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Oprava chodníků od potravin Hruška směrem ke státní silnici

J

edním z hlavních zájmů obce je postupná
oprava chodníků. Zrekonstruován byl asi
400 m úsek od potravin Hruška po státní
silnici. V rámci této akce došlo též k výměně sloupů veřejného osvětlení a společnost EG.D (dříve

E.ON) uložila nadzemní kabel nízkého napětí
do země. V tomto úseku se tak nenachází již jediný kabel visící ve vzduchu. Poděkování patří občanům, kteří si na vlastní náklady nechali předláždit
přístupové chodníčky a vjezdy ke svým domům,

čímž přispěli k úpravě veřejného prostranství.
Prosíme občany, aby na chodníku neparkovali
a byl tak zajištěn bezproblémový průchod pro
pěší. Práce provedla firma VHS-stavby Vyškov
s.r.o. a náklady na akci činily 3 208 041 Kč.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Průběh rekonstrukce chodníku.

Veškeré nadzemní dráty zmizely.

Výměna sloupu veřejného osvětlení.

Oprava zvonice v parku u restaurace Adélka

S

oučástí parku v centrální části Pustiměřských Prus před restaurací Adélka je i zvonička ze závěru 18. století. Jedná se o kulturně a historicky významnou stavbu, o čemž
svědčí fakt, že část zvonice je evidovaná Národním památkovým ústavem jako kulturní památka
„Zvonice se sochou sv. Jana Nepomuckého“ a to

pod č. ÚSKP 29980/7-3765 (https://www.pamatkovykatalog.cz/poklona-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho-15815035).
Vědomi si kulturně historické hodnoty a stavu
zvonice a sochy, rozhodli jsme se v letošním roce
provést kompletní rekonstrukci. Opraveno bylo
oplechování barokní římsy, vnější i vnitřní fasáda

zvonice, podlaha v interiéru, dveře, okenní žaluzie a kamenná balustráda. Náklady na opravu
samotné zvonice prováděné odbornou firmou
činily 247.739,- Kč, přičemž rozhodnutím ministerstva kultury č.j. MK 58086/2021 OOP ze dne
10.09.2021 byla na opravné práce zvonice přiznána dotace ve výši 50.000,- Kč.
Text: Lukáš Peška, místostarosta
Foto: Vlastimil Smékal, starosta

Zvonička před rekonstrukcí.

Zvonička po rekonstrukci.

Opravena byla i balustráda.
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ZREALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2022

• rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
u potravin Hruška
• předláždění chodníku před OÚ
• bezdrátový rozhlas
• rekonstrukce bývalé dolní MŠ (v realizaci)
• zateplení bytového domu na Nivách
• oprava kluboven v hasičské zbrojnici
• rekonstrukce WC v Adélce
• rekonstrukce kotelny ve staré budově ZŠ
• nové konvektomaty ve školní jídelně
• doplnění herních prvků do sportovního areálu
a ke škole
• instalace přístřešku u Marchanky
• oprava přístřešku za Sokolovnou
• oprava střechy hrobky na hřbitově
• oprava zvonice v parku u Adélky
• oprava kříže u Hádrového

• oprava úseků chodníků od potravin Hruška směrem
do Pustiměře (po bývalou lékárnu)
• zbudování parkovacích míst naproti potravin Hruška
• oprava chodníků na hřbitově
• lokální opravy místních komunikací – výmoly
• oprava nefunkční kanalizace u nádrže pod
zemědělským družstvem
• revitalizace nádrže pod zemědělským družstvem
• dokončení rekonstrukce bývalé dolní MŠ, sadové
úpravy v zahradě
• rekonstrukce kotelny v restauraci Adélka
• hasičská zbrojnice – dovybavení horní klubovny,
kuchyňky a šaten nábytkem
• řešení nevhodné akustiky v sálu Sokolovny
• zhotovení přístřešku na technickém dvoře obce
• dovybavení technické čety – sekačka, sypač za traktor,
návěs na kontejnery
• sportovní areál – vybudování workoutového
a parkurového hřiště, instalace lezeckého balvanu
a zbudování hřiště pro plážový volejbal
• oprava kříže u studánky v Melicích a na prostranství
u Sokolovny (Konšelového)

PROJEKČNÍ PRÁCE
• chodník od kovárny ke sportovnímu areálu
a ke škole
• chodník a vozovka v Ulici
• chodník - propojka ul. Konečná a Zelenohorská,

podél hlavní cesty od ul. Konečné k Musilovému
• dopojení cyklotrasy do Staré cihelny
• komunitní dům seniorů místo budovy bývalé družiny
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V

e chvílích, kdy píšu tato slova (konec
listopadu), se naše země a zejména
moravské regiony nenachází vzhledem ke koronavirové krizi v dobré společenské situaci. Jsou výrazně omezovány
kulturní, sportovní a společenské akce
a některé služby, část občanů je prakticky
vyloučena ze sociálního života.
Přikláním se k názoru drtivé většiny
odborníků na tuto problematiku, kdy jedinou cestou z této krize je očkování. Kromě individuálních výhod, kdy chráníte
sebe a své blízké, můžete začít společensky žít a nemusíte se opakovaně testovat,
má očkování i celospolečenský význam.
Získáním kolektivní imunity se navrátíme
téměř k plnohodnotnému životu, stabilizuje se ekonomika a obnoví se plánované
zdravotní zákroky a preventivní zdravotní
péče. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám
a ostatním zdravotníkům za péči o pacienty v době zhoršené epidemiologické
situace, kdy opět musí čelit extrémnímu
tlaku a pracovat v náročnějších podmínkách, než na jaké jsou běžně zvyklí.
A co se v Pustiměři v letošním roce událo? Ze stavebních akcí bych zmínil rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení
v úseku od potravin Hruška po státní silnici, průběžnou rekonstrukci bývalé dolní
školky pro účely základní umělecké školy,
obecní knihovny a jako místa pro společné setkávání občanů, zateplení a výměnu
oken bytovky na Nivách, rekonstrukci WC
v Adélce nebo opravu kluboven v hasičské zbrojnici. Nemůžu opomenout ani
pořízení bezdrátového rozhlasu. Investovali jsme i do zázemí školy. Ve staré budově byly demontovány stávající plynové
kotle a nahrazeny energeticky úspornými

kondenzačními kotli. Do školní jídelny
byly ke zlepšení přípravy pokrmů pořízeny dva nové konvektomaty. Věnujeme se
i opravám drobných sakrálních památek,
které představují naše kulturní dědictví.
Byla zrekonstruována zvonice u Adélky
a opraven kříž u Hádrového.
Rád bych poděkoval i organizátorům
různorodých akcí – kulturní komisi obce,
spolkům i jednotlivcům – kteří významně
přispívají k oživení zdejšího kulturního
a společenského života a zvyšují tím kvalitu života našich občanů. Posuďte sami při
čtení tohoto zpravodaje, kolik pěkných
akcí se během roku uskutečnilo.
A co je v plánu v příštím roce? Zmíním
pouze nejnáročnější akce, soupis ostatních je uveden dále. Chceme pokračovat
v rekonstrukci chodníků podél hlavní
cesty obcí, a to od potravin Hruška směrem do Pustiměře po bývalou lékárnu.
Nebude se však jednat o souvislou rekonstrukci, chodník bude opraven pouze
v úsecích, kde je v nevyhovujícím stavu.
Naproti potravin Hruška máme v plánu
vybudovat parkovací místa, aby se zde
aspoň částečně zlepšila průjezdnost a dopravní bezpečnost. Dojít by mělo i k rekonstrukci chodníku na hřbitově, který je
celkově v nedobrém stavu, v některých
místech dokonce pro pěší v nebezpečném stavu. Toto pietní místo si důstojnější podobu určitě zaslouží. Na podzim by
měla být dokončena rekonstrukce bývalé
dolní školky a sadové úpravy v zahradě.
Věřím, že se zde vytvoří další kulturní
a komunitní centrum naší obce. Ve sportovním areálu bude zhotoveno workoutové a parkurové hřiště, lezecký balvan
závodních parametrů a hřiště pro plážový
volejbal. Zahájeny budou projekční práce

na komunitním domu pro seniory, který
se bude nacházet v prostoru bývalé družiny vedle zdravotního střediska. Tento
typ bydlení by měl vytvořit podmínky pro
aktivní stáří strávené mezi přáteli v důvěrně známém prostředí a umožnit způsob
života na principu sousedské výpomoci.
Závěrem bych Vám rád popřál jménem
pracovníků obecního úřadu a zastupitelstva obce klidné a ničím nerušené prožití
svátků vánočních strávených v kruhu Vašich nejbližších, v novém roce život šťastný a úspěšný, prožitý ve zdraví, pohodě
a spokojenosti.
Vlastimil Smékal, starosta

Rekonstrukce kotelny ve staré budově školy

V

e staré budově ZŠ a MŠ č. p. 85 byla
v nevyhovujícím stavu kotelna Tři
plynové teplovodní kotle VIADRUS
G90 instalované v roce 2002 byly na hranici životnosti a již nesplňovaly podmínky
pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Funkční byl pouze jeden
z kotlů a hrozilo omezení dodávky tepla

a teplé vody pro školu. Nainstalovány tak
byly tři nové plynové stacionární kondenzační kotle každý o výkonu 74 kW Viessmann Vitocrossal CIB. S výměnou kotlů
byly spojeny i práce v oblasti plynoinstalace (úpravy v plynoměrné skříni, dopojení nových kotlů), zdravotně technických
instalací (odvod vznikajícího kondenzátu

z komínů a kotlů přes neutralizační boxy,
přepady pojistných ventilů, úprava rozvodů studené vody, výměna zásobníkového
ohřívače teplé vody,…), stavebních úprav
(oprava omítek, výmalba, vyčištěni podlahy a soklů, apod.), elektroinstalace (nove
osvětlení) a MaR (kompletní řešeni regulace nového zdroje tepla v návaznosti
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na současný systém). Instalací nového zdroje tepla došlo ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie a k provozním úsporám. Práce provedla firma TRASKO, a.s. a náklady se vyšplhaly na téměř 2 mil. Kč.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Stará kotelna.

Nová kotelna.

Zateplení bytového domu na Nivách

Z

důvodu požadavku vlastníka objektu – obce Pustiměř a nevyhovujícího stavu omítek, podhledů, výplní otvorů, tepelné izolace a vnějších
povrchů, byla provedena rekonstrukce bytového domu na Nivách. Cílem stavby bylo i snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu
bydlení a snížení nákladů na bydlení na nákladově optimální úroveň. Bylo
provedeno zateplení fasády, zateplení střešního pláště dodatečnou tepelnou izolací v podkroví, výměna vstupní dveří, oken, francouzských oken
a střešních oken, výměna klempířských prvků a obnova vnějších povrchů
a konstrukcí (okapový chodník, úprava vstupu – vnější podesta a schodiště,
nové zábradlí). Práce provedla firma VESTAV group s.r.o. z Dědic. Na akci se
podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 327 603,57 Kč.
Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta

Bytový dům před rekonstrukci.

Bytový dům po rekonstrukci.
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Nové konvektomaty
ve školní jídelně

N

a jaře tohoto roku byly do školní jídelny pořízeny dva nové
konvektomaty. Stáří stávajícího
konvektomatu bylo 18 let a vyžadoval stále častější opravy. Od r. 2002,
kdy byl konvektomat pořízen, se navýšil počet strávníků asi o 150 a školní
kuchyně nyní připravuje kolem 400
obědů denně. Při dohotovení technologicky náročných pokrmů jsou

ideální dva menší konvektomaty než
jeden větší. Konvektomaty dodala
firma pana Ladislava Krále z Krásenska a vyšly 512 885 Kč. Součástí dodávky byl i nerezový podstavec se
vsuny na gastronádoby, sada gastronádob, regálový vozík a automatický
změkčovač vody.
Vlastimil Smékal, starosta

Foto: Vlastimil Smékal, starosta.

Oprava kříže u Hádrového

V

minulém roce byl obci darován kamenný kříž s korpusem Krista z. r.
1838, evidovaný jako nemovitá
kulturní památka, stojící před rodinným
domem č. p. 203 v Pustiměřských Prusích.
Kříž byl ve velmi špatném až havarijním

stavu, proto obec přistoupila k jeho restauraci. Zhotovena byla i replika břidlicové desky s nápisem. Na opravu byla získána dotace ve výši 129 500 Kč z programu
Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků.

Práce provedli akad. sochař Vlasta Douša
a MgA. Václav Douša z Nemotic.

Původní stav kříže.

Kříž po restaurování.

Pamětní deska.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta
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Oprava přístřešku za sokolovnou

K

apacitně, funkčně a především svým
stavem se postupem času stával přístřešek u parketu za sokolovnou nevyhovujícím. Z uvedeného důvodu jsme
se rozhodli v letošním roce provést jeho

rekonstrukci spočívající v opravě a zvětšení zastřešené části. Přístřešek tak nově
nejenže vypadá lépe, ale pojme i více
účinkujících. Využití tak najde např. při
pouti a jiných akcích pořádaných v da-

ném místě. Práce byly provedeny zaměstnanci obce.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta

Přístřešek před rekonstrukcí.

Průběh rekonstrukce.

Před položením plechu na střechu.

Zrekonstruovaný přístřešek.

KODUS – komunitní dům seniorů v Pustiměři?

J

iž dlouhá léta se obcí Pustiměř nese
téma vhodného a důstojného komunitního bydlení pro seniory. V předešlých volebních obdobích se toto téma
řešilo také na úrovni zastupitelstva, avšak
doposud se jednalo pouze o myšlenky
a dlouhodobé vize. Abychom něco učinili také pro starší generaci našich občanů,
tak v letošním roce tato myšlenka začala
dozrávat a mít reálné obrysy.
Jako o vhodné lokalitě se již dříve hovořilo o budově bývalé družiny, dnes základní umělecké školy v Pustiměři na č. p. 75,
která je ve vlastnictví obce. Tuto myšlen-

ku jsme v letošním roce tedy oprášili a postupem času začali realizovat. V příštím
roce touto dobou by měla být základní
umělecká škola přestěhovaná do rekonstruované budovy dnes již bývalé školky
na č. p. 166 a budova by tak v budoucnu
zela prázdnotou. V současné době je již
vybrán zhotovitel projektové dokumentace, který má za úkol na č. p. 75 vyprojektovat celkem 10-15 bytových jednotek
(dle prostorových možností). Součástí
domu pro seniory musí být také společné
prostory, společenská místnost atd. Naše
současná představa je taková, že součástí

nově vzniklé budovy by měla být také ordinace a zázemí praktického lékaře, v případě naší obce tedy lékařky, jejíž práce
si vážíme a chtěli bychom ji přestěhovat
do důstojnějších a přístupnějších prostor.
Vzhledem ke složitosti projektu je nutné
počítat s tím, že projekční práce zaberou
více času, než jsme zvyklí, ale lze předpokládat, že v první polovině přespříštího
bychom měli mít potřebnou dokumentaci k dispozici. Časově byly práce zadány tak, abychom v krátkém čase po přestěhování základní umělecké školy byly
schopní začít realizační práce, avšak vše

číslo 2
za předpokladu dobré finanční kondice
obecní pokladny a zachování přízně zastupitelstva, jehož volební období bude
v příštím roce končit. Je samozřejmostí, že
v případě výstavby takové budovy bude
obec Pustiměř usilovat o získání finančních prostředků i mimo rozpočet obce,
tzn. ve formě dotací.
Budova č. p. 75 by měla být zdemolována, a to včetně hospodářských stavení
ve dvorním traktu, přičemž plánovaná
zastavěná plocha přibližně odpovídá
současně zastavěné ploše. Zachování budovy není z důvodu nevhodné dispozice
a havarijního stavu budovy možná. Rekonstrukce se tedy nejeví jako vhodná
možnost. V zadní části dvora se nachází
stodola – mlat, který by na místě měl zůstat a připomínat tak časy minulé. Mělo
by dojít k jeho rekonstrukci, resp. zakonzervování a takto opravená budova by
do budoucna měla sloužit jako zázemí pro
společenské akce pro seniory a občany
z celé obce. Ambicí projektu bydlení pro
seniory není izolace seniorů v rámci jedné
budovy, ale právě propojení prostor návsi
s domem pro seniory, resp. společenského prostoru v podobě opraveného mlatu.
Po dokončení výstavby by mělo dojít
také k propojení a úpravě prostor zahrady
za budovou č. p. 75 se zahradou za zdravotnickým střediskem, jejíž převedení
do majetku obce se v současné době řeší.
Takto vzniklý areál bude nabízet prostor
jak pro vyžití seniorů, tak i ostatních obyvatel obce.
Ambicí projektu je mimo jiné zapojení
občanů důchodového věku do dění obce
a možná i spolupráce s mladší generací. Výsledkem tak může mimo jiné být
také předávání moudrosti starších občanů nám mladším. Vždy se máme co učit
a právě senioři, vzhledem ke svým zkušenostem, nám mladším mají mnohdy co
nabídnout.
Ambicí projektu naopak není vytvoření
domovu s pečovatelskou služboum, ale
spíše bytového domu s malometrážními
byty. Každý obyvatel vzniklého domu by
tedy měl být samostatný a měl by tak
zvládnout péči o sebe samého. Obec Pustiměř nemá doposud zkušenosti s domy
podobného typu, a proto je na místě
od případné pečovatelské služby v současné chvíli ustoupit.
Samozřejmostí však zůstává, že obyvatelé domu budou moci využívat služeb
např. v podobě Charity ve Vyškově.
Text a foto: Lukáš Peška, místostarosta
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Kompostéry pro občany

V

posledních letech se stávají bioodpady důležitým tématem na úseku odpadového hospodářství a to
nejen z hlediska legislativního, ale i ekonomického. Již v minulých číslech zpravodaje jsme informovali občany o nákladech na svoz bioodpadu, kdy tyto atakují
hranici 500 000 Kč/rok. Je to dáno tím, že
v naší obci je zaveden tzv. svoz od domu,
kdy jednotlivé domácnosti mají možnost
využívat svozu bioodpadu v tzv. biopopelnicích. Náklady na jednotlivou popelnici se pohybují v současné době ve výši
904 Kč za nádobu a rok, přičemž náklady
se nepromítají do poplatku za svoz komunálního odpadu. Za připomínku stojí,
že cena je hrazena i v případě, že biopopelnice není ke svozu v každém termínu
přistavena.
Úspornější a současně suverénně ekologičtější variantou je domácí kompostování, neboť nejlevnějším a nejekologičtějším odpadem je ten, který nevzniká.
V případě domácího kompostování tak
nevznikají obci ani občanům náklady,
přičemž bonusem je získaný kompost tak

potřebný v našich zahradách
a domácnostech. Abychom
částečně podpořili domácí
kompostování, tak jsme ve spolupráci s MAS Hanácký venkov
požádali o dotaci na domácí
kompostéry. Tyto do naší obce
dorazili v počtu 260 ks v průběhu listopadu letošního roku,
kdy si mohli občané kompostér
vyzvednout v zázemí technického dvora obce na č. p. 101.
Kompostéry byly rozdávány
pouze oproti podpisu smlouvy
a tedy zdarma.
Náklady obce v souvislosti s pořízením kompostérů činily 160 446 Kč, celkové náklady činily
90 194 Kč, tzn. že přidělená dotace byla
ve výši 85 %. Po jednoduchém přepočtu
lze zjistit, že zájemci z řad občanů obdrželi od obce dar v podobě kompostéru
ve výši 617 Kč, přičemž cena kompostéru
je 3 496 Kč. V případě, že se některá z domácností rozhodne využívat namísto
biopopelnice kompostér a biopoplenici

Kompostéry.

vrátí, tak obci ušetří 900 Kč/rok a současně zjistíme, že náklady v podobě 617 kč
na domácnost se během jednoho roku
obci navrátí. Na základě uvedeného tedy
žádáme, aby občané, kteří biopopelnici
nevyužívají a rozhodli se ji navrátit (v jakémkoliv stavu), aby tak učinili prostřednictvím sběrného místa obce Pustiměř
na č. p. 101.
Foto a text: Lukáš Peška, místostarosta

Reflexní samolepky pro chodce

N

a dvě místa v obci, u vstupu
do sportovního areálu a u sběrného místa na ulici Pruské, byly umístěny zásobníky reflexních samolepek pro
chodce. Jde o místa, kde není zbudován
chodník a hrozí zde zvýšené riziko střetu

jedoucího motorového vozidla s chodcem. Těmito reflexními samolepkami se
chodec snadno označí a radikálně tak zvýší svojí viditelnost pro řidiče a tím vlastní
bezpečnost při chůzi na silnici. Jedná se
o společný projekt společnosti JukejRe-

flex s.r.o., Sdružení místních samospráv
ČR a České kanceláře pojistitelů. Více se
dozvíte na https://jukejreflex.cz.

Zásobník samolepek u Machového.

Zásobník samolepek u sportovního areálu.

Detail samolepky.

