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Oprava zpevněných ploch na hřbitově

www.pustimer.eu

J

ednou z hlavních akcí v tomto roce
byla oprava chodníků na hřbitově. Stávající asfaltové plochy byly
již v nevyhovujícím stavu a vykazovaly
na řadě míst nerovnosti a další defekty.
Jako nejvhodnější materiál pro úpravu
zpevněných ploch byla vybrána žulová
dlažba. Na toto pietní místo se esteticky
hodí, umožňuje zasakování vody a její životnost je prakticky neomezená. V rámci
této akce byla provedena i výměna osvětlení areálu hřbitova vč. nasvícení kostela
a kolumbária. Dále byla provedena oprava nízké cihelné zdi u hrobnického domu
v dolní části hřbitova a natřen zásobník
na vodu a vstupní brána na hřbitov. Doplněn byl i drobný mobiliář – lavičky a odpadkový koš. Veřejné pohřebiště tak získalo důstojnou podobu.
Vlastimil Smékal, starosta

Workoutové hřiště a lezecký balvan ve sportovním areálu

V

rámci postupného zvelebování
sportovního areálu došlo k realizaci workoutového a parkourového
hřiště, instalaci lezeckého balvanu o výšce 3,8 m a k umístění venkovních šachů.
Workout je sportovní aktivita s vlastní
vahou těla, která zahrnuje různé cviky
na veřejných sportovních hřištích, pře-

devším na hrazdě, bradlech, žebřinách,
horizontálních žebřících, kruzích a jiných
konstrukcích. Hlavní důraz je kladen
na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Parkour je typ pohybové aktivity
zaměřené na překonávání překážek pomocí výskoků, přeskoků, lezení a akrobatických prvků. Lezecký balvan může posloužit k tréninkům našich lezců.
Sportoviště ještě nebyla uvedena oficiálně do provozu, čeká se
na předání stavby od zhotovitele. V místě skládky hlíny mělo
být ještě zbudované hřiště pro
plážový volejbal. Skládka hlíny byla určena pro zatravnění
škvárového hřiště. Jelikož jsme
nedostali souhlas od vlastníka
škváry s rozhrnutím zeminy, je
realizace hřiště pro plážový volejbal prozatím odložena.
Vlastimil Smékal, starosta
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NA 2. POLOLETÍ 2022

• oprava chodníků na hřbitově, výměna
veřejného osvětlení

• rekonstrukce bývalé dolní MŠ, sadové úpravy v zahradě

• hasičská zbrojnice – rekonstrukce kuchyňky
a šaten pro zásahovou jednotku
• sportovní areál – vybudování workoutového
a parkurového hřiště, instalace lezeckého balvanu
• oprava drobných defektů (výmoly, rýhy)
na místních komunikacích
• oprava nefunkční kanalizace u nádrže
pod zemědělským družstvem
• dovybavení technické čety – sekačka,
rozmetadlo, sněhová radlice, sypač za traktor,
návěs na kontejnery, čelní nakladač

• oprava úseků chodníků od potravin Hruška směrem do
Pustiměře (po bývalou lékárnu)
• zhotovení přístřešku na technickém dvoře obce
• zbudování parkovacích míst naproti potravin Hruška
• rekonstrukce kotelny v restauraci Adélka
• výměna myčky ve školní kuchyni
• řešení nevhodné akustiky ve vestibulu Sokolovny
• oprava kříže u studánky v Melicích
• vybudování soustavy tří malých mokřadů
u studánky v Melicích

• instalace solární lampy k autobusové zastávce
na státní silnici

PROJEKČNÍ PRÁCE
• chodník od kovárny ke sportovnímu areálu
a ke škole

podél hlavní cesty od ul. Konečné k Musilovému

• chodník a vozovka v Ulici

• dopojení cyklotrasy do Staré cihelny

• chodník - propojka ul. Konečná a Zelenohorská,

• komunitní dům seniorů místo budovy bývalé družiny
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Pustiměřáci,

S

rdečně Vás zdravím v pouťovém čase
prostřednictvím našeho zpravodaje.
Rád bych Vás ve svém příspěvku tradičně ve stručnosti seznámil s tím, co se
v naší obci zajímavého událo, děje a bude
dít. Podrobnější výčet si pak můžete jako
obvykle přečíst na následujících stránkách.
Aktuálně je dokončena oprava chodníků na hřbitově. Na jejich špatný stav se
upozorňovalo již dlouhodobě. Věřím, že
toto pietní místo získalo po rekonstrukci důstojný vzhled. Nadále pokračuje
stavebně i finančně nejnáročnější akce
v tomto volebním období – rekonstrukce bývalé dolní školky pro účely základní
umělecké školy, obecní knihovny a především jako místa pro společné setkávání
občanů. Zhotovuje se i architektonický
návrh podoby obecní knihovny. Rekonstrukce bude dokončena na podzim tohoto roku. Ve sportovním areálu bylo zhotoveno workoutové a parkourové hřiště,
lezecký balvan, který lze vzhledem k jeho
parametrům použít i pro závodní lezení a venkovní šachy. U potravin Hruška
probíhá výstavba odstavných ploch pro
automobily. Aspoň částečně se zde tak
zlepší dopravní bezpečnost a průjezdnost. Ve dvoře technického zázemí obce
probíhá výstavba přístřešku pro umístění
kontejnerů. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči došlo k rekonstrukci kuchyňky
a šatny pro zásahovou jednotku v budově
hasičské zbrojnice. Výrazně jsme doplnili
vybavení technické čety, byla zakoupena
travní sekačka, rozmetadlo, sněhová radlice, sypač za traktor, návěs na kontejnery
a čelní nakladač. Věnujeme se i opravám
drobných sakrálních památek, které tvoří
kulturní dědictví naší obce – restauruje se
kříž u studánky v Melicích. Snažili jsme se
aspoň provizorně opravit menší defekty
na místních komunikacích, kde to bylo
možné použitou metodou.
Během srpna bude zahájena další fáze
rekonstrukce chodníků. Bude se pokračovat 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. Řešíme nevhodnou akustiku v Sokolovně. V první fázi nainstalujeme závěsná tělesa do vestibulu,
kde je situace nejhorší. U studánky v Melicích by měla vzniknout k zadržení vody

v krajině soustava tří malých mokřadů.
V restauraci Adélka dojde k výměně stávajícího plynového kotle za kondenzační
kotel, což přinese energetické úspory.
Pokračovat budou projekční práce na komunitním domu seniorů, který vznikne
na místě bývalé družiny vedle zdravotního střediska. Zpracována je již studie,
kterou můžete zhlédnout v tomto zpravodaji. Na zpracování projektové dokumentace jsme získali dotaci 500 000 Kč
z Jihomoravského kraje.
Rád bych zde zmínil i dvě akce, které mi
udělaly velkou radost. V prvé řadě to bylo
140. výročí založení sboru místních dobrovolných hasičů. Profesionálně a vkusně
zorganizovanou akci počínaje průvodem
obcí, oceněním zasloužilých členů, ukázkou činnosti historické stříkačky, ukázkou
zásahu mladých hasičů, výstavou hasičských artefaktů, účastí složek integrovaného záchranného systému, dětským doprovodným programem a konče večerní
zábavou. Hasičům bych chtěl poděkovat
za velký a nedocenitelný přínos pro naši
obec – za aktivní práci s mládeží, za obohacení společenského života pořádáním kulturních akcí a zásahové jednotce
za profesionální výkon a osobní nasazení
při zvládání krizových záležitostí. Přeji
našim hasičům mnoho radosti a spokojenosti z vykonané práce a hodně elánu
do další činnosti. Druhou událostí bylo
ocenění rekonstrukce zvoničky se sochou
sv. Jana Nepomuckého v parku u Adélky
jako nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje v minulém roce v kategorii
drobné stavby. Předávání ocenění v zajímavé společnosti v Löw-Beerově secesní
vile v Brně mělo vskutku elegantní nádech a ocenění nás velmi potěšilo.
Očekává nás pouť, největší společenská
událost v naší obci. Přeji všem, aby ji prožili se svými rodinami a přáteli a mohli se
těšit z její atmosféry. Dětem přeji, aby si
se svými kamarády užili co nejvíce pouťové atrakce. Program na pouť se podařilo
zajistit velmi pestrý. Hlavním tahákem
by mělo být sobotní vystoupení umělecké legendy Ivana Mládka s jeho kapelou
včetně vtipných historek. Své fanoušky
jistě osloví i písničkář Voxel a další hudební protagonisté. Jste srdečně zváni.
Jelikož se funkční období současného
zastupitelstva chýlí ke konci a v září nás
čekají komunální volby, musím poděko-

vat všem, kteří se podíleli na rozvoji naší
obce a zlepšení života nás, občanů Pustiměře. Děkuji zastupitelstvu obce za maximálně konstruktivní jednání při řešení
jeho záležitostí, díky čemuž mohlo dojít
k realizaci řady projektů prospěšných pro
naši obec. Toto musím obzvláště ocenit,
protože pokud cítíte většinovou podporu v rámci celku, motivuje vás to k další
práci. Děkuji zaměstnancům obce za profesionální jednání při řešení jak úředních
záležitostí, služeb pro občany, tak i za péči
o vzhled naší obce a údržbu obecního
majetku. Nechci to odbýt jednou větou
i vzhledem k tomu, že řada pracovníků je
důchodového nebo předdůchodového
věku. Jejich činnosti, ochoty, odborných
znalostí i technického umu si velmi vážím a přeji si, aby jim zájem pomoct obci
vydržel co nejdéle. Děkuji kulturní komisi obce a místním spolkům za nespočet
kulturních a společenských akcí, které se
povedlo uspořádat a nově ukotvit v naší
obci. Spolky jsou základem společenského života v každé obci a děkuji všem dobrovolníkům, kteří se této činnosti na úkor
svého volného času věnují. Tato činnost
je nedocenitelná… V neposlední řadě
děkuji Vám, občanům, za přízeň, tak jak
to cítím, kterou jste k nám většinou měli.
Děkuji Vám za jakoukoliv činnost, kterou
se snažíte udělat naši Pustiměř pěknou!
S úctou a poděkováním
Vlastimil Smékal, starosta
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Studie komunitního domu seniorů – KODUSu

N

a stránkách prosincového zpravodaje jsme vás informovali
a plánech v oblasti komunitního

bydlení seniorů v prostorách současné
budovy základní umělecké školy v Pustiměři č. p. 75. Projekční práce začínají

Celkový pohled na komunitní dům seniorů. Zdroj INTAR a.s.

mít reálné obrysy a v současné chvíli tak
již máme k dispozici studii, která potvrzuje, že na místě bude vyprojektováno
celkem 13 jednopokojových bytových
jednotek, ordinace praktické lékařky
a společenská místnost. Celý objekt by
měl být dvoupodlažní s tím, že do dvorního traktu budou místěny bytové
jednotky, společenská místnost bude
umístěna v patře uliční části a ordinace
praktické lékařky ve stejné části, avšak
v přízemí tak, aby byl zachován bezbariérový přístup pro pacienty.
Při zadávání projekčních prací jsme se
snažili postihnout moderní pojetí stavby se zachováním rázu uliční části, resp.
klasické venkovské zástavby. Budova
by tak měla být důstojnou náhradou
za současnou stavbu se všemi vymoženostmi moderního stavitelství jako jsou
využívání srážkových vod k provozním
účelům, fotovoltaické panely, rekuperace vzduchu v budově, zelené střechy,
tepelné čerpadlo pro vytápění atd.
Jak je již výše uvedeno, tak studie je již
hotová, hotový je také demoliční výměr
a dokumentace pro rozhodnutí o umístění nové stavby, která je v současné
chvíli v připomínkovém řízení.

Pohled na uliční část. Zdroj INTAR a.s.

Kdy přesně bude dokumentace pro samotnou výstavbu hotová je v současné chvíli těžké odhadovat stejně jako
termín případného zahájení stavby,
neboť toto bude plně odvislé na schvalovacích procesech úřadů a finančních
možnostech obce a především také
na aktuálních dotačních programech.
Pokud bude příznivá situace, tak lze
předpokládat, že se stavbou by bylo
možné započít v horizontu dvou až tří
let. Do budoucna se tak můžeme těšit
na krásné a důstojné místo, v jehož zázemí bude mimo jiné také rozlehlá venkovská zahrada.
Lukáš Peška, místostarosta

Pohled od hlavního vstupu. Zdroj INTAR a.s.
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Oprava kuchyně v hasičské zbrojnici

P

okud jste se poslední dobou dostali do budovy hasičské zbrojnice, tak jste si mohli všimnout, že postupně prochází rekonstrukcí. V poslední době se dostalo
na kuchyň, která již nebyla prostorově, esteticky a především funkčně dostačující. Ve spolupráci s SDH došlo tedy
ke kompletní opravě kuchyně, a to v podobě nových
omítek, výmalby, stropu, elektroinstalace a především kuchyňské linky. Tímto děkujeme SDH za spolupráci.
Lukáš Peška, místostarosta

Oprava šatny zásahové jednotky

L

oňské zkušenosti v souvislosti
s událostmi v celé republice, ale
i u nás v obci ukázaly, jak důležitá je pro obec zásahová jednotka
dobrovolných hasičů. Právě přírodní
nešvary povolaly zásahovou jednotku

do terénu i několikrát denně. Vzhledem k obětavosti našich spoluobčanů
jsme přivítali žádost hasičského sboru
týkající se požadavku na úpravu šatny
zásahové jednotky, neboť doposud
užívaná šatna jednoznačně neodpo-

vídala svými rozměry jejich potřebám. Po dohodě bylo tedy přistoupeno ve spolupráci s SDH Pustiměř
k úpravě nových prostor a vybavení
prostorné šatny.
Lukáš Peška, místostarosta
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Rekonstrukce bývalé dolní MŠ
zdárně pokračuje

F

inančně i stavebně nejnáročnější
akcí, do které se obec v tomto volebním období pustila, je rekonstrukce bývalé dolní MŠ. Nové zázemí zde
najdou žáci ZUŠ, kteří se zde přesunou
z budovy obecního úřadu a bývalé druži-

ny vedle zdravotního střediska. Bude zde
přemístěna i obecní knihovna. Součástí
realizace jsou i sadové úpravě v zahradě
za budovou. Vznikne zde veřejný prostor
pro setkávání občanů, doplněný o herní
prvky pro děti. Dokončení prací je pláno-

váno na podzim tohoto roku. Poté bude
probíhat vybavení interiérů nábytkem
a dalším mobiliářem.
Vlastimil Smékal, starosta

Pohled na terasu, která může sloužit i jako učební prostor pro žáky ZUŠ.

Pohled na zahradu se zasakovacím jezírkem.

Příprava před vylitím podlahy.

Zateplování budovy.
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Oprava kanalizačního přívodu

D

o rybníka pod zemědělským
družstvem vede přívod dešťové
kanalizace z Buchtálu a lokality
Pod Vodojemem. V minulém roce došlo k zanesení části tohoto přivaděče,
neboť při větších deštích docházelo
k vývěru dešťové vody přímo na poli.
Následně tedy byla provedena kame-

rová zkouška kanalizačního systému
od Petrželového až po vodní plochu,
přičemž v posledním úseku nebylo
možno kamerou projít. Na místo byl
tedy pozván čistící vůz, který měl inkriminovaný úsek, viditelně zanesený
sedimentem, vyčistit. Vlivem zborcení a zanesení kanalizace však nebylo

možno pročištění provést. Vzhledem
k nefunkčnosti koncové části kanalizační stoky bylo přistoupeno k bezodkladné opravě cca 50 m úseku. Cena
oprav včetně kamerové zkoušky a čistících prací dosáhla cca 400 tis. Kč.
Lukáš Peška, místostarosta

Oprava místních komunikací

V

červnu tohoto roku došlo k vysprávce výtluků na místních
komunikacích tryskovou me-

Stav před opravou.

todou. Tato metoda spočívá v nanesení vrstvy pojiva a kameniva
na očištěný poškozený povrch vo-

zovky pod tlakem, s použitím speciálního zařízení.
Vlastimil Smékal, starosta

Komunikace po opravě.
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Oprava skleněné výplně na budově školy

I

při menších poryvech větru docházelo k rozkmitání skleněné
výplně na budově školy a hrozilo
tak její vysklení. Z bezpečnostních
důvodů došlo ze strany našich zaměstnanců k úpravě a zpevnění zasklených prostor.
Lukáš Peška, místostarosta

Ořez památných lip

N

a rozcestí u kalvárie v Pustiměřských Prusích rostou celkem tři
lípy, přičemž dvě z nich jsou dle
zákona o ochraně přírody a krajiny
chráněny v režimu § 46 jako památný strom. V průběhu léta došlo k po-

škození stromů vlivem nepříznivého
počasí. První práce s cílem zajištění
bezpečnosti byly provedeny ze strany
jednotky dobrovolných hasičů naší
obce. I přes uvedený zásah však bylo
nutné povolat specializovanou firmu.

V průběhu měsíce srpna byl tedy proveden bezpečnostní řez na uvedených dřevinách mající mimo jiné za cíl
prodloužení životnosti a především
bezpečnosti jednotlivých dřevin.
Lukáš Peška, místostarosta

Výsadba třešní podél ivanovské cesty

J

iž v roce 2020 došlo na základě dohody mezi obcí
a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje k vysazení cca 20 ks třešní v rámci aleje mezi Pustiměří
a Ivanovicemi na Hané. Na podzim roku 2021 došlo na základě dohody k dalšímu dosazení aleje a to o 150 ks třešní.
Původní stará třešňová alej byla tedy opět částečně doplněna o nové dřeviny. Dosadba ovocné aleje ovocným druhem je vítaným krokem ze strany správce, neboť ovocné
aleje jsou právě tím prvkem, který se z naší krajiny postupem času vytrácí.
Lukáš Peška, místostarosta
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Dovybavení pracovní čety

S

přibývající zástavbou v naší obci a také s klesající
ochotou nás všech při údržbě veřejného prostranství rostou požadavky na pracovníky obce, resp.
neúměrně rostou požadavky na opečovávání různých
ploch v obci. Abychom zvýšili možnosti pracovní čety
rozhodli jsme se v letošním roce doplnit techniku o následující zařízení:
- travní sekačka Grillo umožňující lepší manipulaci, 		
sběr a výklop do výšky,
- samonakládací komunální rozmetadlo
na sypké materiály na traktor,
- čelní sněhová radlice,
- čelní přídavný nakladač na traktor,
- kontejnerový nosič.
Lukáš Peška, místostarosta
Travní sekačka Grillo

Čelní nakladač na traktor.

Čelní sněhová radlice.

Kontejnerový nosič.

Rozmetadlo na sypký materiál.
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Prodloužení vodovodního řadu
v ulici k faře

P

oslední částí naší obce, kde není dotažen veřejný vodovod,
byla ulice k faře. V kraji místní asfaltové komunikace byl bezvýkopovou metodou zbudován nový vodovodní řad o přibližné délce 66 m. Práce provedla firma VHS-stavby Vyškov s.r.o.
a náklady dosáhly cca 400 tis. Kč.
Vlastimil Smékal, starosta

Solární
lampa
u zastávky na státní silnici

V

průběhu budování chodníků v části obce od státní silnice po obchod Hruška došlo k přerušení vedení veřejného osvětlení a to směrem k zastávce na státní silnici.
Vzhledem ke skutečnosti, že v době prováděných prací nebyl
na zmíněné zastávce žádný provoz, resp. veškeré spoje byly
zrušeny, nebyla tato situace řešena. Následně však došlo k obnově provozu zastávky. Vzhledem k uvedenému jsme tedy
na místo umístili solární lampu, která by měla plně nahradit
dříve zde umístěné veřejné osvětlení. Lukáš Peška, místostarosta

Obec získala bezúplatným převodem
zahradu za zdravotním
střediskem

V

lastnické právo k pozemku držela Česká republika s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad. Bezúplatně lze
převést na obce pozemky, které jsou v zastavěném území
nebo zastavitelné ploše a určeny v územně plánovací dokumentaci k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Vydáním Změny č. 1
se toto podařilo zajistit. Pozemek má výměru 2 291 m2 a mohl by
najít využití je komunitní zahrada pro dům seniorů.
Vlastimil Smékal, starosta
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Omezení rychlosti
a zpomalovací polštáře na Nivách

O

bec obdržela koncem listopadu 2021 petici
„Za zřízení Zóny 30 v lokalitě Nivy v Pustiměřských
Prusích“, podepsanou 51 občany bydlícími v této
lokalitě, na základě které byla žádána, aby zde došlo
ke zřízení Zóny 30, a to především za účelem zklidnění dopravy a neukázněných řidičů, zvýšení bezpečnosti
chodců a hrajících si dětí a zlepšení podmínek pro pobyt a sousedské setkávání.
Rada obce tuto záležitost projednala a souhlasila
s omezením rychlosti na 30 km/h. Zónou 30 bylo v plánu omezit úsek od potravin Hruška až po bývalou výrobnu nábytku ANAK p. Klimeše na č. p. 315.
Na základě projednání této záležitosti s dotčenými
orgány a stanoviskem dopravního inspektorátu Policie ČR však muselo dojít ke změnám. Plánovaný úsek
s omezením rychlosti musel být zkrácen po rodinný
dům č. p. 239 manželů Šírkových. V úseku od rodinného
domu č. p. 239 po č. p. 315 se totiž nenachází chodníkové těleso, které je podmínkou zóny 30. Dále muselo být
dopravní řešení rozšířeno i o zpomalující prvky. Obec
zvolila formu zpomalovacích polštářů, které jsou umístěné např. u základní školy.
Jelikož výraznou většinou řidičů, kteří touto lokalitou
projíždí, jsou právě občané zde trvale bydlící, rozhodla
rada obce o provedení ankety mezi občany bydlícími
v lokalitě Nivy s cílem zjistit, zda s upraveným návrhem
trvalého dopravního značení – zóny 30 se zpomalovacími polštáři – souhlasí. Anketa byla určena všem občanům starším 18 let s trvalým bydlištěm v lokalitě Nivy,
kterých se návrh trvalého dopravního značení dotýkal.
Vydáno bylo 181 anketních lístků, odevzdáno bylo 98

lístků (54 %). Pro zřízení zóny hlasovalo 63 občanů (64
%), proti 35 občanů (36 %).
Na základě výsledků ankety rada obce rozhodla o zřízení zóny 30 se zpomalovacími polštáři umístěnými
na třech místech.
Vlastimil Smékal, starosta

