamětní deska Petru Křivkovi) a v procesu před Státním
soudem ve dnech 27. února až 2. března 1951 v Brně odsouzen k trestu smrti
za údajnou špionážní činnost a plánování
násilného odstranění veřejného činitele
(Otto Šlinga). Po zamítnutí žádosti o milost Nejvyšším soudem byl rozsudek vykonán ve věznici v Brně - Cejlu
14. června 1951. V rámci přešetřování případu v roce 1956
(viz též Brno - Nový Lískovec.
Pamětní deska Petru Křivkovi) uvedla tehdejší soudkyně
Drahomíra Dohnálková, že
na vynesení absolutního trestu panoval „vyšší zájem“, ačkoli
povaha trestné činnosti Rudolfa Pohla tomu neodpovídala.
Senát proto tento rozsudek vynesl současně s jednomyslným
doporučením udělení milosti,
tj. s předpokladem, že milost
bude udělena, jak to odpovídalo dobové praxi.
Rudolf Pohl byl zcela soudně
rehabilitován až v roce 1990 –
už posmrtně. Soudkyně, která
dobře věděla, že posílá na smrt
Ručně psaná poznámka pana Rudolfa Štolfy mladšího
nevinného člověka, už nežije.
připomínající poslední setkání s Rudolfem Pohlem.
Zemřeli i ti, kteří podle očitého
Zdroj: Soukromý archiv Rudolfa Štolfy mladšího.
svědectví – jako pozvané obe-

censtvo, mezi nimi byli i komunisté z Pustiměře – s pobavením sledovali, jak rozsudek smrti a tresty dlouhých vězení pro
jejich spoluobčany lámou životy manželek a příbuzných odsouzených, mezi nimi
Karla Altmana, rolníka z Drysic - 10 roků,
Františka Bartoška, při hospodářství v Zelené Hoře - 5 roků, Jana Janského, učitele
střední školy z Pustiměře - 5 roků, Vojtěcha Indrycha, malíře pokojů z Německých
Prus - 15 měsíců.
Paradoxem doby jako memento pro
budoucí zůstává vyznání soudkyně, která
poslala na smrt nejen Rudolfa Pohla. Zdeněk Svoboda ze skupiny Bohuslav Koukal a spol., kterou tato soudkyně rovněž
soudila, vypovídá: „Tato paní Dohnálková
v roce 1968 nebo 1969 požádala o setkání a rozhovor Slávka Koukala, který byl vedoucím naší skupiny a na kterého si jistě
dobře pamatovala z onoho roku 1949. Vypravovala mu: „Měla jsem jediného syna,
který studoval na gymnáziu. Já dělala
stále soudkyni u Státního soudu. Syn mne
ale prosil, abych toho nechala a svou žádost několikrát opakoval. Nakonec, když
jsem na to nereagovala, vzal si život“. Až
tato osobní tragédie pohnula svědomím
ženy, která ve jménu satanského komunismu posílala lidi na smrt. Ale jejímu synovi ani k smrti odsouzením to už život
vrátit nemohlo“....
Podle zdrojů uvedených v textu
a v poznámkách zpracovala:
Mgr. Anna Hrozová.
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KORONAVIRUS
Koronavirus ovlivnil život i v Pustiměři