Text a foto: Vlastimil Smékal, starosta
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Odpady – zvýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu

Z

astupitelstvo obce Pustiměř
na svém 20 zasedání dne 21.
10. 2021 schválilo novou odpadovou vyhlášku, resp. novou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nová obecně
závazná vyhláška byla přijata z důvodu legislativní změny, kdy vstoupil v platnost zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech.
Co se prováděných služeb týče,
tak pro občany obce nedojde prozatím k žádným změnám, tzn. že systém vyvážení nádob na komunální a bioodpad zůstává ve stejném
režimu. Co se však změnilo, je výše
vybíraného poplatku, kdy došlo
k podražení oproti minulému roku.
Od 1. 1. 2022 bude namísto dosavadních 450 Kč za osobu a rok vybí-

ráno 500 Kč za osobu a rok a to při
zachování úlev, kdy občané do 15ti
a nad 80 let jsou od poplatku osvobozeni a tedy poplatek neplatí.
V meziobecním srovnání je vzhledem k nabízeným službám a stanoveným úlevám poplatek 500 Kč stále
jeden z nejnižších v republice.
Výše uvedené zdražení bylo provedeno v návaznosti na upravenou
odpadovou legislativu a především
v návaznosti na zdražující se služby
v této oblasti. Zatímco v roce 2018
činily celkové náklady obce na nakládání s odpady (svážení popelnic,
biopopelnic, kontejnerů na tříděný
odpad, fungování sběrného místa
v Pustiměřských Prusích na č. p. 101
atd.) 1 448 867 Kč, tak v roce 2020 činily celkové náklady již 2 108 243 Kč.
Z uvedeného je patrné, že během

několika málo let došlo k velmi významnému nárůstu cen při nakládání s odpady. Cca 1/2 z uvedené
sumy je hrazena z vybíraných poplatků od občanů a odměn za vytříděný odpad od společnosti EKOKOM, přičemž druhá polovina sumy
je plně hrazena z rozpočtu obce
(v roce 2020 se jednalo o 1 069 936
Kč). Rádi bychom, aby doplatek
obce do budoucna významně nepřekročil hranici jednoho milionu
korun a aby současně zůstal zachován výše uvedený poměr, dle kterého jsou náklady na svoz komunálního odpadu rovnoměrně rozděleny
mezi obec a občana. Právě z uvedeného důvodu došlo k podražení
svozu komunálního odpadu, za který se omlouváme.
Lukáš Peška, místostarosta

Podání žádosti na výměnu povrchu silnice z žulových kostek za povrch živičný schváleno nebylo

S

amospráva naší obce se zabývala otázkou, zda iniciovat výměnu povrchu silnice III. třídy
v Pustiměřských Prusích z žulových
kostek za povrch živičný (asfaltový).
Předmětný úsek silnice má délku přibližně 1,3 km a byl zbudován na přelomu 50. a 60. let minulého století.
Vlastníkem silnice je Jihomoravský
kraj a správu vykonává jeho příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Řada občanů bydlících u této komunikace si často stěžuje na zvýšený hluk, otřesy, chvění nábytku,
na objevující se praskliny ve zdivu

apod. a přála by si výměnu povrchu
této silnice.
Na druhé straně se objevují názory, že tato cesta k Pustiměři neodmyslitelně patří a dotváří její ráz
a podobu. Životnost kostkové cesty
je nesrovnatelně delší než asfaltové
a snáze se opravuje.
Jelikož se na výměnu povrchu
silnice objevovaly různé názory,
rozhodla se obec uspořádat anketu
mezi občany, kteří u této komunikace bydlí a získat tak komplexnější názor na tuto záležitost. Anketní
otázka zněla: „Má obec Pustiměř
iniciovat výměnu povrchu silnice III.

třídy č. 37729 v Pustiměřských Prusích z žulových kostek na povrch živičný (asfaltový)?“
Obesláno bylo 144 domácností,
vrátilo se 59 anketních lístků (41 %).
Pro výměnu povrchu bylo 34 domácností, proti 25 domácností.
Konečné rozhodnutí v této záležitosti muselo učinit obecní zastupitelstvo. To však podání žádosti na Jihomoravský kraj – Správu a údržbu silnic
Jihomoravského kraje, o výměnu povrchu z žulových kostek na povrch
živičný nakonec neschválilo. K přijetí
návrhu chyběl jeden hlas.
Vlastimil Smékal, starosta
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Program rozvoje obce Pustiměř
na období 2021-2026

Z

ákladním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce (PRO). Tento dokument navazuje na již dříve zpracovaný pro období 2015-2020. Program rozvoje obce je k dispozici
ke zhlédnutí v sekci „Dokumenty“ na webových
stránkách obce nebo pod odkazem www.pustimer.eu/program-rozvoje-obce.

ly (nyní Moraviatisk) kolem bytovek pod školou
ke škole – projektuje se
• oprava vozovky v části „Stará cihelna“
• obnovení ordinace zubaře a dětského lékaře
• rekonstrukce kotelny v budově ZŠ č. p. 85 – dokončeno
• vybudování komunitního domu pro seniory v budově bývalé družiny – před zahájením projekčních
prací
Nově vychází rovněž z dotazníkového šetření, které • rekonstrukce budovy obecního úřadu a snaha
proběhlo v naší obci v září 2020 a jehož se zúčast- o účelné využití jeho prostor, renovace obřadní
nilo 333 respondentů. Je tvořen analytickou částí síně
a návrhovou částí.
• úprava zpevněných ploch na hřbitově – zhotovena projektová dokumentace
Analytická část obsahuje komplexní zhodnocení • rekonstrukce budovy zdravotního střediska
situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na za- 2) Životní prostředí
chycení hlavních rozvojových problémů obce • vybudování vodního prvku, biotopu (nádrž pod
a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, družstvem) – projektuje se
hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní • vysazení ovocných stromů podél cyklotrasy
prostředí, ekonomickou situaci a fungování obce.
do Vyškova
• vybudování protihlukové stěny – příslib ŘSD
Návrhová část pak stanovuje úkoly a aktivity pro • propojení do Drysic cyklotrasou od studánky
nejbližší období. Je dělena do tří oblastí:
• v případě úspěšného vykoupení pozemků pod
spojovací komunikací ze státní silnice na Radsla1) Komunální služby a územní rozvoj
vice možnost její rekonstrukce a s tím spojeného
• rekonstrukce chodníků a silnic v naší obci
odlehčení dopravní zátěže v obci
• chodník od státní silnice po potraviny Hruška –
dokončeno
3) Sport a společenské dění
• rekonstrukce navazujícího úseku – od potravin • rekonstrukce víceúčelového hřiště za školou
Hruška směrem do Pustiměře po dům pana Ry- • zateplení školní tělocvičny
šánka č. p. 13 v Pustiměři (naproti pošty) – pro- • rekonstrukce budovy bývalé dolní MŠ pro potřejektuje se
by ZUŠ a knihovny a realizace oddechového hřiště
• novostavba chodníku, který by spojil ulici Koneč- v zahradě objektu – rozestavěno
nou s ulicí Zelenohorskou a dále novostavba chod- • vybudování hřiště pro beachvolejbal, gymnastiku
níku podél státní silnice z ulice Konečné po dům (workout a parkur) a lezeckou stěnu ve sportovním
manželů Musilových č. p. 32 – projektuje se
areálu – realizace proběhne příští rok
• rekonstrukce chodníku v „Ulici“ od obchodu • další investice ve sportovním areálu – rekonstrukNa Domečku až po dům manželů Vinklerových vč. ce škvárového hřiště na travnaté, zbudování lehrekonstrukce vozovky – projektuje se
koatletického oválu a in-line dráhy
• rekonstrukce a novostavba chodníku od kovárny pana Krátkého směrem ke sportovnímu areálu
Vlastimil Smékal, starosta
a od autobusové zastávky od bývalé dolní ško-
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Digitální povodňový plán obce

P

ovodňový plán obce Pustiměř je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi
ve správním území obce. Řeší opatření potřebná
k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni.
Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi
na úrovni povodňové komise obce Pustiměř. Tento dokument je přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému
rozhraní, kde je umístěna grafická část povodňového
plánu, je přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové
situace.
Povodňový plán obce Pustiměř je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy. Skládá se ze tří částí, a to z části textové
(která se dále dělí na část úvodní, věcnou a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní ochranu před povodní

je nejdůležitější organizační část, která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi,
a přílohová část, obsahující jmenné seznamy, adresy
a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi.
Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS.
Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí
odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi
grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady
mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých
prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání
informací. Odkazem lze z databází mapového serveru
zobrazit i potřebné informace (např. tabulky).
Digitální povodňový plán je dostupný v sekci „Dokumenty“ na webových stránkách obce nebo pod odkazem www.pustimer.eu/povodnovy-plan-obce-pustimer.
Vlastimil Smékal, starosta

Kalendář do každé domácnosti zdarma

D

íky sponzorům – několika firmám z Pustiměře –
byl do každé domácnosti distribuován stolní kalendář zdarma. Kalendář je složen z aktuálních fotografií naší obce a jsou zde prezentovány firmy, které
finančně přispěly na jeho zhotovení. Obec děkuje všem

místním sponzorům, díky nimž mohl být kalendář vydán. Vydání kalendáře zajistila firma paní Jaroslavy Krejčířové ze Soběsuk u Kroměříže.
Vlastimil Smékal, starosta
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Odkup zemědělských pozemků

V

posledních letech jsou občané obce obesíláni různými společnostmi nabízejícími odkup jejich majetku, resp. jejich zemědělských pozemků. Chtěli
bychom tímto naše spoluobčany upozornit, aby při vyhodnocování takových nabídek byly obezřetní a ověřili
si jak nakupující firmu, tak i cenovou nabídku takovou
firmou učiněnou. Nezřídka se stává, že cena je významně podhodnocena a naši občané tak na případném
prodeji významně tratí. V případě, že má občan potřebu
svůj zemědělský pozemek (mimo zastavitelné území)

odprodat, tak doporučujeme, aby tak učinil po konzultaci s obcí Pustiměř či zemědělským subjektem, který
na jeho pozemcích hospodaří. Nezřídka se stává, že občan pozemek prodá a ten je obratem obci či zemědělcům nabídnut za významně vyšší cenu. Apelujeme tedy
na naše občany – v případě, že máte zájem odprodat
pozemky, zkuste v první řadě zkontaktovat obec Pustiměř. Možná právě Váš pozemek je pro další rozvoj obce
nepostradatelným.
Lukáš Peška, místostarosta

Pustiměř přispěla finančním darem obcím na
jižní Moravě postiženým živelnou pohromou

N

ěkolika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska prošla ve čtvrtek 24. června 2021 extrémní
bouře s krupobitím a tornádem. Nejvíce postiženy byly obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky
a Lužice. V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200
staveb včetně veřejných, zemědělských a průmyslo-

vých budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně
zasažena byla veřejná infrastruktura. V rámci solidarity
s těmito obcemi schválilo obecní zastupitelstvo přispět
každé z těchto obcí finančním darem ve výši 25 000 Kč,
a to odesláním této částky na jejich transparentní účty.
Vlastimil Smékal, starosta

Poděkování za pomoc při autonehodě

V

pondělí 15.
09. 2021 kolem poledne
došlo u mostu přes
Pustiměřský potok
na státní silnici
k autonehodě, kdy
řidička
narazila
do zábradlí mostu
a s automobilem
se zřítila do potoka, přičemž automobil zůstal ležet
na střeše v potoce.
Shodou
okolností se v místě
pohybovali v tu
samou chvíli i naši
spoluobčané, kteří
ještě před příjezdem integrované-

ho záchranného
týmu řidičce poskytli první pomoc a zajistili vše
na místě do příjezdu hasičů, záchranářů a policie.
Chtěli
bychom
tedy tímto poděkovat za to,
že ve spolupráci
s právě projíždějící posádkou osobního automobilu,
poskytli rychlou
první pomoc při
vážné automobilové nehodě.
Lukáš Peška,
místostarosta
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KULTURNÍ KOMISE
Letní noc s dětským odpolednem

V

sobotu 10. 7. se uskutečnila v areálu
za hasičskou zbrojnicí akce pro děti
i dospělé. Od 17 hodin čekal na děti
tanečně-hudební program s názvem SkoTančení s Veronikou. Animační program
zahrnoval živý zpěv dětských písniček,
tanečků, spoustu her a dovádění. Pokud
měly děti stále dost energie, čekal na ně
i skákací hrad jakožto velká kapitánská
loď. Domů si s sebou mohly odnést malůvku na obličeji nebo barevnou tetovačku
na ruce.
Od 21 hodin začalo ,,SkoTančení,, pro
dospělé. K tanci a poslechu hrála mladá
rocková kapela NaKlid z Brna. Zazněly

nejznámější hity kapel Kabát,
Horkýže Slíže, Ine Kafe, Harlej
apod. Nejen parket, ale dokonce i celý areál byl stále plný lidí.
Účast předčila všechna očekávání.
Děkujeme týmu SDH, že i přes
menší fronty se dokázal postarat
o takový neskutečný dav a bylo
až do konce akce stále co pít.
Děkujeme vám všem za účast,
moc si toho vážíme a budeme
se v budoucnu zase těšit.
Nikol Trávníčková, kulturní komise

Pro děti byly připraveny rozmanité hry. Foto Nikol Trávníčková.

Děti SkoTančily s Veronikou. Foto Nikol Trávníčková.

Večer SkoTančili dospělí. Foto Nikol Trávníčková.

Pouťový kulturní program

T

ak jako každý rok se i letos uskutečnila Svatoanenská pouť v Pustiměři. Místní spolky si pro Vás připravily večery plné zábavy, které jste
si mohli užívat až do ranních hodin.
Obec Pustiměř zpestřila sobotní program především pro děti, ale pozadu
nezůstali ani dospělí.
Páteční večer byl tradičně zahájen
pouťovou zábavou pořádanou FK Pustiměř, jejíž výtěžek z dobrovolného
vstupného putoval na pomoc obcím
postižených tornádem. V sobotu 24.
7. byl připraven kulturní program pro
děti i dospělé. V 15 hodin se představila skupina historického šermu Armet,
která zaujala především mladé chla-

pecké diváky. Ovšem zájmu se šermíři
těšili i u ostatních v publiku. V 16 hodin
vystoupil kouzelník Antony Brtník, jež
se tituluje nejvyšším kouzelníkem v ČR
a který doslova okouzlil celé publikum.
Do svého představení zapojil především nadšené děti, ale nezapomněl
i na jejich rodiče. Závěrem svého čísla
nám dokonce jeden svůj trik prozradil a poté naučil. Před budovou ZUŠ
se na Vás těšily paní Lacinová s paní
Strouhalovou, které pomáhaly v keramické dílničce, kde každý mohl popustit uzdu svojí fantazii a vytvořit si něco
pěkného. Sobotní večer se nesl na vlnách zábavy připraveného spolkem
Freekulin. Na programu byla videodis-

kotéka a Wyschkof sidy crew. Novinkou byla prodejní výstava keramiky
p. Jaromíra Kotisy a p. Simony Koutníčkové. Výstava proběhla v malebném
domečku rodiny Peckových, kde jste si
mohli vychutnat šálek lahodné kávy či
čaje v kouzelném prostředí, které Vás
vtáhne svoji nezaměnitelnou atmosférou a příjemnou obsluhou. Veškerý
výtěžek taktéž putoval do oblasti zasažených přírodní katastrofou.
Doufáme, že jste si letošní pouť užili
a budeme se na Vás těšit opět za rok
s novým kulturním programem.
Dagmar Jedličková, kulturní komise
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Kouzelnické představení zaujalo děti i dospělé. Foto Dagmar Jedličková.

Nedělní ráno bylo sychravé, ale počasí se nakonec umoudřilo. Foto Anna Hrozová.

Přijely i stánky s tradičními výrobky. Foto Anna Hrozová.

Skupina historického šermu Armet. Foto Dagmar Jedličková.

Letňáková sezóna v Pustiměři

I

letošní léto jsme se snažili zpříjemnit si
večery letním kinem a povedlo se nám
to třikrát za prázdniny. Tentokrát jsme
pokaždé vsadili na české novinky a udělali
jsme dobře. Začali jsme filmem Bábovky,
který se hrál 17. července. Příměstský tá-

bor SDH Pustiměř jsme zakončili 6. srpna
filmem GUMP, pes který naučil lidi žít. U tohoto filmu málokteré oko zůstalo suché,
užili si ho dospěláci i děti, a že jich přišlo.
Posledním filmem prázdninové sezóny
byly 21. srpna Matky. V této úsměvné komedii ze života se mnohá
z přítomných žen našla.
Při každém promítání
přispívali i místní hasiči
k večerní pohodě připraveným občerstvení, které
k tomu nezbytně patří.
Letní kino, co já si pamatuju ze svého dětství, bylo
nedílnou součástí letního
období naší obce a my
se vynasnažíme i do budoucna, aby tomu tak
znovu bylo.
Nikol Trávníčková,
Diváci přicházeli dlouho před začátkem promítání. Foto Zuzana Štroblíková.
kulturní komise

Při putování Gumpa k páníčkovi nezůstalo jedno
oko suché. Foto Zuzana Štroblíková
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III. ročník Pivního fesťáku

N

a konci letních prázdnin se uskutečnil již třetí ročník Pivního fesťáku v Pustiměři za hasičkou. Ač
nám počasí moc nepřálo, na účasti ani
atmosféře mírné deštivo nebylo znát.
Na čepu bylo poprvé nejvíce druhů piv
od počátku této akce, a to osm. V příštích letech bychom chtěli oslovit menší pivovary z okolí a zahrnout jejich
nabídku na náš čep. Akci odstartovala
již v 15 hodin kapela Tak určitě a v 17
hodin štafetu převzala místní kapela
Jednou týdně, kterou můžete znát již
z předchozích let Pivního fesťáku či jiných okolních akcí. V 19 hodin se nám
představila kapela Nšoči, jež naši obec
navštívila poprvé. Hlavní kapelou ve-

čera byl revival kapely Kabát – Vaťáci,
zazněly nejznámější hity Kabátů, jako
jsou např. Malá dáma, V pekle sudy válej, Houby magický … Až do samého
rána nám hrála kapela Veřejná zkouška.
Chladné teploty návštěvníci zahnali
tanečními pohyby na parketu či našli
zalíbení v jiném způsobu zahřátí se
na baru. O výborné občerstvení a fesťákové pochoutky se postarala místní
Restaurace Adélka a mladí hasiči s hranolkami.
Velké díky patří všem, kteří se na pořádání akce podíleli a obětovali tak
nám svůj poslední prázdninový víkend.
Pivní fesťák je pro nás organizačně nej-

náročnější akce za rok, což je ovlivněno
velkou závislostí na množství dobrovolníků, bez nichž by se akce nemohla
uskutečnit. Děkujeme členům z organizací SDH Pustiměř, FK Pustiměř, MC
Pustiměř i dalším dobrovolníkům z řad
občanů a v neposlední řadě hlavní organizátorce Zuzce Štroblíkové a jejímu
týmu.
Děkujeme i vedení naší obce, že poskytuje finance na tyto akce.
Budeme se těšit na vaši podporu
i v dalších letech.
Pivu zdar!
Nikol Trávníčková, kulturní komise

Lidé se bavili nejen na parketě. Foto: Nikol Trávníčková.

Lidé se bavili nejen na parketě. Foto: Nikol Trávníčková.

Tým dobrovolníků, kteží se o návštěvníky postarali. Zuzanka je uprostřed. Foto Nikol Trávníčková.

Tancovalo se do kuropění.
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Ukliďme Pustiměř

D

ne 3. 10. se uskutečnila podzimní
část celorepublikové akce Ukliďme
Česko - Ukliďme Pustiměř. Z rána
bylo počasí dosti proměnlivé, ale po obědě se udělalo krásně. Podzimní paprsky
slunce krásně hřály a tak nic nebránilo
vyrazit do ulic a začít uklízet odpadky
po naší obci. Od 15 hodin byly za hasičskou zbrojnicí připravené pytle ke sběru
odpadků a také rukavice pro děti i dospělé. V 15:30 hodin byl rozdělán oheň,
na kterém jste si mohli za odměnu opéct
špekáčky a dát si něco dobrého k pití. Této
možnosti a formy odměny využilo velmi

málo lidí, což nás samozřejmě
mrzelo, protože jídla a pití bylo
dostatek pro všechny. Tímto
doufáme, že jste se i tak sami
a dobrovolně zapojili do této
akce a že Vám okolí Vašeho žití
a příroda nejsou jedno. My se
této dobrovolnické akce (i přes
velký nezájem) nevzdáváme
a na jaře opět uklidíme Pustiměř.
Dagmar Jedličková,
kulturní komise
Na vesnici byly připravené volně přístupné pytle na odpad.

Pro účastníky bylo připravené občerstvení.

Účastníci si na závěr opekli špekáčky.

Lampionový průvod

S

váteční podvečer středy 17. 11. Dne boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, patřil
u nás na obci lampionovému průvodu. Na akci se podílela obec Pustiměř, která zaštítila občerstvení, dále kulturní
komise jako organizátor a především SDH Pustiměř, který se
postaral o společenskou část akce. Začátek byl naplánovaný
v 17 hodin u Sokolovny. S odbitím zvonu kostela se mohlo vyjít. Průvodová cesta vedla přes Buchtál, Novou ulici až
za hasičskou zbrojnici, kde byl konec průvodu. Účast byla na-

prosto ohromující. Odhadem se mohlo zúčastnit kolem 200
lidí. O skvělé zakončení se postarali místní hasiči. Připravené
byly špekáčky a čaj, které měly všechny děti zdarma jako odměnu. K zakousnutí byly u každého stolu nachystané oplatky.
K prodeji byl vynikající svařák, který umí takto výborně připravit jedině SDH Pustiměř. Všem děkujeme za účast, kdy se
sešlo tolik lampionů, že délka celého průvodu osvětlila i několik ulic zaráz. Byl to opravdu krásný pohled.
Dagmar Jedličková, kulturní komise

Nejprve jsme zabočili do Ulice. Foto: Anna Hrozová.

Za hasičskou zbrojnicí na nás čekalo občerestvení. Foto: Anna Hrozová.
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Soutěž o podzimní výzdobu

B

ěhem podzimního období probíhala v naší obci Soutěž o podzimní výzdobu. Fantazii se meze
nekladly a k vytváření podzimních
dekorací tak nebyla žádná pravidla.
Stačilo jen vyfotit svou vytvořenou
výzdobu a poslat nám ji. Celá soutěž
probíhala přes FB, ale foto jste nám
mohli zaslat i na mail. Oceněny byly
celkem tři příspěvky. Jeden, který
měl nejvíce LIKES (výzdoba na fotce

od paní Pavly Štěpánkové) a další dva
byly vybrány členkami kulturní komise (výzdoby od paní Michaely Večeřové a paní Ivany Báťkové).
Velmi nás potěšilo kolik kreativních
lidí plných fantazie a smyslu pro estetiku tu máme. Děkujeme moc všem
zúčastněným, všechny příspěvky byly
opravdu originální a dýchla z nich
na nás podzimní nálada. Gratulujeme
výherkyním, které získaly ceny dohro-

mady v hodnotě 1 500 Kč. V soutěžích
pravidelně podporujeme místní podniky a podnikatele, proto i tentokrát
byly zakoupeny ceny ve formě poukazů, a to do potravin Na Domečku,
do Železářství – domácích potřeb
a na keramiku k paní Simoně Koutníčkové.
Budeme se těšit na vaši kreativitu
i v dalších obdobích.
Nikol Trávníčková, kulturní komise

Foto od paní Ivany Báťkové.

Foto od paní Michaely Večeřové.

Foto od paní Pavly Štěpánkové.

Sázení jarního záhonu!

V

sobotu ráno dne 23. 10. se uskutečnila akce s názvem Sázení
jarního záhonu. Hlavním cílem
bylo vytvoření prvního posla jara,
zkrášlení našeho okolí, zapojení občanů do obecního dění a hlavně se pobavit či se něčemu přiučit.
Výsadba probíhala na pozemku
před obecním úřadem, konkrétně
mezi silnicí a keři. Před samotnou akcí
obec zakoupila několik tisíc cibulovin,
jejichž složení bylo vybráno tak, aby
kvetly časně zjara. Odborný dohled při
výběru jednotlivých druhů i samotné
realizaci vykonávala paní Ing. Jitka

Strouhalová. Sázení jarního záhonu
bylo zapojeno do ekologického projektu 72 hodin, kdy rané jarní květiny,
jako je třeba krokus, jsou po zimním
období první pastvou pro hmyz. Těšit se můžete již v únoru na kvetoucí
sněženky, poté na bledule, krokusy,
ladoničky, hyacinty, narcisy a nízké
tulipány.
Nesmím zapomenout na všechny dobrovolnice, které přišly událost
podpořit. Bez nich by se akce nepodařila. Vzaly rýče do rukou a pustily
se do práce, kdy sázení do velmi tvrdé utužené půdy dalo všem pořádně

zabrat. Posilnění spočívalo především
ve svařáku či čaji a zakousnutí buchty.
Poté jsme byli obcí pozváni na oběd
do Adélky. Musím opět všem ženám
i jejich dětem poděkovat, že všichni
byli neuvěřitelně pracovití, zodpovědní a hlavně šlo vidět, že je práce
bavila a dělala jim radost.
Závěrem chci také velmi poděkovat obci Pustiměř, která tento projekt
finančně podpořila a vložila do nás
důvěru, jejíž výsledek se snad na jaře
ukáže.
Nikol Trávníčková, kulturní komise
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Cibulek bylo tolik, že jedny ruce nestačly.