A zase ty odpady

S

tává se již pravidlem, že téměř v každém čísle zpravodaje informujeme občany o dění v oblasti odpadového hospodářství na úrovni naší obce. I v tomto čísle tomu bohužel nebude jinak.
Již několikráte jsme na stránkách zpravodaje informovali o tom, jakým úskalím je vystavována obec, potažmo občané obce, v souvislosti s přijatým zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dle uvedené legislativy je
obec povinna splňovat určitá kritéria, mezi které patří

mimo jiné míra třídění a množství odpadu na občana,
který je ukládán na skládky komunálních odpadů.
V prvním případě se jedná o množství vytříděného
odpadu, která v roce 2025 musí činit 60 % a postupně
do roku 2035 musí činit až 70 %. Míra vytřídění vyjadřuje poměr množství tříděného odpadu a směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného v obci, zjednodušeně řečeno se jedná o číslo vyjadřující poměr
odpadů v třídících nádobách vůči odpadům, které kon-
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čí v klasické „černé popelnici“. I přes veškerá opatření
v podobě husté sítě sběrných míst a nadstandardního
servisu v podobě sběrného místa v zázemí obce na č.p.
101 se nám dlouhodobě nedaří dosáhnout lepších čísel, než je 30 – 35 %. Do roku 2025 musíme tedy zvýšit
míru třídění minimálně o dalších 25 %.
Ve druhém případě se jedná o limitní množství odpadů, které mohou končit na skládce komunálního odpadu. V roce 2021 bylo možno uložit na skládku komunálního odpadu 200 Kg na občana, zatímco v roce 2025
to bude už pouze 160 Kg na občana. Výše uvedené
neznamená, že nebudeme moci ukládat více odpadů,
ale znamená to, že pokud překročíme uvedené limity,
tak za to draze zaplatíme, neboť skládkovací poplatek
v roce 2021 činil 800 Kč za tunu a v roce 2025 bude činit
již 1500 Kč za tunu (pozn. v roce 2030 to bude 1850 Kč/
tunu). V současné době se obec dlouhodobě pohybuje
na hranici 150 kg na občana.
Na základě výše uvedeného je patrné, že z dlouhodobého hlediska není odpadové hospodářství v obci,
tak jak ho známe, udržitelné a že bude nutné provést
určité změny. První a zásadní změna je v přístupu k třídění, kdy je nutné, abychom se zapojili do třídění opravdu všichni a abychom třídili poctivě. Možná si říkáte, že
v dnešní době snad třídí každý. Bohužel tomu tak není
a najdou se mezi námi i tací, kteří si s tříděním stále příliš hlavu nelámou s tím, že to není nutné a obec to zaplatí. Samozřejmě obec je legislativně vázána k tomu,
aby se o odpady, resp. o odpady občanů starala (pozn.
jedná se pouze o odpady z nepodnikatelské činnosti,
podnikatelé mají povinnost řešit nakládání s odpady
mimo obecní svoz komunálního odpadu). Z tohoto
úhlu pohledu se tak bezesporu stane a obec se vždycky
postará a vše potřebné zaplatí. Je dobré si však uvědo-
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mit, že část sumy za odpady je hrazena přímo občany
prostřednictvím vybíraných poplatků a zbylá část je
hrazena z rozpočtu obce. V roce 2021 činily náklady
na odpady cca 2,1 mil Kč, přičemž z rozpočtu obce je
hrazena přibližně polovina. Jedná se tedy přibližně o 1
mil Kč, který obec na odpady doplácí a který by mohl
být směřován jinam.
Dalším krokem ke zvýšení míry třídění je možnost
opatření nádob na směsný komunální odpad tedy „černé popelnice“ čipem. Takto opatřená nádoba je pak při
jednotlivých svozech načítána, přičemž je zaznamenáno, že nádoba byla vysypána, o jakou velikost nádoby
se jedná, jaké zde bylo množství odpadů a k jakému
číslu popisnému nádoba patří. Uvedené informace je
pak možné obcí využít např. jako podklad k doplnění
sítě sběrných míst či k zacílení na poplatek za svoz komunálního odpadu, kdy občané s vyšší mírou třídění by
byli zvýhodněni nižším poplatkem.
Další možností je zavedení tzv. systému „door to
door“, kdy by k jednotlivým číslům popisným byly zavedeny sběrné nádoby o objemu 240 l a to na plasty popř.
papír. Zavedení tohoto systému je obcí dlouhodobě řešeno, avšak v současné chvíli se stále jedná o celkem finančně náročnou věc a je tedy její zavedení spíše otázkou času.
Za doby naší působnosti došlo již několikráte ke zdražení služeb ze strany svozové společnosti Respono, a.s.
I v letošním roce dochází ke zdražení a to u vybraných
komodit o 10 %. I neustále se zvyšující cena je důvodem
k případným změnám v oblasti odpadového hospodářství, které nás v budoucnu neminou.
Lukáš Peška, místostarosta

Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského
kraje v roce 2021

U

rčitě jste si všimli, že v roce 2021 byla provedena rekonstrukce Zvoničky v parku před restaurací Adélka. Jedná
se o památkově chráněnou stavbu, kulturní památku
rejst. č. ÚSKP 29980/7-3765 „Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého“. Náklady na opravu činili 247.739,- Kč, přičemž byla
získána dotace od ministerstva kultury v hodnotě 50.000,- Kč.
Dle vyjádření památkového úřadu, resp. městského úřadu Vyškov, referenta památkové péče se rekonstrukce zda-

Ocenění zástupců oceněných památek v zahradě vily Löw-Beer v Brně.

číslo 1

řila. Z uvedeného důvodu jsme se tedy
rozhodli památku přihlásit do soutěže
o nejlépe opravenou kulturní památku
v roce 2021. Dne 22.06.2022 se za naší
účasti uskutečnilo oficiální vyhlášení
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této soutěže, přičemž „naše zvonice“
se umístila na prvním místě v kategorii
drobných staveb.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na opravě podíleli, a to

Zrekonstruovaná zvonička se sochou sv. Jana Nepomuckého v parku u Adélky.
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firmě DOBEŠ-STAVBY s.r.o., akademickému sochaři Vlastovi Doušovi, MgA. Václavu Doušovi a Mariánu Štrajtovi.

Lukáš Peška, místostarosta

Diplom od Jihomoravského kraje.

Budou přemrštěné požadavky tělovýchovné jednoty znamenat konec v dalším zvelebování sportovního areálu?

J

ednou z priorit zastupitelstva obce pro období 20182022 bylo vybudování víceúčelového sportovního areálu a relaxační zóny v areálu fotbalových hřišť. Prostorový potenciál areálu je obrovský a mohou nám ho závidět
mnohem větší obce či města. Šlo zároveň o jednu z částí
obce, na kterou nebyl dobrý pohled. Nesnáze ze škváry
návštěvníci dobře znají… Cílem obce zde bylo zbudovat
sportoviště, které budou sloužit široké veřejnosti a nebude to pouze o jednom hřišti, na kterém se hraje fotbal.
Vzhledem k tomu, že asi 2/3 areálu jsou ve vlastnictví TJ
Pustiměř a 1/3 ve vlastnictví obce, bylo potřeba najít sho-

du především s vlastníkem fotbalových hřišť a přilehlých
pozemků, tj. TJ. K tomuto účelu byla v květnu 2019 zřízena
pracovní skupina ve složení tří zástupců za obec, dvou zástupců za TJ a dvou zástupců za FK. Úkolem skupiny bylo
dát dohromady širší podobu sportovního areálu.
Po dohodě všech zúčastněných stran byla zhotovena
studie, podle které se měl areál etapovitě budovat. Ze
strany TJ bylo přislíbeno, že pokud se areál kompletně
zbuduje podle zhotovené studie, převedou pozemky, které zde vlastní, zdarma do vlastnictví obce. Pro upřesnění,
na pozemcích TJ mělo být dle studie místo škvárového hři-
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ště zbudováno nové travnaté hřiště jako přání fotbalistů,
na současném travnatém hřišti lehkoatletický ovál jako
přání TJ a za těmito hřišti přírodní věž s rozhlednou. Uvažovalo se zde ještě s in-line dráhou kolem hřišť, ale to TJ
odmítla.
V polovině roku 2020 se začalo na základě schválené
studie projektovat. V první fázi byla zpracována dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci škvárového
hřiště a na zhotovení přírodní věže s rozhlednou (nikoliv
pouze na rekonstrukci škvárového hřiště, jak je to uvedeno v článku od TJ). V polovině roku 2021 byla TJ požádána jako vlastník pozemku o souhlas s touto projektovou
dokumentací, aby mohl stavební úřad vydat povolení
ke stavbě a mohlo se začít budovat. Ze strany TJ však došla
reakce, že dokud nebude zpracován i projekt na lehkoatletický ovál, souhlas se stavbou nedají. Samotná realizace
etapovité rekonstrukce sportovního areálu tak nemohla
být započata, protože projekt na lehkoatletický ovál se
zpracovává a bude zhotoven až na podzim tohoto roku.
Troufnu si říct, že kdyby TJ dala souhlas se stavbou, mohlo
být dnes připraveno k užívání nové travnaté hřiště místo
škvárového a přírodní věž s rozhlednou. Byl by to i finančně chytrý tah, vzhledem k raketově rostoucím cenám materiálu a stavebních prací. TJ se však řídí heslem „raději nic
než aspoň něco“.
Kromě tohoto požadavku vyspecifikovala TJ i další podmínky a některé sliby, které dala a které jsou i písemně
zdokumentované, úplně obrátila. Ze slibu převedení pozemků po dobudování areálu zdarma na obec se nejprve
stalo převedení pozemků zdarma na obec s tím, že obec
bude po převedení pozemků odvádět TJ pravidelnou roční rentu v nespecifikované výši na dobu neurčitou. Poté
však došlo k dalšímu názorovému obratu a TJ obci oznámila, že pozemky nakonec vůbec nepřevede, protože by neměla zajištěno financování svého spolku do budoucnosti
vyplývající z nájmu těchto sportovišť.
V současnosti TJ pronajímá travnaté hřiště fotbalistům
za 40 000 Kč/rok + požaduje údržbu všech jejich pozemků ve sportovním areálu. V případě, že
by kvůli realizaci projektů přešel nájem
na obec, požadovala by zvýšení ročního
nájmu na 110 000 Kč a pokud by obec
nezrealizovala veškeré stavby do 4 roků,
zvýšili by nájem na dvojnásobek. Nájem
by se navíc každoročně zvyšoval o inflaci
a neměl by konce. Za několik let by tak TJ
inkasovala od obce několika set tisícový
roční nájem. Zastupitelstvo tyto podmínky projednalo a odmítlo, pro nehlasoval
ani jeden zastupitel. S TJ to však nehlo
a na podmínkách dále trvá.
Ještě jednou zrekapituluji požadavky TJ: Pokud chce obec zbudovat hřiště
a sportovní prvky na našich pozemcích
(investice přes 20 mil. Kč), tak to bude
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za následujících podmínek:
1. Obec zpracuje projekt na všechny sportoviště (pozemky) ve vlastnictví TJ (nové travnaté hřiště místo škváry,
lehkoatletický ovál, přírodní věž). Poté TJ tento projekt
odborně posoudí.
2. Bude uzavřena nájemní smlouva mezi TJ a obcí za roční
nájemné 110 000 Kč + roční inflace.
3. Pokud obec nezbuduje za 4 roky celý areál, bude nájemné zvýšeno na dvojnásobek.
4. Po dobudování sportovišť TJ obci pozemky zdarma nepřevede, tak jak původně slíbila, protože by již neměla
zajištěno financování svého spolku z nájmu.
Jelikož se nepodařilo najít kompromis mezi zájmy TJ
a obce ohledně realizace plánovaných projektů ve sportovním areálu na pozemcích TJ, požádala obec TJ aspoň
o svolení s rozhrnutím naskladněné hlíny na škvárové
hřiště a osetí trávou. Nešlo by o budování nového fotbalového hřiště. Vznikla by zde zatravněná plocha, která by
se využívala k všemožným účelům. Škvára, která je největším trnem v oku, by přestala obtěžovat návštěvníky areálu. V prostoru, kde je v současnosti hlína naskladněná,
by obec mohla vybudovat plánované hřiště pro plážový
volejbal. Naskladněná hlína tomu v současnosti brání. TJ
odpověděla, že po zvážení jejich výboru došli k závěru, že
z důvodů vložených investic (rozhrnutí hlíny a zasetí trávy) z obce na pozemky TJ je nutné uzavřít smlouvu mezi
TJ a obcí, ve které TJ trvá na splnění čtyř výše uvedených
podmínek. Škváry si tak budeme užívat ještě asi dlouho.
Hlavní činností TJ má být dle jejích stanov vytváření širokých možností využívání svých sportovišť pro zájemce
z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, budovat, provozovat a udržovat sportovní i jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá nebo dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. Sami si udělejte
obrázek, jestli kroky TJ vedou k naplňování jejich vlastních
stanov nebo je to spíše naopak.

číslo 1
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Kolik by to všechno stálo?

Náklady na rekonstrukci škvárového na travnaté hřiště včetně zavlažování, drenáží, osvětlení, lapačů, laviček
apod. byly v polovině r. 2021 odhadovány na 7 mil. Kč. Náklady na přírodní věž jsou těžko specifikovatelné, z velké
části by se používal materiál přímo ze hřiště, odhadoval
bych je ale přes 1 mil. Kč. Aktuální náklady na zhotovení
lehkoatletického oválu jsou kolem 13 mil. Kč.
Nové kabiny u škvárového hřiště byly vybudovány na tomto místě i proto, že zde byla do budoucna vize, že u nich
vznikne i nové travnaté hřiště na místo současné škváry.
Fotbal se v naší obci hraje již téměř 90 let a je zde perspektiva, že tomu tak bude nadále. Cílem fotbalistů v žádném
případě není mít dvě fotbalové hřiště, jejich zájmem je
areál s širokým využitím pro všechny. Nebrání se tedy využití současného travnatého hřiště i pro jiné než fotbalové
účely.
Potřebujeme ale na travnatém hřišti budovat lehkoatletický ovál, který si přeje TJ? Není lepší zbudovat za 13 mil.
Kč něco prospěšnějšího? Atletický oddíl v obci nemáme,
ovál by tedy sloužil pro veřejnost. Už vidím, jak zde přichází zástupy dětí ve speciální obuvi určené na tento povrch
a budou běhat dokola po rozpálené gumě… Pro pohybový aparát je mnohem příznivější běhat po pěkné trávě
nebo ve volné přírodě než na gumě. Pokud by byly náklady na zbudování oválu mnohonásobně nižší, nebránil
bych se tomu. Ale investice 13mil. Kč do něčeho, kde není
jasné, že to bude vzhledem k vysokým nákladům adekvátně využito, mou podporu nemá.

Červenec 2022
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Není chybou obce, že část areálu zůstává v zanedbaném
stavu, protože jeho vlastník do něho neinvestuje. Vlastníkem je TJ a je plně zodpovědná za jeho stav. Nemůže svádět na obec, že je to její chyba. Obec nabídla pomocnou
ruku v rámci mnohamilionové investice do cizího pozemku, ani to však nebylo pro TJ dostatečné.
Vzhledem k nákladným investicím, které sportovní areály potřebují, je jediným systémovým řešením sjednocení
většiny pozemků do vlastnictví obcí, které jako jediné mají
finanční možnosti o sportovní infrastrukturu pečovat, zajišťovat její provoz, údržbu a investovat do dalších vizí rozvoje. Toto je doporučení tělovýchovným jednotám v celé
ČR od České unie sportu (ČUS), největší střešní a sportovní
organizace v ČR, jejíž členem je i TJ. ČUS žádá s pokorou
obce, aby majetek od tělovýchovných jednot převzaly,
protože si uvědomuje nákladovost případných budoucích
investicí. Naše TJ však k tomuto ochotna není, zajímá ji
hlavně nájem a finanční profit ze sportovišť, sport jde stranou.
Přeji TJ, aby se jí místo obce podařilo najít nového investora, který splní její „nenáročné“ podmínky. Zajistí veškeré
projekční práce, které mu TJ po odborném posouzení ze
své strany možná schválí, pak všechna sportoviště v hodnotě desítek milionů korun na své náklady zbuduje, bude
hradit veškeré náklady na údržbu a provoz těchto sportovišť a za to, že mu TJ toto všechno umožnila, jí ještě jako
poděkování za její ochotu bude donekonečna platit v lepším případě statisícový roční nájem. Zájemců o takovou
nabídku bude jistě plno…

Výřez ze studie zpracované projektantem Ing. Miroslavem Rozehnalem.

číslo 1
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Vývoj vlastnických vztahů k pozemkům ve sportovním areálu aneb jak TJ k pozemkům přišla
Rád bych Vás seznámil i s vývojem vlastnických vztahů
k pozemkům ve sportovním areálu. Považuji to za nutné
vzhledem k současné situaci. Na úvod bych hned dodal,
že v žádném případě nerozporuji vlastnické právo TJ k pozemkům ve sportovním areálu, nabyla je zákonným způsobem.
Všechny stávající pozemky ve sportovním areálu, ať již
nyní ve vlastnictví TJ Pustiměř nebo obce Pustiměř, byly
majetkem původní obce Pustiměř, a to až do roku 1950,
kdy se po znárodnění stal obecní majetek majetkem státu
a jeho správu vykonávaly národní výbory.
V roce 1988 byly pozemky ve sportovním areálu, protože je dlouhodobě využíval jeden z oddílů TJ – oddíl kopané, dány do trvalého užívání TJ Sokol Pustiměř. Jejich vlastníkem byl však nadále československý stát, resp. posléze
samostatný český stát.
TJ Pustiměř se stala vlastníkem pozemků až v roce 2003,
a to na základě zákona č. 290/2002 Sb., kdy do vlastnictví
občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy
a sportu mohly z vlastnictví České republiky přejít sportovní zařízení, u kterých trvaly vztahy trvalého užívání.
TJ areál využívala do roku 2005, kdy byl její součástí oddíl kopané. Ten však v tomto roce TJ ze svých řad vyloučila,

ale pozemky fotbalových hřišť, i když je k ničemu nepotřebovala, si chytře nechala. S výjimkou krátkého působení oddílu lukostřelby v minulých letech TJ areál pro svoji
činnost dlouhodobě nevyužívá. Sportovní areál slouží TJ
pouze jako zdroj příjmů.
Pokud v minulosti dala obec TJ sportovní areál zdarma
do trvalého užívání, je jediným morálně správným řešením, aby se TJ zachovala stejně a areál opět zdarma převedla do vlastnictví obce, jelikož ho ke své činnosti nevyužívá a pravděpodobně tomu nebude ani v budoucnosti
jinak.
Dnes, kdy chce obec do svého bývalého majetku investovat několik desítek milionů korun ve prospěch občanů
naší obce, místních spolků a širší veřejnosti, ji v tom organizace, která by tyto záležitosti měla sama iniciovat a podporovat, svými přemrštěnými požadavky v podstatě brání.
Když jsem na základě výše uvedených argumentů TJ požádal o zmírnění podmínek, za kterých umožní realizaci
plánovaných sportovišť, dostalo se mi odpovědi, že to již
nyní nikoho nezajímá. TJ na to má jiný pohled, ale nechce
ho sdělit a nemá důvod to projednávat.
Vlastimil Smékal, starosta

KULTURNÍ KOMISE
Ukliďme Pustiměř

V

e dnech od 31. 4. až 2. 5. 2022
se opět konala celorepubliková
jarní část akce Ukliďme Česko.
Po obci bylo rozmístěno přes 70 ks

pytlů, několik druhů rukavic a samolepky jako odměna pro děti. Opékání
špekáčků bylo kvůli nepřízni počasí
zrušeno. Úklid byl záměrně rozdělený

Vozík za auto byl během chvíle plný. Foto: Lukáš Peška.

do několika dní, aby si každý mohl vybrat pro něho ideální termín. Bohužel
i přes veškerou naši snahu byla účast
opět prakticky nulová. Snažíme se

Naplněné pytle s vysbíranými odpadky. Foto: Lukáš Peška.

číslo 1

všem úklid zjednodušit a zpříjemnit
tím, že pytle jsou rozmístěny napříč
celé obce, aby si pro ně nikdo nemusel daleko chodit. Také pánové z pracovní čety objíždí celou obec a sbírají
pytle, protože je možnost je ponechá-
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vat u jakéhokoliv odpadkového koše.
Co se týká samotného úklidu, pytle
byly již tradičně rozebrané, ale plné
se nikde neobjevily. Přitom se po obci
a jejím okolí nachází tolik odpadků, že
je člověku až líto, když vidí takový ne-

Mgr. Lukáši Peškovi, místostarostovi obce, při sběru odpadků pomáhal i syn. Foto: Dagmar Jedličková.

Červenec 2022

zájem o své okolí. Závěrem velmi děkujeme těm, kdo se úklidu zúčastnili
a doufáme v hojnější účast na příští
akci.
Dagmar Jedličková, kulturní komise

Úklid obce vzali za své i hoši Zárybnických. Foto: Eva Zárybnická.

Jarní záhon

L

íbil se Vám nový jarní záhon? Ano?
Nám také! Myslíme, že se tato akce
skutečně povedla. Na fotce můžete vidět květinový záhon v proměnách
času. Již v únoru se začínaly objevovat
první krokusy, sněženky, poté ladoničky, hyacinty, tulipány a poslední se vylouply kvítky narcisků.
Přáli byste si více kvetoucích záhonů?
Ano? My také! Opět na podzim bude
pokračovat sázení nového jarního záhonu. Již nyní se na přípravě pilně pracuje. Společně se zástupci obce jsme
vytipovali další pozemek, nyní vybíráme vhodné druhy cibulek a poté spočítáme, kolik jich bude třeba. Sázet budeme opět společně se všemi, kteří rádi
přiloží ruku k dílu. Stejně tak jako minule na nás bude čekat teplé občerstvení.
Snad se i letos na záhonku zasmějeme,
i přestože si trochu mákneme u rýče.
Odměna nás na jaře nemine.
Líbila by se Vám květinová louka
s pastvou pro včely a motýly? Ano?
Nám také! Ale to už je jiná kapitola, kterou snad otevřeme už příští rok.

Dagmar Jedličková, kulturní komise
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Proměny záhonku před Obecním úřadem v Pustiměři v čase. Foto: Dagmar Jedličková.
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Neposedná kuřátka

N

aše obec se již třetím rokem zapojila do celorepublikové tvořivé
výzvy. Letošním tématem byla kuřátka. Jelikož účastníků bylo poskromnu,
titul „Velikonoční Kuřátkov“ naše obec
nevyhrála. Přesto jsme obdrželi krásné
příspěvky a tři z nich jsme odměnili. Odměnu ve formě sladkosti si zasloužila
i třída dětí z MŠ Korálek, jejichž příspěvek

nám zaslala do soutěže paní učitelka Dita
Nováková. Za zajištění a předání sladké
odměny děkuji kolegyni Dáše Jedličkové.
Děkujeme všem zúčastněným za nádherné výtvory, ze kterých srší fantazie, kreativita a v neposlední řadě jarní nálada.
Doufáme, že vás tvoření bavilo a udělalo
radost i vám.

Poukazy do místního květinářství KVĚTINA POD LIPAMI v hodnotě 300 Kč získávají: paní Simona Horáková, paní Jana
Kramplová s vnučkou Anetkou a paní
Lenka Večeřová.
Trojici výherkyň gratulujeme!
Nikol Trávníčková, kulturní komise

Jarní náladu nám přinesly slepičky Simony Horákové s velikonoční
květinovou vazbou. Foto: Simona Horáková.

Jaro na okno přivedla Jana Kramplová s vnučkou Anetkou. Foto: Jana Kramplová.

Slavnostní kuřátko nás vítalo u dveří Lenky Večeřové. Foto: Lenka Večeřová.

Děti MŠ Korálek velikonočními vajíčky naplnily celý domeček. Foto: Dita Nováková.

číslo 1
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Velikonoční tajenka

O

d čtvrtka 14. 4. Do pondělí18.4. 2022obcí Pustiměř
hopsal zajíček Pikla, a jak už to tak někdy u neposedů
bývá, rozbil košíček a poztrácel vajíčka. Ta se rozkutálela
po celé obci. Hledej Vajíčka, plň úkoly a vylušti tajenku, aby si
zajíček mohl zazpívat svou písničku celou:
Vajíčka
V ošatce mám vajíčka, co mi snesla slepička.
Jsou tam krásná malovaná nebo pěkně bílá,
Jen si vemte ---------,
Které jsou vám milé.

Během velikonočních svátků byla v naší obci rozmístěna rozkutálená vajíčka zajíčka Pikly s úkoly, při jejichž vyplnění jste získali
písmeno k vyluštění velikonoční tajenky. Písmena tvořila slovo
chybějící ve velikonoční básničce o vajíčkách.
U každého úkolu bylo připojeno vajíčko, které vytvořily děti
z 2. A naší základní školy. Doufáme, že se dětem vajíčka i úkoly
líbily a tajenku úspěšně vyluštily.
Jana Červíková, kulturní komise

Úkoly na děti i dospělé čekaly na nejrůznějších místech v obci,
poznávacím znakem byly kreslené kraslice. Foto: Jana Červíková.