P

řed Vánoci 2020 vláda rozhodla
o zmírnění protiepidemických opatření, ovšem nouzový stav zůstal
zachován. K 15. lednu 2021bylo v Česku
oficiálně evidováno 874 605 nakažených
a 14 029 úmrtí. 15. ledna byl spuštěn registrační a rezervační web pro očkování
pro první skupinu nejvíce ohrožených
lidí - seniory nad 80 let. 21. ledna schválila Poslanecká sněmovna prodloužení
nouzového stavu do 14. února 2021, při
jednání 11. února ho ale už neprodloužila, rozhodnutí změnila až 14. 2. na žádost
hejtmanů a posunula termín jeho ukončení na 28. února.
S platností od 25. února je na veřejnosti
a v uzavřených prostorech nutné nosit respirátor třídy FFP2 nebo vyšší. Zpočátku
bylo dočasně povoleno užití dvou chirurgických roušek (ústenek) najednou. 26.
února byl vyhlášen tvrdý lockdown. Vláda
oznámila omezení pohybu v rámci okresu
trvalého bydliště, jako ochrana dýchacích
cest byly povoleny jen respirátory FFP2
nebo KN95 či nanoroušky.
Ode dne 1. března se zavřely všechny
školy, školky i dětské skupiny. Nově také
na 3 týdny nebylo možné cestovat mezi
okresy – nakupovat bylo možné v celém
okresu, na procházky pouze po obci. Uzavřela se také velká část dosud otevřených
maloobchodů, například papírnictví či
prodejen dětského oblečení. Stejného
dne vláda schválila také povinné testování ve firmách s více než 50 zaměstnanci,
od15. března s více než deseti zaměstnanci, Tak jsme se začali testovat i na obecním úřadě.
Dne 22. března se prodloužil lockdown,
nově jsme však mohli sportovat či vyrazit na procházku po celém okrese. Ode
dne 12. dubna se i do naší základní a mateřské školy vrátili žáci prvního stupně
a předškoláčci, ale museli jsme testovat
antigeny v pondělí a ve čtvrtek. Otevřely se prodejny dětského oblečení a obuvi, náhradních dílů pro auta, papírnictví,
čistírny či farmářské trhy. Mohli jsme si
zajet i do zoologické nebo botanické
zahrady, ale jen do venkovních prostor.
Do Zookoutku ve Vyškově jsme se museli
registrovat předem, protože počet návštěvníků byl omezen. Skončil i nouzový
stav a s ním zákaz cestování mezi okresy
a nočního vycházení.

Dne 10. května byla zavedena rotační výuka
žáků druhého stupně
základní školy i v naší
obci. Od června začaly děti chodit do školy
ve všech ročnících, ale
testování napřed dvakrát týdně později jednou týdně zůstalo zachováno až do konce
školního roku. V Pustiměři se opětovně kvůli
výskytu nákazy ve třídě nebo kontaktu s ní
musely uzavřít na různou dobu tři třídy – 5.,
8. a na týden i 2. třída.
Svoje
prodejny
mohly otevřít všechny
maloobchody v zemi.
Od17. května jsme
se mohli občerstvit
i na zahrádce restaurace Adélka, přičemž
u stolu mohli sedět
Uzavřené smlouvy o dodávkách vakcín v milionech objednaných kusů.
nanejvýš čtyři lidé
Data: Blomberk. Autor ryn. Program covax na globální distribuci
(s výjimkou členů jedvakcín proti koronaviru. Zdroj: Novinky.cz.
né domácnosti), kteří
museli mít negativní test nebo potvrze- v nemocnicích či domovech pro senioní o očkování. Povoleny byly venkovní ry. Všichni museli mít negativního test
akce s maximálně 700 lidmi a návštěvy a respirátor. Od 31. května mohla otevřít
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číslo 1
vnitřní prostory i restaurace Adélka a Trafika, podmínkou je negativní test, či očkovací certifikát.
Bohužel, ale nemůžeme coronavirovou
situaci hodnotit jako uzavřenou. Čínská
a britská mutace sice ustupuje, ale dne
25. února byl v Česku v jednom případě
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potvrzen výskyt jihoafrická mutace koronaviru, 9. dubna první dva případy brazilské mutace, 24. dubna výskyt indické
mutace a 30. dubna se objevily kombinace nigerijské či floridské mutace.
Z toho vyplývá, že covid – 19 nemůžeme brát na lehkou váhu. Je třeba dále
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dodržovat nutná opatření, abychom předešli další vlně výskytu nákazy u nás.
Podle: Pandemie covidu-19 v Česku –
Wikipedie (wikipedia.org)
Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová.

MC PUSTIMĚŘ, z. s.
Bazárek podzim – zima 18. září 2021

P

ořádá MC Pustiměř, z. s., v místní
Sokolovně
Nabízí oblečení, hračky a další potřeby pro naše děti. Nabídnout můžete
také svoje již použité zboží, které může
posloužit dalším dětem. Bližší informace
budou včas zveřejněny.
Na vaši účast se těší pořadatelky.

Pro děti a jejich rodiče děvčata připravila spoustu oblečení. Foto: Anna Hrozová.

Nejen oblečení ale i ostatní potřeby pro naše nejmenší a také nezbytné hračky
za velice příjemné ceny lákají ke koupi. Foto: Anna Hrozová.
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Pustiměřské léto
10. 7. Letní no

dětské odoledne

17. 7. Letní kino - ábovky
23.-25. 7. Pouťový víkend

6. 8. Letní kino o děti
21. 8. Letní kino - #

tky

28. 8. Pivní esťák
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