Cibulek bylo tolik, že jedny ruce nestačly.

Čaj a svařáček připravila Zuzanka Štroblíková.

Pomáhaly i děti.

Připraveny byly tisíce cibulek.

Zapíchnout rýč do tvrdého trávníku nebylo jednoduché.
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Kultura
v Pustiměři 2021
Zdravím, jsem Mirek a jsem
v Pustiměři nový. Rád bych se dozvěděl
něco o akcích, které se tu konají.
Pojďte to zjistit se mnou!

Míro, v naší obci je spousta spolků,
které pořádají akce všeho druhu.
Já se však zaměřím na program
kulturní komise, která funguje
přímo pod naší obcí a v krátkosti
ti shrnu uplynulý rok 2021!

Za poslední dva roky nám pandemická
situace příliš nepřeje k rozvoji kulturního
života. Přesto se snažíme v rámci možností
zachovat akce z předchozích let a vymýšlet
akce nové tak, aby tu byl,
i přes nepřízeň doby, zachován společenský
ruch, tvořivost a zahnána nuda.
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To tedy znamená, že děláte spíše
akce ve vnějším prostředí, že?
Mohu vědět jaké to jsou?

Přesně tak. Snažíme se pořádat
akce venkovního typu a když už to
nejde přes nepřízeň počasí,
tak alespoň akce online.

V únoru 2021 nabyla komise nového složení
a začalo plánování programu. První akce
se uskutečnila v březnu, a to konkrétně Ukliďme
Česko. Uklízení bylo pojato bezkontaktně formou
pytlomatů, které byly rozmístěny po obci.
Dále o Velikonocích se konaly hned 2 akce,
které byly zaměřené zejmn. na dětské
spoluobčany. Děti si mohly rozvinout jak svou
kreativitu v soutěži Velikonoční Kraslicov,
tak znalosti na tématické stezce
Tajemství Velikonoc.
O měsíc později se zde konal první ročník
Pěstitelské burzy, kde jste si mohli prodat,
zakoupit či vyměnit výhonky a sazeničky z vaší
zahrádky. Akce byla zapojena i do projektu
Společně proti suchu a výdělek
putoval na tuto sbírku.

20
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To zní super! A co v létě?
Měli jste prázdniny nebo
se také něco konalo?

V létě byla příležitost nasát kulturní
atmosféru téměř každý víkend.
V rámci meziobecní spolupráce
se již druhým rokem konal v červnu
cyklovýlet po okolí.

Letní prázdniny jsme rozjeli letní nocí
s dětským odpolednem, kde se mohli vyřádit děti
i dospělí a protančit tak na parketu své rok nepoužité
střevíce, jelikož nebyla příležitost
v nich vyjít. Další víkend následovalo letní kino
pro dospělé, které nabudilo skvělou prázdninovou náladu.
Než jsme se nadáli, byl tu přelom léta.
Svatoanenská pouť, na které mohli zhlédnout představení
milovníci historie i děti nadšené
z magie či si zvýšit úroveň své zručnosti
za pomoci keramiky.
Následovalo další letní kino, tentokrát vybrané
pro děti s filmem Gump. Týden byl oraz a opět další kino
pro dospělé. Léto jsme zakončili již třetím ročníkem
Pivního fesťáku. Na čepu bylo 8 druhů piv
a na pódiu se vystřídalo 5 kapel!
Léto byla prostě bomba!

21
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A co podzim
a vnitřní akce?
Nějaké divadlo, koncert?

Míro, bohužel. Na akce
ve vnitřních prostorech myslíme,
ale zatím to organizačně není možné.
Opět ale proběhlo Ukliďme Česko, nyní
formou hromadnou. Dále potom online
soutěž o podzimní výzdobu,
ať to tu máme hezké.
O estetiku obce se postarala i nová akce
Sázení jarního záhonu, jejíž výsledek
uvidíme až na jaře.
Podzimní sezónu jsme završili
lampionovým průvodem se špekáčky
a svařákem :)
Informace o akcích najdete:
-na webu obce,
-v hlášení obce (lze najít opět na webu),
-na FB obce,
-na plakátech před OÚ či v místních obchodech.

Všem přejeme poklidné svátky vánoční
a šťastný nový rok 2022.

Budeme se těšit na vaši podporu v podobě účasti :)
ČLENKY KK PUSTIMĚŘ

Vytvořila: Nikol Trávníčková
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Letní dětské stanování

S

polek SPKS, z. s. uspořádal již druhý
ročník týdenního letního dětského
stanování na pustiměřském fotbalovém hřišti za podpory Obce Pustiměř,
tentokrát na téma: Harry Potter, škola čar
a kouzel v Bradavicích. Studentky Veronika Zbořilová a Ivona Skoupá se svými
kamarádkami, spolužáky a přáteli 10.
července 2021 přivítali děti ve věku od 6
do 13 let v prostorách kabin a nejbližšího prostranství. Děti se na místo dostavily na základě zvacího dopisu. Vedoucí
pro ně připravili velký stan, kam se vešly
všechny. Jakmile se ubytovaly, protože
to byl tábor pobytový, byly seznámeny s programem a úkoly, které po celou
dobu postupně plnily a k nimž si vyráběly potřebné pomůcky, aby byly schopné
přemoci Voldemorta jeho vlastními zbra-

němi. Na děti po celou dobu
dohlížel sám ředitel Školy čar
a kouzel profesor Albus Percival Wulfric Brian Brumbál, jehož
podobiznu překrásně namalovala Petra Krejčiříková a kterou
si vyvěsili na kryté terase. Zároveň plnily obecné tábornické úkoly, aby byly schopné se
o sebe samy postarat.
O tom, že děvčata uhodila
svým propracovaným programem a zajištěným zázemím
hřebíček na hlavičku, svědčily
spokojené tváře všech zúčastněných nejen dětí ale i spolupracujících vrstevníků,
kteří jim pomáhali.
Denní věštec nastínil problém, jež se
musel každý den pobytu vyřešit, aby byl

Naučná vycházka na Réhni.

Voldemort udolán. Děti postupovaly
podle denního rozpisu. K povzbuzení týmového ducha přispěla táborová hymna.
Anna Hrozová
Foto: Eliška Skoupá.

Když pršelo, braly děti naučení přímo v Bradavicích.

Podvečerní nástup.

Sportovní soutěžení na hřišti u školy.

Veronika Zbořilová, autorka libreta programu tábora.
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Halloweenské strašení

D

ne 6. 11. 2021 se v pustiměřské Sokolovně konalo Halloweenské strašení, pořádané nově založeným
spolkem SPKS, z.s. (spolek pro každou
srandu). Vše začalo odpoledním programem pro děti, které plnily úkoly na nejrůznějších strašidelných stanovištích. Musely například v zavařovacích sklenicích
plných klacíků, listí, písku a kamínků, najít
pavouka nebo se míčkem trefit do otvoru
na břiše mumie. Za odměnu dostávaly razítka od jejich strážců, kteří byli oblečeni
v tematických kostýmech. Děti, které získaly razítka ze všech stanovišť, se mohly
zúčastnit boje o sladký poklad.
Od 20 hodin na všechny dospělé čekal připravený a krásně vyzdobený sál,
v němž k tanci i poslechu po celou dobu
hrál DJ Oldřich Hróza. Na baru byly připraveny Halloweenské drinky jako Mozek,
Fridex a také samozřejmě spousta jiných
nápojů a malé občerstvení. O půlnoci

proběhla slibovaná tombola,
kterou všichni netrpělivě očekávali. Byla plná hodnotných
cen od našich sponzorů, kterým mnohokrát děkujeme.
Věříme, že se všem návštěvníkům naše první veřejná akce
líbila a spolu s námi si ji užili
i v téhle nelehké době. Již nyní
pro Vás připravujeme další
podniky, při kterých se na Vás
budeme moc těšit! Doufejme, že již za lepších podmínek
a bez omezení.
Připravované akce: Tábor pro
dospělé, Sportovní den, aneb
první pomoc hravě, Letní stanování 2022 – Madagascar.
Simona Brhelová,
Veronika Zbořilová
Foto: Tomáš Hlobil

Strašidelné drinky.

Děti plnily strašidelné úkoly.

Děti si užily spousty her a pohybu.

Já jsem nejlepší.

Kdo bude nejšikovnější?
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Zlatá brána otevřená ...

Luboš Pořízek devátý
na Pístovickém Cyklokapru

D

ruhou zářijovou neděli se uskutečnil 2. ročník závodu hobby cyklistů Pístovický Cyklokapr. Cyklisté
absolvovali na horských kolech nebo
elektrokolech trať dlouhou 35 km, a to
po trase tří rybníků – Pístovickém, Olšovci
a Ruprechtovském.

V hlavní kategorii – horská kola mužů
do 50 let – dosáhl velkého úspěchu Luboš
Pořízek, který v konkurenci 159 závodníků obsadil skvělé 9. místo se ztrátou 2 min
56 s na vítězného Luďka Usnula ze stáje
VEUS Vyškov. Naši obec dále velmi dobře
reprezentoval Dominik Votava (28. místo),

naši fotbalisté Pavel Polišenský (41. místo)
a Ondřej Nohel (73. místo) a Patrik Krampl
(116. místo).
V kategorii horských kol žen do 40 let
závodila Elena Klevetová, která dojela 17.
z 34 účastnic.
Vlastimil Smékal, starosta

Rozsvěcení vánočního stromu
28. 11. 2021

Děvčata z MC Pustiměř ozdobila vánoční strom a připravila Betlém, abychom
se u něj mohli zastavit alespoň jednotlivě, když nám epidemická situace
nedovolila oslavit začátek adventu společně. Foto: Anna Hrozová.

Opuštěný rozsvícený vánoční strom. Starosta obce Pustiměř Vlastimil Smékal
vyjádřil politování, že se opět nemůžeme sejít osobně, a popřál všem klidné
prožití adventu a vánočního času. Foto: Anna Hrozová.
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Podzim – Zima bazárek

I

přes covidová omezení se nám podařilo 18. září 2021 opět
uspořádat bazárek dětského oblečení, bot,
hraček, knížek, sportovních potřeb aj.
Moc
děkujeme
za sou-držnost pomocníkům, kteří nezištně věnovali svůj čas
pro přípravu, realizaci
i úklid po akci.
Tento podzim se prodalo nejvíce kusů zboží
za celou dobu, co MC
Pustiměř bazárky pořádá.
Za realizační team
Jana Červíková, Katka Herynková, Simona Horáková, Monika K dispozici bylo oblečení pro menší i větší děti
Kurková a Darina Pospíšilová.
Foto: Archiv MC Pustiměř.

Rodiče si mohli vybrat z různých druhů a velikostí bot.

Realizační tým Podzim - zima bazárku.

II. pololetí roku 2021 v obecní knihovně

S

tejně jako v ostatních organizacích i činnost knihovny byla
zásadním způsobem ovlivněna
protiepidemickými opatřeními. Velice
dlouhou dobu mohly knihovnu navštívit pouze dvě osoby současně, aby
dodržely stanovené rozestupy. Tak se
naše aktivity rozbíhaly velice pomalu. První větší akcí byla spolupráce při
péči o děti na hasičském příměstském
táboře s připomínkou historických
událostí a významu vybraných budov
při vycházce na melický hrad. Další
významnou událostí bylo vyhlášení
nejlepších čtenářů naší základní školy,
které jsme ze stejných důvodů museli
přesunout do Sokolovny.
V historických kulisách, připomínajících nejvýznamnější místa v okolí
děti pasoval rytíř Zdeněk Berka z Veselé se svojí dvorní dámou, která nás
ochotně během slavnostního aktu
všechny fotila. Děti měly za úkol stručně připomenout postavy a děj své
nejoblíbenější knihy a prozradit nám,

čím je nejvíce oslovila. Jako odměnu
za svůj výkon dostaly od pana krále
knihu a od královny glejt rytíře Zdeňka, který jim bude připomínat nejen
tuto významnou chvíli, ale i kousíček
dějin místa, kde nyní stojí jejich škola.
Nejlepší třídou, jejíž žáci přečetli nejvíce knih, se stala třída v minulém školním roce 2. Díky pozdnímu otevření
škol pro žáky jsme v tak krátkém čase
před koncem školního roku pasování
nejlepších čtenářů připravit nestačili
a museli jsme ho odložit na začátek
nového. Děti si naši malou slavnost
užili a nakonec si i vypůjčili knihy,
které jsme jim z naší knihovny přivezli. Domů jsme odcházeli spokojení
všichni a slíbili si, že v podpoře čtenářství žáků naší základní školy budeme
společně s jejich učiteli pokračovat.
Spolupráce obecní knihovny a čtenářského klubu Crhy a Strachoty se
postupně začala obnovovat nejprve
s výtvarným oborem ZUŠ Ivanovice
na Hané, detašované pracoviště Pus-

timěř, vedeném Yvonou Lacinovou,
a to formou pořádání výstavek. Ty se
staly prvními akcemi přímo v prostorách knihovny v době, kdy se znovu
postupně začala otvírat veřejnosti,
která od té doby přestala být závislá
pouze na dovážkové službě, jíž jsme
nepřetržitě poskytovali a podle potřeby poskytujeme dál.
Po ukončení prostorových omezení jsme mohli začít znovu v knihovně
pořádat tvořivá odpoledne. Za spolupráci děkujeme Paní Simoně Koutníčkové, Jiřince Sedlákové, Ing. Markétce
Poč, Ing. Jitce Strouhalové a Zuzance
Štroblíkové, s níž spolupracujeme
v rámci volnočasových aktivit, zvláště
pro děti, intenzivněji. Jim, učitelům
a vedení jak základní a mateřské školy
tak ZUŠ za spolupráci a Obci Pustiměř
za podporu děkujeme.
Činnost obecní knihovny a čtenářského klubu Crhy a Strachoty můžete
přehlédnout v přiložené tabulce.
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Tabulka akcí Obecní knihovny v Pustiměři v II. pololetí roku 2021.
7. 8.
4 – 8. 8.
8. 8.
8.9.
14.9.
19.9.
12.9.
20.9.
30.9.
7.10.
15.10
20.10
21. 10.
27.10
26.10
1. 11.
4. 11.
11. 11.
18.11.
18.11.

Historická procházka obcí s dětmi příměstského tábora na hrad Melice.
Příměstský hasičský tábor 2021, pomoc s technickým zázemím.
Ježečci v knihovně, výstavka prací, které jsme s paní Simonou Koutníčkovou vyrobili
těsně před covidovou uzávěrou.
Vyhodnocení nejlepších čtenářů za školní rok 2020-2021 ve spolupráci s učiteli ZŠ
MŠ Pustiměř.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Pohádkové bytosti ve spolupráci s Yvonou
Lacinovou.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Myslivec v lese ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Ježci na podzim ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Zajíci ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.
První recyklohraní v knihovně, výroba tužkovníků z petlahví.
Výstavka tužkovníků v knihovně.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Papoušci ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.
Děti malovaly - práce dětí… příprava výstavky v ZUŠ ve spolupráci s Yvonou
Lacinovou.
Keramické odpoledne říjen 2021s paní Simonou Koutníčkovou na téma Krmítka pro
ptáčky.
Děti dětem říjen 2021 – příprava omalovánek, které nakreslily děti ZUŠ pro děti MŠ
k tisku a volnému stažení ze stránek knihovny.
Internetová výstavka ve spolupráci s paní Yvonou Lacinovou na stránkách Obce
Pustiměř.
Letadla v knihovně, výstavka prací žáků ZUŠ ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.
Ježečci z petlahví v kombinaci s přírodními materiály s paní Jiřinkou Sedlákovou.
Náhrdelníky z lahviček s paní Ing. Markétkou Poč.
Výstavka a sestavování keramických krmítek, která jsme si vyrobili s paní Simonou
Koutníčkovou.

Tradičně fandíme i spoluobčanům zapoje- Obec Pustiměř ve spolupráci s SDH Pus- drakům při tradiční Drakiádě. Soutěžili
fandíme
zapojených
ostatních
jsme o organizacích
nejlepšího draka, děti si nechali
timěř pořádala v sobotu
10. 7. 2021vLetní
ných v ostatníchTradičně
organizacích
v obci tak,i spoluobčanům
malovatz obrázky
na obličej. 23. 10. jsme
Odpoledne
za hasičskou
že navštěvujeme
jejichže
akce
a vyvěšujeme noc.
v obci tak,
navštěvujeme
jejich
akce askotačily
vyvěšujeme
fotografie
nich ve
fotografie z nich ve fotogalerii obce Pusti- zbrojnicí naše děti, večer dospělí na ta- podpořili děvčata sázející cibulky před
fotogalerii
krátkouparketě.
informací
nich.
Nejvíce
nás překvapili
naši pro každou
obecním
úřadem. Se Spolkem
Prožili ojsme
duchovměř s krátkou
informacíobce
o nich.Pustiměř
Nejvíce nás s nečním
Pustiměř jsme 6. 11. 2021 oslavili
svátek pouti
ke v
sv.hasičském
Anně v Pustiměři.
překvapili
naši hasiči.
Ondra
Sedlák vyhrál
hasiči.
Ondra
Sedlák
vyhrálníkrajské
kolo
sportusrandu
a v celostátním
krajské kolo v hasičském sportu a v ce- O pouťovém víkendu jsme se bavili s FKP Halloweenské strašení, odpoledne s dětkole
získal
6. místo.
A zcela
nečekaně
hasičské
dorostenky
mi a večer
s o něco dříve narozenými. 17.
a Freekulin
za podpory
nejennaše
finanční
lostátním
kolevvZábřehu
Zábřehu získal
6. místo.
11.
jsme
se
prošliúrovni
setmělou obcí s lampiObce
Pustiměř
a
poslední
sobotu
o
prázdA zcelavyhrály
nečekaně naše
hasičské
dorostenv pouťovu sobotu krajské kolo v požárním útoku a na celostání
ky vyhrály v pouťovu sobotu krajské kolo ninách na Pivním fesťáku, pořádaném onovým průvodem, pořádaným kulturní
meziútoku
ženami
skončily
7. 8. Obcí
celkově
na ve
19.spolupráci
místě Fandili
jima kvůli
komisí
Obcí Pustiměř. Držíme pěsti i naPustiměř
s místnímijsme
v požárním
a na celostání
úrovni
fotbalistům.
hasičskou zbrojnicí,
jsme šim
mezi ženami
skončily 7. 8. omezením
celkově na 19. zespolky
epidemickým
svýchza domovů
on-line.kdeHasiče
a Obec
Pustiměř
místě Fandili jsme jim kvůli epidemickým si mohli poslechnout i pustiměřskou huZhoršující se epidemická situace nám
jsme
podpořili
sbírce
jihomoravské
obce
postižené
skupinu Jednou
Týdně,
která se tornádem,
omezením
ze svých
domovůve
on-line.
Hasi-prodební
opět zásadněpomoc
zasahuje jim
do našich plánů.
intenzívně
připravovala
na
svoje
vystouče a Obec
Pustiměř
jsme
podpořili
ve
sbírMuseli
jsme
pozastavit
pořádání
dílniček
osobně dovezl pan Jan Láníček, stejně jako informace, jaký způsob pomoci je
ce pro jihomoravské obce postižené tor- pení ve Vyškově jako jeden z „předsko- a dalšího programu přímo v knihovně.
ně nejvýhodnější.
úsilínaSDH,
hlavně
Zuzance
Štroblíkové
Obci zajištěných zájezdů
koncertu
Richarda
Krajča s jeho
nádem,pro
pomoc
jim osobně dovezl Díky
pan kanů“
Nejisté je ia konání
skupinou Kryštof. Podpořili jsme naše do divadla v Brně na představení Saturnin
Jan Láníček,
stejně
jako
informace,
jaký
Pustiměř se k nám tentokrát za hasičskou zbrojnici vrátilo letní kino – mohli
způsob pomoci je pro ně nejvýhodnější. aktivní příznivce silničních motorových a v Praze Audience u královny. Doufáme,
jsme
vidět
v neopakovatelné
atmosféře
hvězdnou
oblohou
filmy
Matky,
kterýmpod
sami vdechli
nový život
Díky úsilí
SDH,
hlavně
Zuzance Štroblí- veteránů,
že platná
omezení
budou v co nejkratší
kové a Obci Pustiměř se k nám tentokrát poté, co byly nasměrovány do šrotu 10. 9. době ukončena a budeme se moci spoBábovky a Gump, pes, který naučil lidi žít. Tam jsme si mohli 10. 7. i zatančit
za hasičskou zbrojnici vrátilo letní kino – na Veteran festu ve Slavkově. 18. 9. jsme lečně bavit i nerušeně pracovat.
využiliodpoledne
možnost, kterou
poskytlo
MC
mohli jsme
vidět vnoci
neopakovatelné
atmona letní
s kapelou
NaKlid,
i snám
dětmi
a Veronikou.
sféře pod hvězdnou oblohou filmy Matky, Pustiměř, a pořídili pro svoje děti oblečení Všem přejeme Šťastné prožití svátků
Bábovky a Gump, pes, který naučil lidi žít. a další věci za velice příznivou cenu na je- vánočních a mnoho radosti, osobních
Tam jsme si mohli 10. 7. i zatančit na letní jich Bazárku PODZIM – ZIMA v Sokolov- i pracovních úspěchů v novém roce.
noci s kapelou NaKlid, odpoledne i s dět- ně. O měsíc později jsme s našimi hasiči
za hasičskou zbrojnicí drželi pěsti našim
mi a Veronikou.
Anna Hrozová
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Děti v ZUŠ kreslily pohádkové bytosti. Foto Anna Hrozová.

Skládání glazovaných výrobků bývá pěkným rébusem. Foto: Anna Hrozová.

Na Bazárku jsme si mohli vybírat ze spousty věcí. Foto: Anna Hrozová.

Lahvičkové přívěsky se velice podařily. Foto: Anna Hrozová.

Pasování nejlepších čtenářů za rok 2020 - 2021. Foto: Lenka Zdeňková.

Zvláštní uznání pro třídu, která získala nejvyšší počet bodů
ve čtenářské soutěži za rok 2020 – 2021. Autor: Anna Hrozová.
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Fandili jsme on-line.

Glazovali jsme s paní Simonou Koutníčkovou. Foto: Anna Hrozová.