Ani odpolední tma nezabránila dětem hledat písmenka do tajenky. Foto: Jana Červíková.

S přípravou úkolů maminkám pomáhaly i jejich děti. Foto: Jana Červíková.

Sledování úkolů tajenky bylo i příjemnou procházkou po katastru obce. Foto: Jana Červíková.
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Pěstitelské burza

P

rvní květnový den patřil v Pustiměři pěstitelské burze.
Myslím, že úvodem mohu napsat, že se letošní druhý
ročník opět povedl. Za hasičkou se sešel skvělý kolektiv
prodejců, kdy na akci panovala přátelská nálada. Zakoupit
jste mohli několik druhů sazenic rajčat a paprik. Dále byly
k prodeji sazenice dýní, cuket, celeru, salátu, lilku, rukole,
ačokče apod. Z bylinek to byla například máta, tymián, šalvěj, yzop, ostropestřec mariánský atd. Z květin to byly sazenice orchidejí, kozlíku lékařského, netřesky, draceny, africké
kopřivy a další. Účast byla také vynikající a nikdo neodešel
s prázdnou. Myslím, že spokojenost panovala na obou stranách, prodejců i těch, co si přišli něco nového pořídit.
Akce se zúčastnila i Semínkovna ve Vyškově, kde jste si
mohli zakoupit přes 100 druhů semen květin, bylin a zeleniny. Jedná se o kvalitní semena zkušených semenářů. Příspěvek byl dobrovolný.
Součástí byl i benefiční prodej sazenic, přičemž veškerý výtěžek bude odeslán na konto iniciativy Živá krajina. Na projekt Společně proti suchu se podařilo vybrat nádherných
3823 Kč. Tímto patří velké díky také dárcům, kteří přišli projekt podpořit a darovali svoje sazenice.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se pěstitelské burzy
jakkoliv zúčastnili a také SDH Pustiměř, kteří nám pomohli
s organizací akce.
Dagmar Jedličková, kulturní komise

Prodejci se na letošní zákazníky dobře připravili. Foto: Dagmar Jedličková.

Součástí nabídky byly semínka vyškovské Semínkovny, která si předsevzala, že bude pomáhat vracet do našich zahrádek
pozapomenuté druhy rostlin. Nezapomíná ani na životní prostředí. Foto: Soukromý archiv Dagmar Jedličkové.

Zákazníci postupně přicházeli a vybírali rostlinky z bohaté nabídky. Foto: Dagmar Jedličková.

Součástí nabídky byly i květinové vazby, které potěšily nejedno oko. Foto: Dagmar Jedličková.

Na zákazníky čekala opravdu pestrá nabídka rostlinek. Foto: Dagmar Jedličková.
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Divadlo pro děti

P

oslední únorová neděle patřila dětem. Obec Pustiměř pozvala dětské divadlo Špílberg, které nám představilo hru
Maxipes Fík. Veselé dětské představení o příběhu psa, který vyrostl o trochu více, než je obvyklé. Představení bylo provázeno písničkami od skladatele Petra Skoumala. Účast byla více
než hojná, kdy byl zaplněný celý sál dětmi i dospělými. Děti nejprve pozorovaly divadlo ze svých míst, poté se přiblížily se svou

zvědavostí a zájmem až pod pódium a nakonec si spoustu dětí
užívalo představení téměř na pódiu s představitelkami hlavních
postav. Závěrem si každý mohl pořídit fotku se svými oblíbenými večerníčkovými postavami. Podle dětského zájmu doufáme,
že se jim i ostatním divadlo líbilo. Děkujeme za Váš zájem.

Sál byl zaplněn do posledního místa. Foto: Dagmar Jedličková.

Divadlo pozorně sledovaly nejen děti, ale i jejich rodiče. Foto: Dagmar Jedličková.

Děti chtěly být svému večerníčkovému hrdinovi co nejblíže. Foto: Dagmar Jedličková.

Děti se společně Ájou i Fíkem vyfotily. Foto: Dagmar Jedličková.

Dagmar Jedličková, kulturní komise

Jaro – Léto bazárek

P

o covidovém omezení se nám v březnu letošního roku podařilo opět uspořádat Jaro - léto bazárek dětského oblečení, bot, hraček, knížek, sportovních potřeb aj. .
V rámci akce bylo také možno přispět darováním oblečení
na pomoc Ukrajině.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nezištně věnovali svůj čas
přípravě, realizaci i úklidu po akci.
Za MC Pustiměř Jana Červíková

číslo 1
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Děvčata připravila zboží k prodeji. Jen si vybrat. Foto: Jana Červíková.

A bylo z čeho vybírat. Foto: Jana Červíková.

Rodiče měli pro svoje děti k dispozici i spoustu hraček. Foto: Jana Červíková.
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Češi v (dluhové) pasti?

V

e středu 23. března se v jarní podvečer uskutečnila
vzdělávací přednáška na téma Češi v (dluhové) pasti.
Během hodiny a půl jsme se dozvěděli, co je to exekuce, jak probíhá a jak se jí můžeme bránit, co je to dluhová
past a jak se z ní dostat, či co je to osobní bankrot a zda je tím
nejlepším řešením problémů s dluhy.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas i aktivitu v dotazech. Doufám, že jste odešli o něco informovanější a načerpané poznatky vám budou přínosem jak v práci, tak třeba
i pomůžou v osobním životě, ač nikomu nepřeji se dostat
do takových nesnází.
Děkuji také lektorovi Pavlovi Gottwaldovi, za výklad, přípravu a čas věnovaný této přednášce.
Nelze si ovšem odpustit poznámku, že mě mrzí nízký počet účastníků, přestože je to téma velice aktuální a přednáška
byla zcela zdarma.
Nikol Trávníčková, kulturní komise

Lektor Pavel Gottwald nám přiblížil problematiku dluhové pasti. Foto: Nikol Trávníčková.

Slovanské Silové Klání 2022

D

ne 2. 7. 2022 se u nás v obci pořádal I. ročník silové soutěže s názvem Slovanské Silové Klání. Nápad na tento
projekt jsem dostal 31. prosince roku 2021 ve 22:55
hodin, kdy jsem si řekl, že zkusím v nadcházejícím roce spojit věci, které mě baví a dělám je rád. Vytvořit něco nového,
co u nás ještě nebylo. Od toho dne, jsem pravidelně věnoval
několik hodin týdně přípravě disciplín a věcí okolo Klání. Celý
projekt jsem držel v tajnosti a sděloval jsem svému okolí jen
nezbytně nutné informace. Kromě příspěvků na internetu
a vyvěšených poutačů pro registraci závodníků, neměl nikdo
představu o tom, jak akce bude vypadat, nebo co se na ní
přesně bude dít.
Při svařování, vrtání, řezání a upevňování, jsem přemýšlel nad tím nejtěžším úkolem, a to sehnat sponzory, kteří mi
s projektem pomůžou. Věřil jsem v to, co dělám a nejspíš díky
odhodlání, kterého si sponzoři všimli, jsem byl schopen získat potřebné materiály pro zdárné dokončení všech disciplín
a připravit ceny pro závodníky. Tímto bych chtěl poděkovat
sponzorům: Impakt Fitness, Callisto fitness, SM units, Nutrition-shop, Drepos Pustiměř, Čalounictví Vitásek, Výrobna
dresů a v neposlední řadě Obci Pustiměř. Bez sponzorů by to
nešlo. Vážím si podpory, které se mi od sponzorů a známých
dostalo.
Měsíc před samotným kláním jsem měl už vše připravené
a bylo na čase zveřejnit, na čem jsem půl roku pracoval. Přihlásilo se 30 závodníků, z toho jich 5 odstoupilo kvůli práci
nebo zdravotním problémům. Zájem o přihlášení se do Klání
byl veliký. Psali mi spousty lidí i po uzavření registrace. Ale 10
závodníků v kategorii bylo podle mě dost. První ročník je zkušební, na něm se pozná, kde jsou slabiny a díky získaným zkušenostem a zpětné vazbě od všech zúčastněných vím, na co
se zaměřit příště. Dovolím si tvrdit, že se akce velmi povedla.
Atmosféra v den Klání byla úžasná, a II. ročník Slovanského
silového klání bude jistě stejně tak vydařený.
Marek Vidlář

Pánové závodili v netradičních disciplínách. Foto: Michal Vrba.
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Do Slovanského silového klání se přihlásili i mladí muži z Pustiměře. Foto: Michal Vrba.
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Marek Vidlář vyrobil všechny potřebné pomůcky, nářadí i křeslo pro vítěze sám: Foto: Z. Štroblíková.

První pololetí roku 2022 v Obecní
knihovně v Pustiměři

V

letošním roce jsme zahájili svou
činnost opět s covidovými omezeními. Půjčovat knihy jsme
sice mohli, ale akce jsme pořádat
nesměli. Výjimku jsme udělali pouze ve vztahu k žákům naší ZUŠ, jimž
jsme vystavovali jejich práce, které
vytvořili ve výtvarném oboru pod vedením Yvony Lacinové. Nepřerušena
byla také čtenářská soutěž, kterou
připravujeme spolu s učiteli naší ZŠ.
Běžný provoz knihovny byl obnoven
od března 2022. Od té doby jsme
spolu se Čtenářským klubem Crhy
a Strachoty připravovali program činnosti v knihovně. Za pomoc při jeho
realizaci děkujeme hlavně Obci Pustiměř za podporu nejen ekonomickou,
starostovi Vlastimilu Smékalovi, místostarostovi Lukáši Peškovi a zastupitelstvu obce, starostovi obce Drysice
Pavlu Rozehnalovi, za vedení dílniček
Jitce Strouhalové, Simoně Koutníčkové, Markétě Poč, Zuzance Štroblíkové,
Dagmar Jedličkové a členům historické skupiny Armet z Vyškova Zdeňku
Zdeňkovi a Lence Zdeňkové za pomoc při pasování dětí. Za spolupráci
při propagaci čtenářství mezi našimi
dětmi učitelům ZŠ a MŠ v Pustiměři
a Yvoně Lacinové a za pomoc při realizaci divadelních zájezdů Zdeňce
Krátké. Potěšila nás zajímavá přednáš-

ka v podání Josefa Špidly Velké Theatrum, které ohromilo Evropu. Děkujeme také Karlovi Kramplovi, který nám
vyšel vstříc, abychom mohli nacvičovat naše divadlo v Sokolovně téměř
po celou dobu. Z knihovny jsme se
museli přesunout do sálu dříve díky
karanténním opatřením, abychom
mohli dodržovat předepsané odstupy mezi sebou. Ochotníkům děkuji
i za odpovědné chování při onemocnění covidem 19, díky němuž nebyl
nikdy nakažený celý soubor, i přestože někteří členové infekci prodělali.

Zajímá nás i dění v obci. Uvítali jsme
informace, které nám poskytla Obec
Pustiměř ohledně nynější ztížené ekonomické situace spojené s výpadky
výroby při covidové epidemii a válečnými událostmi na Ukrajině v letáčku
POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI - RŮST
ENERGIÍ, POMOC VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM - informace pro domácnosti
a přednášku Pavla Gottwalda, kterou
připravila kulturní komise, s názvem
Češi v (dluhové) pasti. Užili jsme si
s dětmi Maxipsa Fíka. Navštívili jsme
Jarmark v naší základní škole. Na pěstitelské burze jsme doplnili rostlinky
pro naše zahrádky. Velikonoce jsme
oslavili s Velikonočním kuřátkovem
a tajenkou s jarní vycházkou. Vyslechli

jsme v Sokolovně koncert absolvujících žáků v naší ZUŠ. S FKP jsme postavili a později i skáceli Máju a oslavili dětský den s SPKS, podpořili jsme
naše hasiče v jejich kláních, hlavně
v rámci memoriálu Františka Kaplánka a při oslavě 140 výročí založení
jejich sboru v Pustiměři, Německých
Prusích a Zelené Hoře a rokující myslivce na výroční schůzi. Připomněli
jsme si i ukončení II. světové války.
Oko pohladil rozkvetlý jarní záhonek
u obecního úřadu. Svou nabídkou
nás potěšil Jaro–léto bazárek. Radost
nám udělalo, s jakým zaujetím trénují naši fotbalisti, lezci i hasiči, ale také
kondiční cvičenci. Zasmáli jsme se
u soukromých filmů, které jsme zhlédli náhradou za akční komedii Tři Tygři
ve filmu: JACKPOT, která se z důvodu
větrného počasí nemohla promítat,
a pěsti jsme drželi i silákům v rozmanitých disciplínách.
Podpořili jsme naši krásně opravenou
památku – Zvoničku s Janem Nepomuckým a sv. Floriánkem. Radost nám
způsobilo, že ve své kategorii získala
první místo.
Jsme rádi, že to po covidové pauze
v naší obci opět žije.
Anna Hrozová
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Tabulka činnosti Obecní knihovny v Pustiměři za I. pololetí roku 2022:
1
2
3
4
5
6
7
8

20. 1. 2022
8. 2. 2022
3. 3. 2022
7. 3. 2022
10. 3. 2022
14. 3. 2022
17. 3. 2022
17. 3. 2022

Výstavka prací žáků ZUŠ na volné téma - stínová studie.
Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Rákosníček".
Vytvořili jsme si jarní obrázky s Jitkou Strouhalovou.
Práce absolventského ročníku žáků ZUŠ 2021/2022 - stínovaná kresba.
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou – pítka pro ptáčky.
Práce absolventského ročníku žáků ZUŠ 2021/2022 malba.
Malování obrázků s Jitkou Strouhalovou.
Velké Theatrum, které ohromilo Evropu - přednáška Josefa Špidly, placeno KKD
Vyškov.
9
31. 3. 2022 Glazování s paní Simonou Koutníčkovou 2022 - pítka pro ptáčky.
10
7. 4. 2022 Kraslice malované voskem s Markétkou Poč.
11
7. 4. 2022 Výstavka keramických výrobků - pítka pro ptáčky.
12
9. 4. 2022 Juta to tak nenechá – autorské pustiměřské divadlo – premiéra.
13
24. 3. 2022 Saturnin v Mahenově divadle v Brně 2022 – zájezd.
14
17. 4. 2022 Prohlídka historické budovy Národního divadla v Praze 2022 – zájezd.
15
17. 4. 2022 Audience u královny - Stavovské divadlo v Praze – zájezd.
16
7. 5. 2022 Juta to tak nenechá v Drysicích.
17
8.5 2022 Svátek matek za podpory obce Pustiměř a s žáky naší základní a mateřské školy pod
vedením svých učitelů.
18
12. 5. 2022 Juta to tak nenechá, představení zdarma pro žáky základní školy.
19
12. 5. 2022 Juta to tak nenechá, představení zdarma pro klienty a zaměstnance Charity Vyškov.
20
16. 5 2022 S knihami v horní školce 2022.
21
17. 5. 2022 S knihami v nové školce 2022.
22
26. 5. 2022 Tvořivé odpoledne s paní Markétkou Poč - panenky na kůře.
23
1.6.2022 Pasování nových čtenářů – 1. a a 1. b.
24
2. 6. 2022 Tvoření s Dagmar Jedličkovou - keramické obrázky zdobené přírodninami.
25
9. 6. 2022 Malování keramických obrázků zdobených přírodninami s Dagmar Jedličkovou.
26
15. 6. 2022 Pasování nejlepších čtenářů – završení celoroční soutěže ve spolupráci s učiteli ZŠ.
27
16. 6. 2022 Tvořivé odpoledne s Dagmar Jedličkovou - vyrábět látkové zápichy.
28
19. 6. 2022 Návštěva Technického muzea v Brně – zájezd.
29
24. 6. 2022 My Fair Lady ze Zelňáku v Městském divadle v Brně – zájezd.
30
Od září do Velikonoc jsme nacvičovali divadlo Juta to tak nenechá – 14 ochotníků.
Zpracovala: Anna Hrozová.

Se Simonou Koutníčkovou jsme si vyrobili keramická pítka pro ptáčky. Foto: Anna Hrozová.

Markétka Poč nás naučila malovat kraslice voskem. Foto: Anna Hrozová.

25
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Výsledky celoroční soutěže Nejlepší čtenář ve školním roce 2021 – 2022. Celkově
nejlepší byla 3. třída. 7 žáků získalo více než 200 bodů. Zpracoval Jiří Bubeník.

Děti naší základní a mateřské školy připravily se svými učiteli program
pro svoje maminky. Foto: Anna Hrozová.

Absolventi hudebního oboru naší ZUŠ nám předvedli svoje umění.
Foto: Anna Hrozová.

Žáci pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Moniky Spáčilové nás zavedly
na horkou pláž. Foto: Anna Hrozová.

Regionální spisovatel Josef Špidla nám přiblížil Velké Theatrum událostí
spojených s Bílou Horou v nových souvislostech. Foto: Anna Hrozová.

Rodiče si mohly vybrat mezi rozmanitými výrobky, které si děti k prodeji
nachystaly. Foto: Anna Hrozová.
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Na velikonoční Jarmark se děti pečlivě připravily. Foto: Anna Hrozová.
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Děti se na dva měsíce rozloučily se spolužáky i se školou. Foto: Anna Hrozová.

Divadelní
pololetí
v pustiměřské
knihovně

V

letošním školním roce se nám konečně podařilo nacvičit
naše autorské pustiměřské divadlo Juta to tak nenechá,
které jsme díky koronavirové pauze museli odložit. Byla to
opět pohádka zakotvená v našich dějinách. Tentokrát se na přání dětí týkala drogové problematiky, která se táhne dějinami lidstva od jeho počátku.
Historické postavy: Abatyše Juta, Oldřich Hecht z Rosic a Kateřina ze Sovince se věnovaly autentickému obchodu - prodeji obce Rybník. Také makové kuličky se tenkrát cucaly. Postavy
dětí: Eliška a Kačka, jako i nezpřítomnělá postava Jana a hostinský s hostinskou byly přidány uměle.
Problémem byly duševní stavy, které se vytvářejí uprostřed
hlavy daného člověka. Napadlo nás, že je zhmotníme také. Deprese, Šikana, Závislost, Nejistota a také Víra s Nadějí provázely
Elišku s Kačkou, které drogám od svého kamaráda Jana díky existenční nejistotě způsobené nepřítomností rodiny propadly.
Nebyla by to pohádka, kdyby se v ní nevyskytovala alespoň jedna kouzelná postava, a tou byl klášterní posluha – tak trochu
popletený kouzelný dědeček Barnabáš. A Samozřejmě Juta to
tak nenechala a děvčata se v našem příběhu drogové závislosti
zbavila a dokonce našla i svoje rodiče.
Písničky, které doplnily děj, nám zaranžovala a nazpívala Radana Villinová. Podařilo se nám v mezích možností zkrotit i elektroniku do té míry, že písničkám bylo rozumět. Jak se těšíme
na nové ozvučení sálu Sokolovny.

I v naší ZUŠ se děti rozloučily s učiteli a popřáli si navzájem
kouzelné prázdniny. Foto: Anna Hrozová.

Premiéra pohádky Juta to tak nenechá. Proběhla v sobotu týden před velikonočními svátky. Tentokrát nás ochotnický soubor
posílila děvčata z Drysic, proto jsme si domluvili jedno představení i v jejich vesnici pro jejich fanoušky. Tradičně jsme zdarma
hráli pro žáky naší základní školy a pro klienty Charity Vyškov.
Za odměnu jsme s dětmi strávili příjemný den v Technickém
muzeu v Brně v neděli 19. června 2022 a v pátek ve stejném týdnu jsme zhlédli představení My fair Lady ze Zelňáku, na nějž jsme
pozvali i další spoluobčany. Po dlouhém dopisování, přerušovaném karanténními opatřeními se nám podařilo konečně zajistit
komentovanou prohlídku historické budovy národního divadla
v Praze na neděli 17. dubna 2022, kdy jsme v podvečer shlédli velice dobře hodnocenou divadelní inscenaci Audience u královny
v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Byl to velice silný zážitek.
Po několika odkladech jsme se konečně dočkali a shlédli jsme
zdařilé představení Saturnina v Mahenově divadle v Brně.
Anna Hrozová
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Dětští i dospělí ochotníci poctivě nacvičovali pohádku déle než půl roku. Foto: D. Strouhal.

S Jutou v Drysicích. Foto: Zdeněk Fabok.

Juta oživila odpoledne i klientům Charity Vyškov. Foto: Archiv Charity Vyškov.

Juta to tak nenechala, a tak se děvčata zbavila závislosti na drogách. Foto: D. Strouhal.