Podzim v Mateřské škole Korálek

1

září 2021 začal nový školní rok
i pro děti v mateřské škole.
Do čtyř tříd nastoupilo 98 dětí,
pro 27 dětí je školní rok 2021/2022 jejich prvním školním rokem. Mezi nově
nastupujícími dětmi je 17 dětí 2 letých, které jsou zařazeny v samostat-

né třídě, kde mimo paní učitelky o ně
pečuje i chůva. Školní rok jsme zahájili
tradičně, ale stále v omezenějším režimu vzhledem k různým opatřením
kopírujícím vývoj zdravotní situace
v celé společnosti. Děti v MŠ se sice
nemusí testovat, ale zato se v prvních

měsících mezi dětmi rozšířilo mnoho, především respiračních, onemocnění, což v určitém směru mění
zaběhlý program, na který jsou děti
zvyklé. Program často operačně měníme a přizpůsobujeme ho celé řadě
nařízení a omezení, které se vztahují
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na MŠ. Snažíme se dětem poskytovat vše, co by pro ně bylo připraveno,
pokud by nedocházelo k omezením
souvisejícím s tzv. covid situací, ale
ne vždy je to možné. Museli jsme zrušit nebo přeorganizovat několik akcí,
které byly pro děti naplánované (např.
divadélka, hudební vystoupení či Den
kouzel). I přesto, jak můžete vidět
na přiložených obrázcích, nejsou děti
o nic ochuzeny. Tvoříme, smějeme
se, poznáváme Pustiměř a jeho okolí,
ale také se učíme. Speciální program
je tvořen pro předškoláky, kterých

máme letos v MŠ 32. Vedle přípravy
na nástup do školních lavic zvládla první polovina z nich absolvovat
plavecký výcvik (druhá polovina ho
absolvuje v jarním termínu) a v jednotlivých třídách proběhlo i pasování
předškoláků. S našimi předškoláčky
se můžete seznámit na přiložených
fotkách. Bohužel této akce se nemohli
zúčastnit rodiče, ale vše jsme fotograficky zdokumentovali a rodičům alespoň takto pasování přiblížili. V závěru
podzimu ještě děti čeká vánoční focení, které by mělo být prvním závanem
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vánoční atmosféry a adventního času.
Při současném vývoji COVID19 se bohužel ani v následující adventní době
nemůžou uskutečnit některé z aktivit,
se kterými jsme pro děti a rodiče počítali. Doufáme ale, že děti ani tak o nic
nepřijdou a užijí si jak návštěvu Mikuláše s andělem a čertem, tak i vánoční
nadílku. A také plánujeme jedno překvapení pro rodiče.
S přáním krásného adventního
času a co nejkrásnějších Vánoc
Dita Nováková, MŠ Korálek

Povidáni o ovoci - motýlci.

Skládání glazovaných výrobků bývá pěkným rébusem. Foto: Anna Hrozová.

Halloween 3. třída.

Velká procházka do Zelené Hory - žabičky.
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Pasování předškoláků 1. třída MŠ

Pasování předškoláků 2. třída MŠ

Pasování předškoláků 3. třída MŠ.

Společná práce - motýlci.

Žabičky tvoří housenku.

Žabičky s motýlkama venku
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výchovný koncert skupiny Jumping drums

D

en před podzimními prázdninami k nám do základní školy zavítala bubenická skupina
Jumping drums. Předvedla žákům hru

na různé druhy bubnů a perkusivních
nástrojů, seznámila děti s historií vzniku bubnů a základními rytmy. Někteří
žáci měli také možnost stát se alespoň

na chvíli součástí bubenické skupiny
a společně s ní si zabubnovat.
Jana Trefilíková

Přírodovědný klokan

D

ne 18. 10. řešili žáci 8. a 9. tříd
ve svých hodinách přírodopisu
zadání kategorie Kadet Přírodovědného klokana, kterého pořádá

Univerzita Palackého Olomouc. Je
třeba přiznat, že zadání bylo docela
obtížné, ale přesto se s ním žáci popasovali vcelku úspěšně. Nejlepšími

řešiteli byli Jiří Radomil (9. tř.), Adéla
Lankašová (8.A) a Karolína Perju (8.A).
Lukáš Zahradníček

Reprezentace školy ve stolním tenise

V

týmy úspěšné, protože starší dívky
skončily na 2. místě a mladší dívky
dokonce na 1. místě!

Mladší chlapci: Tadeáš Chludil (6.B),
Matěj Gašparík (7.), Vojtěch Turcovský (7.), Michal Valečko (7.)

Ve škole jsme uspořádali školní kolo a ti nejlepší byli vybráni
ve svých kategoriích do okresního
kola. Zde byly především oba dívčí

Mladší dívky: Monika Mrázová (6.A),
Jitka Radomilová (6.A), Vendula Knapová (7.)
Starší dívky: Žofie Grundová (9.), Kristýna Hladíková (9.), Tereza Kostihová (9.)

Starší chlapci: David Štulo (8.A), Matěj Emperger (9.), Jan Michálek (9.)

e čtvrtek 21. 10. jsme jeli do Vyškova na ZŠ Tyršova reprezentovat naši školu v možná jediné
sportovní akci v letošním roce.

Lukáš Zahradníček

Viru navzdory

P

odobně jako loňský školní rok
jsme zahájili s odhodláním. S odhodláním, že se obejdeme bez
komplikací a omezení, které nám neumožní uskutečnit jednotlivé školní
akce. Exkurze, výlety, kulturní představení, akce pro veřejnost, účastnit
se nejrůznějších soutěží … Málokdo
si připouštěl, že by nás virus opět doběhl. Ale stalo se. Řada zajímavých
a pěkných akcí musela být zrušena
či odložena, na sportovní soutěže
či kulturní představení jsme přestali
jezdit. Naštěstí jsme tento rok úspěš-

nější a řadu věcí se daří přes současná omezení dotáhnout do konce:
- mnoho tříd se zúčastnilo pěkných
ekologických programů v Zookoutku
Vyškov či jinde,
- 4. roč. úspěšně absolvoval program
na Dopravním hřišti ve Vyškově,
- účastníme se vědomostních soutěží
(např. Prezentiáda, Pythagoriáda),
- ve škole proběhne 3.12. Mikuláš pro
mladší ročníky,
- v rámci Dne kouzel proběhl koncert
skupiny Jumping drums,

- stihli jsme jednu sportovní soutěž –
OK ve stolním tenisu,
- připravujeme se na další sportovní
a vědomostní soutěže (doufáme, že
proběhnou),
- kroužky a doučování zatím většinou
fungují,
Situace není lehká, ale bojujeme. Viru
navzdory. A všichni, kdo tomu pomáhají, zaslouží poděkování.
Jiří Bubeník
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ZUŠ Ivanovice na Hané
BYLO, NEBYLO …

B

ylo, nebylo… Za devatero horami, sedmero řekami a jednou
dálnicí, v jednom malebném
městečku na Hané stála škola. Ne
obyčejná, ale základní umělecká. Jednoho podzimního dne se její kantoři
a žáci rozhodli udělat místním obyvatelům radost. Dohodli se tedy, že
uspořádají podzimní koncert. A tak
všichni svorně počali pilně sestavovat
koncertní repertoár.
„Koncert zahájíme slavnostními
fanfárami, zrovna je nacvičujeme“, nabídli se členové žesťového kvintetu.
„A já zase předvedu, jak se zpívalo
v období baroka. Dokonce jsem si
kvůli tomu pořídila hustej vohoz (čti
dobové oblečení)!“ pochlubila se jedna paní učitelka.
„My si pěkně střihneme dvojhlasně
operetku, to bude boží,“ navrhli další
dva členové učitelského sboru.
„Střihněte si, co chcete. Já si nechám do kulturáku přivézt chrámové
varhany a pak uslyšíte ten nářez! Budu
hrát rukama i nohama a kulturák tou

muzikou zbourám!“ nadchla se další
paní učitelka a oči jí plály uměleckým
vzrušením.
„Nějak nám tam schází soudobá
hudba,“ podotkl nesměle pan řídící
a škrabal se přitom na hlavě v místech, kde měl původně vlasy.
„Klid starouši, už tady s kolegou
máme připravený vyložený doják
od Lady Gaga a Bradley Coopera. Je to
famózní duet. Jedno oko nezůstane
suché!“ ujišťovali všechny přítomné
dva kantoři pěveckého oddělení.
„A co my? Nějak jste na nás zapomněli,“ ozvali se žáci pěveckého sboru. „Přece víte, že už máme připravenou fakt pěknou pecku, a to včetně
pohybové choreografie. A navíc budeme zpívat slovensky!“ rozčílili se
zástupci žáků. „Kromě toho chystáme
se členy školního bigbandu velké překvapení na závěr. Jirka Korn pukne
závistí! Na jevišti nás bude minimálně
čtyřicet!“
„Ale jestli to neklapne, tak vám
ve škole vypnu WiFinu!“ varoval žáky

Ukázka hodiny na ZUŠ Ivanovice na Hané na hřišti za Sokolovnou.
Foto: Anna Hrozová.

pan řídící a rázně ukončil debatu.
Jak se všichni dohodli, tak taky učinili. Rozeslali pozvánky a vylepili plakáty. Co vám budu povídat: koncert se
ohromně vydařil, sál praskal ve švech
a lidé v městečku o akci ještě dlouho
hovořili. A jestli neumřeli, hovoří o ní
dodnes….
Nu, milé děti a milí dospělí: zazvonil zvonec a pohádky by mohl být
konec. Jenže není … Naše pohádka
ve skutečnosti končí úplně opačně!
Připravovaný koncert se totiž neuskutečnil, neboť do království přiletěl čínský drak jménem COVID. Všichni se ho
báli a rušili veškerá společenská setkání, která drak často a rád navštěvoval.
Navíc se s ním neměl kdo utkat, neboť
král byl dlouhodobě upoután na lůžko a nemohl se ohánět mečem, ale
pouze tužkou. A tak trpělivě čekáme,
až se drak unaví a ztratí sílu. Zatím to
tak nevypadá …
Vyprávěl: Kamil Sedlák, řídící ZUŠ
Ivanovice na Hané

Výtvarný obor ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř,
připravil veřejnou keramickou dílničku na pouť 2021. Foto: Anna Hrozová.
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FK PUSTIMĚŘ, z.s.
Zájem nejmenších dětí o fotbal je obrovský

V

ážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět (tradičně) informoval o dění ve fotbalovém klubu v průběhu druhé poloviny
roku 2021.
Letos tomu bylo 15 let od založení samostatného FK Pustiměř. Děkuji všem,
kteří se na tomto odvážném kroku podíleli a umožnili nám tak dělat fotbal v Pustiměři lepším a podle vlastních představ.
Činíme tak dodnes a stále se snažíme naplňovat naše poslání a věnovat se zálibě,
která nás baví.
Loňská fotbalová sezóna nebyla kvůli
pandemii koronaviru dokončená a tak
jsme byli rádi, že v srpnu letošního roku
ta nová začala bez větších problémů. Fotbalový klub přihlásil do oficiálních soutěží
dvě družstva dospělých, „A“ a „B“ mužstvo
a také družstvo mladší a starší přípravky.
Bohužel se přes veškerou snahu trenérů
nepodařilo poskládat družstvo mladších
žáků, a to z důvodu malého počtu hráčů… Kluci tedy zůstali bezprizorní, tedy
bez možnosti hrát soutěžní zápasy… Eminentní zájem o naše šikovné fotbalisty
projevil FK Drnovice a tak si kluci aktuálně zkouší krajskou soutěž mladších žáků
v tomto nejslavnějším okresním klubu.
Výbory obou klubů se netají sportovním
přátelstvím a tak jejich vzájemná dohoda o působení Martina Štěbry, Kryštofa
Hoška, Tomáše Krejčího, Jakuba Pospíšila a Václava Vondráčka, byla jen otázkou
jednoho telefonu. Přeji klukům, aby se jim
v jejich novém působišti dařilo. Současně
bych chtěl poděkovat trenérům Ladislavu
Štěbrovi a Milanu Hoškovi, kteří tuto věkovou kategorii vedli od samého začátku,
a podařilo se jim jejich svěřencům vštípit
velice dobré fotbalové základy, což v posledních letech družstvo dokazovalo svými vynikajícími výsledky v mistrovských
soutěžích a fotbalových turnajích. Chceme věřit, že se kluci brzy vrátí zpět do mateřského klubu.
„A“ mužstvo mužů odehrálo výjimečnou podzimní část sezóny. Výsledky byly
za poslední fotbalové sezóny jedny z nejlepších. Až do předposledního kola si tým,
jako jediný v tabulce okresního přeboru,
držel zápasovou neporazitelnost. Bohužel, díky početným hráčským absencím,
prohrál oba poslední mistrovské zápasy.

I tak skončil na 6. místě tabulky, pouze
s pěti bodovou ztrátou na třetí a devíti
bodovou ztrátou na první místo tabulky.
Nejlepším střelcem a zároveň i nejlepším
hráčem týmu v podzimní části sezóny,
byl vyhlášen Ondřej Nohel, který nastřílel
soupeřům celkem devět branek.
Velké pozitivum jsme zaznamenali
v kategorii dorostu, respektive „B“ mužstvu mužů. Situace v týmu dorostu byla
podobná jako u družstva mladších žáků
a tak se kluci rozhodli hrát za béčko, tedy
s věkově staršími spoluhráči a proti věkově starším protihráčům… V dané situaci to bylo jediné řešení, jak udržet kluky
u fotbalu a myslím si, že to bylo správné
rozhodnutí. Zvláště pak si velmi cením
přístupu, který měli kluci během sezóny
k tréninkům a zápasům. Myslím si, že ani
výsledky nebyly vůbec špatné a výkony
kluků na hřišti můžeme považovat jako
příslib do dalších let. Trenérských postů
se ujali Michal Jelínek a Karel Votava, kteří byli zároveň iniciátory tohoto spojení.
Nejlepším střelcem béčka se stal Dominik
Votava se čtyřmi vstřelenými brankami.
Obrovským zájmem dětí se teď těší družstva mladší a starší přípravky. Zejména
po uvolnění protikoronavirových opatření byl zájem nových dětí o fotbal neobvykle velký, za což jsme opravdu rádi.
Družstva jsou teď aktuálně početně naplněna. Soutěžní zápasy pravidelně sleduje i většina rodičů malých fotbalistů
a vytváří svým dětem povzbuzující atmosféru, což nás velice těší. Většina dětí se
pravidelně zúčastňuje tréninků a zápasů.
Svědčí to o jejich zájmu a snad je to i příslib vybudování silného týmu se slibnou
budoucností. Vy, kteří pravidelně čtete
příspěvky FK Pustiměř už víte, že v těchto
kategoriích se oficiální tabulky a statistiky
nevedou. Vedeme si je pouze soukromě,
a tak opět využiji této příležitosti a seznámím vás alespoň s nejlepšími střelci obou
družstev. V kategorii mladší přípravky nastřílel nejvíce branek Adam Chludil, a to
celkem 18 branek. Nejlepším střelcem
starší přípravky pak byl pro změnu Matěj
Chludil, starší bratr Adama, který se trefil
celkem 6 krát.
V FK Pustiměř působí aktuálně 8 trenérů, kteří se aktivně věnují mužským, či
mládežnickým kategoriím. Chci jim opět

za tuto jejich obětavou činnost poděkovat a popřát, aby jim práce stále přinášela
radost, bavila je a byli v ní úspěšní.
Letos v listopadu proběhla volební
valná hromada klubu. Mimo ostatních
procedurálních záležitostí byl volen nový
výbor klubu, který byl zároveň rozšířen
o další dva nové členy. Těmi jsou Milan
Hošek a Michal Jelínek. Výbor je tedy
devíti členný. Dalšími členy výkonného
výbor klubu, jsou Pavel Holub, Vlastimil
Smékal, Michael Smejkal, Michal Beneš,
Roman Zbořil, Marek Rozehnal a Jaromír
Pospíšil. Chci všem jeho novým, či staronovým členům popřát, aby se jim dařilo,
aby dělali samá správná rozhodnutí, aby
je tato jejich činnost naplňovala a měli
z ní radost.
Kromě sportovní stránky se FK Pustiměř aktivně podílí i na kulturních akcích
pro veřejnost. V uplynulých měsících byla
tato činnost významně omezena díky Covid 19. Přece jen se však na přelomu července a srpna podařilo uspořádat tradiční
pouťovou zábavu a výtěžek ze vstupného
daroval FK Pustiměř obcím na jižní Moravě, které byly postiženy tornádem. Příští
rok plánoval FK uspořádat na konci února
tradiční Ostatky. Aktuální vládní nařízení,
související s protikoronavirovými opatřeními, nás však donutila k tomu přehodnotit tento plán… Tato akce je opravdu extrémně organizačně náročná a díky této
nejisté době jsme se rozhodli nejít do rizika, že by se nám nemuselo podařit tuto
tradici plnohodnotně zajistit, či bychom
ji třeba nakonec byli nuceni zrušit těsně
před jejím začátkem. Je nám to všem moc
líto, protože jsme se na tuto akci všichni
moc těšili…
Pandemie koronaviru měla v předchozím období za následek úplné zastavení
naší činnosti. Kdo si chtěl od fotbalu odpočinout, měl k tomu ideální příležitost.
Byli však i tací, na jejichž činnost měla tato
pandemie pramalý vliv. Narážím na údržbu sportovního areálu a jeho okolí. Chci
samozřejmě vyzdvihnout činnost Vladimíra Konečného, který se o sportovní
areál v této složité době nepřetržitě staral
a poděkovat mu za to, že se o něj stará dodnes. Moc si toho vážíme!
Také mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří jsou stále nakloněni našemu
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FK a jakkoliv mu pomáhají v jeho existenci. Konkrétně děkuji zejména společnostem ZEPUS a DRUŽSTVO MORAVA.
Velký dík patří zástupcům a zastupitelům
Obce Pustiměř a všem pracovníkům OÚ.
Děkuji společnosti DREPOS. Poděkování
patří i ostatním podnikatelům, malým, či

větším, kteří nás také podporují. Děkuji
kolegům z výboru klubu za jejich činnost
pro klub. Obrovský dík patří trenérům,
kteří obětují fotbalu v našem klubu určitě
nejvíce času.
Na úplný závěr vám chci popřát klidné
vánoční svátky. Užijte si je podle vašich
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představ. Do nového roku 2022 prosím
přijměte přání všeho dobrého, zejména
pak hodně zdraví a životní pohody.
Děkuji za pozornost.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř

Družstvo mladší přípravky. Foto Milan Hošek.

Družstvo mladší přípravky. Foto Milan Hošek.

Momentka ze zápasu starší přípravky proti Drnovicím. Foto Andrea Holubová.

Starší přípravka v přípravném zápase proti Kroměříži. Foto Andrea Holubová.

Starší přípravka v přípravném zápase proti Kroměříži. Foto Andrea Holubová.

Starší přípravka v přípravném zápase proti Kroměříži. Foto Andrea Holubová.
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TJ PUSTIMĚŘ, z.s.
Z činnosti spolku

D

ůležitým článkem TJ spolku je
oddíl rekreačního cvičení mládeže, a to jak dívek, tak hochů.
Mládež se v tomto oddíle naučí základy všech sportů. Kondiční a posilové
cvičení, přeskoky přes nářadí, cvičení
na hrazdě, kruzích, šplh, míčové hry
a jiné. V jarních a podzimních měsících pořádají vyjížďky na kolech, koupání, branné závody.
Rekreační oddíl je hojně navštěvován mládeží a moc je to baví. Cvičitel
Miroslav Raclavský přesto rád přivítá
nové členy. Registrační poplatek činí
pouze 100,- Kč na školní rok, včetně
pojištění. Členové TJ spolku mnohokrát děkují cvičiteli Miroslavu Raclavskému za vzornou práci s mládeží.
Turistický oddíl pod TJ spolkem,
který spolupracuje a vypomáhá rekreačnímu oddílu, se také zapojuje
do jeho aktivit a podporuje je jak finančně, tak programově. Nelze opomenout pravidelné vycházky.
Turistický oddíl spolupracuje s dalšími oddíly v rámci okresu. Pořádáme
poznávací vycházky, zájezdy k termálním pramenům, do divadel a jiné aktivity. Vynikající výlet vláčkem z roku
1968 do Vizovic a okolí nadchl všechny zúčastněné.
Můžete se, občané, také zapojit. Informace podá paní Evženie Judasová.
Členové spolku mnohokrát děkují
vrcholovým lezcům sourozencům Cibulkovým za vynikající reprezentaci
na mezinárodním Mistrovství České
republiky 2021 v lezení na rychlost,

kde pro domovský oddíl dovezli nejlepší umístění ze všech účastníků, tři
zlaté a další ocenění. Starším lezcům
pod vedením Petra Spáčila, Kateřiny
Spáčilové a nového člena Michala
Šrámka, jenž vypomáhá tomuto družstvu, kterému se také moc daří. Škoda
jen, že se dost často ruší závody. Vřelé
díky!
Začátečníkům, nejmladšímu žactvu
se nestačíme divit, že se nebojí výšek
a jak rychle se učí. Pan Jan Kuchtíček
se i přes svůj věk poctivě věnuje právě
nejmladším, za což mu moc děkujeme.
Musíme se pochválit, že zájem dětí
je velký, ale trápí nás nedostatek trenérů.
Má-li někdo zkušenost s lezením
a zájem, rádi vás přivítáme a necháme vyškolit.
Každé úterý nabízíme veřejnosti
od 18 do 20 hodin možnost si zalézt
a prověřit si svoje možnosti.
Na měsíc listopad bylo naplánováno v oddíle charitativní odpoledne,
ale nemohli jsme ho z důvodů protiepidemických opatření uskutečnit.
Vánoční turnaj je také ohrožen, nebo
snad ne?
TJ, spolek vybudoval v roce 2020
další část stěny, kterou jsme nemohli slavnostně předvést veřejnosti,
což nás mrzí. Investice byla téměř
300 000 Kč. Slouží především mladším
lezcům a vrcholovému lezení na rychlost. Náš spolek si vše hradí ze svých
zdrojů.