Školní rok 2021/2022 v Mateřské škole

Z

dravím všechny v, doufejme, krásném červenci. Ráda bych vám touto
formou přiblížila dění v MŠ Korálek
v tomto školním roce.
Tento rok byl po dvou předchozích,
které narušil COVID, zase úplný, bez uzavření, i když COVID dění ve školce stále
omezoval. Nejenže jsme museli ve větší
části roku vypustit akce, jako jsou divadla
či vánoční besídka, ale díky COVIDu také
musely být v únoru uzavřeny 2. třídy MŠ,
protože onemocněly 2 ze 3 paní učitelek
a také asistentka pedagoga. Tato situace se obrátila ke konci roku, kdy došlo
k uvolnění nařízení, takže program dětí
mohl být doplněn o výlet, divadélka či

vystoupení ke Dni matek. Samozřejmě
ve školce se každý den něco děje, pro děti
jsou přichystány rozmanité činnosti, ale
snažíme se ty běžné dny ozvláštnit něčím
jiným či neobvyklým, aby byl program co
nejpestřejší. Ale to předbíhám, vezměme
to pěkně popořadě.
Školní rok začal 1. 9. 2021 a do MŠ nastoupilo 98 dětí. Z tohoto počtu bylo 17
dvouletých a 33 předškoláků. O děti se v MŠ
stará 7 paní učitelek, 2 asistentky pedagoga
a 1 chůva. Provoz dále pomáhají udržovat 2
paní uklízečky a 1 paní kuchařka.
Hned v září nás čekala logopedická depistáž, která určila, které děti potřebují pomoc logopeda. Do péče paní logopedky

Rounové, která dochází do MŠ, se dostalo
28 dětí, ale není to počet konečný, protože děti s těžšími vadami nebo ty, které
si již paní Rounová nemohla do své péče
převzít, navštěvují logopedii ve Vyškově.
Většina předškoláků dokončila rok ve výborné logopedické kondici. Jen malé procento z nich bude pokračovat v návštěvách i v následujícím školním roce. Také
jsme na září měli naplánováno vánoční
focení, které jsme nakonec museli několikrát odložit a tak tak jsme ho stihli do vánoc – proběhlo až 2. 12. 2021. Co jsme ale
stihli, byl plavecký výcvik první poloviny
předškoláků a Halloween a to nejen v tvoření, ale ve 3. třídě jsme měli i strašidelné
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dopoledne, kdy se třída hemžila strašidly,
duchy a jinými děsivými maskami. V listopadu jsme pasovali nové předškoláčky,
s nimiž jsme vás seznámili v minulém čísle
zpravodaje. Na zážitky bohatší byl prosinec. Vedle již zmiňovaného vánočního focení nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem, děti v 1. a 2. třídě si napekly perníčky,
v každé třídě proběhla vánoční besídka
i s nadílkou pod rozzářeným vánočním
stromečkem. Protože jsme nemohli mít
besídku s rodiči, připravily jsme si pro ně
alespoň malé překvapení. Děti si nacvičily
vystoupení, které jsme pro rodiče natočily
a vložily na Rajče.cz, kde si snažení svých
dětí rodiče mohli prohlédnout.
V lednu jsme si užívali zimních radovánek. Při jakémkoli náznaku sněhu jsme vytáhli boby a lopaty, či vyrazili stavět sněhuláky. V únoru zahájila druhá polovina
předškoláčků plavecký výcvik, a jak bylo
zmíněno již dříve, byly na 14 dní kompletně uzavřeny třídy 3. a 4. a dalších 14 dní
jsme v těchto třídách jeli v omezeném
režimu. Musím ocenit rodiče, kteří, pokud
mohli, nám vycházeli vstříc, přestože tato
situace nebyla lehká ani pro nás ani pro
rodiče. Paní učitelky ve 2. třídě reagovaly
na probíhající zimní olympiádu a připravily si její ekvivalent pro děti, jak vidíte
na přiložené fotografii. V jednotlivých třídách proběhl v průběhu února a března
karneval, jaké masky děti oblékly, vidíte
na fotografii.
Focení předškoláčků na tablo, spolu
s jarním focením, proběhlo v polovině
března, a pokud byste chtěli vidět budoucí prvňáčky, tak naše tablo je umístěno
v jednom z oken na obecním úřadě. Také
jsme s dětmi uspořádali ponožkový den,
který je upozorněním na onemocnění Dawnův syndrom a připadá na 21. března.
Velký obrat v aktivitách nastal od dubna 2022, kdy došlo k uvolnění nařízení,
a my se snažily dětem vynahradit předchozí měsíce. Duben začal dnem naruby
(1. duben – APRÍL), kdy se děti oblékly naruby v nejrůznějších kombinacích a pozadu nezůstaly ani paní učitelky. V tento
den jste mohli vidět paní učitelky pobíhat po školce v pyžamu, s vodotryskem
na hlavě či plyšákem v ruce. Následoval
Modrý den, který upozorňuje na děti
(lidi) s poruchou autistického spektra.
V programu jsme tento den využily nejen na přiblížení tohoto onemocnění,
ale také k prevenci xenofobního chování. Děti v předškolním vzdělávání mají
minimum předsudků, a pokud se s nimi
pracuje již od tohoto věku, je, alespoň
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malá šance, že se tomuto chování/jednání vyhnou ve věku starším. Předškoláci
navštívili koncert ZUŠ Ivanovice a zpětně
děkujeme za krásný zážitek. Účinkující dokázali děti zaujmout do té míry, že
jsme si o koncertu povídali ještě následující 2 dny. Předškoláci ale v dubnu neměli
jen zábavu. Čekal je zápis do 1. třídy ZŠ,
kam bylo z naší MŠ zapsáno 28 dětí. Tím
ale aktivity v dubnu neskončily. Proběhlo
dopoledne s pejsky, kde děti viděly, jak se
pejsci cvičí a mohly si i zkusit, jak má takový dobrý cvičitel s pejsky pracovat. Děti se
nebály a najednou bylo hřiště plné nadšených cvičitelů, povelů a taky pamlsků,
které byly pro pejsky odměnou za to, že
neúnavně plnili dětské povely a vydrželi
všechno to hlazení, aportování a běhání. V dubnu nás také ve školce navštívilo
Divadlo „Koráb“ s pohádkou „Budulínek“
a 29. 4. proběhl slet čarodějnic a jejich
učedníků. Do velikonoční soutěže, která
proběhla v naší obci, se zapojily tři naše
předškolačky – Evička Hynštová, Klaudinka Vysloužilová a Verunka Šmehlíková – vytvořily 2 krásná kuřátka (na jejich
obrázek se můžete podívat níže). MŠ se
se svými výrobky zúčastnila i velikonočního Jarmarku. O výrobky byl velký zájem
a na konci jsme měli téměř vyprodáno.
V dubnu ještě proběhlo screeningové vyšetření očí, o které mělo zájem více než 50
rodičů.
Květen nebyl na akce tak rozmanitý
jako duben, ale děti si z něj odnesly spoustu nových zážitků. Začátek května je tradičně věnován maminkám a jejich svátku.
Děti se pilně připravovaly a po dvou letech mohly maminkám popřát formou vystoupení v sokolovně. Zapojily se všechny
třídy, kromě našich nejmenších ze 4. třídy,
které zase maminkám vytvořily krásná
blahopřání. V květnu 1. - 3. třída podnikla
výlet na Kozí farmu do Drysic, kde se děti
nejen dozvěděly, jak taková farma funguje a jak se vyrábí sýr, ale také si mohly
mnoho věcí vyzkoušet. Viděli práci honáckých psů i další domácí zvířátka, která na farmě chovají a nakonec ochutnali
výborný domácí kravský a kozí sýr i kozí
mléko. 16. a 17. května MŠ navštívila paní
knihovnice Hrozová, která přinesla krásné knížky, které si děti s velkým zájmem
prolistovaly a poslechly si povídání o tom,
jak to v takové knihovně chodí. V květnu
proběhl také zápis do MŠ. K zápisu přišlo
45 dětí, ale vzhledem ke kapacitě MŠ jsme
mohli vyhovět jen 30 z nich.
Červen jsme zahájily hned 1. 6. Dnem
dětí. 1. a 2. třída MŠ jej oslavila cestou
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do přírody spojenou s hledáním pokladu.
Průvodcem jim byl kamarád Kašpárek,
který si pro ně cestou připravil mnoho
úkolů. Na jednotlivých stanovištích si děti
procvičovaly početní představy, určovaly
barvy, geometrické tvary, pojmenovávaly
zvířátka a jejich mláďátka, poznávaly rostlinky, luštily hádanky, určovaly protiklady
a svou obratnost si procvičily na překážkové dráze. Po úspěšném splnění všech
úkolů se děti vydaly hledat slíbený poklad
a po jeho zdárném nalezení si děti převzaly drobnou odměnu. 3. třída si pro oslavu
Dne dětí zvolila stopovanou, na které děti
také plnily řadu úkolů a která je na konci
přivedla ke Studánce v Melicích, kde dostaly poslední nápovědu ke schovanému
pirátskému pokladu. Stopovanou jsme
zakončily piknikem a vytvořením pamětního listu s otisky rukou všech dětí, které
se akce zúčastnily. V červnu také ve školce
proběhla 2 divadélka a to s tématy „O hygieně a slušném chování“ a „Pořádníček“.
Červen, to je těšení se na prázdniny, nové
zážitky a výlety, ale pro nás v MŠ to znamená, že se musíme rozloučit s dětmi,
které naše třídy opustí a v září zasednou
do lavic 1. tříd ZŠ. Letošní rozloučení jsme
rozdělily na dvě části. První rozloučení
proběhlo tradičně ve spolupráci s rodiči. Pro nepředvídatelné počasí byla akce
naplánována do Sokolovny v Pustiměři a musím velmi poděkovat nejen obci,
ale také všem, kteří se s vervou zapojili
do organizace a umožnili dětem krásný
zážitek. Nejen že mohly zhlédnout kouzla
kouzelníka a nechat si namalovat na tvář
neskutečně reálné obrázky, ale také si,
i přes nepřízeň počasí, pochutnaly na výborných špekáčcích. Druhá část rozloučení proběhla v rámci programu školky,
kdy děti hledaly cestu k pokladu. Aby jej
nalezly a po cestě nezabloudily, musely
využít mnoho svých znalostí a také prokázat zdatnost. Všichni předškoláci se úkolu
zhostili s nadšením a dokázali nalézt cestu zpátky do školky a svůj poklad získat.
Touto akcí jsme náš letošní školní rok
oficiálně zakončili. MŠ sice ještě bude pokračovat v červenci, ale to už jen v omezeném prázdninovém režimu.
Za celou mateřskou školu přeji dětem
i rodičům, krásné a na zážitky bohaté
prázdniny a těšíme se na všechny, děti ty
stávající i ty, které k nám nově nastoupí,
v novém školním roce 2022/2023,
Dita Nováková

číslo 1
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V první a druhé třídě mateřské školy se objevila spousta čarodějnic.
Foto: Archiv MŠ.

Předškoláčci z první a druhé třídy MŠ se příjemně pobavili na koncertě
ZUŠ Ivanovice na Hané v Sokolovně. Foto: Archiv MŠ.

Mikuláš, anděl ani čert na děti v naší MŠ nezapomněli – první a druhá třída.
Foto: Archiv MŠ.

Předškoláčci první a druhé třídy chvátali se svou učitelkou
za pokladem – loučení s mateřskou školou. Foto: Archiv MŠ.

Děti z první třídy MŠ si užily příjemný den s pejsky. Foto: Archiv MŠ.

Děti z druhé třídy MŠ napekly spoustu chutných perníčků. Foto: Archiv MŠ.

číslo 1
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Děti z druhé třídy si vyzkoušely disciplíny zimní olympiády. Foto: Archiv MŠ.

V třetí třídě si děti užily na Apríla Den naruby. Slušelo to i paní učitelce Ditě.
Foto: Archiv MŠ.

V Dopoledni s knížkou děti mezi sebou konzultovaly hrdiny nalezené v knížkách. Foto: Archiv MŠ.

Děti z třetí třídy MŠ, v rámci Rozloučení s předškoláky, odpovědně plnily
úkoly, které je neomylně vedly k pokladu. Foto: Archiv MŠ.

Na Kozí farmě v Drysicích děti z třetí třídy MŠ získaly mnoho zajímavých
informací. Foto: Archiv MŠ.

Den dětí si naši nejmenší užili ve spoustě soutěží a her – čtvrtá třída.
Foto: Archiv MŠ.

číslo 1
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I naši nejmenší oslavili karneval zajímavými maskami. Paní učitelky ani paní
chůva nezůstaly pozadu. Foto: Archiv MŠ.

Přímo ve školce děti navštívil Budulínek. Foto: Archiv MŠ.

Na divadelním představení Pořádníček se děti přesvědčily, že Pořádníček
sám na všechen nepořádek nestačí. Foto: Archiv MŠ.

V rámci rozloučení s předškoláky děti v Sokolovně navštívil i kouzelník. Foto:
Archiv MŠ.

Děti se se svými kuřátky zúčastnily velikonoční soutěže pořádané
Obcí Pustiměř. Foto: Archiv MŠ.

číslo 1
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní kolo dějepisné olympiády

D

ne 25. ledna se uskutečnil 51. ročník školního kola Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem
šest žáků z osmého a devátého ročníku.
Nikdo z nich přípravu nepodcenil, téma

„Šlechta v proměnách času“ všichni pečlivě nastudovali. Čtyři žáci přesáhli hranici potřebnou pro postup do okresního
kola: Jiří Radomil (9. r.), Jan Michálek
(9. r.), Tereza Hynštová (8. A) a Natálie

Okresní kolo ve florbalu

V

e středu 26. ledna proběhlo v Rousínově okresní kolo ve florbalu žáků
1. stupně. Turnaj proběhl v nelehké
covidové době a z důvodu epidemie byl
dvakrát přeložen. Přesto se turnaj nakonec podařilo uspořádat a to za účasti 6
družstev z celého okresu. Mezi zúčastněnými byl i tým ZŠ a MŠ Pustiměř. Přestože
na začátku byla znát na hráčích nervozita

a obava z výsledku, postupně se chlapci
rozehrávali k výborným výkonům. Vyhráli
celkem 4 utkání a jen jednou remizovali.
V konečné tabulce jim pak patřilo zasloužené 1. místo!
Vítězství v turnaji přineslo samozřejmě velikou radost, ale také velikou odpovědnost. Vítěz turnaje totiž
postoupil do krajského finále, kde se

Babirádová (8. B). Jirka Radomil získal 56
bodů z 60, což je vynikající výkon. Gratulujeme!
Lenka Tomanová

střetne s opravdu velmi silnými soupeři. Nezbývá než chlapcům poděkovat
a popřát hodně zdaru v krajském kole.
Naši školu reprezentovali: Jakub Štulo,
Karel Marák, Tomáš Krejčí, Martin Štěbra,
Ludvík Hrachovec, Daniel Novák, Adam
Kludák a Matyáš Neckář.
Jiří Bubeník

Preventivní programy Policie ČR

N

a přelomu zimy absolvovali naši
žáci 3. – 9. třídy preventivní programy Policie ČR. Por. Alice Musilová
poučila děti ze 3. – 7. třídy v přednášce
Bezpečný internet o zásadách pohybu
v kyberprostoru. Vysvětlila jim, v čem spočívá např. pomluva, a na příkladech z pra-

xe osvětlila možná rizika.
Žáci nejstarších ročníků prošli pod jejím vedením dvouhodinovou interaktivní
hrou Tvoje cesta načisto, která byla zaměřena na protidrogovou prevenci a trestněprávní odpovědnost mladistvých. Během
aktivity byli žáci rozděleni do soutěžních

týmů složených z kriminalisty, technika,
psovoda, vyšetřovatele a experta. Programy měly u dětí dobrý ohlas, bavily je.
Pozitivně je hodnotili i přítomnívyučující.
Kateřina Hrozková

Matematická olympiáda 5. a 9. ročník

N

a konci 1. pololetí proběhla matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník. Tyto kategorie měly okresní
kolo v on-line podobě. Naši školu reprezentovali Nina Musilová 5. B., Jan Kosnovský 5.A a Jiří Radomil 9. třída. Z katego-

rie pátých tříd se oba naši reprezentanti
stali úspěšnými řešiteli. Nina se umístila
na pěkném 6. místě s 11 body a Honza
s 10 body skončil na děleném 7. místě.
Nejstarší kategorie měla těžké zadání,
a tak se Jirkovi nepodařilo proniknout

do úspěšných řešitelů. U Jirky to však není
žádná prohra, protože nás poctivě každoročně reprezentoval v matematických
soutěžích, a nejen v nich. Proto si od nás
zaslouží velkou pochvalu a poděkování.
Andrea Fialková

Krajské finále ve florbalu dívek 1. stupně

V

úterý 15. února čekal na děvčata
ze ZŠ a MŠ Pustiměř velmi náročný úkol – reprezentovat naši školu
na krajském finále ve florbalu v Brně. Účast
v tomto turnaji jsme si zajistili kontumačním způsobem – většina přihlášených škol

odvolala z epidemiologických důvodů svůj
start v okresním kole. Do krajského finále se tak přímo nominovaly 2 školy, které
svou účast neodvolaly – ZŠ Pustiměř a ZŠ
Na Vyhlídce Vyškov. Před krajským finále
děvčata neodehrála žádné oficiální utká-

ní ve florbalu. Z tohoto důvodu jsme vůbec
nevěděli, co můžeme od sebe v nabité konkurenci očekávat. Děvčata se však nezalekla
a s každým soupeřem hrála opravdu vyrovnanou partii. Absolovala 3 utkání s celkovou
bilancí 1 remíza a 2 těsné porážky.

číslo 1
To sice k postupu nestačilo, ale za svůj
výkon se děvčata nemusela rozhodně
stydět. Škoda, že nemohla zasáhnout
ještě do dalších bojů, neboť jejich výkon
se postupně zlepšoval. Za vzornou re-
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prezentaci si určitě zaslouží veliké uznání
a poděkování.
Naše reprezentantky: Marie Harenčáková, Adéla Ambrozová, Emma Rozehnalová, Terezie Herynková, Lucie Bodrogi-

Zahájení plaveckého výcviku

O

d února bylo zahájeno plavání pro
děti 2. a 3. ročníku. Každý čtvrtek
jezdily na plavecký bazén, kde se

učily plavat nebo se v plavání zdokonalovaly. Součástí plavecké výuky byly hry
ve vodě nebo také návštěva sauny. Pla-
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ová, Denisa Látalová, Natálie Marková,
Nina Musilová a Eliška Brunclíková.
Jiří Bubeník

vání bylo pro děti příjemným zpestřením
běžného školního dne.
Helena Adámková

Divadelní představení Pipi dlouhá punčocha

V

únoru žáci prvních tříd zavítali
do Divadla Radost a zhlédli představení Pipi Dlouhá punčocha.
Napínavý příběh plný neobvyklých dob-

rodružství zavedl děti do světa fantazie
a hravosti. Spolu s hlavními postavami se
děti podívaly do školy, na jarmark nebo
na tichomořský ostrov. Pohádkový příběh

plný veselých situací, zpěvu a tance se dětem velmi líbil a doslova je vtáhl do děje.
Alena Veselá, Jana Trefilíková

O víle Rose
a invazivních šiškách

U

prostřed vojenských lesů byla studánka. U ní bydlela víla Rosa. Měla modré oči,
stříbrné vlasy a šaty azurové barvy každý den čistila svoji studánku, aby voda
v ní byla průzračně čistá. Jednoho dne na studánku zaútočily invazivní šišky.
Zasypaly studánku a vílu vyhnaly. Rosa odešla do lesa za svými kamarády. Jejími
přáteli byla lesní zvířátka, která chodila ke studánce pít. Všichni se vydali studánce
na pomoc. Šišky se zvířátek lekly a utekly. Šťastná víla opět hospodařila ve své studánce a zvířátka měla průzračně čistou vodu.
3. tř.

Obr.: Třeťáci to pletou. Žáci 3. Třídy napsali spoustu nových pohádek. Někomu by
se mohlo zdát, že popletly ty notoricky známé, ale není tomu tak. Sborníček byl
k dostání na školním jarmarku. Foto: Anna Hrozová.

Krajské finále ve florbalu chlapců

P

o perfektním absolvování okresního
kola se vydali chlapci ze ZŠ a MŠ Pustiměř do krajského finále ve florbalu
žáků 1. stup. To proběhlo 24. 2. v Brně –
Bohunicích.
Na turnaj jsme odjížděli na jedné straně s velkou radostí a očekáváním. Přece
jenom, vybojovat si účast na tak kvalitním
turnaji se nepodaří zdaleka každý rok.
Na druhé straně nás trápily obavy, zda
nebudou soupeři tentokrát nad naše síly

a zda neuděláme naší škole ostudu.
Obavy byly nakonec úplně zbytečné.
Chlapci se nikoho nezalekli a do každého
utkání vstoupili s velikým odhodláním.
Ve své skupině museli odehrát 4 těžká
utkání a jejich bilance byla 2 vítězství, 1
remíza a 1 porážka. Skupina byla velmi
vyrovnaná a každý bod i gól se počítal.
Naše bilance nakonec stačila ve skupině
na 2. místo, a to znamenalo těsný postup
do semifinále.

V semifinále nás čekal nejlepší tým turnaje a pozdější suverénní vítěz - ZŠ Nádražní
Vyškov. Tentokrát jsme na soupeře opravdu nestačili a museli sklonit před jeho
schopnostmi. Krutá porážka ale chlapce
zdravě naštvala a do utkání o 3. místo
vstoupili s obrovským odhodláním. Soupeře jasně předčili a porazili 6:2.
Vybojovali tak nádherné 3. místo!
Jiří Bubeník

číslo 1
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Okresní kolo dějepisné olympiády

V

úterý 22. března se ve vyškovském Majáku konalo okresní kolo
Dějepisné olympiády. Téma letošního 51. ročníku Šlechta v proměnách
času bylo velice obtížné a rozsáhlé, přesto

se reprezentantům z naší školy dařilo.
Okresního kola se zúčastnili čtyřicet
tři žáci z různých škol. Jirka Radomil (9. r.)
všechny porazil a z PRVNÍHO místa postoupil do krajského kola! Tereza Hyn-

Jak tráví volný čas naše děti

K

oníčky máme různé. Zejména ty
sportovní. K takovým patří i jezdectví. Není to úplně běžný sport
a zvláště u děvčat.
Přesto máme ve třídě dívenku Rozárku
Navrátilovou, která na koních jezdí od tří

let. Od šesti let už i závodně.
23. 4. se zúčastnila jezdeckých Hobby závodů v Boškůvkách, soutěže skoků
do 50 cm. Zaslouží obdiv a uznání, protože tento sport není jen o jezdectví, ale
obnáší i spoustu povinností – čištění koní,

štová (8. A) skončila na krásném 8. místě
a Honza Michálek (9. r.) za sebou nechal
deset soutěžících. Jirkovi přejeme hodně
štěstí!
Lenka Tomanová

výstroje, úklid stáje, chystání sena, vody
apod.
Přejeme Rozárce, aby jí tento krásný
koníček vydržel a hodně dalších úspěchů
v sedle.
Za 1. B Alena Veselá, tř. uč.

Atletický víceboj v Bučovicích pod záštitou
Sazka olympijského víceboje

D

ne 29. 3. 2022 se vybraní žáci naší
školy zúčastnili atletických závodů
všestrannosti. Soutěžilo se v jarním
slunečném počasí na stadionu v pěti disciplínách - trojskok, hod medicinbalem,
skoky přes švihadlo, kliky a dribling. Nelze pominout účast ambasadorky Šárky
Kašpárkové, dlouholeté české reprezentantky ve skoku do výšky a v trojskoku.
Mistryně světa přivítala všechny zúčast-

něné a byla přítomna nejen u všech soutěží, ale předávala na závěr celé sportovní
akce medaile vítězům. I někteří naši žáci
měli tu čest přijmout od slavné sportovkyně ocenění za velmi dobré sportovní
výkony. Na prvních místech se umístili Jonáš Adámek a Jakub Štulo. Ocenění druhého místa převzali Martin Holub, Sára
Šrubařová, Karel Marák a Nikol Vítková.
Třetí místo získala Sára Bednářová. Mimo

oceněných se předvedli velmi dobrými
výkony v soutěžích také Eliška Netopilová, Ema Smejkalová, Adriana Vítková, Tereza Kostihová, Adéla Lankašová, Tadeáš
Chludil, Vojtěch Turcovský, Dominik Kocman a Jakub Herynk. Za počet umístění
na stupních vítězů a všechny sportovní
výkony zaslouží mladí sportovci velký dík.
Simona Štulová

Krajské kolo dějepisné olympiády

L

etošní ročník Dějepisné olympiády
s tématem Šlechta v proměnách
času je pro naši školu velice úspěšný. Nejen že Jirka Radomil vyhrál okresní

kolo ve Vyškově, ale úspěšně nás reprezentoval také v krajském kole. Na soutěž
do Brna dorazili nejlepší řešitelé okresních kol z celého Jihomoravského kraje,

celkem 32 soutěžících. Jirka se umístil
na krásném 10. místě. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalším studiu.
Lenka Tomanová

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V

e středu 30. března 2022 reprezentovaly v okresním kole Olympiády v českém jazyce naši školu dvě

žákyně, vítězky kola školního, Šarlota
Moučková a Natálie Babirádová. Oběma
děvčatům děkujeme za vzornou přípravu

a blahopřejeme k velmi pěknému umístění – 10. a 12. místu.
Kateřina Hrozková
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Divadelní představení Edison

V

e středu 4. 5. navštívili žáci třetího
a čtvrtého ročníku představení EDISON v brněnském divadle Reduta.
Představení bylo velmi pěkné, děti si ho
užívaly. Některé děti byly pozvány na po-

dium. To se poštěstilo i některým dětem
ze třetí třídy. Při tom se dozvěděly některé zajímavosti ze života slavného vynálezce. K dovršení spokojenosti mohly děti
na zpáteční cestě utratit kapesné. Vůbec

nás nemrzelo, že jsme neviděli Brněnské
pověsti, jak bylo původně v plánu.
Kateřina Vlčková

Zápis do 1. ročníku

V

e čtvrtek 3. dubna proběhla na naší
škole dlouho očekávaná událost –
zápis do 1. ročníku. S radostí jsme
přivítali na naší škole budoucí prvňáčky

a jejich rodiče. Malí žáčci museli splnit nejrůznější úkoly, aby všem ukázali, že jsou
opravdu připraveni na vstup do základní
školy. S pomocí paní učitelek ale vše zvládli

Recitační soutěž

V

úterý 19. dubna 2022 se pro žáky 2.
stupně pořádalo školní kolo recitační soutěže. V porotě již tradičně zasedli p. uč. Hronová, p. zástupce Bubeník
a p. uč. Hrozková. Letošní ročník školních
kol bohužel nebyl postupový, nenavazují
na něj okresní soutěže, možná i tato skutečnost byla příčinou malého zájmu ze

strany našich žáků a rekordně nízké účasti.
V kategorii 6. - 7. tříd byla udělena
dvě ocenění. První místo získala Zuzana
Kostihová ze 6. B a druhé obsadila Sabina
Anna Hladíková ze 6. B a Monika Jelínková ze 7. třídy.
Nejstarší kategorii 8. – 9. tříd reprezentoval pouze jediný žák, Jakub Kosnovský

a můžeme se těšit, že je zde po prázdninách znovu přivítáme. Tentokrát již jako
velké žáky naší školy.
Jiří Bubeník

z 8. A, který svým přednesem i náročnou
básní porotu přesvědčil, že mu právem
náleží 1. místo.
Všem recitátorům blahopřejeme. Jejich
zájem a píli jsme ocenili pochvalou, body
do soutěže O nejaktivnějšího žáka, knihou a sladkou odměnou.
Kateřina Hrozková

Mobilní planetárium

S

netradiční formou výuky se žáci setkali 29. 4. v tělocvičně, kam přijelo
mobilní planetárium z Brna. Pan
lektor přivezl vynikající didaktickou pomůcku - mobilní digitální přístroj, pomocí
kterého se žáci mohli podívat do vesmíru.
Dále půlkulovou plochu, kde diváci pozorně sledovali promítaný obraz na všech

stranách nafukovací kopule. Při projekci se navíc leželo, čímž byl zážitek ještě
umocněn.
Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali program Se zvířátky do vesmíru.
Na kopuli se kolem nich točily planety, zazářilo Slunce a spatřili i noční oblohu.