Obec Pustiměř, TJ, spolek a dalších pět
členů navrhla studii na areál u fotbalového hřiště v roce 2019. Na pozemku, který náš TJ spolek v roce 2006
zdarma daroval obci, se prozatím vybudovaly kabiny, v letošním roce hrací prvky a sportovní se připravují.
Prozatím není vyprojektován celý
areál, jen nové fotbalové hřiště, ale
náš spolek si přeje dobudovat celý
areál, aby ho mohla využívat široká
veřejnost.
Bohužel, přání je jedna věc, ale jak
zastupitelstvo rozhodne, už nezáleží
na nás. Rádi bychom, aby se v Pustiměři obnovil oddíl lehké atletiky
– královny sportu. K tomu je potřeba vybudovat zázemí, se kterým je
počítáno ve studii, hlavně běžecký
ovál, ale i získat nadšence pro atletiku, a proto vyzýváme, vás občany,
k zapojení. Ovál by především sloužil školní mládeži, ale i občanům,
klubům a spolkům pro kvalitní běh.
A víceúčelové hřiště, s kterým se také
ve studii počítá, by mělo také využití.
K tomu je třeba přízeň Obce Pustiměř
a její finanční pomoc. Připomínáme,
že od osmdesátých let byly již vypracovány dva projekty, tento je třetí.
Věříme, že si občané zaslouží kvalitní
sportovní zázemí, které v Pustiměři chybí. Uvidíme, v jakém rozsahu
a za jakou dobu se zadaří areál vybudovat.
Za výbor TJ, spolek Evženie Judasová

3 zlaté pro Cibulkovy z Mistrovství ČR

V

neděli 17. října se v brněnském
lezeckém centru Hudy uskutečnilo mezinárodní Mistrovství České republiky 2021 v lezení
na rychlost. Pořadatelé se zasloužili
o velmi zdařilý průběh a rekordní
účast závodníků. V kategorii juniorek
s přehledem zvítězila úřadující česká
rekordmanka a reprezentantka Tereza

Cibulková, závodící za lezecký oddíl TJ
Pustiměř, která bezkonkurenčně vyhrála i kategorii ženy. Její bratr Šimon
Cibulka, také český reprezentant, byl
v kategorii mládež A první a mezi
muži vybojoval kvalitním časem 7.
příčku. Mladší sestra Anna měla v dětské kategorii U14 silnou konkurenci a,
i když dala v cvičném pokusu skvělý

čas, který by zajistil medaili, v ostrých
kolech se mu jen přiblížila a skončila
smolně na 4. místě. Skvělým výsledkem jsou v souhrnu 3 zlaté medaile,
které putují do domovského oddílu
v Pustiměři.
Dalibor Cibulka
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Oddíl zájmového lezení

O

ddíl zájmového lezení tvoří děti
od 5 do 12 roků a ten slouží
převážně ke zvládnutí základů
lezeckého sportu a v případě zájmu
pak k osobnímu zlepšování až k lezení závodnímu, které je bohužel situací
s pandemií „Covidu 19“ značně omezeno.
V období roku 2021 tvořilo základnu oddílu 15 dětí: Felix a Oskar Hanákovi, Tobiášek Karbáč, Zdeněk a Magda Říhovi, Ondra a Adam Zavřelovi,
Natálka Olejníková, Alenka Tomaštíková a 6 nových dětí: Zitulka Zavřelová, Honzík a Sebastián Krásných,
sourozenci Janečkovi a Štěpán Šiler. 4
děti oddíl opustily.
Sourozenci Říhovi se v polovině tréninkového období přestěhovali k otci
do Bruselu a Kajka a Anička Brlohovy
se díky účasti svého otce v zahraniční misi tréninku neúčastnily. Po jeho
návratu přešly do skupiny závodního
lezení k panu Spáčilovi.

Všichni se v rámci možností covidových opatření postupně dále seznamovali se základy našeho sportu
i s potřebnými pomůckami nutnými
k bezpečnému lezení. Bezpečnost
a její dodržování tu musí být vždy
na prvním místě a všechny děti, i ty
nejmenší se jí učí od začátku. Mladí
lezci, kteří se tomuto sportu věnují
déle, si procvičují a zdokonalují své
dovednosti a mnohdy i pomáhají
svým mladším kamarádům. Zájem
mladých adeptů lezení je tak velký,
že bylo nutno proškolit i jejich rodiče,
kteří rádi a úspěšně pomáhají svým
dětem při tréninku. Za tuto spolupráci jim děkujeme. Na druhou stranu se
sami seznamují s tímto krásným sportem a ověřují si jeho obtížnost. Navíc
poznávají své děti i z jiných stránek,
než je běžné doma či ve škole.
Nedílnou součástí výcviku je seznamování dětí se základními horolezeckými pomůckami. Ti malí je musí

Bezpečnostní přezky. Foto: Jan Kuchtíček.

nejprve umět rozpoznávat, ti starší
pak dokonale používat v praktickém
výcviku, hlavně při skalním lezení
v přírodě. Převazování a slaňování je
nedílnou součástí základního výcviku,
stejně jako jištění spolulezce, které je
nutnou přípravou pro bezpečné lezení ve skalních a horských oblastech.
Díky pandemii se trénink z větší části přesunul do otevřeného prostoru.
Natálka Olejníková se tak seznámila
s cvičnou skálou v Lažánkách u Blanska, „Kozel v Chřibech“ a Skalákem
v lezecké oblasti Českého Ráje. Sourozenci Zavřelovi trénovali na skalním
komplexu Budačina v oblasti Chřibů.
Sourozenci Krásných slézali skály dokonce i na dovolené. Ukázalo se, že
za pomoci rodičů si poradili i bez trenérského dozoru, a tak si „naživo“ ověřili zkušenosti, které v oddíle získali.
S uvolňováním protiepidemických
opatření se začal opět zvyšovat zájem
dětí o tento zajímavý a praktický adrenalinový sport. Vidíme to jako příznivý fakt v situaci, kdy se pohybová aktivita nové generace více či méně díky
novým technologiím snižuje.
Děkujeme Obci Pustiměř za přetrvávající podporu. V obci působíme už
asi 35 let a za tu dobu jsme snad již
pomohli proslavit Pustiměř mezi příznivci tohoto sportu i díky výkonům
našich svěřenců nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Jan Kuchtíček, trenér

Foto: Jan Kuchtíček.
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Další skupina oddílu, která se zaměřuje
na závodní činnost pod vedením Petra Spáčila, Kateřiny Spáčilové a Michala Šrámka

B

ohužel v dnešní době, kdy se
díky pandemii koronaviru mění
situace ze dne na den, nejsme
schopni řádně připravit děti na závody. Je to obrovská škoda, jelikož se
v letošním roce objevilo několik talentovaných dětí. Moderní sportovní
lezení se za pár let vyvinulo na takovou úroveň, že je zapotřebí pravidelně trénovat, a díky neustálým pauzám
nemůžeme našim dětem poskytnout
celoroční pravidelné tréninky. I přes to
se snažíme udělat pro náš oddíl první poslední, a tak jsme aspoň párkrát
do roka vyjeli do Brna nebo i do Zlína
na umělou stěnu.
Největším překvapením pro nás
byla v letošním roce Nikol Vítková,
která jde ve šlépějích své starší sestry,
naší nejlepší lezkyně Adriany Vítkové.
Nikol začínala se sportovním lezení
teprve před rokem, ale už teď můžeme s jistotou říct, že má kvality na to,
se zúčastnit závodů v lezení na obtížnost a být silnou konkurentkou.

Viktorie Kupčíková začínala rapidním způsobem zdokonalovat své
dovednosti v lezení, ale bohužel
skrz dvě zlomeniny, které si přivodila
na dovolené, si musela dát od tréninků na půl roku pauzu. Momentálně dokončuje léčebné rehabilitace
a můžeme se těšit na její rychlý návrat do sportovního lezení. Bohužel,
v době její rekonvalescence nechodila na tréninky ani její mladší sestra
Vanesa, která je také velmi nadějnou
lezkyní oddílu.
Za svou píli si zaslouží pochvalu
i Anna Brlohová, která neustále zdokonaluje svou techniku lezení. Nemohu ani opomenout bojovnost Aničky
a i její mladší sestry Karolíny. Velikou
zásluhu na jejich výborných výkonech na tréninkách si může připsat
jejich otec Radim Brloh.
Náš oddíl sportovního lezení má
ještě další 4 neaktivní začínající členy.
Budeme jim držet palce při zlepšování
svých dovedností a doufáme, že nás

třeba už příští rok budou reprezentovat na nějakých závodech.
Bohužel v půlce letošního roku náš
oddíl opustily sestry Plačkovy pod
vedením jejich mamky Aničky Plačkové (starší). Je to veliká ztráta pro náš
oddíl. Anička Plačková (mladší) byla
na vrcholu své lezecké kariéry, kdy dokázala každý trénink překonávat sama
sebe a za to má náš obrovský obdiv.
Dle posledních informací bude rodina
Plačkova předávat své nabité zkušenosti do jejich nově se zakládajícího
oddílu ve Znojmě. Doufáme, že se budeme potkávat na závodech a zdravě
si vzájemně konkurovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem rodičům, kteří se podílejí na plynulém provozu tréninků.
Za celý náš oddíl bychom vám rádi
popřáli hodně zdaru do nového roku
2022.
Kateřina Spáčilová, trenérka

Na fotografiích je zaznamenán trénink v Hangáru Brno, kterého se zúčastnila Adriana Vítková, Nikol Vítková, Anna Plačková, pod vedením Kateřiny Spáčilové a Michala Šrámka.

Adriana Vítková.

Anna Plačková.

Nikol Vítková.
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SDH Pustiměř
Z činnosti SDH Pustiměř

J

e tu prosinec a já mám opět tu možnost vás pozdravit a přiblížit vám
činnost našeho hasičského sboru
od prázdnin až do dnes. Už druhým rokem je doba velice zvláštní, ale my jsme
se snažili během méně omezeného letního období fungovat na plné pecky.
Prázdniny byly pro všechny aktivní členy hasičů velkým zápřahem. Po dlouhém
období kulturního půstu jsme se odvážili
ve spolupráci s Obcí a KK uspořádat 10.
července Letní noc. Akce byla nad očekávání zdařilá. Na počtu cca 650 návštěvníků bylo znát, že lidem společné setkávání
opravdu chybí. Pro léto 2022 je již vše zařízeno pro opakování, ba dokonce rozšíření
této skvělé zábavy. Během prázdnin jsme
se podíleli na promítání letních kin. Začátkem srpna jsme už v osvědčené sestavě pořádali příměstský tábor, na kterém
jsme měli letos opravdu rekordní účast.
Ovšem co bylo nejnáročnější kulturní akcí
tohoto roku, byl Pivní festival, při kterém
jsme se opravdu zapotili. A jelikož je tento článek, jak jistě na konci všichni zjistíte,
také článkem děkovacím, tak bych chtěla poděkovat všem členům i nečlenům
všech spolků i nespolků, kteří se na „Fesťáku“ podíleli: „Moc děkujeme. Bez vás by
to nešlo.“
První víkend v září měla proběhnout
již tradiční noční soutěž mladých hasičů.
Málo přihlášených družstev a nedostatek
tréninku v závislosti na covidových opatřeních nás ale donutilo tuto soutěž na poslední chvíli bohužel zrušit. Soutěžení si
naši mládežníci alespoň částečně užili
v říjnu na branném závodě. V říjnu nás neminulo školení vedoucích mládeže, které
V Adélce již po několikáté proběhlo pro
celý okres pod vedením ORM Vyškov. 17.
10. jsme v rámci celorepublikového projektu 72 hodin - pomáhám protože chci,
uspořádali Drakiádu, která opět jako většina letošních akcí měla rekordní účast.
Počasí bylo nádherné, ale vítr se nám
dlouho toulal někde po horách. Nakonec
však přece přiletěl, a když se mezi bezmála čtyřiceti draky začala prohánět letadla z místního letiště, měli jsme opravdu
strach, aby se nám nezamotala a nepotrhala nám naše lanka. Musím zde poděkovat rodině Adamcové, která jako jediná si
dala tu práci a přišla s krásným ručně vy-

robeným drakem Karlem, kterému se ale
do vzduchu moc nechtělo.
Za týden po drakiádě naši mužští zástupci objížděli Pustiměř a vybírali po domech připravené staré železo a elektroodpad, opět pod záštitou celorepublikové
soutěže – Recyklujeme s hasiči. Všem zapojeným domácnostem tímto děkujeme
za přínos a doufáme, že příště bude opět,
co sbírat. Elektroodpad je možné během
roku odevzdat ve sběrném dvoře Obce
Pustiměř, odkud jej při naplnění kapacit nechá SDH odvést. I takto odevzdaný
elektroodpad se počítá do již zmíněné celoroční soutěže. Nemalé díky patří chlapcům z obecního sběrného dvora, bez jejichž pomoci bychom se do této soutěže
zapojili pouze s mizivými výsledky.
Během listopadu a prosince měly ještě
proběhnout akce tipu: vánoční jarmark,
čertohrátky, vánoční setkání 24. 12., Silvestrovský ohňostroj, bohužel jsme byli
nuceni tyto akce v rámci vládních opatření, tak jako většina pořadatelů v ČR zrušit.
Doufejme, že příští rok bude situace již
pod kontrolou a budeme si moci vánoční
čas užít i se všemi kulturními podniky.
Ale abych se zde nevěnovala pouze
kulturním akcím. Musím také zmínit proměny hasičské zbrojnice, které neustále za podpory Obce Pustiměř probíhají
a plánují se další a další. Ne nadarmo
jsme DOBROVOLNÝ sbor a dobrovolně
trávíme společně nemálo svého volného času údržbou a přeměnou hasičárny.
Po krásných nově zrekonstruovaných
dvou klubovnách
jsme
vybourali
a vystěhovali prostory skladů a šaten, v nichž vzniká
nová, větší šatna
pro zásahovou jednotku. Renovujeme
nově
uvolněnou
místnost v horním
patře. Opravili jsme
kotelnu, aby vyhovovala novým kolaudačním podmínkám. Máme v plánu
i mnoho dodělávek
venkovního areálu.
Některé práce nám

sice trvají trošku déle než firmě, která by
byla najata. Zato do každého kousku práce, kterou tady odvedeme dáváme kus
sebe a o to víc nás těší, když se dílo daří.
Moc a moc tímto děkujeme Obci, která
nám tento postup umožňuje, a doufáme,
že nezklameme důvěru v nás vloženou.
A na závěr děkuji všem mladým i starým, kteří se celoročně starají a přikládají
ruku k dílu. Ať už jde o vedení dětí v kroužku, pořádání kulturních akcí, údržbu aut či
hasičské techniky, stavební a opravářské
práce, které jsou u nás potřeba neustále,
anebo jen úklid hasičských prostor. Děkuji také všem našim polovičkám, které
s námi mají tu trpělivost, když nejsme
neustále doma, ba naopak jsou mnohokrát nápomocni. A v neposlední řadě ještě jednou děkuji Obci, za nejen finanční
podporu.
V letošním roce jsou Vánoční svátky,
stejně jako loni, poznamenány nepříznivou covidovou situací. Užijme si proto
letošní Vánoce doma s rodinou, nebo jen
sami se sebou. Hoďme chvíli problémy
okolního světa za hlavu, uvařme si voňavý
čaj, zapalme svíčku, pusťme koledy, otevřme svá srdce a nasajme tu atmosféru
andělské lásky a pohody. Vždyť té je kolem nás tak málo. Přeji vám všem krásné
prožití těchto svátečních dnů a hlavně,
mějte pevné zdraví.
Zuzana Štroblíková,
vedoucí mládeže SDH Pustiměř

Sběr železa
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SPORTOVNÍ TÝMY SDH PUSTIMĚŘ

V

letošním roce byly opět o své
tréninky a soutěže připraveni
mladí hasiči. Vládní opatření
nedovolila trénovat a konat soutěže
od začátku roku až do konce května.
Hned, jak to bylo možné, se Okresnímu sdružení hasičů ve Vyškově povedlo během týdne připravit okresní soutěž pro mladé hasiče, která se
konala u nás v Pustiměři. Soutěž byla
upravena tak, že byl nastavený časový harmonogram, podle kterého měli

D

orostenci měli větší možnost
objíždět závody než mladší
žáci, a to díky volnějším opatřením. Už v prvním polovině roku se
naši dorostenci zúčastnili prvního závodů VCOV v Hlubočanech a druhou
polovinu roku odstartovali závody
v Habrovanech. Náš starší dorostenec Ondřej Sedlák se v postupových
kolech dostal až na MČR. Po závodech

Mladí hasiči
přihlášené sbory dorazit. Byl to jediný
způsob, jak omezit počet osob na jednom místě. Letos nebyly naplánované
žádné uzlovací ligy, a proto jsme se vydali na poslední závody v tomto roce.
Branný závod pro mladé hasiče proběhl 16. 10. 2021 v Kozlanech, jehož
se zúčastnili také naši mladší žáci. Byl
to pro mě jediný závod v roce 2021.
Mladší žáci vyběhli jako jedna hlídka
a obsadili 8. místo. Štafetu požárních
dvojic doběhli s časem 108,22s. Star-

ší žáci postavili dvě hlídky, ale štafetu
požárních dvojic odběhla jen jedna
s časem 72:11s. Jedna hlídka obsadila
20. místo a druhá s velikým překvapením místo 1. Celý branný závod absolvovali bez chyby, kromě střelby ze
vzduchovky, v níž se zjistilo, že jedna
ze vzduchovek byla vadná.
Od září každý pátek trénujeme
a připravujeme se na rok 2022, kde
snad budou mít mladí hasiči více prostoru ukázat, co umí.

Dorost
v Radslavicích se konalo okresní kolo,
ze kterého se naše dorostenky dostali až na MČR. Bylo to podruhé za rok
2021, kdy jsme se dostali na takovou
prestižní soutěž.
Během roku jsme navštívili celkově 24 závodů. Jednalo se o klasické
útoky, 100m s překážkami v krajských
a republikových soutěžích. Soutěžili jsme na Velké ceně Okresu Vyškov,

Jakmile to epidemická situace dovolila, mali hasiči začali trénovat. Foto Anna Hrozová.

Velké ceně Prostějovska, v olomoucké
noční lize, krajském kole a na mistrovství České Republiky. Mnoho závodů
jsme absolvovali spolu s SDH Topolany. Naši muži s nimi tvoří jedno družstvo a povedlo se jim dostat na 2. místo ve VCOV.
Michal Vrba, trenér

Nácvik uzlování. Foto: Anna Hrozová.
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Fotogalerie ze soutěží

Neustále pod trenérkým dohledem.

Poslední porada.

Rychle připojit. Foto Michla Vrba.

Vpřed

Děvčata fandila svému trenérovi. Foto Michal Vrba.

Děvčata fandila svému trenérovi - detail ponožky. Foto Michal Vrba.

41

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 2

Prosinec 2021

42

A rychle vpřed.

Přesně na terč.

Přesně nachystat.

Vítězství je naše. Foto Michla Vrba.

Krajské vítězství se musí oslavit - ve vodě i s trenérem.

Ondra Sedlák si v Zábřehu doběhl pro 6. místo v celorepublikové soutěži
v hasičském sportu 6. 7. 2021. Foto: Michal Vrba.
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Příměstský tábor SDH Pustiměř

V

e dnech 2. - 6. 8. 2021 opět pořádalo
SDH Pustiměř příměstský tábor, který oproti minulým rokům, byl snad
ještě žádanější a očekávanější. Do poslední chvíle před prázdninami jsme nikdo
nevěděl, zda se během prázdnin budeme
moci vůbec věnovat dětem, a tak pomoci ulevit aspoň na týden vytíženým rodičům, kteří v závislosti na covidové situaci
prvního pololetí opravdu padali takříkajíc
na hubu.
První den tábora už tradičně patří seznamování, dělení do družstev a následně výrobě triček, která jsme letos zvolili
v červené barvě, s motivem – překvapivě
– hasičského Soptíka. 43 dětí jsme rozdě-

Středeční den již několikátým rokem patří
celodennímu výletu, jehož cíl jsme letos
stále ne a ne kvůli covidovému stavu vybrat. Nakonec po několikátém společném
hlasování jsme se vydali do brněnského
zábavného Bruna. Zprvu jsme se báli, aby
děti udýchali radovánky v rouškách, které
byly nařízeny. Nakonec jsme ale zjistili, že
nic není tak horké, jak se zprvu zdá. Děti
si užily vnitřní prolézačky, trampolíny,
tunely, lanovky. Venku jsme se pak nemohli odtrhnout od vodních atrakcí, které jsou pro děti odpradávna magnetem.
Tímto bych ráda poděkovala mamince
a tatínkovi Drbalovým, kteří se rozhodli
jet s námi a vzít si pod ochranu naše nej-

Bude stezka odvahy nebo nebude.

lili do družstev, každé z nich dostalo jinou
barvu kšiltovky a svoji šablonu na tričko, aby se nám vedoucím lépe družstva
rozlišovala. Seznamování jsme tedy měli
za sebou a mohli jsme se směle pustit
do táborového programu. Celý týden děti
sbíraly mince a následně body za různé
disciplíny, zápolili mezi sebou jak jednotlivci, tak družstva.
V úterý jsme se rozhodli vyzkoušet
naši dětskou populaci z branné výchovy
při šipkované na procházce k Melickému
hradu, kde jsme si poslechli zajímavosti
ze středověku od paní Hrozové, která je
již našim inventárním pomocníkem nejen
při příměstském táboře. Odpoledne, protože krásné počasí nám přálo a srpnové
sluníčko přímo vybízelo k vodním radovánkám, jsme si místo bazénu napustili
hasičskou káď a balónková bitva mohla
začít. Skvěle se v takových chvílích vyřádí jak děti, tak i přítomní dospěláci, kteří
mnohdy zapomínají, jak důležité je si hrát.

ho nenapadlo, že mokré dřevo prostě nehoří, a tak chvíli trvalo sehnat suché. Vše
se ale podařilo a odměnili jsme se lahodnými, někdy dost černými, špekáčky. Mezi
tím přestalo pršet, a tak se vedoucí rozhodli vzít děti na malou noční procházku
tichým Pustiměřem. Nakonec se vydali až
ke studánce, kde vlastně proběhla taková menší neplánovaná hromadná stezka
odvahy. Po návratu jsme si ještě pustili to
naše osvědčené domácí kino, u kterého
jsme všichni sladce usnuli. To byl náročný,
ale krásný den.
No, a páteční ráno, zahájené společnou
snídaní při slunečních paprscích, slibovalo krásný den. Hned po jídle jsme zjistili,

Cestou na Melický hrad děti plnily úkoly.

menší členy tábora, kterým bylo pouhých
5roků. Domů jsme odjížděli maximálně
vyčerpaní, někteří mokří, ale šťastní, že
jsme si výlet tak užili.
Na čtvrtek jsme se všichni obzvláště těšili. Tento den nás vždy čeká noc v hasičárně, kterou si zpestřujeme stezkou odvahy,
ohněm a táborovými písničkami, které
nám letos přišla zahrát na kytaru paní učitelka Trefilíková. Bohužel, jako naschvál
nám celý den propršel. My jsme si ho však
nenechali zkazit a i přes deštivé počasí
jsme si zaběhali, zasoutěžili a po obědě
jsme v garáži rozložili karimatky, natáhli plátno, postavili repráky a podívali se
na pohádku v menším domácím kinu.
Navečer jsme se sešli natěšení k večernímu programu. Stále pršelo a my už jsme
věděli, že plánovaná trasa stezky odvahy
místním lesem nebude možná. Připravili
jsme vše na nocleh, což je nyní v zrekonstruovaných klubovnách pohádka, a jali
jsme se zakládat oheň. Bohužel nás niko-

že na nás čeká ještě jedno malé překvapení letošního tábora. Po desáté hodině
k nám zavítala Anička Dorazilová se svými koňmi a popovídala nám, co obnáší
chov takových krásných zvířat. My jsme
se všichni přímo třepali na projížďku v kočáře i na koňském hřbetě, kterou jsme
měli slíbenou hned po zajímavém povídání. Koníci byli moc hodní, i když nás
bylo kolem nich jako supů a každý si chtěl
pohladit jejich sametovou srst a projet se.
Anička i její koníci s námi měli moc velkou
trpělivost, za což jí i její dceři, také Aničce,
upřímně děkujeme. Páteční odpoledne
jsme vyhodnotili celotáborovou soutěž
a předali si dárečky, kterých není nikdy
dost. Tím však náš táborový program neskončil. Večer jsme se za hasičkou sešli
ještě jednou, tentokrát i s rodiči a kamarády. Přišli jsme se podívat na letní kino,
které při příležitosti ukončení našeho
tábora promítalo nový český film Gump,
pes který naučil lidi žít.