Kluci a holky z třetího, čtvrtého a pátého
ročníku zhlédli video Neuvěřitelný vesmír.
Po projekci proběhla diskuse s lektorem.
Všichni žáci prvního stupně odcházeli obohaceni o nový zážitek a poznatky
o vesmíru.
Hana Kyprová

Matematická olympiáda 6. a 7. ročník

V

dubnu tohoto roku proběhlo okresní kolo matematické olympiády
pro 6. a 7. třídy. Naši školu reprezentovaly tyto žákyně: Ema Smejkalová,
Karin Moore a Sabina Hladíková (všechny 6. B), dále Nela Pospíšilová a Monika
Jelínková (obě 7. třída). Všem děvčatům
se velmi dařilo. Z šestých tříd se zúčastnilo celkem 22 žáků. V této kategorii do-

padla nejlépe Emča Smejkalová, která se
stala úspěšnou řešitelkou (12 bodů z 18)
a především ve vysoké konkurenci skončila na děleném 2. místě (6 žáků dosáhlo
12 bodů). Druhou úspěšnou řešitelkou
v této kategorii byla Sabča Hladíková,
která s 10 body skončila na děleném 4.
místě. Ve starší kategorii, a to 7. tříd, se našim děvčatům dařilo též perfektně. Obě

skončily na dělené stříbrné pozici z celkových 11 účastníků. Všem reprezentantům
děkujeme a přejeme do dalších soutěží
mnoho úspěchů. Nemalé díky patří i učitelům našich děvčat, a to konkrétně paní
učitelce Szkutové, Lazarové a panu učiteli
Zahradníčkovi.
Andrea Fialková
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Šesťáci na Rychtě

Z

a deštivého pondělního rána (25.
dubna) žáci šestých ročníků vyrazili na školu v přírodě do Krásenska.
Celý název pobytu zněl Příroda naostro,
což jsme poznali hned první den. Po ubytování, seznámení se s lektory a budoucím programem jsme se vydali zkoumat
bezobratlé žijící v nedalekém rybníčku,
a to i přes prudký déšť. Pozorování nalezených živočichů už proběhlo v teple chaty.
Pro děti bylo nejzajímavější seznámení se
se zvířecími obyvateli Rychty – agamami,
gekony, axolotly, chameleonem, želvou,
krajtou, … Celý den byl zakončen hrami
zaměřenými na spolupráci obou tříd.
V úterý nás čekala náročná túra – Putování k propadání. Ráno jsme se přiblížili autobusem do Jedovnic a odtud pak

pokračovali směr Rudice. Během dne
jsme měli možnost dozvědět se spoustu
informací a zhlédnout krásná místa, např.
lom Seč, v němž jsme vyhledávali geody a otisky dávno uhynulých živočichů
na kamenech. Zajímavá byla i návštěva
jeskyně, ze které mohli dobrovolníci vylézt komínem. Přestože byl tento den
hodně náročný, naše šesťáky neunavil
a navečer se šlo ještě na hřiště hrát kapitánskou a střílet z luku.
I třetí den pobytu jsme strávili venku,
ale tentokrát jsme se pohybovali pouze
v okolí Krásenska. Seznámili jsme se s ornitologií a etnologií a nabyté vědomosti
si ihned ověřili v praxi. Večer následovala
krátká diskotéka s oslavou.
Čtvrtého dne jsme si zahráli na badate-

le. Každá skupina si zvolila, co bude chtít
zkoumat, stanovila si otázku a vhodnou
hypotézu a vyrazilo se do terénu. V odpoledních hodinách týmy zpracovaly projekty, většinou zaměřené na hydrobiologii a etnologii, které následujícího dne
pod přísným dohledem zdejších lektorů
úspěšně prezentovaly.
Každý den večer hráli žáci přírodovědnou hru Evoluce. Koho zpočátku neoslovila, byl do ní dřív nebo později vtažen
ostatními členy skupiny.
Všichni šesťáci si pobyt na Rychtě užili a odvezli si jistě nejen spoustu zážitků
s kamarády, ale i hodně užitečných vědomostí.
Martina Mrázová, Jana Szkutová,
Lenka Tomanová

Zážitkový pobyt Jedovnice

D

ne 11. května jsme se společně s 2.
A a 2. B vydali do Jedovnic za zážitkový pobyt. Děti si z pobytu
odnesly mnoho zážitků. Jedním z nich
byl turistický výšlap do Rudického propadání. Cestou si mohly děti nasbírat tzv.

strusky (odpadní materiál pro zpracování
železné rudy). Strusky jsou pozůstatkem
Hugovy hutě, kterou jsme si cestou také
prohlédli. Jednou ze zábav byla pro děti
„Lesní stezka“, ve které ověřily své znalosti o zvířatech žijících v lese. Další zába-

vou byla ranní rozcvička a výroba závěsu
z přírodnin. Zážitkový pobyt byl vydařený
a budeme se do Jedovnic rádi vracet.
Mgr. Helena Adámková, Mgr. Monika
Kurková, Ing. Martina Lazarová

Okresní finále v McDonalds‘s cupu

P

o vítězství v okrskovém kole jeli
chlapci fotbalisti z 4. a 5. třídy reprezentovat naši školu na okresní finále
fotbalového turnaje škol McDonald‘s Cup.
Finále se odehrálo v pátek 6. 5. na stadionu ve Vyškově. Sešli se zde vítězové jednotlivých okrskových kol a konkurence

byla tedy velká. Náš tým nijak nepropadl,
ale chybělo možná trochu štěstí a po výsledcích 1x výhra, 2x remíza, 1x prohra
se umístili na 4. místě. I tak je to velký
úspěch, že jsme se na okresní finále dostali a předvedli pěkné výkony.
Hráči: Matyáš Neckař (4.), Ludvík Hracho-

vec (5.A), Tomáš Krejčí (5.A), Karel Marák
(5.A), Martin Štěbra (5.A), Jakub Štulo
(5.A), Matěj Chludil (5.B), Jakub Kavečka
(5.B), Tobias Zakopal (5.B), Jonáš Adámek
(4.)
Lukáš Zahradníček

Vida a Vaňkovka – výlet 6. A

R

áno jsme byli na nádraží už v 7:15.
7:45 už dorazili všichni a jelo se. Myslím, že v 8:30 jsme dojeli do Brna
a v 9:00 už jsme byli ve VIDĚ.
V zábavním centru jsme dostali
rozchod. Nejvíce mě bavila skluzavka
a točící se místnost. Byly tam hodně zajímavé věci, např. pokusy s vodou, s párou.

K té vodě – měli tam takovou super točící se věc, která roztočila celý mlýn. Mohli
jsme si také vyzkoušet předpovídat počasí, podívat se na zemětřesení, vyrobit si
vlaštovku z papíru a vystřelit ji. Také jsme
na sebe pouštěli hodně větru. V 10:30
začala SCIENCE SHOW. Bylo to hodně
zajímavé, protože pán ukazoval pokusy

s hlasem. Po skončení SHOW jsme vyrazili směr Vaňkovka, kde jsme měli hodinu
rozchod.
Cesta domů byla fajn. Celý výlet mě bavil. Těším se na další!
					
Barbora Julínková, 6.
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Okresní kolo ve vybíjené

B

ěhem jediného týdne vyrazili reprezentanti ZŠ Pustiměř hned dvakrát
do Vyškova na okresní kolo ve vybíjené. Nejprve se zapojily do bojů se svými soupeřkami dívky. Nikoho a ničeho se
nebály a po statečném výkonu obsadily
skvělé 2. místo. Jejich bilance byla 3 vítězství a 2 remízy. Zejména remízy ze ZŠ
Morávkova, celkovými vítězkami, byla
veliká škoda. Ještě o poločase jsme vedli
4:1 a jen malý krůček nás dělil od postupu
do krajského kola.
Na úspěchu se podílela tato děvčata:
Denisa Látalová, Emma Rozehnalová, Terezie Herynková, Eliška Harenčáková, Ema

Julínková, Šarlota Procházková, Veronika
Jelínková, Lucie Horká, Nina Musilová, Lucie Bodrogiová, Natálie Marková.
Za pár dní čekalo naši školu okresní
kolo v otevřené kategorii (za tým mohou
nastoupit hoši i dívky). Tentokrát nás čekal velmi náročný turnaj. Hráči odehráli
nejprve čtyři utkání v základní skupině
a poté postoupili dva nejlepší týmy z každé skupiny do semifinále. Náš tým svoji
skupinu suverénně vyhrál a rovněž v semifinále svého soupeře výrazně předčil.
Postoupili jsme do finále, kde jsme byli
mírnými favority. V závěrečném utkání na nás bohužel padla slabší chvilka

a na celkového vítěze, domácí tým ZŠ
Letní Pole, jsme tentokrát nestačili. Postup do kraje nám opět na poslední chvíli
unikl. I tak můžeme být s naším výkonem,
umístěním i předvedenou hrou nadmíru
spokojeni. Všichni hráči si zaslouží absolutní pochvalu.
Naši reprezentanti: Ludvík Hrachovec,
Jakub Štulo, Martin Štěbra, Karel Marák,
Tobias Zakopal, Karel Brunclík, Matyáš
Neckář, Daniel Novák, Natálie Marková,
Terezie Herynková, Denisa Látalová, Jonáš Adámek.
Jiří Bubeník

Branný den

Z

novu po 2-leté přestávce si mohli naši žáci vyzkoušet
tradiční branný závod, který pro nás organizuje SDH
Pustiměř ve spolupráci s naší školou. Žáci po skupinách absolvovali trasu v okolním lese, která začínala a končila
na fotbalovém hřišti. Po trase plnili různé úkoly jako: střelba
ze vzduchovek, stříkání ze džberovek, přelézání lana a další. Za tyto úkoly dostávali body, ale počítal se jim i celkový čas
celé trasy.
Nejúspěšnějším týmem z druhého stupně byl tým z 8. B
ve složení: Václav Láníček, Michal Pořízka, Lukáš Provazník,
Anička Rozehnalová, Jolča Adámková a Filip Marcián.
Dle ohlasů žáků se branný závod všem líbil a těší se na příští rok.
Lukáš Zahradníček

V Brně 10. 2. 2037

U

ž je to patnáct let od doby, kdy
jsme se poznaly na střední škole Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži. Sice jsem tam nakonec
nešla a Ty jo, ale i tak jsme společně
strávily spoustu krásných chvil. Doufám, že jsi tam byla spokojená. A že si
teď žiješ svůj zubařský život.
Já jsem byla na stavební průmyslovce velice spokojená a dalo mi to
hodně do života, ale začala jsem chodit do dramatického kroužku a chytla
se toho. Teď jezdím po Evropě a vystupuji i se svou kapelou.

Během branného závodu žáci na stanovištích plnili úkoly, které jim hasiči připravili. Zde
zjišťují, jak se děti orientují v první pomoci. Foto: Anna Hrozová.

Jo, a pamatuješ si, jak jsem Ti říkala
o tom klukovi? Vydrželo nám to až dodnes a máme dceru. A jak jsi na tom Ty
s rodinným životem?
Hodně cestuji po světě, zrovna
jsme se vrátili z Indonésie. Byli jsme
se podívat na Bali. Je to tam zajímavé.
Už mám procestovanou celou Evropu,
Asii a zčásti Afriku, takže už mi zbývá
jen Amerika. Moc se mi tam nechce,
nikdy mě moc nezaujala.
A také mám nového psa. Opět border kolii. Bohužel nám už Hunter umřel,
ale i tak se dožil krásných šestnácti let.

Bydlíme v Brně ve velkém bytě.
Už bych ale chtěla dům. Bohužel teď
na to není čas. Právě jsem koupila
bytovku na rekonstrukci. Vyznám se
v oboru, a tak přestavba nebude trvat
dlouho.
A teď k tomu, proč Ti píšu. Chtěla
bych Tě pozvat na oslavu svých třicátin.
Přece je to už nějaké číslo a musí se to
oslavit. Bude se to konat v Brně v Boby.
Pro všechny je objednaný hotel vedle. Takže doufám, že se tam 17. února
ve 12:00 sejdeme a užijeme si to.
S pozdravem ** žákyně 9. ročníku
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Okresní kolo v přehazované

V

úterý 7. 6. se vybraní sportovci ze
4. a 5. třídy zúčastnili další soutěže, tentokrát okresního kola v přehazované smíšených družstev chlapců
a dívek. Na ZŠ Morávkova se jim povedl
další úspěch. Po 4 výhrách nad ZŠ Pur-

kyňova, ZŠ Na Vyhlídce, ZŠ Tyršova a ZŠ
Morávkova B však přišla prohra s domácím družstvem ZŠ Morávkova A. Se
stejným bodovým ziskem s domácími,
ale kvůli horšímu vzájemnému zápasu
naši žáci obsadili 2. místo.

Reprezentovali: Terezie Herynková,
Ludvík Hrachovec, Denisa Látalová,
Martin Štěbra, Jakub Štulo (všichni
5.A), Emma Rozehnalová (5.B), Matyáš
Neckař (4.)
Jiří Bubeník, Lukáš Zahradníček

Nejaktivnější žák

D

ne 9. 6. 2022 se konal několikátý
ročník předávání cen nejaktivnějším žákům ZŠ Pustiměř. Každý rok se najdou výjimeční a pilní žáci,
kteří si ke konci roku zaslouží ocenění.
A že jich je!
Při předávání nás navštívil starosta obce
Pustiměře Vlastimil Smékal. Na jevišti
vyjádřil svůj obdiv žákům a předávání
mohlo začít. Mezi prvními se vyhlásili
nominovaní a vítězové v jednotlivých
předmětech na 2. stupni. Nominovaní

dostali pochvalný list a vítězové knihu.
V průběhu akce nám i několik nadaných žáků připravilo vystoupení. Zúčastnili se ti nejmladší i ti nejstarší.
Zhlédli jsme taneční vystoupení, zpěv,
hru na hudební nástroj, recitaci.
Celého Nejaktivnějšího žáka vyhrál
Jiří Radomil z 9. třídy, který vyčnívá
ve většině předmětů.
Po starších žácích přišel na řadu 1.
stupeň. Páťáci nám také připravili vystoupení, protože se loučí s 1. stup-

něm. Dále se vyhlásila jako každý rok
Nejsportovnější třída, kterou vyhráli
deváťáci. Krásnou odměnou byl putovní pohár a dort.
Všichni jsme si den užili. Aktivní žáci
si zaslouží obrovskou pochvalu. Velkou
pochvalu si zaslouží i naši skvělí moderátoři Honza Michálek a Marek Pospíšil.
Těšíme se na další rok a doufám, že
bude stejně úspěšný.
					
Žofie Grundová, 9. ročník

Osmáci si užili sportovní výlet

P

atnáct žáků z 8. B brzy ráno 30. 5.
vyrazilo do Olomouce na školní
výlet. Jako první jsme se dopravili
do Chomoutova u Olomouce, kde nás
čekali instruktoři se třemi rafty. Sjížděli jsme asi 5 kilometrů řeku Moravu

a užili si vodní radovánky se vším všudy. Nikdo z nás nezůstal suchý. Následovalo lanové centrum, kde si všichni
vyzkoušeli slaňování, jištění, a dokonce
i atrakci, u které není dobře ani přihlížejícím. Po sportování jsme se šli kulturně

vzdělávat na památky v centru. Zhlédli
jsme centrum města, Dóm, Zbrojnici
(knihovnu) a mnoho dalšího. Celou
akci jsme uzavřeli nezdravou večeří
v Šantovce.
Simona Štulová

Stanové městečko v Jedovnicích

Ž

áci 7. ročníku sbalili stany, spacáky, karimatky a vyrazili kempovat
do Jedovnic. Hravě si poradili se
všemi nástrahami táboření. Chladnou
hlavu zachovali při četných bouřkách,
které museli přečkat. Deštivé chvíle

si krátili hrou na blázny; inspirovanou
televizní Partičkou. Velkou pochvalu
mají za nápaditá představení v talentové soutěži. Jakmile vysvitlo sluníčko,
vyrazili hrát volejbal, přehazovanou,
fotbal, badminton. Nakonec stihli i roz-

dělat oheň, oběhnout rybník, navštívit
Rudické propadání a měli tak splněno
vše, co k Jedovnicím patří.
Martina Lazarová,
Kristýna Pruknerová

číslo 1

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Červenec 2022

40

Sloh hravě

S

lohové cvičení – Úkol byl, vytvořit smysluplné vyprávění na zadaný titulek. Každý žák měl vymyslet 1 větu. Každá věta
musela začínat slovy NAŠTĚSTÍ a BOHUŽEL.

VČERA U NÁS HOŘELO!
NAŠTĚSTÍ tu hasiči byli brzy.			
BOHUŽEL neměli v hasičském autě vodu.
NAŠTĚSTÍ byl blízko rybník, kde vodu doplnili.
BOHUŽEL jim po cestě voda z auta vytekla.
NAŠTĚSTÍ měli v batohu hasičák.
BOHUŽEL ten batoh ale zapomněli doma….
8.B (Luke, Terka, Tade, Míša V., Kuba A., Petr)

VČERA JSEM SE DOSTAL NA SVOJI VYSNĚNOU ŠKOLU!
BOHUŽEL se tam dostali i ostatní.		
NAŠTĚSTÍ nemají moji genialitu.
BOHUŽEL s nimi budu muset mluvit.
NAŠTĚSTÍ jsem hluchý.
BOHUŽEL je ale uvidím.
NAŠTĚSTÍ tam s nimi budu jen čtyři roky…

¨

9.tř.

VČERA JSME ROZBILI ŠKOLNÍ POČÍTAČ!
BOHUŽEL nás viděl pan ředitel.
NAŠTĚSTÍ nám chtěl pomoct a začal s opravou.
BOHUŽEL se mu podařilo rozbít víc počítačů než my.
NAŠTĚSTÍ to zachránila paní učitelka Špičáková se svými počítačovými dovednostmi.
BOHUŽEL, pak ale pak celá škola shořela.
NAŠTĚSTÍ se podařilo akci s počítačem ututlat…
(pozn. Nic se neututlá, na vše se stejně vždy přijde!)
9.tř. (Žofi, Lucka, Mara, Honza, Láďa)

číslo 1
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ZUŠ Ivanovice na Hané
Šikovní žáci
naší ZUŠ

N

ejstarší žáci výtvarného oboru malovali pod
vedením učitelky Yvony Lacinové. Jejich práce
mluví za ně. Dva z nich Beáta Jurůjová a Ryan
Josef Moore se budou dále rozvíjet na Umělecké
průmyslové škole v Prostějově.
Yvona Lacinová, učitelka výtvarného oboru, ZUŠ
Ivanovice na Hané, pracoviště Pustiměř

Odspodu a zleva: Ryan Josef Moore, Ondřej Mazal, Paula Holková, Jiří Pilát, Yvona Lacinová,
Andrea Pospíšilová, Kateřina Štarmanová, Natálie Babirádová, Beáta Jurůjová,
Marie Buriánková s Ryanovou karikaturou v pozadí. Foto: Ondřej Mazal.

Spolužáci podle Ryana. Foto: Anna Hrozová.

Kompilace prací nejstarších žáků výtvarného oboru ve školním roce 2021 - 2022 ZUŠ
Ivanovice na Hané, pracoviště Pustiměř. Vytvořila Anna Hrozová.

číslo 1
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SDH Pustiměř
Před 140 lety byl založen společný
Sbor dobrovolných hasičů pro Pustiměř,
Německé Prusy a Zelenou Horu

V

letošním roce si připomínáme 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Pustiměři. Ustaven byl 2. června
1882 a pracovat začal o 10 dní později. Následující příspěvky jsou sestaveny z kronik, vzpomínek pamětníků a dalších

dostupných pramenů uvedených v bulletinu vydaném před deseti lety.
Za dobu své existence byla činnost sboru pestrá a získala trvalé
místo v životě obce.

Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně

V

dobách nejtěžších v letech ohrožení se jasnými slovy projevuje pravý význam a morální krédo práce pustiměřských
i pruských hasičů pro své bližní i pro svou vlast: “Vlasti
k oslavě, bližnímu k ochraně”, které naplňuje podstatu jejich
snažení od samého vzniku pustiměřského sboru dobrovolných
hasičů. Slovy Stanislava Trnavského, velitele samostatného
pustiměřského sboru v letech před začátkem II. světové války:
“.... jedině bratrství je cesta, která vede do království šťastného
života. ... Náš hasič v době neštěstí vidí v každém nešťastníku
svého bližního a bratra, proto spěchá s bratrskou láskou i k těm,
o nichž dobře ví, že často nejsou jeho přáteli.... Jeden za všechny
a všichni za jednoho.....”, 1934 1: ...Má-li udržeti čestné místo mezi
stavy a organizacemi pro národ významnými, musí nezbytně

snažiti se vedle činností lidumilných o hlubší ušlechtilou činnost
kulturní. K ní náleží nejenom činnost vzdělávací, ale i činnost tělovýchovná.” ... 1935: “.... Lásky je nám třeba nejvíce. ... Nesmíme
se bát překážek, protože zbystří náš rozum a povznesou všecky
síly tělesné a duševní, na nichž spočívá zdar všeho na světě.”...
1938: “Lidskost není v tom, že horujeme o celém lidstvu, nýbrž
v tom, že jednáme vždy lidsky...”, 1939: “A nám bratři jiného nezbývá, než naučit se zacházet s ještě lepšími zbraněmi 2 , ... opět
s tím nebojácným českým duchem. A tohoto ducha je potřeba
vychovávat u našich mladých dorostů a udržet ho až do stáří.”
a to od prvních dnů jejich činnosti. Více viz: Pustiměřský zpravodaj Vánoce 2011.