číslo 2
Během celého týdne dohlíželi na náš
stravovací a pitný režim již osvědčení svačináři: pan Honza Pospíšil a paní Anička
Hrozová. Děkujeme – neumřeli jsme díky
vám hlady.

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
Tábor jsme si letos opět užili, i když jsme
jako každý rok nestihli vše, co jsme si připravili. Už teď se těšíme na to, co si vymyslíme příští rok.
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Zuzana Štroblíková, Lukáš Blažek, Filip
Štolfa, Pája Michálková, Leonka Strouhalová, Verča Pospíšilová,
Markétka Knapová – vedoucí příměstského tábora.

A balónková bitva mohla začít. Foto Zuzana Štroblíková.

Budeme nejrychlejší. Foto Zuzana Štroblíková.

Ve vodě bylo nejlíp - zábavné centrum Bruno. Foto Zuzana Štroblíková.

Zuzanka byla neustále ve střehu. Foto Archiv Zuzany Štroblíkové.
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Děti soutěžily ve spoustě her.

Herní prvky přinesly dětem příjemné osvěžení stejně jako voda ze studánky.

Chvilka odpočinku na Melicícj hradě. Foto Zuzana Štroblíková.

Na melickém hradě se skrýval poklad.

Nejprve se všichni seznámili.

Občerstvení po náročném výstupu přišlo vhod. Foto Zuzana Štroblíková.
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Ranní rozcvička

Svět je nejkrásnější ze hřbetu koně.

Uvnitř na nás čekala spousta her. Foto Zuzana Štroblíková.

V pondělí jsme malovali na trička hasičské motivy. Foto Zuzana Štroblíková.

Z lanového tunelu byl dobrý přehled. Foto Zuzana Štroblíková.

Zastávka u studánky cestou na melický hrad.
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Zásahová jednotka

K

dyž se ohlédnu zpět a zhodnotím
letošní rok očima velitele Zásahové
jednotky SDH Pustiměř, musím říct,
že jsem na lidi, kteří do hasičského poslání dávají své srdce a zápal, právem pyšný, a vím, že se na ně mohu spolehnout.
V tomto roce se naše jednotka mohla
opravdu ukázat a dát lidem z naší obce
jasný signál, že jsme tu proto, abychom
jim pomáhali, když jsou v nouzi. Letošní
výjezdy k zásahům byly opravdu rozmanité, například pohroma, kterou museli pocítit snad všichni, když se pouhých 70 km
od Pustiměře objevilo tornádo, a i my zde
jsme museli vyjíždět k následkům, které
způsobilo i v naší vesnici. Další zajímavý
výjezd byl k rodině, ke které se zatoulala
liška a uvízla ve vypuštěném jezírku. Hasiči ji úspěšně vytáhli ven a pustili zpět
do lesa. Nebo když jsme museli pokácet
dva vysoké stromy, nebezpečně nakloněné nad silnicí u Zelené hory a při tom řídit
dopravu.
Celkový počet letošních výjezdů je 14.
Zasahovali jsme mnohdy i 2x během jedné noci. Právem hrdý jsem i na naše dva
nové, mladé členy jednotky, Filipa Štolfu
a Lukáše Blažka, kteří, ač nejsou ještě tak

perfektně zaškolení,
dokázali své kvality
uplatnit v napjatých
situacích, a tím si zasloužili právoplatné
místo v jednotce. Já
se tak mohu osobně se za ně zaručit.
Jejich zápal pro sbor
a jednotku je úctyhodný, protože byli
na všech výjezdech
v tomto roce.
V průběhu roku
jsme se i aktivně podíleli na opravách
hasičské
zbrojnice, především však
na rekonstrukci šatZastávka u studánky cestou na melický hrad.
ny pro jednotku,
a díky tomu jsme ze dvou malých, těs- a dobré zázemí, kam se budou rádi vraných a zašlých místností, udělali velkou, cet. A když oblečeni v mundůru, sednou
prostornou šatnu pro 17 lidí, která může do zásahového auta pod modré majáky
být dominantou hasičské zbrojnice, pro- mezi své přátele, musí ve svém nitru cítit,
tože, ač se na to často zapomíná, hasičský že dělají záslužnou činnost, která nezůstásbor v obci je hlavně o jednotce a její ak- vá opomíjená.
ceschopnosti, takže je na místě, aby čleMarek Vidlář, velitel zásahové jednotky
nové zásahové jednotky měli kvalitní

Emeritní starosta naší obce Antonín
Šmehlík oslavil 80. narozeniny

V

ýznamného životního jubilea 80. let
se v den letošního státního svátku
28. října dožil bývalý starosta naší
obce PhDr. Antonín Šmehlík. V čele Pusti-

měře stál v letech 2002 až 2006, v období
1998-2002 a 2010-2014 byl členem rady
obce a v období 2006-2010 zastupitelem
obce. Jubilantovi děkujeme za dlouho-

Starosta gratuluje starostovi. Foto: Dagmar Přikrylová.

dobou práci pro naši obec a za všechny
občany mu přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, radosti, rodinné pohody a spokojenosti.
Vlastimil Smékal, starosta

Společné foto pracovníků úřadu s oslavencem. Foto: Dagmar Přikrylová.
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PAVOUČCI PUSTIMĚŘ 2021

O

d roku 2017 pracuje v naší
obci nový samostatný spolek
zaměřený na sportovní lezení,
především z řad dětí a mládeže, s názvem SPOLEK PUSTIMĚŘSKÝCH LEZCŮ – PAVOUČCI z. s. I přes poměrně
krátkou dobu své existence již dosáhl celou řadu úspěchů a prokázal, že
nově zvolená cesta je naprosto správná. Navíc našel skvělé zázemí a domácí prostředí v lezeckém centru HUDY
Brno, za což mu patří obrovské poděkování.
I přesto, že hlavní náplní oddílu je
závodní lezení na umělých stěnách,
našli jsme si v rámci tréninku čas
i na lezení ve skalních oblastech a to
především v Moravském krasu. Všechny tyto skalní aktivity se mimořádně
podařily a výrazně přispěly k získání
nových dovedností a cenných zkušeností. V závodních aktivitách nejvyšším příčkám jednoznačně kraluje
závodnice s nejvýraznějším výkonnostním progresem – Jolana ADÁMKOVÁ. Ta si spolu se svým trenérem
stanovila pro letošní sezónu dva náročné cíle. V první řadě je to vítězství
v seriálu CT Cupu 2021 v kategorii
U14. Druhým, podstatně náročnějším
cílem je prosadit se na stupně vítězů
jak v celkovém hodnocení českého
poháru mládeže U14, tak i na vrcholu
celé letošní sezony, a to na Mistrovství
ČR mládeže. A již první závody naznačily, že tyto plány a cíle jsou naprosto
reálné. Vlastní sezonu zahájila Jolana úvodním závodem CT Cupu, který proběhl na lezecké stěně KOMEC
v Brně. Zde si hned na úvod vybrala
kopec smůly, neboť po dvou suverénně přelezených cestách ve třetí
nechtěla riskovat extrémně dlouhý
krok na závěr, a tak dlouho vymýšlela
správnou variantu, až jí vypršel časový limit. Bylo z toho trochu smutku,
ale konečné 3 místo se stalo solidním
odrazovým můstkem do zbytku sezony.
Prvním dílem zahájil i prestižní český pohár mládeže U14, a to na zbrusu
nové lezecké stěně v Praze – Letňanech. V něm Jolana excelentně zalezla obě kvalifikační cesty a z děleného
druhého místa postoupila do finále.
Tam sice, po drobném zaváhání, tuto
skvělou pozici neuhájila, ale výsled-
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ným čtvrtým místem potvrdila příslušnost k absolutní špičce.
Po týdenní přestávce
jsme se znovu vraceli
do PRAHY, a to na mezinárodní závod mládeže PRAGUE COLOR
CLIMBING
FESTIVAL,
který proběhl na stěně
lezeckého centra PRAHA – Smíchov. Na tomto
jednom z vrcholů sezony Jolana bezezbytku
zúročila svoji skvělou
výkonnost a po dvou
topovaných
cestách
a jasně zalezených pár
chytů od konce obsadila
suverénním způsobem
2. místo a znovu potvrdila, jak obrovským je
talentem.
Po prázdninové přestávce pokračoval druhým dílem seriál českéJolana v povětrné plotně na Kružberku. Foto: Soukromý
ho poháru mládeže U14
archiv Jiřího Sedláčka.
závodem v Olomouci.
Zdejší stěna nepatří mezi Jolaniny a vzhledem k tomu, že žádná ze souoblíbené a většinou se jí zde nedaří. peřek nedokázala její výkon zopakoA nic nenasvědčovalo tomu, že letos vat, stala se Jolana jednoznačnou víby tomu mělo být jinak. První cestu tězkou tohoto závodu. Navíc se tímto
sice dokázala topovat, ve druhé do- vítězstvím vyhoupla i do čela průběžlezla také poměrně vysoko, ale do Fi- ného pořadí. Absolutním vrcholem
nále postupovala až jako čtvrtá, s čímž letošní sezony bylo mezinárodní mistrozhodně nebyla spokojena. Ve finále rovství ČR, které se uskutečnilo 16. 10.
situovaného do nejpřevislejší části 2021 na stěně HUDY v Brně. V tomto
stěny, však Jolana ukázala, jak veliká závodě Jolana znovu jednoznačně
je to bojovnice. Od samého úvodu prokázala, že patří do té nejvyšší špičstupňovala svůj soustředěný výkon, ky. Již v semifinále předváděla výborkrok za krokem stoupala strmou né výkony a suverénním způsobem
stěnou a zastavil ji až závěrečný tra- postoupila z druhého místa do odverz těsně pod vrcholem. Odměnou poledního finále. V něm pak znovu
za tento vyzrálý a bezchybný výkon a znovu dokazovala, jak skvěle přijí bylo vytoužené umístění na stupni pravená a vyzrálá již je to závodnice.
vítězů, a to na 3. místě. Tímto výsled- Za svůj bezchybný a nesmírně bojovkem se Jolana probojovala na prů- ný výkon si vysloužila potlesk diváků
běžné 2. místo v celkovém hodnocení a znovu se dokázala dostat na stupně
a vykročila za naplněním jednoho ze vítězů, tentokrát na 3. místo. Nebýt
nepatrného zaváhání ve střední pasásvých letošních cílů.
Druhým podnikem pokračoval i CT ži, mohla pomýšlet ještě o něco výš.
Dne 20. 11. 2021 proběhl v ChocCup mládeže, a to závodem na venkovní stěně TENDON blok v Ostravě. ni závěrečný podnik seriálu CT Cup
Zde se Jolaně naopak vždy daří a ne- pro letošní sezonu. Na tento závod
jinak tomu bylo i letos. Jako jediná přijela Jolana s jednoznačným cílem
závodnice dokázala dolézt všech zvítězit a zajistit si tak celkové prvenpět kvalifikačních cest až do konce ství v hodnocení seriálu. A toto svoje

číslo 2
předsevzetí bezezbytku naplnila. Obě
semifinálové cesty jednoznačně opanovala a s jistotou je jako jediná „topovala“. Ve finále dokázala svůj výkon
ještě vystupňovat a nad její síly byl až
předposlední, extrémně dynamický
krok, těsně pod vrcholem. Vzhledem
k tomu, že na její výkon, nedokázala
žádná ze soupeřek najít odpověď, odvezla si Jolana z Chocně zasloužené 1.
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místo a zvítězila suverénně i v celkovém hodnocení seriálu.
Závěrečná tečka za letošní sezonou
nás čeká 27. 11. 2021 v Jeseníku, kde
na zdejší stěně proběhne Finálový závod Českého poháru mládeže U-14,
do kterého půjde Jolana určitě s těmi
nejvyššími ambicemi.
Na úplný závěr se sluší vyslovit velké poděkování provozovateli a celé-

Jolana na stupních vítězů pri mistrovství ČR v Brně. Foto: Soukromý archiv J. Sedláčka.

Chov králíků 2021

D

alší chovatelská sezóna je
za námi a já bych vás rád seznámil s fungováním našeho spolku. Na jaře jsme v naší obci uspořádali
sběr nepotřebného železa, který nám
pomáhá s financováním našich aktivit. Děkujeme, že nás i touto cestou
občané podporují. Jako obvykle jsme
i letos o prázdninách uspořádali stolní bodování s výstavou. Ohodnoceno
bylo 32 králíků místních chovatelů.
Dva králíci nebyli klasifikováni kvůli
některým nedostatkům a tři jedinci
byli vybráni jako nejlepší králici výstavy. Nejlepšího ohodnocení 95,5 bodů
dosáhl František Petržela s Novozélandským červeným králíkem. Druhého nejlepšího výsledku dosáhl s 95,0
body Matěj Zbořil s plemenem Stříbřitý černý a třetí místo obsadil s 95,0
body Roman Zbořil a jeho králík plemene Velký světlý stříbřitý. Letošní
odměnou pro nejlepší chovatele bylo
krmivo. Počasí nám přálo a jsme rádi,
že se návštěvníkům akce líbila.
Letošní rok byl pro vystavování zvířat přívětivější než ten minulý, moh-
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mu týmu brněnské stěny HUDY především za možnost pravidelnému
a systematickému výcviku navzdory
různým pandemickým restrikcím
a za jejich pochopení a vstřícnost,
s jakou nám dokázali vytvořit ideální
tréninkové podmínky.
Jiří Sedláček, trenér

Jolana s trenérem. Foto: Soukromý archiv Jiřího Sedláčka.

li jsme se proto účastnit více výstav. králíky. Jiří Školař s Romanem ZboV září jsme náš spolek reprezentova- řilem ve Vyškově získali čestné ceny.
li na okresní výstavě v Křenovicích, V listopadu se konala výstava ve Slavna které získal Roman Zbořil pohár kově u Brna, kde pohár na svou koza nejlepšího samce výstavy a Matěj lekci králíků Stříbřitých černých získal
Zbořil si odvezl pohár za nejlepší ko- Matěj Zbořil. Poslední letošní soutěží
lekci výstavy a druhou nejlepší samici by v prosinci měla být krajská výstava
výstavy. Ve stejném měsíci se usku- v Brně. Doufejme, že se situace netečnila celostátní
výstava mladých
králíků,
mladé
drůbeže a výletků
holubů v Přerově,
kde Matěj Zbořil
získal mezi mladými chovateli titul mistr ČR v plemenu
Stříbřitý
černý. V říjnu byla
pořádána okresní
výstava ve Vyškově, kde David
Petržela obdržel
pohár za nejlepší
kolekci celé výstavy s NovozélandChovatelé sbírali staré železo. Foto: Anna Hrozová.
skými červenými

číslo 2
zhorší a výstava se uskuteční, protože i tady máme v plánu prezentovat
naše chovy.
Jménem celé organizace chci poděkovat všem členům za uspořádání
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výstavy a za reprezentaci našich chovů na všech výstavách. V neposlední
řadě jim patří gratulace k dosaženým
výsledkům. Velké díky patří i obci Pustiměř za podporu našich aktivit.

Hodnocení králíků a výstava v Pustiměři. Foto: David Petržela.
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Chovatelé přejí občanům Pustiměře
hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2022.
Chovu zdar!
Za ZO Pustiměř David Petržela

Vyhlášení výsledků na výstavě v Pustiměři (zleva: Vlastimil Smékal – starosta
obce, František Petržela – první místo, Miroslav Lamkaš – předseda ZO Pustiměř, Matěj Zbořil – druhé místo, Roman Zbořil – třetí místo, František Vlček –
předseda svazu chovatelů okresu Vyškov, David Chalupa – posuzovatel králíků).
Foto: David Petržela.

Český svaz včelařů z.s., základní organizace

V

yškovský včelařský spolek patří
mezi nejstarší včelařské spolky na Moravě. Historie našeho
spolku sahá až do roku 1897, kdy byl
27. prosince téhož roku ustanoven
první včelařský výbor. Spolek tehdy
sdružoval 32 členů. K 1. 9. 2020 měl
náš spolek: 124 členů, 1 včelařský
kroužek mládeže, 156 včelařských
stanovišť, 1001 včelstev u svých členů. Nyní Český svaz včelařů z.s., základní organizace Vyškov má sídlo
na Nádražní 451/24, 682 01 Vyškov,
IČO: 65765974 a doručovací adresu:
Zelená Hora 145, 683 21 Zelená Hora.
Stejně jako činnost ostatních organizací i ČSV,z.s. ZO Vyškov neustále
provázejí komplikace spojené s měnícími se karanténními opatřeními.
Projevují se i v době uvolnění, protože je obtížné v situaci snah naplnění
plánů všemi organizacemi, jejichž
uskutečňování muselo být přerušeno,
z důvodu časové tísně způsobené nakumulováním požadavků na termíny
pořádaných akcí.
Na poslední členské schůzi konané na začátku roku 2020 odstoupilo
dlouholeté vedení organizace a byli
zvoleni noví členové výboru, kteří
mezi sebou na výborové schůzi zvo-

lili vedení organizace: předsedou je byla dotační podpora – tiskopisy byly
Ing. Ivo Peloušek, místopředsedou k dispozici tradičně v příloze časopiLukáš Hrda, jednatelem Ing. Štefan su Včelařství č.8/2021, na webových
Ondák, zdravotním referentem Mi- stránkách ČSV (https://www.vcelarstlan Topor, předseda OV ČSV, členkou vi.cz/dotace/) a SZIF (www.szif.cz/cs/
výboru Ing. Iveta Vašková, CSc a po- nd-dotacni-programy-1d) a pomoc
kladní Zuzana Schutcová. Důvěrníky při Hlášení o stavu včelstev.
jsou Jan Alán, Radek Kvasnica, Lukáš Hrda, Jiří Novotný,
Ing. Štefan Ondák, Ing. Ivo
Peloušek, Milan Topor, Vladimír Uhlíř, Ing. Iveta Vašková, CSc, Ing. Marie Vojtková
a Jan Výmola.
Činnost organizace byla
z důvodu opatření Covid-19
omezena na základní administrativní věci zabezpečující chod organizace a péči
o zdravotní stav včelstev.
Výbor vyškovské organizace
včelařů po celou dobu poskytoval svým členům potřebné informace a zajišťoval vše nutné pro celoroční
péči o včelky.
Komunikace se ve větší
míře přesunula na internet.
Ostatní kontakt obětavě
zprostředkovávali důvěrníLetos květiny kvetly ještě pozdě na podzim. Foto: Anna Hrozová.
ci. Jedním z hlavních bodů

číslo 2
Na základě rozhodnutí
výborové
schůze ze 28. 6. 2021 se jednatel Štefan Ondák spolu s Yvetou Vaškovou,
pokusili pro včelaře a jejich rodinné
příslušníky zajistit návštěvu výrobny
medoviny na farmě pana Hromčíka,
ale majitel firmy jim sdělil, že jeho
výrobna je v současné době v rekonstrukci a momentálně nemá prostory
pro exkurze. Snažili se oslovit i další
subjekty, ale bezvýsledně.
Odhlasována byla i spolupráce naší
základní organizace s ČSCH Vyškov
při pořádání „Okresní výstavy chovatelů“ ve dnech 14. – 15. 10. 2021, již,
bohužel, nemohli navštívit z důvodu
epidemických rizik covid- 19 žáci základních škol.
Komplikace provázely i činnost
včelařského kroužku.
Karanténní
opatření, která více či méně paralyzovala život v také v naší republice, podstatně ztížila i práci vedoucího včelařského kroužku Štefana Ondáka, jenž
v minulých letech přivedl své svěřence v soutěži Zlatá včela až na stupně
vítězů.
Díky tomu, že většina práce kolem
včel probíhá venku, omezovala epidemická opatření Covid-19 zpočátku
činnost včelařského kroužku méně.
Bohužel, čím déle byly děti doma
na on-line výuce, tím méně navštěvovaly svoje úly na stanovištích SVČ Maják Vyškov: 4 včelstva jsou v současné době přestěhována na Brněnskou
z důvodu opravy střechy na balkóně),
Brněnská (statek): 4 včelstva a v Opatovicích v lomu, kde je 7 včelstev, až
nakonec Štefan Ondák zůstal na práci kolem včel sám, bez dětí. Naštěstí
mu začali pomáhat dospělí včelaři,
kteří měli zájem získat další informace a zkušenosti od dlouholetého včelaře s pedagogickou praxí, důležité
pro péči o svoje vlastní úly. Všechna
včelstva byla tedy ošetřována podle
potřeb a zákonitostí vývoje osazenstev úlů v po sově jdoucích obdobích
v průběhu celého roku.
Po uvolnění opatření Covid-19 a zahájení nového školního roku vedoucí
kroužku Štefan Ondák předpokládal,
že se vše vrátí do starých kolejí, ale
opak byl pravdou. Děti ztratily zájem
o některé kroužky a přestaly navštěvovat i včelařská stanoviště. Vzhledem k této skutečnosti hledal další
možnosti „záchrany kroužku“. Navrhl
možnost, že by kroužek mohl fungovat i při základních školách. Tato sku-
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tečnost
zaujala
jako prvního ředitele školy ZŠ Morávkova Zdeňka
Šlapala. Snad by
se tak i do kroužku mladých včelařů mohly postupně děti vrátit
natrvalo. V současné době má
kroužek 8 členů,
za které byly SVČ
Maják zaplaceny
příspěvky.
Na
výroční
členské
schůzi
Teď, v sychravém počasí vylétají jen průzkumnice. Foto: Anna Hrozová.
včelařů, která byla
z důvodu opatření
Covid-19 svolána
mimo termín „Plánu činnosti na rok
2021“
výborem
ZO dle stanov
ČSV, z.s. na 23. října 2021 do hotelu
Dukla, bylo přítomno 53 členů,
co je více než 1/4
členů a členská
schůze byla usnášeníschopná.
Úvodem byla
minutou
ticha
uctěna památka
členů organizace
zesnulých v roce Po dlouhé karanténní době jsme se sešli na výroční členské schůzi včelařů. Foto: Anna Hrozová.
2021.
Po té předseda př. Peloušek zhod- ského soudu v Praze o změně zápisu
notil včelařský rok 2020, př. Ondák do spolkového rejstříku, aby ho přepřednesl zprávu jednatele a vedou- svědčil, že informace, která byla něcího kroužku mladých včelařů, př. jakou dobu na internetových stránSchutzová o hospodaření a př. Vojt- kách, že byla zvolena účetní místo
ková zprávu kontrolní komise za rok pokladní, se stala omylem a volba
proběhla v pořádku. Přítele Matušku
2020.
V diskuzi předseda ZO Ivo Peloušek však nepřesvědčil.
Př. Kadidlo předložil požadavek,
doplnil zprávu o hospodaření za rok
2020 o schodku, který vznikl zasláním aby se mohla objednávat i kyselina
finančních prostředků od sponzorů šťavelová pro účely léčení včelstev
za rok 2020 až v roce 2021 a upřesnil proti varroáze.
Výroční členská schůze schválila
plán provádění fumigace v 2021.
zprávu
o hospodaření za rok 2020,
Př. Matuška vyslovil nedůvěru výzprávu
kontrolní
komise za rok 2020,
boru ZO z důvodu, že výbor nebyl
zvolen dle stanov ČSV, z.s., a z dů- odměny funkcionářů na rok 2021,
vodu, že na webových stránkách se plán činnosti na rok 2021, finanční
místo pokladní uvádí účetní. Jednatel rozpočet na rok 2021 a uhrazení čleZO předložil př. Matuškovi k nahléd- nům včelařského kroužku 80% pronutí: Usnesení z výroční členské schů- vozních nákladů spojených s využíze za rok 2019 o volbě členů výboru, váním prostorů k činnosti kroužku
Usnesení ze schůze výboru o volbě na SDVČ Maják.
funkcionářů výboru a Usnesení Měst-
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Na závěr předseda ZO poděkoval členům výboru a důvěrníkům za jejich
práci, přítomným členům za účast
a výroční členskou schůzi ukončil.
V Pustiměři s vyškovskou včelařskou organizací spolupracuje 16 včelařů, kteří se starají o 152 včelstev.
Zdroj:
http://vcelari-zo-vyskov.cz/ a rozhovor s důvěrníkem Vladimírem Uhlířem.
Anna Hrozová

Kyselina šťavelová.Zdroj:
https://search.seznam.cz/obrazky/.