Sbor dobrovolných hasičů v Pustiměři

V

době před vznikem hasičské organizace byly časté požáry
s rozsáhlými škodami jak na majetku, tak i na lidských životech i v naší vesnici. Karel Adamec vzpomíná 4 : „Roku 1874 5
vypukl oheň na domě č.p. 71, přenesl se přes silnici na dům č.p.
34 a pak na dům 35, 36, 37, 38 a 39. Na čísle 39 shořely jen chlívy,
neboť předek byl pokryt plechem.“ Doškové střechy a dřevěné
prvky ve stavbách byly ohni vítanou potravou. Zakládající člen
Dobrovolného hasičského sboru v Pustiměři František Drbal z č.
p. 149 v Melicích přibližuje: „Hasilo se ručními dřevěnými stříkači. Panští ve dvoře měli stříkačku, do níž se nalévala voda. Při
požárech dostavovali se také a pomáhali hasit. Není divu, že ha1
2
3
4
5
6

3

šení ohně prostředky tak nedokonalými bylo málo účinné a že
se ukázala potřeba cvičeného sboru.” Kronikář Rudolf Štolfa píše:
„Po způsobu jiných obcí v našem okolí, kdež byly již sbory založeny a předcházely požárům, bylo i v Pustiměři přikročeno k založení hasičského sboru.“ ... “Přípravná schůze proběhla 2. června
a na valné hromadě 4. června 1882 byl ustaven pro Pustiměř,
Německé Prusy a Zelenou Horu.“ 6 „Hasičský spolek v Pustiměři založil na popud učitele Františka Pospíšila tehdejší starosta
obce Pustiměř a ředitel Občanské záložny v Pustiměři a První
kontribučenské spořitelny ve Vyškově František Janský č. p. 58,
a rolník Josef Raušer č. p. 24. ....pracovati začal 12. června, jak do-

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci.
Než měli k dispozici husité a legionáři, jejichž statečnosti v boji proti nepříteli si váží.
V jiných pramenech se užívá názvu obce Pustoměř, ale v jejich zápisech od roku 1896 se používá výhradně tvar Pustiměř.
Janského kronika.
Tedy před vznikem pustiměřského dobrovolného hasičského sboru.
Zpráva Karla Holuši ke 110. výročí založení sboru: „Na této valné hromadě za přítomnosti c. k. místodržitele byly čteny a schváleny stanovy.“

číslo 1
vezli stříkačku. Při začátku bylo zapsáno
86 členů činných z Pustiměře, Německých
Prus a Zelené Hory. Přispívajících bylo asi
20.” 7 pokračuje František Drbal.
Ale samotné založení sboru situaci neřešilo, i po té vznikaly rozsáhlé požáry,
jako ten: „v roce 1883 nebo 1884 vyhořely
domy č. p. 91, 90, 89, 87 a 86, ve kterém
bydlela sestra vyprávěče.“ přiznává svou
vinu na neodborném zásahu v počátku
požáru Karel Adamec, kvůli kterému prý
vyhořel dům i jeho sestry. 8 Ukázalo se, že
je třeba, aby se hasiči počali rozvíjet jak
v rovině teoretické, tak i praktické. Prvním
velitelem a cvičitelem hasičského sboru
v Pustiměři byl podučitel František Pospíšil.” přibližuje dále František Drbal. “...
Když se začalo cvičiti, zůstalo jenom 32
členů činných. Ti byli větším dílem chudobní a každý činný člen si musel kupovati šaty na cvičení i na parádu sám. Proto
“pádem” vystupovali. ... Při založení dostalo se spolku hojně darů od arcibiskupa
Fürstenberka, od preláta rajhradského
Benedikta Korčiána, rodáka z Německých
Prus, Vyškovského cukrovaru, Živnostenského spolku, od lékaře Františka Dudíka,
obcí Pustiměře a Německých Prus, obě
přispěly po 300 zlatých. Nejvíce finančních prostředků získali z Občanské záložny, jež zaplatila první stříkačku a po letech
i druhou. První stříkačka i s výzbrojem

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
(přilby, pásy, sekyry) stála 1.100 zlatých.
Nářadí (koše a žebře) se přikupovalo později “po něčem”.”
Sbor byl rozdělen do 4 družstev: I.
družstvo: lezci - náčelník Jan Adamec,
rolník z Pustiměře; II. družstvo: stříkači náčelník František Látal, obchodník; III.
družstvo: vodaři - náčelník Petr Navrátil,
prodavač spolku; IV. družstvo: strážci - náčelník Karel Přikryl, rolník, jednatelem byl
Jan Pospíšil a pokladníkem Jan Adamec,
obchodník, oba z Pustiměře. 9 V následujících letech byly zakoupeny další hadice, přílby, opasky a tlučeny, háky, žebře,
sekery a navijáky. 10 Tehdy je zmiňován
zbrojíř František Trnavský, jež pobíral
za péči o stroj 80,- korun a za sušení hadic
40,- korun služného, a prodej, mimo jiného, vozu i s létou 11 v dražbě v Pustiměři,
nebo v Německých Prusích.
Od počátku se hasiči zapojovali do života svých obcí. V roce 1896 se účastnili
svěcení nového hřbitova a v roce 1902
i kostela v Pustiměři, s jehož výstavbou
také pomáhali. Členové sboru si uvědomovali, že požáry a živelné pohromy
ohrožují nejen osoby jimi postižené, ale
i jejich zachránce, proto se přihlásili do Invalidního fondu a od roku 1901 po založení hasičské pojišťovny se sbor stal také
jejím akcionářem. Pustiměřským jednatelem byl zvolen velitel Jan Vlach. Takto se
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snažili na začátku minulého století bránit
následkům svých úrazů a zabezpečit rodiny hasičů zemřelých ve službě bližnímu.
Počátkem roku 1907 vyvstala potřeba nové stříkačky. Členové se rozhodli
nakupovat za hotové, přičemž hotovost
21 000,- Kčs, za níž se zaručili bratři Hipolit
Gregor a Karel Jakubík, půjčila Občanská
záložna v Pustiměři. Dodavatel nakonec
přidal ke stříkačce v hodnotě 24 000,- Kčs
hornu 12 a dvě signálky. 13
Podobně jako v jiných obcích a městech i v našem sboru pracovala skupina
sester i bratrů, kteří poskytovali první pomoc postiženým hned na místě zásahu.
Tito samaritáni, jak se nazývali, se později
stali jádrem vznikající organizace Československého červeného kříže v Pustiměři,
v níž ve své záslužné práci pokračovali.
Prvním bratrem samaritním byl František
Sekanina, vyučený zedníkem, například
v roce 1907 mu pomáhaly Jana Gregorová, Anna Pospíšilová a Slávka Jakubíková.
Z mladších si připomeňme Marii Šedovičovou, Františku Schneiderovou a Vlastu
Gregorovou. A mnoho dalších se věnovalo této službě a práci dlouhá léta.
Do roku 1923 se naši hasiči s výše
uvedenou výzbrojí zúčastnili 37 požárů
v místě a 20 zásahů u požárů přespolních.

Sbor dobrovolných hasičů v Německých,
později Pustiměřských Prusích

K

založení sboru došlo z popudu Hasičské župy Vyškovska:
„Dne 2. ledna 1924 byl v Německých Prusích na ustavující
schůzi sbor založen a zvoleni tito činovníci: Josef Funtíček,
zedník z č. p. 170, se stal prvním velitelem, druhým byl Vojtěch
Dohnal, rolnický syn z č. p. 41, jednatelem rolník František Jánský
z č. p. 110, pokladníkem Josef Šmehlík z č. p. 171, vedoucí kamenolomu, a zbrojmistrem František Janák z č. p. 69, kovář v továrně
Šmíd v Ivanovicích na Hané. Sbor měl při založení 28 členů. 14
Na základě původních stanov společného Sboru dobrovolných
7
8
9
10
11
12
13
14
15

hasičů v Pustiměři předal pustiměřský sbor Sboru dobrovolných hasičů v Německých Prusích smluvenou část inventáře. 15
V této listině stálo: “V případě rozejití se sboru v Pustiměři má
německopruská obec právo na polovici zařízení a výzbroje, což jí
bezplatně odevzdáno býti musí.” Dle příslušné inventární knihy
z roku 1924 nový sbor přijal do vlastnictví ruční stříkačku v ceně
asi l 800,- Kč, berlovku za 100,- Kč, posunovací žebřík za 251,- Kč,
lano silné a slabé, pochodovky, šňůru, 10 čamar pracovních, 2
lezecké pásy, 10 kalhot pracovních, 10 pásů pruhovaných, 4 páry

Štolfova fotokronika.
Janského kronika.
Zpráva Karla Holuši ke 110. výročí založení sboru.
Zápisy ze schůzí dobrovolného hasičského sboru v Pustiměři v letech 1883 – 1889.
Cisterna.
Lesní roh.
Zápisy ze schůzí Dobrovolného hasičského sboru v Pustiměři v letech 1900 – 1907.
Štolfova fotokronika.
Podle materiálu starosty SDH Pustiměř Stanislava Pospíšila z roku 2012.

číslo 1
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šroubení, 2 žárnice, 1 koš k savicím a 2 koše na vodu. Během
roku 1924 pruský sbor dokoupil 160 metrů hadic, 6 metrů savic,
26 přileb, 2 pásy lezecké se sekyrami, 20 pásů hladkých, 4 sekyry
náčelnické se šňůrami, 1 příruční hadici, 3 povelky a 2 píšťalky se
šňůrami, 25 čapek od pana Macalíka z Ivanovic na Hané, 1 naviják od studnického hasičského sboru v ceně 360,- Kč, 16 pracovních čamar a 16 pracovních kalhot, 2 lana, 2 lana ke koši, 1 vozovou lucernu, 30 kusů stuh a 26 kusů odznaků Moravské zemské
jednoty hasičské. Dále knihy protokolární, pokladní deník, cvičební řády a další potřebné tisky. K 31. prosinci je podle inventární knihy hodnota hasičské výzbroje a výstroje 15.664,40 Kč.
Podepsán je František Janák, zbrojíř. Roku 1932 byla výhodně
zakoupena kombinovaná ruční i benzínová stříkačka.16 ”Stříkačku od výrobce přebral zbrojíř bratr František Janák, jenž ji pečlivě přezkoušel a poctivě ošetřoval až do ukončení práce ve sboru
pro svůj vysoký věk.” 17
Obě uvedené stříkačky spolehlivě sloužily sboru dlouhá léta.
Hasičské skladiště bylo zřízené v obecním domě č. p. 79 18, v tak
zvaném „Dvořství“, který byl a s ním i hasičská zbrojnice a sborovna znovu postaven v roce 1949 – 1950.
Teprve v roce 1952 bylo dokoupeno potřebných 100 metrů
hadic (a později i další) a zároveň obdržel sbor závěsnou dvoukolovou benzínovou stříkačku z prostředků ONV. 19
Aby mohla být nezávisle použita podle aktuální potřeby,
členové sboru zakoupili zchátralé auto značky Citroën v nepojízdném stavu obětavě z vlastních prostředků: Bohuslav Klimeš
1500,- Kčs, Jan Zbořil, Bohumír Provazník, Josef Spisar, Antonín
Janský, Jaroslav Přikryl, Stanislav Coufal, František Krampl, Karel
Fréhar, Josef Štolfa, Emanuel Žilka, Jan Srnec, a František Janák
po 1000,- korunách, Ing. Josef Jakubík a Marie Srncová ml. dali
po 500,- korun, František Doupovec přispěl 2000,- korunami
a Hugo Kühndl 1295,- korunami, celkem 2. března do pokladny sboru uložili 17 895,- korun. Opravováno bylo až v roce 1958
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také vlastními silami. Novou karoserii vyrobil a dodal Okresní
stavební podnik ve Vyškově v provozovně stavebního stolařství
v Pustiměřských Prusích č. p. 35 (dříve „Stolařství Rudolf Štolfa“),
konkrétně Josef Štolfa a Stanislav Coufal, kteří byli členy požárního sboru v Pustiměřských Prusích, spolu s Rudolfem Štolfou
st. Opravu motoru provedl Okresní průmyslový podnik ve Vyškově. Stála celkem 23 000,- nových Kčs a hodnota auta se zvýšila
na 36 000,- Kčs.
Často opravovaný původní motorový, ale stále funkční, a jeden ruční stroj byly věnovány roku 1954 do místního JZD, které
si obsluhu zabezpečovalo samo.
Koncem padesátých let byly vybudovány vodní nádrže v “Koutě” před domem Jana Bébara č. p. 84 a u potoka před domem
Ladislava Rozsypala č. p. 20. Byla provedena rozsáhlá úprava
rybníka u mlýna č. p. 55, vybudována nová hráz a vybetonován
splav. Inventární zpráva z roku 1966 uvádí: “... nově je ve stavu
ke zdolávání požárů čerpadlo PS 16” a ve zprávě z roku 1971 je
připomínáno nákladní auto Tatra, se závěsem pro stříkačku, které slouží rovněž pro dopravu členů a k němuž byla v roce 1974
dokoupena elektrická nabíječka v hodnotě 1200,- Kčs. Plně vybavené skříňové požární auto RN AS 16 bylo předáno pruskému
sboru 30. listopadu 1972. Světelné signály byly na auta instalovány v roce 1973. Od března 1973 stála čtyřkolová kombinovaná
stříkačka v domě bratra Antonína Plisky, který slíbil, že ji dá spolu
s dalšími požárníky do pořádku. O trakařovou a první čtyřkolovou stříkačku se zatím postaral František Kaplánek. V roce 1977
měl Antonín Pliska ve svém domě uskladněné čtyři staré stříkačky, z nichž dvě měl již opravené. S jednou z nich se zúčastnil 17.
června 1977 slavnostního průvodu v Podivicích, koně mu zapůjčil pan Vojtěch Mach. Po dokončení nové požární zbrojnice 9.
prosince 1977 byly všechny převezeny tam. Nově bylo pořízeno
ojeté auto značky Robur v hodnotě 20 000,- korun.

Samostatný Sbor dobrovolných hasičů
v Pustiměři

P

o oddělení pruského sboru pracovali pustiměřští samostatně, ale v jejich záznamech jsou stopy spolupráce obou
nově vzniklých složek, jak při cvičení, tak při zásazích u požárů, tak i při vzpomínkových akcích a výletech. Postupně si také
doplňovali svou výzbroj i výstroj. Ze záznamů vyplývá, že před
rokem 1939 dostali pustiměřští nový stroj, neboť podle příslušného zápisu s ním cvičili na sucho ve skladišti. 20 V období války
byla činnost sboru ztížená zvláštními nařízeními a nenadálými
kontrolami ze strany německých okupačních úřadů. Jeho práci
znesnadňovala i nepřítomnost části akceschopných mužů, kteří
16
17
18
19
20
21

se přímo zapojili do odboje proti nepříteli nebo byli v této době
nuceni z vůle agresora pobývat mimo obec. V roce 1942 přebrala “Obec Německé Prusy”, jejíž součástí byla od toho roku i “Obec
Pustiměř”, veškerý majetek sboru, výzbroj a výstroj, dva hasičské
stroje a další vybavení. Zároveň se stala pro další období příjemkyní všech darů a příspěvků věnovaných na podporu jeho
činnosti a byla tak správkyní finančních prostředků sboru a potřebné částky vyplácela podle stanoveného rozpočtu, schváleného zemským a okresním úřadem. 21 Z té doby se dochoval
doklad, který ukazuje, že i za „Německa“ byl na výcvik hasičů

Štolfova fotokronika.
Podle materiálu starosty SDH Pustiměř Stanislava Pospíšila z roku 2012.
Obecní úřad.
Okresní národní výbor.
Jak vyplývá ze zprávy Vojtěcha Sedláčka, tehdejšího velitele pustiměřského sboru, o činnosti za rok 1939.
V té době byly obce Pustiměř a Německé Prusy spojeny pod názvem Německé Prusy, který byl bezprostředně po válce změněn na Pustiměř a část Německé Prusy
přejmenována na Pustiměřské Prusy (1948). Hasičské sbory zůstaly oddělené až do 9. prosince 1977, kdy se sloučily pod názvem Dobrovolný požární sbor v Pustiměři.
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kladen velký důraz. Roku 1943 “jest nařízeno jednotné cvičení
dle vzoru německé říše...v jazyku českém. Ku konci roku 1944...
Pěší a technický výcvik v jazyku německém 22 .” Čerstvou energii
sboru přinesla naděje očekávaného konce německé nadvlády:
“Do nové práce příštího roku i přes různé překážky, které jsou
nám k očekávání”, přál všem bratrům zdar Vojtěch Sedláček, tehdejší velitel sboru. 23
Po skončení války vzdali hasiči hold všem padlým v boji
za naši svobodu a velitel své druhy nabádal k mírové spolupráci
s místním národním výborem a ostatními organizacemi v obci.
Tehdy byly zrušeny župy a obvody, vznikla okresní hasičská jednota. V době, kdy Evropa zápolila s následky katastrofálního sucha v roce 1947, velitel Vojtěch Sedláček připomíná: “Sbor musí
pomáhat ve snahách o udržení míru a zajištění všech hodnot
sloužících k výživě celého národa.” Tehdy měl pustiměřský sbor
28 bratrů a 1 sestru a 7 bratrů samaritánů, kteří měli k dispozici
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2 stroje: 1 ruční a 1 motorový. V 50. letech 20. století se z hasičů
stali požárníci, ze starostů předsedové a z bratrů soudruzi. O materiální zabezpečení se starala okresní inspekce požární ochrany
a národní výbor. Hasičské skladiště, vystavěné částečně z větví
stromů, bezprostředně po válce chránilo jeden stroj a dva navijáky. Tehdy pustiměřským hasičům darovala Vojenská správa
ve Vyškově pásový traktor z roku 1945 o výkonu 32 koňských sil,
který fyzicky dostali až v roce 1948 a bez potřebných součástek,
které si museli sami dokoupit. Tehdy v nouzi začal zbrojmistr Bohuš Drbal své spolubratry školit v obsluze svěřených strojů podle příručky zatím sám, aby je v případě potřeby mohli při hašení
objektů využít. Bratři se účastnili v předepsaném počtu. Tady
dostupné záznamy samostatného pustiměřského sboru končí.
Většina techniky pustiměřského sboru vzala za své. Dodnes se
zachovalo jen požární čerpadlo Sigmund, které ale není provozuschopné.

Pustiměřský sbor dobrovolných hasičů
– znovu sjednocený

K

e sloučení obou sborů došlo na slavnostní schůzi 9. prosince 1977. Zahájil ji František Kaplánek a předseda místního
národního výboru Václav Chládek přestřihl pásku, čímž
otevřel “Dům požární ochrany”, jehož základní kámen byl poklepán při oslavách 50. výročí založení pruského sboru a na kterém
požárníci sami odpracovali v “Akci Z” velké množství brigádnických hodin, k užívání spojenému Sboru požární ochrany v Pustiměři. Jeho předsedou se stal Karel Holuša a velitelem Antonín
Jeřábek. Dalšími členy společného výboru byli: Josef Pospíšil
a Milan Ambroz, zástupci velitele, Vladimír Snídal, František Raclavský a Jiří Trávníček, strojníci, preventáři Vít Pospíšil a Josef
Štolfa, hospodář Karel Smékal a jednatel František Zbořil. Řadovými členy výboru byli: Jan Sedláček, Vladislav Zbořil, František

Cvrk, František Grepl, Stanislav Zorek, Vojtěch Turcovský, pro
práci s mládeží: František Škařoupka a školitelem a organizačním referentem František Kaplánek. V revizní komisi pracovali:
František Hroza, Jan Šrámek a Zdeněk Provazník. Od tohoto data
oba sbory pokračovaly v započaté činnosti společně. V roce 1988
požárníci získali novou skříňovou Avii, auto s plným vybavením,
které dobře slouží dodnes. Pustiměřský národní výbor zakoupil
10 členům nové vycházkové stejnokroje, které jsou používány
při slavnostních příležitostech. Po roce 1989 se z požárníků stali
opět hasiči a inspekce požární ochrany byly zrušeny. Majetek byl
převeden na Obec Pustiměř. Více viz in: Hrozová, Anna (2012):
130 let práce Sboru dobrovolných hasičů v Pustiměři.

Ani dnes hasiči neskládají ruce do klína

N

aši hasiči si po celou dobu existence svého sboru plně
uvědomují, že je třeba neustále zvyšovat nejen svou
zdatnost i dál rozvíjet svoje vědomosti nutné k práci
dobrovolného hasiče, ale i vychovávat svoje následovníky. Svoji
odbornost si potvrzují i v hasičském zápolení na úrovni okrsku,
okresu ale také naši dorostenci uspěli i v krajské soutěži, kdy například v roce 2019 získali v požárním sportu 2. místo a v loňském roce dorostenec Ondřej Sedlák v požárním sportu krajské
kolo vyhrál a v celostátní kole skončil 6., i dorostenky postoupily
do celostátního kola v požárním útoku z prvního místa v kraji. Základních soutěží se účastní děti všech věkových kategorií

od nejmenších v přípravce, v žákovských družstvech závodí často i ve dvou mužstvech v příslušných kategoriích. Výsledkem
jejich snažení je zvyšování počtu ocenění, která můžeme vidět
v jednací síni v hasičské zbrojnici. Viz: Pustiměřský zpravodaj letní i vánoční v letech 2010 – 2021.
Při návštěvách nejen sportovních, ale i kulturních akcí na hřišti
za obecním úřadem vidíme, jak se postupně proměňuje i hasičská zbrojnice. Byla zateplena, vyměněna okna a topení. Za podpory Obce Pustiměř si většinu rekonstrukčních prací zajišťuji hasiči sami, stejně jako v areálu za ní. Zastřešené posezení, sociální
zařízení, kiosek, dláždění i ohniště, které mohou využívat i další

22 „Jest nové nařízení, které bude snad bratrům těžší a to nařizuje: V Praze 1. listopadu 1944 generální ředitel požární policie Hitzegrad.” uvádí Vojtěch Sedláček
ve zprávě z 2. března 1945.
23 Tamtéž.
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spoluobčané, zázemí pro zásahovou jednotku, klubovny, jednací místnost, kuchyňku, sociální zařízení, chodby si z velké části
upravili s pomocí řemeslníků, kteří vyhotovili odborné práce,
také sami.
S novým vedením, které se ujalo svých povinností před rokem,
organizace nabrala nový dech. Výsledkem je soudržnost členské
základny od těch nejmladších začínajících po ty nejzasloužilejší,
jejichž dlouholeté práce pro sbor si jejich následovníci váží, a tak
jsou jim vzorem k následování. To jsme si všichni mohli ověřit při
oslavě 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů pro Pustiměř, Německé Prusy a Zelenou Horu, které jsme si připomněli
společně v sobotu 25. června 2022 Slavnostním průvodem sborů 4. okrsku, který šel vesnicí z Městečka za hasičskou zbrojnici,
kde na nás čekala výstava historických hasičských oděvů, medailí a příslušenství, přehlídka současné i historické techniky, pro
děti malování na obličej, vrhání nožů, americké foukačky, mini
ping pong, bumberbally a skákací hrad. Viděli jsme ukázku výcviku záchranářských psů a po setmění hodin ohňovou show.
Do kroku i poslechu nám hrála Lipovanka, pro dobrou pohodu
i k tanci i DJ Robert Juřek a po 20. hodině začala večerní zábava
s kapelou Veřejná zkouška.
Při slavnostním nástupu starosta SDH Tomáš Otevřel všechny přivítal, pan Jan Ryšánek připomněl historii sboru, hosté
poděkovali našim hasičům za jejich práci a popřáli jim úspěchy
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i do budoucna. Starosta obce Vlastimil Smékal připnul pamětní
standardu k praporu pustiměřských hasičů. Práce nejaktivnějších členů sboru byla oceněna a byla jim předána vyznamenání.
Nejzajímavější částí programu byla ukázka, jak se hasiči zapojují do péče o bezpečnost našeho soužití. Mladí adepti všech
žákovských kategorií předvedli hasičský útok, kdy ti nejmladší
úspěšně a velice rychle uhasili i „hořící domeček“. Proběhla ukázka práce integrovaného záchranného sboru, v němž hasiči spolupracují s policií ČR a záchrannou službou v život ohrožujících
situacích, v tomto případě při dopravní nehodě. Ukázali nám,
jakým způsobem vyprošťují zraněného z poškozeného automobilu. Důležitost hasičské pohotovosti byla potvrzena nutností
akutního výjezdu jednotky, jež byla odvolána z předváděcí akce
do terénu k záchrannému zásahu.
Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení.
Zkrátka hasiči o nás ochotně pečovali a nejen za to jim děkujeme.
Do další činnosti jim přejeme hodně úspěchů a pohodu
ve vztazích mezi členy sboru. Přejeme jim ale i plodnou spolupráci s hasiči nejen 4. okrsku a také s ostatními organizacemi
v obci. Mladým hasičům přejeme úspěchy při hasičském sportování a mnoho příjemných chvil ve společnosti členů SDH Pustiměř.
Anna Hrozová

Požární sbor při svěcení stříkačky v roce 1907 u hasičské zbrojnice, která se nacházela v prostoru mezi nynější Sokolovnou a Konšelovým poblíž jatky, která zde
také stávala. První řada zleva: p. Koutníček, Josef Funtíček z Německých Prus, Boh. Pospíšil, František Badal, paní Bohumila Cimrová, choť MUDr. Stanislava Cimra,
obvodního lékaře v Pustiměři, jako kmotra, Václav Komárek, Karel Jakubík. Druhá řada zleva: František Zbořil, Metoděj Smékal z Německých Prus, Alois Raušer,
František Rychlík, Antonín Zedníček, František Kopečný, Karel Streit z Německých Prus, František Drbal, Hipolit Gregor, Karel Funtíček, Emanuel Drbal, v pozadí
Václav Janský, na žebříku dole Jan Drbal, u vchodu František Koudelka z Německých Prus. Zdroj: Štolfova fotokronika.
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Prelát Benedikt Korčián. Zdroj: Štolfova fotokronika.

Ruční stříkačka z roku 1885, kterou předal pustiměřský sbor pruskému
při jeho založení v roce 1924. Zdroj: Štolfova fotokronika.

Zakládající hasiči Sboru dobrovolných hasičů v Německých Prusích ve slavnostních
uniformách před hasičskou zbrojnicí, která se nacházela ve Dvořství č. p. 79
(nynější obecní úřad). Zdroj: Štolfova fotokronika.

Kombinovaná ruční a motorová stříkačka, zvaná koňka, kterou pruský sbor zakoupil
v roce 1932, zrenovovaná v roce 2012. Foto: Anna Hrozová.

Závěsná dvoukolová stříkačka. Zleva Josef Mynařík a Karel Pospíšil. Zdroj. Štolfova fotokronika

Motorové čerpadlo PS 16 z roku 1966, zleva Karel Přikryl, Stanislav Coufal, Josef Štolfa,
František Mlýnek a Josef Mynařík. Zdroj: Štolfova fotokronika.
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Auto požárního sboru Tatra 805 k dopravě stříkačky požárního družstva,
předaná v roce 1973 do Drysic, řidič Josef Štěpán. Zdroj: Štolfova fotokronika.

Skříňové požární auto Praga RN 1974 k dopravě stříkačky a požárního družstva.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

Pustiměřská hasičská zbrojnice v sokolovně vlevo od hlavního vchodu.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

První zásah s fekaličem, JZD dne 22. 8. 1973, obsluhuje František Raclavský.
Zdroj: Štolfova fotokronika.

Zásahové vozidlo Avia - odjezd mladých pustiměřských hasičů na závody do Křenovic
v roce 2007. Foto: Archiv SDH.

Zásahový vůz LIAZ dostali hasiči do užívání 15. 5. 2008. Renovovaný byl v roce 2012.
Foto: Anna Hrozová.
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Zásahový vůz DA-L 1Z převzali hasiči SDH Pustiměř do užívání 2. června 2018.
Foto: Anna Hrozová.

Motorové čerpadlo „Zikmund“ používané v Pustiměřském sboru po válce před jeho
sloučením s pruskými hasiči. Foto: Anna Hrozová.

Nová hasička otevřená v roce 1972. Foto: Miroslav Trněný.

Zateplená hasičská zbrojnice 2016. Foto: Anna Hrozová.

Zateplená hasička se zastřešeným posezením, sociálním zařízením a kioskem.
Foto: Anna Hrozová.

Příprava vernisáže výstavy obrazů členky SDH Pustiměř, studentky Leony Strouhalové.
Foto: Anna Hrozová.
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Renovace chodeb hasičské zbrojnice 2022. Foto: Anna Hrozová.

Účast členů zásahové jednotky SDH Pustiměř na výjezdech. Foto: Anna Hrozová.

Výjezdy Zásahové jednotky SDH Pustiměř v roce 2022. Foto: Anna Hrozová.

Starosta obce Vlastimil Smékal připnul k praporu výroční standardu. Foto: Anna Hrozová.

Za obětavou práci pro sbor byli vyznamenáni i Zuzana Štroblíková
a Jan Pospíšil. Foto: Anna Hrozová.

Vyznamenání dostali také mladí hasiči za úspěchy dosažené
v hasičských soutěžích. Foto: Anna Hrozová.
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů

V

ážení a milí spoluobyvatelé Pustiměře,

srdečně si Vás dovoluji po půlroce opět pozdravit a stručně, ale doufám výstižně, seznámit s činností našeho hasičského
sboru. Tento půlrok nebyl pro nás vůbec jednoduchý. Náš sbor
prošel několika změnami a velkými výzvami, které – jak doufám
– povedou pouze k dobrému.
Na konci loňského roku jsme při tradiční valné hromadě zvolili nového starostu sboru Tomáše Otevřela, který svou práci začal
vykonávat velmi svědomitě, a to nejen tím, že absolvoval víkendové školení starostů SDH v Jánských Koupelích, kde načerpal
potřebné vědomosti o vedení sboru.
Začátek letošního roku byl ještě poznamenán covidovou situací, a tudíž se bohužel nemohl konat ples ani plánovaný karneval.
My jsme ovšem nezaháleli a pokračovali v započaté rekonstrukci
hasičárny. Po dokončení krásné šatny pro zásahovou jednotku,
jsme plynule přešli na bourání kuchyňky. Tomáš Přikryl namontoval stropní podhledy. Míra Batěk a Vašek Emperger kuchyňku
nově omítli. Petr Babirád položil novou dlažbu. Pracovali stejně
jako všichni naši členové bez jakéhokoliv nároku na honorář.
Práce nám šla docela od ruky. Všem za ni patří obrovský dík, protože co si budeme povídat, to se v dnešním světě už málokdy
vidí. Při tom všem se začalo s úpravou elektroinstalace a zabezpečovacího zařízení. Vymalovali jsme všechny chodbové prostory. V rekonstrukci se stále pokračuje. V žádném případě letos
ještě nekončí. Velkou podporu nám prokazuje Obec Pustiměř,
která tyto práce financuje a za to ji patří obrovský dík.
I za těchto ztížených podmínek pokračuje běžný hasičský
život. 8. května se v Drysicích konala tradiční mše za hasiče 4.
okrsku samozřejmě za účasti i našich členů.
O týden později 15. května v areálu za hasičskou zbrojnicí proběhlo 1. kolo soutěže v požárním sportu sborů 4. okrsku za účasti 5 družstev mužů a jednoho družstva žen z Pustiměře. V požárním útoku zvítězilo družstvo mužů Pustiměře časem 23,63
sekund. Domácí děvčata neměla soupeřky, avšak s dosaženým

časem 23,69 sekund zůstala za vítěznými muži o pouhých 6 setin
vteřiny.
Další týden jsme na stejném místě po dvouleté pauze pořádali již 14. ročník soutěže pro mladé hasiče - Memoriálu Františka Kaplánka. V kategoriích přípravka, mladší a starší žáci soutěžilo na 40 družstev (asi 280dětí) mladých hasičů. Soutěžilo se
ve dvou disciplínách – požární útok a štafeta dvojic.
Naši nejmenší přípravkáři skončili na krásném 2. místě s časem
24,98 sekund v požárním útoku a na štafetě obsadili 5. místo.
Mladší žáci Pustiměřských družstev obsadili 8. místo s časem
24.68 sekund, 9. místo s časem 35,72 sekund a 10. místo s časem
40.73 sekund.
Starší družstva, která letos sbírala samá výborná umístění, se
u nás probojovala do čela s časem 16,57 sekund a na 10. místo –
23,78 sekund v požárním útoku.
Nutno také zmínit, že naše členská základna dětského věku
čítá letos kolem 60 členů. O děti, jež trénují několikrát týdně, se
svědomitě starají jejich trenéři a instruktoři, kteří se rozhodli, že
svůj volný čas věnují výchově mladého hasičského potěru, jenž
je základem pro naši budoucí existenci. Jmenovitě jsou to: Michal
Vrba, Lukáš Blažek, Filip Štolfa, Ivet Cibulková, Terezka Roudenská, Pája Michálková, Leonka Strouhalová, Honzík Michálek a Zuzana Štroblíková. Mimo ně se velká většina dětí z kategorie starších už zapojuje do výcviku mladších a přípravky. Doufám tedy, že
se poštěstí vychovat z nich dobré trenéry. Moc všem za tuto práci
děkujeme. Kromě klasických tréninků požárního útoku se děti
zdokonalují ve vědomostech v oblasti požárnické všestrannosti,
ty pak každoročně zúročí v branném závodě, jenž se koná 2x ročně, vždy na podzim a na jaře. Ale abychom se stále neučili, chodíme často i do knihovny, kde pro nás paní Hrozová připravuje
tvořivá odpoledne. Tam si vyrobíme vždy něco hezkého pro sebe,
pro maminku či babičku. Krásným zpestřením byla i procházka
do kina ve Vyškově na novou pohádku Zpívej 2, při níž jsme využili naši cyklostezku. Této pěší túry se zúčastnili i ti nejmenší z nás,
jimž jsou pouze 4 roky. Náramně jsme si ji všichni užili.
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Po dvouleté pauze mohl letos opět proběhnout i branný závod
pro děti naší základní školy, který se uskutečnil ve výborné spolupráci s jejím učitelským sborem 3. 6. v rámci oslav dne dětí.
Velkou letošní naší výzvou byly také oslavy 140. výročí založení
hasičského sboru v Pustiměři, a to nejen proto, že jsme chtěli široké veřejnosti zpřístupnit zrenovované prostory hasičské zbrojnice, ale také proto, že jsme chtěli všem ukázat naši historickou
techniku a zaujmout poutavým programem. K oslavám byla
přivezena naše koněspřežná stříkačka, která je trvale vystavená
v hasičském muzeu v Brodku u Prostějova. Jejímu opětovnému
zprovoznění věnoval Jan Pospíšil s několika pomocníky více jak
měsíc práce. Perfektně fungující stříkačku pak mohli obdivovat
účastníci při požárním útoku, kterým oslnila naše veteránská
garda. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto pro nás tak velkého dne, paní Simoně Horákové za nádhernou květinovou výzdobu celého areálu, Janče Musilové a Lence
Spáčilové za krásné fotky. Našim drahým polovičkám: Jeníčkovi
Láníčkovi, Marušce Otevřelové, Šárce Vitáskové a Petě Provazníkové, za neutuchající podporu, pomoc a hlavně toleranci k našemu vyčerpávajícímu koníčku. Všem našim kamarádům: Marcelce
a Jirkovi Klimešovým, Romče Hořické, Staníkovi a Sylvě Smékalovým, Marovi Rozehnalovi, Marcele Musilové, Lucce Kuvíčkové,
Šárce a Romanovi Trávníčkovým, Draze Vitáskové, paní Hani
a paní Kořínkové, Nikolce Trávníčkové a Spolku pro každou srandu za obrovskou pomoc přímo na place. A v neposlední řadě děkujeme všem sponzorům, kteří svou finanční podporou umožnili pořízení nových dresů pro děti a vycházkových uniforem pro
naše přibývající členy. Jsou to: Obec Pustiměř, Drepos Pustiměř,
Morava Pustiměř, ChocoGastro, D-Klima, Ateliér Rozehnal, Bugala – vonné oleje, Bioveta, Trasko.
Doufám, že jsem svým poděkováním nikoho neurazila a na nikoho nezapomněla, pokud ano prosím za odpuštění – příště napravím.
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Oslavami výročí však naše kulturní působení v obci nekončí.
Hned týden na to jsme se vrhli do přípravy letního kina. To se bohužel nakonec pro nepřízeň počasí nekonalo. Ale i přesto jsme
se dobře bavili – přece bychom neposlali asi 40 návštěvníků, kteří i přesto přišli, domů.
V sobotu 2. 7. proběhl 1. ročník amatérské soutěže Slovanské
silové klání, jež mělo velký ohlas nejen v řadách závodníků. Soutěžní disciplíny byly během posledního půl roku perfektně připraveny Marou Vidlářem – a stálo to za to.
Na prázdniny chystáme ve spolupráci s kulturní komisí, Obcí
a ostatními spolky v Pustiměři, ještě spoustu dalších akcí, které,
doufejme, zpříjemní kulturní život všech občanů.
Připravujeme také příměstský tábor, který proběhne začátkem srpna, další ročník Pivního festivalu, jenž byl původně vymyšlen na stmelení všech spolků v Pustiměři a musím říci, že
toto se z velké části daří plnit – stále však uvítáme každého, kdo
by rád pomohl.
Po prázdninách proběhne opět noční soutěž mladých hasičů,
pomůžeme při organizaci HasParty na letišti 9 -11. září, uspořádáme sběr železa a elektroodpadu. Nezapomeneme ani na Drakiádu, která každoročně zpestřuje podzimní dny našich dětí.
A co říci na závěr? Snad jen to, že můžu být pyšná na to, jaké
lidi mám kolem sebe. Nikdy mě nepřestanou překvapovat. Jsem
ráda, že jsme moc fajn parta, která nedělá věkové rozdíly a umí
si poradit s nejedním problémem. Děkuji tímto všem našim hasičům, kteří věnují velkou část svého volného času zvelebování
naší hasičky, výchově vašich dětí a kulturnímu životu v naší obci.
Vám všem přeji krásné léto a aspoň malinkatou dovolenou se
spoustou odpočinku, který si každý z nás v dnešní uspěchané
době určitě zaslouží.
Zuzana Štroblíková a Jan Ryšánek

Naši hasiči oslavili 140. výročí založení svého sboru. Foto: Lenka Spáčilová.
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Zásahové vozidlo je pýchou všech našich hasičů. Foto: Jana Musilová.

Hasiči přivezli koňku do domovské stáje z hasičského muzea v Brodku u Prostějova,
aby ji připravili k zásahu před diváky. Foto: Zuzana Štroblíková.

Pánové Miloš Nevřala, Jan Pospíšil a Jan Ryšánek. Foto: Zuzana Štroblíková.

Mladí hasiči

P

o dvou letech se naši mladí hasiči konečně mohli zúčastnit Vyškovského Soptíka, který byl pozastaven kvůli covidu. Vyškovský Soptík obsahuje devět závodů (Ivanovice
na Hané, Kroužek, Luleč, Pustiměř, Dražovice, Hlubočany, Moravské Málkovice, Křižanovice a Topolany). První se uskutečnily
v Ivanovicích na Hané, kde jsme nezačali úplně dobře. V požárním útoku jsme obsadili osmé místo, ale ve štafetě 4x60m jsme
byli úspěšnější, skončili jsme druzí.
Děti se stále zlepšovaly. Postupně začali přicházet i další pomocníci, díky nimž jsme mohli složit druhé družstvo. Každé
závody jsme domů dovezli jednu medaili buď za požární útok,

anebo za štafety. Jen v Křižanovicích jsme měli první bramborovou pozici.
Poslední závody v Topolanech pro nás byly rozhodující. V požárním útoku jsme obsadili druhé místo s časem 15:60 sekund.
Byl to nejlepší čas našich starších žáků v tomto roce. Díky dobrému tomuto umístění jsme poprvé v historii sboru SDH Pustiměř
Vyškovského Soptíka celkově vyhráli.
Tímto chci poděkovat všem dětem, které se podílely na tak
velikém úspěchu.
Michal Vrba, trenér
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Muži a ženy

O

d začátku letošního roku jsme se zatím nezúčastnili
mnoha závodů, protože ligy pro dospělé jsou pořádány převážně v druhé polovině roku. Naši první soutěž
jsme odstartovali na domovském hřišti za hasičskou zbrojnicí
okrskovou soutěží. Zúčastnily se sbory z Radslavic, Podivic, Zelené Hory a Drysic. V kategorii mužů se závodilo pět družstev
a v kategorii ženy pouze jedno, a to naše ženy z Pustiměře. Soupeřkami jim měly být ženy z Radslavic, ale na poslední chvíli se
ze soutěže omluvily. Naši muži obsadili první místo stejně jako
ženy a tím si zařídili postup do okresního kola, které se koná 9. 7.
2022 v Habrovanech.

Začali jsme objíždět závody v okolí, převážně náležející Velké
Ceně Okresu Vyškova. Muži běželi pouze v Radslavicích, protože
během dalších tří klání byli dva naši závodníci zraněni. V případě, že kmenoví muži našeho družstva nejsou s to z jakéhokoliv
důvodu postavit samostatné družstvo, reprezentují naši hasiči
ve spolupracujícím týmu Topolany B, s nimiž tři roky spolupracujeme. Ženy odběhaly závody v Radslavicích, Šaraticích, Hostěrádkách – Rešově a v Topolanech.
V první polovině měsíce července se zaměříme na postup
z okresního do kola krajského.
Michal Vrba, trenér

V Topolanech získali naši starší žáci 2. místo v požárním útoku s časem 15.60,
a to byl poslední krůček k zisku trofeje Vyškovského Soptíka 2022,
poprvé v historii sboru. Foto: Michal Vrba.

Družstvo žen závodilo pouze s časem, a to velice úspěšně. Za vše hovoří čas jejich
požárního útoku - 23,69 sekund, jímž zaostala za vítěznými muži o pouhých
6 setin vteřiny. Foto: Michal Vrba.

Zásahová jednotka SDH

N

aše jednotka v uplynulém půlroce zasahovala na pěti výjezdech. Z větší části se jednalo o spadené stromy přes
vozovku. Díky připravenosti všech členů proběhlo vše
hladce a bez komplikací. Primární náplní Jednotky je pokračující rekonstrukce Hasičské zbrojnice, která jde podle plánu. Díky
pomoci všech, kteří přikládají ruku k dílu, bude jednoho dne Ha-

sičská zbrojnice celá nová a naši nástupci to jistě ocení. Jen při
pohledu například o pět let zpět jde bez zaváhání potvrdit, čeho
jsme dosáhli. Dost práce nás ještě čeká, ale nepolevíme a dotáhneme vše do zdárného konce.
Marek Vidlář, velitel zásahové jednotky SDH Pustiměř
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FK PUSTIMĚŘ, z.s.
Fotbalistům dělají radost družstva přípravek

V

ážení a milí spoluobčané,

obecní zpravodaj je pro nás jakási
periodická příležitost prezentace toho co
děláme a co se nám v uplynulém období
podařilo. Rádi vyzdvihujeme dosažené
úspěchy a vlastně se tím snažíme podat
tyto informace hlavně těm, kteří se o naši
činnost až tak nezajímají. Na této úrovni je to navíc jedna z mála možností, jak
prezentovat kolektivní úspěchy, či úspěch
jednotlivců široké veřejnosti a zároveň
tyto kolektivy nebo jednotlivce tímto způsobem ocenit. O to větší pak máme radost
ze zpětných reakcí, což je důkaz toho, že
tyto řádky čtete. Moc za to děkujeme.
Nový rok 2022 byl plný očekávání toho,
že se konečně, po dlouhých letech, najde
společné řešení v otázce převodu sportovního areálu na obec Pustiměř a následně se začne postupně budovat areál nový.
Bohužel se tak nestalo a naděje, která už
byla blízko realitě, měla jepičí život… Zdá
se tedy, že náš sportovní areál zůstane
i nadále jakýmsi skanzenem sportu, v naší
republice již opravdu ojedinělým. Jestli ne jediným…? Na rozdíl od skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm zde však nemůžeme čekat plná parkoviště, zástupy
návštěvníků a obdivovatelů. Spíše naopak… Lhal bych, kdybych tvrdil, že je
nám to jedno. Určitě není. Ta možnost,
podílet se na budování nového sportovního areálu pro všechny spoluobčany, pro
nás byla velkou motivací a novým impulsem do další práce. Těšili jsme se na to, že
pomůžeme vytvořit pro naše děti takové
sportovní zázemí, na které budeme hrdí
a které nám bude závidět široké okolí…
Tato varianta se však začíná stávat větší
a větší iluzí… Přesto pokračujeme v naší
činnosti a právě naše děti jsou tím největším hnacím motorem, proč to nevzdávat.
V této souvislosti musím opět vyzdvihnout práci trenérů mládeže, kteří i v jarní části sezóny 2021/2022 zůstali věrní
FK, a tvoří jeho kompaktní tým. V tomto
týmu působí Jan Bartoněk, Milan Hošek,
Radek Kavečka, Jaromír Klíč, Petr Zakopal
a Pavel Holub. I trenérská trojice u A a B
týmu dospělých zůstala stejná jako loni,
tedy Michal Jelínek, Karel Votava a Pavel
Holub. Před zahájením jarní části sezóny absolvovali všichni trenéři, kteří ještě
neměli trenérskou licenci, trenérský kurz

„Grassroots“ a stali se tak držiteli základní
trenérské licence.
Tuto pak plně využívali při trénincích
a zápasech svých družstev. Obě družstva
mladší i starší přípravky, trénovala pravidelně dvakrát týdně a trpělivě získávala
další nové zápasové zkušenosti proti stejně starým soupeřům. Nejlepším střelcem
v kategorii mladší přípravky se stal Adam
Chludil, který střelecky ovládnul jarní část,
ale stal se i nejlepším střelcem celé sezóny.
Ve starší přípravce byl nejlepším střelcem jarní části vyhlášen Vojtěch Šírek
a celkovým vítězem střelecké tabulky
2021/2022 se stal Matěj Chludil.
B mužstvo se umístilo na 6. místě tabulky, se ziskem 20 bodů. Nejlepším
střelcem sezóny se stal Roman Špaček
s 5 -ti vstřelenými brankami. Tým zůstal
po hromadě, včetně mladých hráčů, kteří
byli stabilními členy základní jedenáctky
a úspěšně zvládli svoji první fotbalovou
sezónu mezi dospělými.
A mužstvo se v okresním přeboru
umístilo v polovině tabulky na 8. místě,
se ziskem 41 bodů. Nejlepším střelcem
sezóny se stal Lukáš Kučírka s počtem 11
-ti vstřelených branek. Smutnou zprávou
bylo ukončení fotbalové kariéry Ondřeje
Nohela, který byl jedním z důležitých článků týmu a patřil mezi jeho nejproduktivnější hráče. Díky vleklým zdravotním problémům se Ondřej rozhodl dát předost
svému zdraví. FK Pustiměř Ondrovi děkuje
za vzornou reprezentaci klubu, ale i obce
Pustiměř a přeje mu hlavně hodně zdraví.
Tajně věříme, že se ještě k fotbalu přece
jen vrátí… Všichni bychom si to moc přáli.
Od nové fotbalové sezóny 2022/2023 přihlásil FK Pustiměř do mistrovských soutěží i družstvo mladších žáků. Trenéry
tohoto nového družstva budou Radek
Kavečka a Petr Zakopal.
Naše družstva přípravek už zahájila
přípravu na novou fotbalovou sezónu.
Na konci června se zúčastnila turnaje
v Bezměrově, kde obě družstva, ve svých
věkových kategoriích, skončila shodně
na 6. místě, z celkových osmi účastníků.
Zejména umístění starší přípravky však
neodpovídalo výkonům na hřišti. „Hrací
systém turnaje k nám byl velmi krutý…
Vyhráli jsme základní skupinu, avšak poté
nás čekal zápas o všechno, respektive se
hrálo o to, zda zůstaneme ve hře o medaile,

či se přesuneme do skupiny hrající o spodní
příčky tabulky. Tento zápas jsme však prohráli… I tak se nám podařilo motivovat
hráče k tomu, aby ve zbývajících zápasech
odevzdali maximum, což se nám nakonec
podařilo a šesté místo bylo krásným výsledkem“, řekl po turnaji jeden z trenérů
družstva Jan Bartoněk. Mladší přípravka,
posílená o věkově stejně staré spoluhráče
ze starší přípravky, převáděla na turnaji
velice sympatické výkony. Nejen, že se
dočkala i vítězných zápasů, ale z utkání,
ve kterých prohrála, odcházeli hráči ze
hřiště se vztyčenou hlavou. Během letní
přestávky čeká starší i mladší přípravku tradiční fotbalové soustředění, které
družstva absolvují v domácím prostředí.
Přestože rekonstrukce sportovního
areálu je v nedohlednu, pravidelná údržba a obnova zařízení je nutností. Letos
na jaře se podařilo postavit nový lapač se
sítí za fotbalovou brankou u kostela. FK
tímto děkuje pracovníkům obecní pracovní skupiny za jejich součinnost. Starý
lapač bude následně odstraněn. Dále
došlo k rekonstrukci obou brankovišť
na travnatém hřišti. Tady chce FK poděkovat paní Jitce Strouhalové a jejím pracovníkům, kteří do brankovišť položili nový
travnatý koberec.
V letošním roce oslavili, či oslaví významná životní jubilea, někteří naši členové, či bývalí hráči a funkcionáři. Čtyřicet let oslavili Petr Snídal, dlouholetý
a ještě stále aktivní hráč A týmu dospělých a také Radek Kavečka, bývalý hráč
A týmu FK Pustiměř a současný trenér
mládeže klubu. Padesátiny oslavil Zdeněk
Brandýs, bývalý hráč B mužstva FK Pustiměř. Šedesát let oslavil Zdeněk Šedovič,
bývalý vynikající hráč a jeden z nejlepších
střelců našeho klubu. Osmdesátiny oslavil
Jan Koutníček, bývalý funkcionář, trenér
A týmu mužů a stále aktivní příznivec našeho klubu. Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví.
Na závěr mi dovolte, abych vám jménem všech členů fotbalového klubu
a členů výkonného výboru klubu popřál
hezkou pouť. Užijte si ji, mějte se hezky
a někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozornost.
Pavel Holub, předseda FK Pustiměř

číslo 1

Vladimír Konečný působí v roli správce a trávníkáře už
několik dlouhých let Na hřišti tráví spoustu času.
V jarních a letních měsících je tam prakticky každý den
a jeho práce je mnohdy nedoceněná. Bez něj bychom
měli velký problém udržovat sportovní areál v takovém
stavu, jaký momentálně je...
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Chátrající lapač se sítí bylo nutné nahradit novým. V rámci brigády byly postaveny čtyři nové sloupy
a pověšena nová síť. Sloupy zajistila obec Pustiměř a natřeli je pracovníci obecní pracovní skupiny.
Jeřáb nám poskytl Rosťa Drmola a všemu z výšky „velel“ sekretář klubu Vlastimil Smékal.