Odpařovač kyseliny šťavelové. Zdroj: https://search.seznam.cz/obrazky/.

Jednou Týdně vystoupili na letošním největším open-air koncertě ve Vyškově.

P

ustiměřská rocková kapela Jednou Týdně vystoupila na začátku
září v rámci největšího letošního
open-air koncertu v České republice
s názvem „Kryštof hraje pro Vyškov“.
Na vyškovském fotbalovém stadionu, spolu s Adamem Mišíkem a Lenny, vyplnili svůj prostor před hlavní
hvězdou večera, Richardem Krajčem
a jeho kapelou Kryštof.
Jednou Týdně zahráli jako druzí
v pořadí a jejich vystoupení už sledovala početná divácká kulisa, která na vystoupení headlinera, kapely
Kryštof, dosáhla téměř 12.000 diváků!
„Všechno si sedlo. Technici, kteří nám
pomáhali před i během vystoupení byli
skvělí, takže velké díky patří i jim! Reakce lidí byly pozitivní, pro mě velký zážitek a velká sranda“, řekl po koncertě
s upřímným úsměvem bubeník kapely Dušan Barát.
„Kvůli covid 19, musela být akce
odložena o více než rok, takže to bylo
opravdu velice dlouhé čekání… S klukama jsme se shodli na tom, že to
byla vynikající akce a jsme moc rádi,
že nám pořadatelé dali tu příležitost
tady ve Vyškově zahrát. Snad se nám
i podařilo naší muzikou oslovit početné
publikum, které bylo super a za to jim
samozřejmě moc děkujeme.“, kvitoval
výbornou atmosféru frontman kapely Pavel Holub.
„Pro mě byla tato akce skvělá lekce
profesionality a zvládnuté organizace. Po této stránce musím smeknout
a poděkovat všem, co se na ní podíleli. O týden dřív jsme prodělali gene-

rálku na menší akci v Pustiměři, která Pár týdnů po vystoupení nahrála kadopadla katastrofálně, takže jsem byl pela v nahrávacím studiu Šopa v Lihodně nervózní. To se ovšem změnilo pově dvě písničky, a na jednu z nich
hned při vstupu na pódium, kdy místo se kluci chystají natočit svůj první vizhroucení se, přišel pocit, že tady to ne- deoklip. „Po konzultaci se Zdeňkem ze
může blbě dopadnout… Snad všechno studia Video Zbořil, dokončujeme scési sedlo. Dokonalý počasí, dokonalej nář a hledáme vhodné lokace pro nazvuk, skvělý publikum, který nás odmě- táčení videoklipu, takže pokud všechno
nilo za každou písničku. Myslím, že jako klapne, mohlo by být na přelomu roku
kapela jsme odehráli jeden z nejlepších hotovo“, nastínil výhled nadcházejíkoncertů. Pro mě obrovskej zážitek! No, cích dní kapely Antonín Zabloudil.
Z důvodu současné pandemické
zvykl bych si…“, zhodnotil vystoupení
Jednou Týdně kytarista Antonín Za- situace, kapela nechystá do konce
bloudil.
tohoto roku žádné další vystoupení.
Méně sdílný, za to očividně velice Příští rok však kluci doufají, že se opět
spokojený, byl bass kytarista Hynek budou moci představit na některém
Brunclík. „Kryštofy nemám moc rád, z pořádaných koncertů, a to nejen
ale bylo to fakt výborný!“, stroze, ale v našem regionu.
výstižně popsal své čerstvé pocity jen
Pavel Holub
několik málo minut po vystoupení.
Hodnocení uzavřel saxofonista
Jaroslav Voříšek. „Velké podium, velká výzva.
Na
zkouškách
bylo vidět, že
to bereme zodpovědně a tak
nevznikl prostor
k tomu, abychom
si to neužili. Koncert byl parádní
a bylo by super,
kdyby
nebyl
zas na dlouhou
dobu poslední,
jak je bohužel
na
Vyškovsku
Odpařovač kyseliny šťavelové. Zdroj: https://search.seznam.cz/obrazky/.
zvykem…“
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Dušan Barát. Foto: Jana Musilová.

Antonín Zabloudil. Foto: Jana Musilová.
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Pavel Holub. Foto: Jana Musilová.

Hynek Brunclík. Foto: Jana Musilová.

Jarda Voříšek. Foto: Jana Musilová.

Z HISTORIE
Doba prvního stálého osídlení
Pustiměře a okolí

N

a konci starší doby kamenné (paleolitu) se člověk živil lovem zvěře
a sběrem plodů, které mu poskytla příroda sama. V mladší době kamenné
(neolitu), jak potvrzují nálezy i na našem
Hradisku, které zde byly objeveny při archeologických sondách na začátku 60.
let 20. století, člověk vyráběl složitější
nástroje. Uměl vyvrtat otvor do kamene,
utkat si šaty, barvit látky a obrázky, drtit

53

obilí…. Nejprve k tomu používal kamenné nástroje s různými typy zaostření, a to
už od pozdní starší (střední) doby kamenné činili kůže, řezali, vrtali a dlabali různé
materiály.
Nástroje měly velikou hodnotu, protože nebylo snadné je vyrobit. Na obrázcích vidíme, jakým způsobem se v mladší
době kamenné připravovaly barvy, drtilo
obilí, zdobila se keramika a vrtaly se otvo-

ry do sekeromlatů. Na hradisku byl nalezen opracovaný paroh, přeslen, zlomek
hliněné plastiky.
Kulturní vývoj neprobíhal na Zemi
stejně rychle. Vyspělejší národy žily v oblastech s příznivějším podnebím. Lovce
a sběrače v našem prostoru postupně doplnili a asimilovali zemědělci ze středního
východu. Přišli dávnými stezkami, jejichž
stopy nacházíme i v našich lesích, úžlabí
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větší větve užívali jako oradlo, pletli svoje
obydlí z větví, které obtáčeli mezi kůly zatlučené do země a otvory pletených stěn
vyplňovali hliněnou mazanicí. Uměli již
lépe vyčinit kůže. Neměli kolo, ale svoje
náklady vozili na sáních z opracovaných
větví. Ornou půdu získávali žďářením.
Na našem Hradisku se našly zbytky
neolitického obydlí, oradlo, kolečko ze
střepu, které dokazuje, že se zde vyráběla keramika. Chovali zde prase domácí,
ovci domácí, kura domácího a lovili jelena a prase divoké. Používali dřevo z dubu,
buku, vrby, osiky a jedle.
Později se objevily zárodky metalurgie.
Prvním kovem, který začal člověk používat, byla měď, nastal Eneolit – doba měděná (asi 2000 l. př. n. l.), hlavním rysem
tohoto období je používání mědi při
výrobě nástrojů. Zlepšilo se tkaní látek.
Hliněné přesleny, cívky a závaží nalézané ve skupinách jsou dokladem toho, že
již tkali na stavech. Barvení s motovidly
bylo kvalitnější. Koně jim pomáhali při
ošetřování půdy a cestování, začali používat i nosné zbraně k lovení zvěře. Obydlí
měli zapuštěná do země, byly to kůlové
domy, dlouhé až 20 metrů – fotografie
patří domu odkrytému v Drysicích. Užívali kanelovanou (žlábkovou) keramiku
a zvoncové poháry, kostěné hroty, hliněné knoflíky a rohovcové nástroje, zdobili
přesleny. Svoje mrtvé pohřbívali. Ukládali
na pravý bok.
V tomto období narůstá i v prostoru Hradiska nálezový materiál: hliněné

přesleny a závaží, zlomek hliněné cívky,
zlomek rohovcové pilky, zbytky keramiky, zlomek kostěného hrotu, kostní lžička,
opracovaný parůžek, rohovcový nožík,
kanelovaná keramika, pazourkový úštěp,
zlomek zdobeného přeslenu, a půlka
hliněného knoflíku. Byly zde objeveny
i stopy po eneolitických obydlích, zapuštěných do země.
Na našem Hradisku se našly stopy intenzivního osídlení kultury nálevkovitých
pohárů (od 4000 př. n. l.) a kanelované
(žlábkované) keramiky (3000 – 1900 př. n.
l.) – ke zdobení keramiky používali otisky
provázků a přírodních materiálů. Střepy
zvoncových pohárů se našly i v okolí rotundy sv. Pantaleona nebo v areálu bývalého místního JZD. K té době náleží sídla
opevňovaná jednoduchou kůlovou palisádou, jehož zbytky zde byly také nalezeny. Sídlo pána se nacházelo na nejvyšším
místě ostrožny Hradiska.
Další rozsáhlý nálezový materiál archeologické sondy na Hradisku patří
únětické kultuře – starší doba bronzová
(1800 – 1500 př. n. l.). Pevnější slitina, jakou je bronz, umožňuje rozmanité využití, jak ve šperkařství, tak i jako upevňovací materiál, nádoby, hroty, jehly …. Měď
a cín se zpracovávaly tavením na bronz.
Klasicky se koval nebo lil do ztracené
formy, což znamenalo zvýšení variability
výrobků. Na Hradisku se našly i jantarové korálky, které se sem dostaly z oblastí u Baltského moře tzv. Jantarovou
stezkou, která nedaleko protínala Mo-

ravu severojižním směrem. Keramika
se vyráběla v ruce hádkovu technikou
a uhlazovala se, zdobila se rytím a potírala se grafitem, tak měla kovový vzhled.
Vyráběla se zde také litá keramika, bíle
inkrustovaná, i tmavá, vyráběná v ruce.
Výskyt hliněných závaží a přeslenů ukazuje na běžné užívání stavů.
Bronzová záušnice, zlomek bronzového dlátka, bronzové kování, zlomek
bronzové jehly, bronzový náramek svědčily pro rozvinutou metalurgii i zde. Našla se kamenná čepel, kamenná sekera,
zlomky rohovce, čepelky, zlomek kamenného sekeromlatu, řemene, kostěný hrot,
kostěná jehla, jantarový korálek. K ukládání mrtvých se nejpravděpodobněji
i tady užívaly baumsargy – rakve dlabané
z kmenů stromů (v takovém byl uložen
k věčnému odpočinku i sv. Václav), proto
se nedochovaly.

Bronzová náramky. Zdroj: wikipedie.cz.

Bronzové jehly. Zdroj: wikipedie.cz.

Bronzové záušnice. Zdroj: wikipedie.cz.

Drcení obilí mezi kameny. Zdroj: wikipedie.cz.

Jantarové korálky. Zdroj: wikipedie.cz.

Přesleny. Zdroj: Muzeum Vyškovska.

ZDROJE: MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové: prostředí posledního glaciálu a metody
jeho poznávání. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8.
Muzeum Vyškovska poskytlo řadu zdrojů a informací. Děkuji zvláště Mgr. Zdeně Jeřábkové
a Mgr. Kláře Rybářové.
Vykopávky vedené profesorem Karlem Ludíkovským v letech 1962 a 1963 – 64, zpracované in Staňa 1986 – Č. Staňa, Výšinné únětické
sídliště na Zelené hoře u Vyškova na Moravě.
Archeologické rozhledy 38, 1986, 46–61, 117.
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Starodávné cesty přivedly první zemědělce.
Foto: Anna Hrozová.

Zbytky domu z mladší doby kamenné v Drysicích.
Zdroj: Muzeum Vyškovska.

Zvoncový pohár. Zdroj: Muzeum Vyškovska.

Zdobení keramiky. Foto: Anna Hrozová.

Sekeromlat. Zdroj: wikipedie.cz.

Žďářili lesy. Zdroj: wikipedie.cz.

Ukázka pravěkého vrtání kamene. Foto: Anna Hrozová.

Získávání barevných pigmentů. Foto: Anna Hrozová.

Československá obec legionářská
působí 100 let

V

první světové válce bojovalo více
než 140 000 Čechů a Slováků
na straně Francie, Itálie, Ruska, Srbska a USA. Československé legie je ozna-

čení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje
Čechů a Slováků za první světové války.1
Legie tvořili čeští a slovenští krajané žijící

v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí armádami
Dohody2 rozhodli dobrovolně vstoupit
do řad legií a dezertovat k nepřátelským

A ruské občanské války.
Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, které vznikalo
v letech 1893 až 1907 především jako protiváha k expanzivním tendencím Trojspolku[1] (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie). Oba tábory se pak střetly v první
světové válce, po jejímž vypuknutí se k původní Trojdohodě přidávaly další státy – například Itálie, která tím přešla na opačnou stranu konfliktu. Trojdohoda se tak
stala základem 25členné válečné koalice nazvané Dohoda. Trojdohoda – Wikipedie (wikipedia.org).

1
2

číslo 2
vojskům, se kterými pak bojovali proti vojskům Ústředních mocností3, tedy i proti
českým a moravským vojákům loajálním
císaři. Tím se dopustili dezerce a porušení
vojenské přísahy panovníkovi, což v právním rámci Rakousko-Uherska znamenalo
vlastizradu, za kterou jim hrozil trest smrti. Sami příslušníci legií své vypovězení
poslušnosti Rakousku-Uhersku brali jako
součást revoluční akce zahraničního odboje s cílem napomoci vzniku samostatného Československa jako nástupnického státu někdejšího Českého království.
Jejich nesporné vojenské úspěchy skutečně sehrály při jednáních o vzniku Československa v roce 1918 i později během
Pařížské mírové konference zásadní roli.
Základ těchto vojsk začal vznikat již
v roce 1914 z dobrovolníků, českých krajanů, kteří se hlásili do carské armády
v Rusku a Cizinecké legie ve Francii4,5.
Čeští krajané v Rusku, z Varšavy, jejího
okolí a z území Volyně, v Kyjevě, který byl
tehdy součástí carského Ruska, vtvořili
jednotku s názvem „Česká družina“ v síle
takřka jednoho tisíce mužů. Jejich vzdělání a znalost němčiny je předurčovaly
k výzvědné činnosti za nepřátelskou linií.
Několika čs. legionářům se dokonce podařilo proniknout skrz nepřátelské území
až do Prahy a informovat české představitele o zahraničním odboji. Postupně se
do řad České družiny dobrovolně přidávali Češi a Slováci ze zajateckých táborů.
Díky těmto posilám bojovalo dne 2. července 1917 ve slavné bitvě u Zborova
již přes 3 000 legionářů a na konci války
čítalo Československé vojsko na Rusi takřka 70 000 mužů ve zbrani. Po říjnovém
převratu sváděli boje s ruskými bolševiky.
Ovládli tisíce kilometrů nejdůležitější ruské železnice - Transsibiřské magistrály. Jejich cesta domů tím však zdaleka neskončila. Mnozí se vrátili až dva roky po válce.6
Ve Francii byla rovněž na samém počátku války založena česká jednotka, pro
kterou se vžil název rota „Nazdar“. V rámci Cizinecké legie byla nasazována proti
Němcům na nejtěžších úsecích fronty.
V květnu 1915 splnila rota „Nazdar“ svůj
úkol v krvavé bitvě u Arrasu. Každý třetí
z jednotky však v boji padl. Počty čs. legionářů ve Francii se dařilo zvyšovat až
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od roku 1917. Nakonec jich bylo 10 000.
Po návratu domů je čekal nový boj - o Těšínsko, a poté o Slovensko proti maďarským bolševikům.
Od konce roku 1917 se začala tvořit čs.
legie i v Itálii. Díky početným zajatcům
se rychle rozrostla až na 20 000 mužů.
Čechoslováci ale bojovali i v dalších spojeneckých armádách - např. v americké
armádě bojovalo 40 000 rodilých Čechů
a Slováků, kteří před válkou emigrovali
do USA a získali tam občanství.7
Legionáři byli ve společnosti během
války i po vzniku republiky vnímáni většinou pozitivně. V případě zajetí jim
za vlastizradu hrozil trest smrti. Zejména
byli nasazování především v Itálii a Francii
do prvních linií.
Legionáři, coby zběhové, byli popravováni oběšením, později z důvodu nedostatku katů, byli stříleni a poté teprve
pověšeni na strom. V Rusku byli zpočátku
pro svoji dobrou znalost němčiny a lehkému porozumění slovanským jazykům používání k výzvědným úkolům. Katolická
církev vydala po válce prohlášení, že legionáři se neprovinili proti přísaze, kterou
složili Rakousku, jelikož přísaha byla jim
vnucena a vynucená přísaha nemá žádné
platnosti.8
V Československu (1918–1938) byl pak
odkaz legií brán velmi vážně. V roce 1921
došlo k exhumaci popravených italských
legionářů a konal se celodenní slavnostní
pohřeb, kterého se pro nemoc prezident
T. G. Masaryk neúčastnil. Jejich ostatky byly uloženy na II. obecním hřbitově
na Olšanech do tvaru půlkruhu.
Postupem času vznikaly mnohé spolky a organizace, které různým způsobem
propagovaly myšlenky legií či samotné legionáře sdružovaly: Československá obec legionářská, Nezávislá jednota
československých legionářů, Družina
československých legionářů, Svaz československých legionářů a další.9 Název
československé legie vznikl až po válce,
za války se používalo souhrnné označení
revoluční dobrovolná vojska, později zahraniční československá vojska.
Přestože se ovšem dnes oslavují legionáři jako budovatelé Československa, je
to dosti neúplná a zkreslená informace,
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protože v počátcích vzniku Československa ležela největší tíha obrany a zajištění pořádku v nově vznikající republice
na bývalých českých vojácích rakousko-uherské armády, například na plucích 30.
Vysokomýtský, 35. Plzeňský a 28. Pražský
a dobrovolnická formace Slovácká brigáda. Legionáři, hlavně jejich největší
část, byli totiž v zahraničí a jejich návrat
do nově vzniklého Československa neprobíhal nijak rychle.10
Československá obec legionářská byla
založena na ustavujícím sjezdu ČsOL
v Praze dne 22. května 1921 legionáři
všech bojišť první světové války (legionář
ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Svůj
původ odvozovala od Sokola a převzala
podle něj i organizační členění: jednota,
župa, ústředí. Členy ČsOL byli i vedoucí
političtí činitelé prvního odboje. Za svůj
program přijali zásady vyjádřené T. G.
Masarykem ve Washingtonské deklaraci.
Osvětovou činnost zaměřili především
na informování veřejnosti o svém bojovém vystoupení v zahraničí a podílu
na vytvoření samostatné československé republiky. Měli od roku 1924 svůj
deník „Národní osvobození“, jehož vydávání bylo za 2. světové války přerušeno
a po roce 1948 zastaveno. Uskutečnili tři
manifestační sjezdy, posledního v roce
1935 se zúčastnilo na 40 000 lidí.
ČsOL se věnovala také sociální činnosti,
zasazovala se o zákony, které měly zajistit
podporu vdovám a sirotkům po padlých
legionářích i péči o ty, kteří v boji ztratili
zdraví. Byla přijata řada opatření ve prospěch legionářů, např. měli přednostní
právo při umísťování v zaměstnání. S vojenskou okupací českých zemí Němci byla
ČsOL na jaře roku 1939 rozpuštěna a její
vedoucí činovníci internováni. Mnoho
členů ČsOL, bývalých legionářů, se zapojilo do protinacistického odboje doma
i v zahraničí.
Po vítězství nad nacismem v roce
1945 byla činnost ČsOL opět obnovena.
Na svém IV. manifestačním sjezdu dne
5. a 6. července 1947 přijali legionáři
do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front
druhé světové války, nositele osvědčení
255/1946 Sb.

3 Ústřední mocnosti (též Centrální mocnosti či Čtyřspolek, německy Mittelmächte, Maďarsky Központi hatalmak, turecky İttifak Devletleri, bulharsky Централни

сили) byl blok mocností stojící proti státům Dohody během první světové války. Zahrnoval především Německou říši a Rakousko-Uhersko, ke kterým se přidaly
Osmanská říše a Bulharsko. Ústřední mocnosti – Wikipedie (wikipedia.org).
4 Nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu.
5 Československé legie – Wikipedie (wikipedia.org).
6 Více viz: Hrozová, Anna: Velká válka a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014.
7 Legie jako národní mýtus? Proč se republika otočila zády k poctivým „Rakušákům“ ? | Reflex.cz .
8 Československé legie – Wikipedie (wikipedia.org).
9 Československé legie – Wikipedie (wikipedia.org).
10 Legie jako národní mýtus? Proč se republika otočila zády k poctivým „Rakušákům“ ? | Reflex.cz ,24. října 1921: Vyhlášena mobilizace, schůze legionářských spolků
odloženy na neurčito. Karel I. Habsburský a jeho choť Zita navštívili Maďarsko. Karel I. se opět pokusil získat trůn Maďarského království. 20. října přiletěl ze Švýcarska letadlem a následujícího dne sestavil v Šoproni prozatímní vládu. Československé legie – Wikipedie (wikipedia.org).
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Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez
souhlasu členstva do jednotného Svazu
bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků.
Vedení Svazu protifašistických bojovníků
požádalo dne 17. července 1949 o výmaz
Československé obce legionářské z registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
V době mezi roky 1949 až 1990 pokračovala činnost ČsOL v zahraničí. Centrální vedení ČsOL z zahraničí se nacházelo
v Londýně, jednoty ve Francii, Austrálii,
Brazílii a Spojených státech amerických.
Předsedou exilové ČsOL se od roku 1949
stal brigádní generál Alois Liška, bývalý
velitel Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii.
Po pádu totality se dne 8. října 1991
sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali
na činnost zahraničních jednot ČsOL podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací
Ministerstva vnitra České republiky dne
12. února 1992 podle č. j. VCS/1-10058/92.
Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4.
a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy
původních stanov z roku 1921. Předsedou byl zvolen generál Tomáš Sedláček.
Znovuobnovené ČsOL nebyl navrácen
původní historický majetek a jako kompenzaci získala pro účely sídla spolku budovu hotelu Legie (Sokolská 33, Praha 2).
Původní sídlo ČsOL (Legerova 22, Praha
2) se do majetku ČsOL nevrátilo, a dnes
slouží jako sídlo Českého svazu bojovníků
za svobodu.
Úplná platnost a nezávislost ČsOL
byla schválena řádným republikovým
sněmem ČsOL konaným ve dnech 28.
a 29. března 2001.
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V březnu 2001, v jubilejním roce 80. výročí vzniku, se uskutečnil celostátní sněm,
který rozhodl, že ČsOL se stane zcela samostatnou organizací, nezávislou na Českém svazu bojovníků za svobodu. Jejím
předsedou pro čtyřleté období byl zvolen
brig. gen. v.v. Antonín Špaček, stejně tak
i v roce 2004. Po jeho úmrtí byl v červnu
2007 a opětovně v červnu 2011 předsedou zvolen plk. Pavel Budinský.
Zatím poslední řádný Republikový
sněm ČsOL proběhl 28. září 2019 v Národním památníku na Vítkově. ČsOL v současnosti realizuje několik významných
projektů, z nichž nejvýraznějšími jsou
projekty Péče o válečné veterány, Sociální
a zdravotní výpomoc a Legie 100, jehož
součástí je i pojízdná expozici československých legií, tzv. Legiovlak.
K 1. lednu 2021 evidovala ČsOL 3 808
členů. Přirozený úbytek členů doplňují
noví členové mladších generací.11
Také naši spoluobčané bojovali
na straně legií. Podrobnější informace najdeme v brožuře Velká válka a my
z Pustiměře a Německých Prus, která je
k dostání na Obecním úřadě v Pustiměři.
Až do svých posledních dnů věřili myšlence samostatného Československa
a vážili si hlavních aktérů politického vyjednávání, které mělo za cíl mezinárodní uznání naší nové země znovu vzniklé
na základech slavné historické minulosti,
kdy země království českého hrály významnou úlohu na politické mapě Evropy. Také představitelé našeho nového
státu si vážili pomoci každého z legionářů, což vyjádřili pamětními listy v rámu
se znaky československé státnosti. Rám
na fotografii původně náležel Pamětnímu
listu legií, který získal Ing. Vladimír Vá-

Legionáři Pustiměře a Pustiměřských Prus se zakladateli samostatného
Československa. Foto: Anna Hrozová.
11

Československé legie – Wikipedie (wikipedia.org).
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vra za svoje působení v italských legiích.
Ten byl poškozen v době druhé světové
války v nedostatečně chráněném úkrytu. Syn Miroslav sesbíral ve vesnici jména a dostupné fotografie pustiměřských
a pruských legionářů a vytvořil společnou
vzpomínku na tuto nelehkou dobu, v níž
se i naši spoluobčané podíleli svou odvážnou činností na šíření dobrého jména
nově vznikající Československé republiky.
Myšlenku vzájemného vztahu úcty zakladatelů našeho státu a legionářů, našich
spoluobčanů, vyjadřuje právě tento rám.
Legionáři Pustiměře a Pustiměřských,
dříve Německých Prus se zakladateli samostatného Československa: Jan Korčian,
Tomáš Koutníček, Karel Zukal,TGM, Ing
Vladimír Vávra, František Spisar, Rudolf
Gregor, Jan Šmehlík, Bohuslav Šmehlík,
Dr, Eduard Beneš, Gen. Dr, M.R. Štefanik,
Bohuslav Pospíšil, Jan Ryšánek, Josef
Šmehlík, Karel Gregor, Jan Mařata. Legionáři, jejichž fotografii se nepodařilo zajistit: Jaroslav Provazník, Vojtěch Smetka,
Karel Sedláček, Josef Pořízek, Antonín
Křehlík, Robert Kozár, Bedřich Čermák
a Jan Veselý.
Hrdiny všech válek a mezi nimi i naše
legionáře si připomínáme každoročně 11.
11. v 11.11hodin položením kytic k památníkům padlých v Pustiměři i Pustiměřských Prusích spolu s příslušníky vyškovské vojenské posádky. O to, aby neuvadly
květiny na památník Tomáše Garrique
Masaryka se neúnavně stará paní Anna
Pospíšilová, a tak připomíná spoluobčanům, že jeho odkaz v naší společnosti
stále žije.
Anna Hrozová

Postup bojů na části ruské fronty. Postup našich spoluobčanů bojištěm v nynějším Polsku podle vzpomínek Karla Gregora z Německých Prus schematicky
zakreslila Anna Hrozová. Popis průběhu frontových bojů je v textu na straně 9,
postup vojsk v čase je očíslován vzestupně. Strany: 3 – 11. Neočíslované vesnice
nebyly na současné mapě nalezeny. In: Hrozová, Anna: Velká válka a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014.
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Znak používaný československými legionáři na pokrývkách hlavy od roku 1918, tzv.
sdružený znak legií. Zdroj: 1200px-Coat_of_arms_of_the_Czechoslovak_Legion.svg_.png
(1200×1250) (obcansky-tydenik.cz).

Cesta našich legionářů kolem světa. Schematický záznam cesty našich legionářů světem
vynucený událostmi 1. sv. války. Podle vyprávění Karla Gregora a Bohuslava Pospíšila zpracovala Anna Hrozová. Popis cest se nachází na stranách: 49 – 5.3 In: Hrozová, Anna: Velká
válka a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014.

Hrozová, Anna: Velká válka a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014.

Na pomoc spolubratrům, kteří byli zastaveni na Transsibiřské magistrále. Postup našich spoluobčanů bojujících v Československých legiích na Transsibiřské magistrále podle vzpomínek Karla
Gregora z Německých Prus. Strana: 36 – 42. In: Hrozová, Anna: Velká válka a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014. Vysvětlivky: 1 - Čísla na Transsibiřské magistrále
ukazují, jak se 8. pluk, v němž bojoval Karel Gregor, pohyboval Ruskem a čísla na druhé straně
názvu naznačují v posloupnosti návraty bojovníků podle vývoje situace na bojišti.

Boje na italské frontě. Mapa vytvořená podle vzpomínek Jaroslava Konšela na italské frontě,
autor Anna Hrozová. Popis mapy je v text na straně , postup
cesty je očíslován vzestupně. Strana: 16 – 17. In: Hrozová, Anna: Velká válka
a my z Pustiměře i Německých Prus, Obecní knihovna Pustiměř, 2014.

V rámu pamětního listu legií byly
kromě pamětního listu vytvořeného
Karlem Špilarem základní informace
o legionáři, který toto vyznamenání
dostal, aby se zachovala památka ne
jho působení ve Velké válce, jako ocenění vedením nově vzniklé republiky,
o niž se svým působením spoluzasloužil. Zdroj: Aukro.cz. Na grafickém
listu vepsána historie jeho účasti
ve světové válce. 42x57 cm. Signováno vlevo dole K.Špillar. Datováno
1919. Dobový rám se státním znakem.
1871 – 1939.
Karel Špillar,narozen v Plzni. Byl žákem pražské Uměleckoprůmyslové
školy v ateliéru pro dekorativní malbu
vedeným Františkem Ženíškem. Po studiích působil na této škole jako učitel kresby aktu
a byl jmenován profesorem. Několik let žil a tvořil v Paříži a Normandii. Je autorem mozaiky
na průčelí pražského Obecního domu. Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci:
1.600.000 Kč. Zdroj: 46859-karel-spillar_pametni-list-legii-366a (3)sv.
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Vzpomínka hrdinů všech válek u pomníku „Adélka“ v Pustiměřských Prusích
11. 11. V 11.11 hodin 2021. Foto Anna Hrozová.

Spolupracovníci jubilující

V

letošním roce se dožívají významného jubilea hned dva
naši spolupracovníci. Oba sice již nastoupili zasloužený
odpočinek, ale když Obec Pustiměř potřebovala jejich

služby, neváhali a podle svých možností i nadále pomáhají zajišťovat služby občanům v naší vesnici.

Miroslav Lamkaš

O

slavil svoje 70. narozeniny 28. května 2021. Můžeme ho vidět v pracovní skupině Obce Pustiměř, která
se stará o pořádek ve vesnici. Potkáváme

Karel Krampl

S
V

vých 70. narozenin se dožil 28. října
2021.
V osiřelé Sokolovně se stal správcem
asi před dvěma lety. Stará se o její bez-

ho při sekání trávy, uklízení odpadu či
na „101“ a většinou s úsměvem na rtech.
Jeho koníčkem je chov drobného zvířectva a umí připravit i rozmanité pochoutky.

Jako mnohokrát oceněný chovatel tráví
mnoho radostných chvil při péči o svoje
zvířátka.

chybný chod a při přípravě rozmanitých
akcí se snaží všemožně pořádajícím vyjít
vstříc. Odpovědně přistupuje i k sebemenšímu úkolu, a tak předchází problé-

mům dříve, než se objeví. Jednoduše - je
na něj spolehnutí.
Velkou radost mu přináší také pěstování zeleniny a ovoce na zahrádce.

elice si vážíme jejich práce pro spoluobyvatele a děkujeme jim za ni.
Přejeme jim oběma hodně zdraví, štěstí a radosti v kruhu
jejich rodin, které jsou pro ně nejdůležitější, radosti ze svých ko-

Miroslav Lamkaš uklízí spoušť po divoké bouři, která byla na jihu Moravy provázena tornádem.
Na silnici vidíme stopy po bahně, které se valilo silnicí, také střecha už je z největší části zakryta.
Jen v domě zůstala půda zalitá deštěm, spousta mokrých zdí a smutek v duši.

níčků a aby už nikdy nemuseli řešit následky živelních pohrom,
jako tomu bylo letos na jaře.
Tak, „na zdraví“, přátelé!

Mirek umí připravit i vynikající pochoutky.
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Miroslav Lamkaš.

Správce Sokolovny Karel Krampl.

Pustiměřská ovocná alej v Melicích

U

ž Vás někdy napadlo, jak staré jsou
stromy, které lemují polní cestu
v Melicích (viz foto). Jedná se o jabloně, které byly zasazeny v létech 1910
– 1915. Takže pamatují ještě Rakousko-Uhersko a císaře pána Františka Josefa.
Tento druh jabloní „Knížecí zelené“, je
velmi stará odrůda, objevená koncem
18. století v zahradě paláce v německém
Koblenzu. V pustiměřských zahradách
a kolem cest byla velmi rozšířená, nebylo

zde zahrady, kde nebyla zasazena. Zeptejte se na ni svých starých rodičů. Odrůda je zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Jablko nevadne, nehnije, je
to jedno z nejlepších jablek pro uchování na léto, odrůda je velmi odolná vůči
mrazu, chorobám a nepotřebuje postřiky.
Tuto odrůdu propagoval František Suchý
* v knize Moravské ovoce sepsané roku
1907. Pojednává o ovocných odrůdách

Knížecí zelené v Melicích. Foto: Pavel Schweidler.

60

doporučených k pěstování v Českých krajích a markrabství Moravském. Stálo by
za to ji zachovat a podpořit novou výsadbou stejného druhu, v této lokalitě, kde se
jí tak dlouho dařilo …
*21. 10. 1860 Mutěnice u Strakonic – †
11. 10. 1910 Brno, první ředitel Českého
pomologického ústavu v Brně-Bohunicích
Pavel Schweidler

Knížecí zelené v Melicích. Foto: Pavel Schweidler.
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ZAJÍMAVOST
Tiny house Pustiměř

D

omeček na kolech, který vidíme,
když jezdíme například pro děti
do školy, je už hotový. Slíbená
prohlídka v době pouti se nemohla
uskutečnit, protože dokončovací práce přerušilo onemocnění pana Pavla
Schweidlera. Nyní je už v domečku
teplo, teče tam voda a můžeme si tam
něco uvařit či si odpočinout v pěkném prostředí.
Když otevřeme dveře, překvapí nás
v první řadě kromě sladěného interiéru příjemné teplo. Pan Schweidler
říká: “Stačí jen ráno trochu zatopit
v kamínkách a teplo vydrží až do dalšího rána.“ Aby položené linoleum
nepoškodily hořící kousíčky dřeva,
jež mohou z kamínek vypadnout při
topení, je pod a před nimi odolné tvrzené sklo, které neviditelně opticky
zapadne do prostředí. Před přehřátím
až případným vznícením dřevěných
stěn domečku chrání žáruvzdorné
obklady, které zároveň působí jako
pěkná dekorace. Tepelnou pohodu
doplňuje elektrické podlahové vytápění umístěné v částech podlahy, kde
se předpokládá nejdelší doba kontaktu s nohami, u linky, v koupelně či
v zóně posezení. Elektřinu zabezpečují sluneční panely na střeše domečku a uchovávají baterie pro použití
v době, kdy sluníčko už nesvítí. Topení
při vaření umožňuje plynová bomba,
aby elektřina zůstala pro spotřebiče,
v nichž je nenahraditelná.
Poslední položkou, která je nutná
k životu v domečku, je voda. Aby domeček mohl stát i v místě, kde není
soustavný zdroj pitné vody, musí mít
dobré recyklační zařízení. Pan Schweidler kvalitu vody nenechal náhodě.
Získává ji hlavně z nebe. Tedy, abychom nemysleli na zázraky, jde o dešťovou vodu, kterou plánuje na místě
trvalého stání domečku zachytávat
do podzemní nádrže a vedením přes

tři výkonné filtry z ní získá vodu užitkovou. Aby voda byla, pitná protéká
osmi filtry, které jsou doplněny o UV
sterilizátor. Ze systému vychází sterilní a „prázdná voda“, která by nikomu
nechutnala, proto ji doplňuje o nezbytné minerály. Systém je tak účinný,
že se jím může vyčistit i každá odpadní tekutina, kterou obyvatelé domečku vyprodukují. Po recyklaci zůstane
po měsících provozu jen malá kostka nezpracovatelného odpadu. Tak
se domeček stává nejen nezávislým
na komunálních rozvodech, ale i šetrným k životnímu prostředí.
Kromě hygienické, tepelné a zóny
přípravy jídla, je v domečku vcelku
komfortní zóna odpočinková. V podkroví jsou tří místa ke spánku a v přízemí příjemné posezení, pro které

je plánované rozšíření o terasu před
vchodem do domečku.
Přestože domeček působí zvenku
tak, že bychom předpokládali, že tudy
sotva projdeme, je interiér pohodlně
prostorný. Umírněné barevné sladění
tento pocit ještě umocňuje.
Zajímá-li vás možnost takového
úsporného bydlení, můžete si ho
po domluvě s panem Pavlem Schweidlerem prohlédnout. Potřebné kontakty najdete na FB:Tinyhouse Pustiměř.
Zdroj: Rozhovor s Pavlem Schweidlerem.
https://www.facebook.com/TinyHousePustimer
Anna Hrozová

Schody s úložným prostorem. Foto: Anna Hrozová.
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Odpočinková zóna a úložný prostor v podkroví. Foto: Anna Hrozová.

Pavel Schweidler představuje filtrační systém pro pitnou vodu. Foto: Anna Hrozová.

Podkroví ukrývá tři místa ke spaní. Foto: Anna Hrozová.

Sociální zařízení s užitkovou filtrací. Foto: Anna Hrozová.

„Toto je panel podlahového topení.“ říká Pavel Schweidler. Foto: Anna Hrozová.

Zóna vaření a tepla. Foto: Anna Hrozová.
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Radslavické nářečí

Z

ajímavý otisk novinového příspěvku týkajícího se nářečí v našem kraji v době minulé nám
poskytl pan Jan Smejkal z Brna. V roce
1971 byl ve Vyškovských novinách
zveřejněn článek „Radslavické nářečí“,
připomínající zdejší dialekt, kterým
mluvili tamní předkové. V článku se
píše o jeho prababičce a byl napsán
podle vyprávění paní Marie Švecové,
rozené Školařové z Radslavic, která
99letá zemřela v roce 1966. V době
vydání článku mluvilo „raclavštinou“
již několik posledních domácností
a vymizení nářečí se blížilo ke svému
konci. Těžkou ránu utrpěl dialekt hlavně vystěhováním za války.
Rozvětvená rodina pana Smejkala stále žije v Pustiměři, Radslavicích
a Zelené Hoře. Otec jeho dědy měl

hájovnu na Kotárech a jmenoval se
Švec. Jeho babička z matčiny strany
byla Matoušková (spojitost s Matouškovým, dnes Ryšánkovým mlýnem).
Příjmení, které rodina vlastnila dříve
a vlastní dnes, je Smejkal, Smékal,
Rozsypal a Ryšánek.
Vlastimil Smékal, starosta

Šlo mně na osnasté rok, deš mně naši
začale namlóvat svobodnyho hényho, které béval na hájence Kotáre
ho Podivic. Menoval se Švec a měl
šestadvacet let. V nedělu mně řekle
tatiček, habech šla k mozece, že tam
si ho mužo prohlidnót, jesle se mně
bode libit. Já nato, že k žádné mozece nepudo a žádnyho si prohližet
nebodo. Naši tatiček vo něm još spiš

vekládale, jaké je hodné člověk a že
se jim libi. Já sem ho hale neznala.
K mozece sem nešla, hale v ponděli
přešil héné na námlove. Tatiček ho
vede ze sině hneď do seknice a skázale po maměnce, habech tam přešla. Já sem nechtěla jit. Tatiček pro
mě přešle sami a řekle, že tam jit mosim. Tak sem šla. Sedla sem si na lavko ke kamnum. Měle sme v seknice
takovó velkó pec. Tož sem si k ni sedla a poslóchala sem, co si povidajó.
Sama sem neřikala nic. Potom héné
přešil ke mně, chetl mně za roku
a povidál: „Tak co, Mařenko, chtěla
be sis mně vzit?“
„Já nevim,“ já na to.
A von zase: „Se mnó be ses neměla
zle, já bech bel na tebe hodné.“
Tatiček s maměnkó mě to také chválele a tak sem povidala: „No deš
chcete, já si ho teda vemo.“
„No me tě nenotime, to si hodělé, jak
sama chceš, hale špatny bes to neměla,“ povidale tatiček.
Deš potom héné vodcházel, šla sem
za něm zavřit a von mě povidá: „Tak
co, jak ses rozhodla, Mařenko? Vemeš si mě?“
„To já vám ješče řict nemužo, haš jak
se na to vespim.“
„Tož já se tě na to přendo zeptat zétra.“
Drohé deň přešil a já sem mo řekla: „Tož já si vás teda vemo.“ Hneď
ve středo sme šle na fáro do Dějic a v nedělo bela prvni vohláška.
Tak sme se znale akorát celé tédeň.
Hneď po svarbě sme se nastihovale na Kotáre. Naši mně tam dovedle
krávo a ze Stodnic nám dale také
krávo. Francek bel vopravdo hodné člověk a nikdá mně nemrzelo, že
sem si ho vzala. Aji včel na něho ráda
spominám.			
Foto: Jan Smejkal
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Jak jsme hlasovali při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021
Okrsek: 1 - Pustiměř
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

598

422

70,57

422

420

99,53

Okrsek: 2 – Pustiměřské Prusy
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

857

586

68,38

586

584

99,66

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 a 2
Strana

číslo

název

Platné hlasy
Pustiměř
Okrsek č. 1
celkem

v%

Platné hlasy
Pustiměřské Prusy
Okrsek č. 2
celkem

v%

1

Strana zelených

3

0,71

8

1,36

2

Švýcarská demokracie

1

0,23

0

0,00

3

VOLNÝ blok

1

0,23

9

1,54

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

24

5,71

65

11,13

5

Česká str.sociálně demokrat.

25

5,95

21

3,59

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

17

4,04

13

2,22

9

Aliance pro budoucnost

3

0,71

1

0,17

10

Hnutí Prameny

0

0,00

1

0,17

11

Levice

0

0,00

0

0,00

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

26

6,19

38

6,50

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

109

25,95

146

25,00

14

SENIOŘI 21

0

0,00

0

0,00

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

0

0,00

16

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

1

0,17

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

56

13,33

79

13,52

18

Komunistická str. Čech a Moravy

22

5,23

14

2,39

19

Moravské zemské hnutí

0

0,00

0

0,00

20

ANO 2011

132

31,42

179

30,65

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

0

0,00

1

0,17

22

Moravané

1

0,23

8

1,36

A teď s sbálkou do urny. Foto Dagmar Jedličková.

Okrsek č. 1 v pustiměřské Sokolovně. Foto Anna Hrozová.

Nejvíce preferenčních hlasů získal náš starosta Mgr. Vlastimil Smékal, a to 96.
Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=11&xobec=593508&xokrsek=1&xvyber=6206,
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=11&xobec=593508&xokrsek=2&xvyber=6206 Okrsek č. 2 v obřadní síni na obecním úřadě. Foto Anna Hrozová.
Anna Hrozová
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Aktuální
záchyt onemocnění covid-19
Aktuální záchyt onemocnění covid-19 v Pustiměři červenec
až listopad 2021
v Pustiměři
červenec až listopad 2021
1
1
11
2
21
9
1
13
11
37
21
60

Tabulka výskytu onemocnění covid-19 v Pustiměři v říjnu a listopadu 2019
Říjen 2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
2
2
2
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
2
1
1
2
2
4
7
8
22
23
24
25
26
24
28
29
30
31
8
8
9
9
9
10
11
13
13
13
Listopad 2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
18
21
23
24
27
32
12
13
14
15
16
17
18
19
20
37
38
36
44
44
48
52
64
58
22
23
24
25
26
24
28
29
30
31
66
69
75
82
Vysvětlivky: černá – datum, červená – počet výskytů onemocnění covid - 19.

Podle: Koronavirus a Česko: Mapa aktivních případů a právě hospitalizovaných
v obcích a městech ČR - Novinky.cz, Zdroj:
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/koronavirus-a-cesko-mapa-aktivnichpripadu-v-okresech-cr-40337119.
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Anna Hrozová
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období, tedy před začátkem používání očkovacích vakcín. Srovnáme-li průběh
Popis obrázků:
hledat analogii v jiných infekčních one- v uzavřených prostorách s nutností proZdroj:
mocněních, tak bychom mohli před- kázat se platným očkováním, potvrzení
pokládat, že stejně jako v předchozích o prodělané nemoci či PCR testem ne https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky.
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Společenská kronika
Narození v roce
2021
Tea Ambrozová
Jaroslav Eis
Teodor Galita
Beáta Jachanová
Jaroslav Jašek
Eliška Kováříková
Petr Maděra
Tereza Milotová
Linda Nevřalová
Matyáš Pantůček

Úmrtí v roce 2021
Emma Plačková
Adam Raclavský
Thea Rotrekl
Natálie Stránská
Jakub Školař
Zdenek Tesař
Sára Vařeková
Matyáš Vašák
Zuzana Vidlářová

Jméno

Rok narození

Věra Balážová
Drahomíra Brokešová
Rudolf Ďuráč
Anežka Kramářová
Ladislav Marek
Břetislav Navrátil
Jan Novotný
Robert Trávníček
Antonín Zacpálek
Jan Zbořil
Jiří Zdvíhal

1944
1949
1952
1925
1955
1946
1940
1936
1948
1937
1935
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Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.

Platby za elektřinu nebo plyn

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.

Kde naleznete sami více informací?

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.

Co se stalo?

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Dodavatel elektřiny nebo plynu

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
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