Bylo nutné rekonstruovat obě brankoviště před fotbalovými brankami
na travnatém hřišti. Přípravné práce provedli fotbalisté.
Nový travnatý koberec položila se svými pracovníky Jitka Strouhalová.

Eliáš Pořízek, Tobias Vintr a Zdeněk Brandýs v akci na turnaji
mladší přípravky v Bezměrově, 25. 05. 2022.

číslo 1
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Záběr ze zápasu starší přípravky proti Křižanovicím. Kuba Šírek a Tobias Zakopal
„zdvojují“ soupeřova útočníka.

Martin Holub se chystá založit nový protiútok. Na pomoc mu přispěchává Vojta Šírek.
Záběr je opět ze zápasu starší přípravky proti Křižanovicím.

Proti bratrům Šírkovým to mají soupeři velice těžké… Další záběr ze zápasu starší
přípravky proti Křižanovicím.

Tým starší přípravky v sezóně 2021/2022. Chybí Štěpán Bartoněk,
který byl nemocen.

Štěpán Bartoněk plní defenzivní úkoly i jako útočník.Poctivě se vrací i Barbora
Kavečková, oba v zeleném.

Tým mladší přípravky v sezóně 2021/2022.

číslo 1
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TJ PUSTIMĚŘ, z.s.
Činnost TJ Pustiměř, z. s.

Z

ákladní a rekreační cvičení při TJ
spolku pod vedením Miroslava
Raclavského nemusíme představovat. Mládež se v tomto oddíle naučí
základy všech sportů. Kondiční a posilové cvičení, přeskoky na nářadí, cvičení
na hrazdě, kruzích, šplh, míčové hry a jiné.
V jarních a podzimních měsících se orientují na vyjížďky na kolech, koupání, otužování a branné závody. Rekreační oddíl
je hojně navštěvován mládeží a moc je to
baví, přesto rádi přivítáme i 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 v rekreačním
oddíle, se také zapojuje do jeho aktivit
a podporuje jej jak finančně, tak programově. Nelze opomenout pravidelné vycházky, které jsou jeho základní náplní.
Turistický oddíl spolupracuje se stejně
zaměřenými oddíly v rámci okresu. Pořádají společné poznávací vycházky, zájezdy do termálních lázní, divadla a podporují i jiné aktivity.
Můžete se, občané, také zapojit. Informace podá paní Evženie Judasová.
Členové spolku mnohokrát děkují vrcholovým lezcům sourozencům Cibulko-

vým za vynikající reprezentaci na MS – ME
a ČR, z nichž pro domovský oddíl dovezli
ta nejlepší ocenění. Starším lezcům pod
vedením Petra Spáčila se také daří v rámci
jejich výkonnostní třídy. Vřelé díky!
Začátečníkům se věnuje Jan Kuchtíček,
i přes svůj věk se poctivě věnuje nejmladším žákům, za což mu nejen náš spolek,
ale i rodiče děkují.
V tomto roce byl trenér pan Jan Kuchtíček oceněn za práci s mládeží ČUS Vyškov,
podrobné informace najdete v naší skříňce u tělocvičny.
V tomto roce byla také oceněna paní
Evženie Judasová za celoživotní práci
pro rozvoj sportu, trenérskou a funkcionářkou práci v Praze.
Mezi sportovci je téměř každý rok vyhodnocena Terezka Cibulková jak ČUS Vyškov, tak i v Jihomoravském kraji.
Další naši trenéři a sportovci si také zaslouží ocenění a chci věřit, že budou v dalších letech vybraní.
Každé úterý nabízíme veřejnosti od 18
do 20 hodin lezeckou stěnu, na níž si mohou občané prověřit svoje síly.
Budování nových prvků na stěně a vše
s tím spojené si hradí náš spolek z vlastních zdrojů oproti ostatním spolkům
v Pustiměři, jejichž veškeré náklady hradí
obec. Musíme se pochválit, že zájem dětí
o cvičení je velký, ale trápí nás nedostatek

trenérů. Má- li někdo z vás zkušenost s lezením a zájem o trenérskou práci, rádi vás
přivítáme a necháme vyškolit.
Obec Pustiměř a sedmičlenná komise
navrhla studii na areál u fotbalového hřiště na pozemku, který náš TJ spolek vlastní. V roce 2019 bylo přislíbeno obcí, že se
studie vyprojektuje a bude se budovat,
ale opak je pravdou. Uvědomujeme si, že
na termíny dodávek mají negativní vliv
proběhlá covidová opatření, ale v říjnu
2021 bylo našemu spolku oznámeno, že
se vybuduje pouze nové fotbalové hřiště.
S tím náš spolek nesouhlasil. Když se nevybuduje celý areál pro občanskou vybavenost, tak ani fotbalové hřiště.
V roce 2021 obec vybudovala, dle projektu část hracích prvků a v letošním roce
část sportovních prvků. Bohužel, nyní se
nepočítá s dalším budováním. Připomínáme, že od osmdesátých let byly již vypracovány dva projekty a tento je třetí.
Vždy vše krachlo ze strany obce. Náš TJ
spolek žádá pouze nájem za pozemky. Věříme, že sportovci si také 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

Reakce starosty na článek od TJ

R

ád bych reagoval na některá tvrzení uvedená v příspěvku od TJ,
protože jsou nepravdivá a poškozují dobré jméno našich spolků a samotné obce. Absolutně musím odmítnout
tvrzení, že mimo TJ hradí ostatním spolkům v Pustiměři veškeré náklady obec.
Nevím, kde bere TJ přehled o účetnictví
a financování jednotlivých spolků, že má
takový detailní přehled a dovolí si toto
tvrdit. Je to nehoráznost a urážka dobré
práce ostatních spolků, které si na svoji činnost vydělávají několika způsoby
jako je pořádání nejrůznějších akcí, dary
od sponzorů, dotace apod. Obec finančně podporuje dle schválených pravidel

spolky pravidelně pracující s mládeží, tj.
i TJ, investuje do spolkového zázemí, které je v jejím vlastnictví a přispívá spolkům
na organizování akcí. V žádném případě
však nehradí spolkům veškeré náklady
na činnost. Co se týče TJ, za poslední 4
roky jí byl obcí schválen finanční příspěvek na činnost a odměny trenérům pracující s mládeží ve výši 265 544 Kč. Možná to
jsou právě ty vlastní zdroje, ze kterých si
TJ všechno hradí… Byla to naopak právě
TJ, na rozdíl od ostatních spolků, které si
financování dokázaly vyřešit samy, která
několik let volala po tom, aby dostala příspěvek na činnost od obce, protože vlastní zdroje jí pravděpodobně nestačily.

K otázce rekonstrukce sportovního areálu se podrobně vyjadřuji v samostatném
článku tohoto zpravodaje. Závěrem mě
napadá myšlenka, proč od 80. let, tj. za cca
dlouhých 40 let, kdy se vystřídalo na obci
několik starostů a zastupitelstev, když už
byly zpracovány tři projekty nové podoby
sportovního areálu, se rekonstrukci nepodařilo nikdy zrealizovat. Není potřeba hledat chybu někde jinde než u obce? Názor
si udělejte sami…
Vlastimil Smékal, starosta
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Oddíl zájmového
lezení 2022

V

období po Novém roce po odeznění covidových problémů začal opět
normální provoz oddílu. Pandemie
se ale asi zřejmě promítla i do následujících měsíců, což se projevilo zvýšenou nemocností dětí, a tím i slabší účastí na trénincích. Podobně tomu bylo i se závodní
činností. Pro začínající lezce a ty nejmenší
nebyly fakticky vyhlášeny žádné soutěže
až do pololetí. Z toho důvodu si svůj první závod malý předškolák Štěpán Šiler
vyzkoušel až v červnu v Olomouci. Díky

výraznému věkovému rozdílu vzhledem
k ostatním soutěžícím neměl šanci se výrazně projevit.
Rádi jsme přivítali v oddíle 4 nové děti,
vesměs předškoláci či děti do 7 roků věku,
s nimiž jsme začali základní výcvik.
Naštěstí byla zahájena i individuální lezecká činnost na skalním lezení. V ní se příznivě projevilo účelné proškolení rodičů,
a tak Alenka Tomaštíková se svým otcem
úspěšně absolvovala 3 vyjížďky na skály do Rudic a Helfštýna. Těší nás i odpo-

Alenka Tomaštíková na skále v cestě Vánoční na Helfštýně.
Foto: Soukromý archiv rodiny Tomaštíkovy.

vědný přístup rodičů k výcviku dětí a jejich lezecké činnosti. Např. zmíněný pan
Tomaštík se osobně věnuje běžeckému
sportu a triatlonu. Jeho postoj ke sportu
se odráží i v přístupu k zájmovému lezení
své dcerky, na jejímž tréninku se podílí.
Dnes, jak vidno, jsou už plně soběstační
v podobných akcích, a to je nakonec i cílem výcviku jak dětí, tak i jejich rodičů.
Jan Kuchtíček, trenér

Alenka to má k vrcholu už jen kousek.
Foto: Soukromý archiv rodiny Tomaštíkovy.
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Rodiče jistí svoje děti na lezecké stěně při tréninku. Foto: Soukromý archiv Jana Kuchtíčka.

Lezecká skupina Petra Spáčila

D

alší skupina oddílu zájmového lezení, která se zaměřuje na závodní
činnost, pracuje pod vedením Petra Spáčila. V letošním roce dosahuje o poznání lepších výsledků než vloni. Problémem je, že děti sice trénují, ale nechtějí
se účastnit lezeckých soutěží. To je, podle
mého názoru, problém celorepublikový.
Během vládních omezení sportu mladí
sportovci ztratili tu správnou bojovnost,
jíž vykazovali dříve.
Nejlepší lezkyně jsou naše děvčata
Adriana a Nikol Vítkovy a samozřejmě
také Anna a Karolína Brlohovy. Adriana
se, bohužel, soutěží nemůže díky přetr-

vávajícím zdravotním problémům účastnit, na druhou stranu je však výborná
sportovkyně. Jako asistentka trenéra se
uplatňuje při předávání lezeckých dovedností ostatním kolegyním. Její sestra
Nikol jde také v jejích šlépějích. V posledních měsících předvádí obrovské výkony.
Už na podzim si chce zkusit svou první
soutěž. Jsem přesvědčen, že i přes velkou
konkurenci horolezeckých oddílů ve své
skupině má Nikol obrovskou šanci na výborné umístění. Anna má také natrénováno. 4. 6. 2022 se chtěla zúčastnit se svou
sestrou závodu s názvem „Olomoucká
ještěrka“. Bohužel, jí to však nebylo díky

Karolínin první úspěch. Foto: Radim Brloh.

věkové hranici umožněno. Alespoň tedy
podpořila svou sestru Karolínu. Pro ni
byla „Olomoucká ještěrka“ úplně první
soutěží v životě. V tomto jejím prvním závodě po malé chybičce v závěru skončila
na krásném druhém místě. Ve své skupině
dala jasně najevo, jaký je bojovník.
Všem horolezkyním gratuluji k výsledkům, k nimž se v této sezoně dopracovaly,
byť jen na tréninkovém poli, a přeji jim
mnoho štěstí na dalších závodech.
Děkuji také Radimovi Brlohovi za pomoc při práci s mládeží.
Petr Spáčil, trenér

Karolína na stupních vítězů. Foto: Radim Brloh.
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Myslivecký spolek Tesák Pustiměř – Drysice

P

íšu tento článek v závěru měsíce června, který je vyhlášen jako „Měsíc myslivosti“. V této souvislosti Vás chci seznámit se spolkem, který má myslivost jako
hlavní náplň své činnosti. Je to Myslivecký
spolek Tesák Pustiměř - Drysice. Má 20 členů
pocházejících z těchto dvou obcí a obhospodařuje dvě honitby na jejich katastru. Dvě
honitby proto, že zákon nedovoluje, aby
honitbou procházela dálnice. Platí od roku
2003 a stanovuje, že honitba musí mít minimálně 500 ha souvislých pozemků. Spojením zbytků původních obecních honiteb,
které vytvořila dálnice, vznikly dvě nové,
pojmenované „Sever“ a „Jih“.
Právě dlouhodobé kamarádství nejprve
hochů, později mužů obou vesnic a jejich
spolupráce při ošetřování dříve samostatných vesnických honiteb Pustiměř a Drysice
vedlo ke vzniku společného mysliveckého
sdružení se dvěma výše uvedenými honit-

bami rozkládajícími se v katastrech obou
vesnic.
Na základě změn legislativy občanského
zákoníku bylo v roce 2013 nově ustaveno
jako „Myslivecký spolek Tesák Pustiměř –
Drysice“.
Vrátím se zpět k členské základně. 20 členů má průměrný věk 65 let. Náš spolek nutně potřebuje nové mladé členy. V současné
době máme pouze jednoho adepta mysliveckého umění.
Nevím, co mladé od myslivosti odrazuje.
Můžou to být velmi nízké stavy drobné zvěře, které klesly za posledních 50 let o 95%.
I když stavy zvěře srnčí se drží na celkem
dobré úrovni, není možné, aby si myslivec
šel častěji zastřílet při honu. Může to být
i náročnost znalostí potřebných k získání
loveckého lístku…
Naší hlavní náplní ale není lov zvěře, nýbrž udržení zdravého životního prostředí,

aby nedocházelo k dalšímu snižování jejího
počtu, a péče o její dobrý zdravotní stav.
Z toho důvodu rádi mezi sebou přivítáme
nové milovníky i milovnice přírody, ochotné
učit se a pomáhat při ochraně naší zvěře.
V péči o zdravé životní prostředí, vhodné pro nejen lovnou zvěř, spolupracujeme
s místními zemědělci. Odměnou je nám
krmivo pro zimní období. Část krmení hradíme z dotací od našich obcí. Hlavním zdrojem vlastních spolkových financí je zisk při
pořádání tradičního mysliveckého plesu,
který také věnujeme naší zvěři.
Během roku připravujeme i dva hony jen
proto, abychom nezapomněli na myslivecké tradice. Projdeme se přírodou, posedíme, osvěžíme vzpomínky a těšíme se, že se
ve zdraví setkáme při péči o naši zvěř v další
sezoně.
Jiří Přibyl

Vedení Mysliveckého spolku Tesák Pustiměř – Drysice. Foto: Anna Hrozová.

Myslivci společně hodnotili uplynulou sezónu. Foto: Anna Hrozová.

Zajíc polní. Ilustrační obrázek. Zdroj: zajic-polni_jwd33ch.jpg (720×480) (chovzvirat.cz).

Srneček. Ilustrační obrázek. Zdroj: Srnčí zvěř, Pavel SCHERER - www.scherer.cz.
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Chovatelství 2022

D

oufejme, že v letošním roce budou výstavy drobného zvířectva probíhat už bez omezení a my budeme moci prezentovat naše chovy. Velká evropská výstava v Polsku byla i přesto
zrušena z důvodu války na Ukrajině. Další evropská výstava se bude
konat za 2 roky v České republice a to v Praze nebo v Brně. Věří-

me, že se uskuteční a my se jí budeme moci zúčastnit. Naše malá
pustiměřská výstava a ukázka posuzování králíků je v plánu opět
na konec prázdnin. Tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce chovatelství a zvířat 27. srpna do areálu fotbalového hřiště.
Za ZO Pustiměř David Petržela

Chovatelství 2022
Doufejme, že v letošním roce budou výstavy drobného zvířectva probíhat už bez omezení a my
budeme moci prezentovat naše chovy. Velká evropská výstava v Polsku byla i přesto zrušena
z důvodu války na Ukrajině. Další evropská výstava se bude konat za 2 roky v České republice a to v
Praze nebo v Brně. Věříme, že se uskuteční a my se jí budeme moci zúčastnit. Naše malá pustiměřská
výstava a ukázka posuzování králíků je v plánu opět na konec prázdnin. Tímto bych chtěl pozvat
všechny příznivce chovatelství a zvířat 27. srpna do areálu fotbalového hřiště.

Členové organizace chovatelů v Pustiměři. Foto: Matěj Zbořil.

STOLNÍ HODNOCENÍ
A
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
27. srpna 2022

areál fotbalového hřiště Pustiměř
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ ZDARMA
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Český svaz včelařů slaví 150 let od svého vzniku

B

ez včel to prostě nejde“, o této pravdě dnes nikdo nemůže pochybovat. Není proto divu, že již od nepaměti užívali včelaři patřičnou úctu a dostávalo se jim velkého uznání a ocenění. Výjimkou není ani Český svaz včelařů respektive všechny spolky, které
mu od roku 1872 předcházely, ať se jmenovaly jakkoli. Vývoj včelařské spolkové činnosti byl velice složitý. Prvními doklady o využívání
medu lidmi jsou jeskynní malby staré nejméně 8000 let. S využíváním medu šel ruku v ruce i rozvoj včelařství. Začátek včelaření jako
bohulibé činnosti datujeme od roku 2450 před našim letopočtem,
což dokládají první záznamy o chovu včel v Egyptě. I na našem území mělo brtnictví dlouhou tradici. U nás se med vyvažoval vzácným
kořením v době před objevením cukru a petroleje. Jeho prodej a výroba se pro jeho význam dostal do právních předpisů římského práva, práva prvních Přemyslovců i včelařských patentů Marie Terezie až
po Všeobecný občanský zákoník Na ochranu práv včelařských, který
platil 100 let, ale do socialistického práva nepřešel.
Již za doby Karla IV. začala vznikat první sdružení medařská, jejichž
účelem bylo hájit práva živnosti medařské. V průběhu 19. a 20. století
se včelaři propracovali k jednotnému Českému svazu včelařů. Na Moravě a ve Slezsku byl organizační základ včelaření položen ustavením
včelařského odboru při Moravsko-slezské hospodářské společnosti
v Brně v roce 1854. Přímý podnět vyšel od opata starobrněnského
kláštera C. F.Nappa. Včelař a školní rada J. Hansmann vypracoval
jednoduché stanovy včelařského odboru a na ustavující schůzi 24.
listopadu 1854 byl zvolen jeho prvním předsedou. Ustavující valná
hromada Včelařského spolku pro Čechy proběhla 20. března 1872,
předsedou se stal Jan hrabě Harrach, velkostatkář. V roce 1921 byl
založen Svaz zemských ústředí spolků včelařských v ČSR.
V roce 1933 byla smlouvou trhovou zakoupena budova č. p. 177
v Křemencové ulici v Praze, která se stala prvním stálým sídlem svazu.
V období německé okupace se organizace musela sloučit se Svazem
chovatelů hospodářského zvířectva a v roce 1948 byl včelařský odbor včleněn do Jednotného svazu českých zemědělců a v důsledku
toho i jeho majetek přešel na tento svaz. Ten se 14. 3. 1952 rozpadl
a veškerý majetek přešel na Československý stát. V roce 1957 na ustavujícím sjezdu byl ustaven místo od roku 1947 poválečné Jednoty

včelařů Československý svaz včelařů, který byl v roce 1970 s federativním upořádáním republiky rozdělen a na ustavujícím sjezdu 24.
– 25. 4. 1971 vznikl Český svaz včelařů, z. s., tak jak ho známe dodnes.
Budova byla včelařům navrácena 5. září 196 8 a pozemky pod ní až
17. 8. 2005, a to z důvodu veřejného zájmu.
Členství v Českém svazu včelařů přináší našim členům řadu výhod.
Od administrace dotace na zazimování včelstva, přes distribuci léčiv,
bonus v podobě zasílání odborného časopisu Včelařství až po například možnost zapůjčení medometu v rámci jednotlivých organizací.
Vedle toho jsou tu ještě další výhody – úrazové pojištění členů svazu,
Svépomocný fond a jako poslední novinka pojištění odpovědnosti
funkcionářů ČSV.
Neustálá potřeba nových včelařských poznatků stála za bohatou
včelařskou knihovnou i archivem, jež sestavily obětavé osobnosti
ve vedení včelařské organizace od jejího počátku. Všechny materiály
jsou k dispozici všem členům svazu. Ti soustavně pečují nejen o svoje vzdělávání, ale i výchovu mladé včelařské generace. V Nasavrkách
slouží zájemcům Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Po rozpadu Rakousko – Uherska byl založen
Státní výzkumný ústav včelařský v Dole, který je spolu s veterinární
správou a Českým včelařským svazem garantem zavádění nejmodernějších trendů do péče o včely. Mimo institucionální vzdělávání
získávají včelaři nové informace při vzájemném setkávání i na spoustě přednášek, které jsou pro ně každoročně pořádány základními organizacemi, při prezentacích svých dovedností veřejnosti. Sledování
nových trendů včelařské péče probíhá i na mezinárodní úrovni.
K uvedenému výročí byla vydána 18. května 2022 poštovní známka s nominální hodnotou 23 Kč. Autorem emise je Mikuláš Kavan.
Přejme našim včelařům do dalších let nejen úspěchy, ale i radost
z jejich velice prospěšného konání, neboť bez včel by byla naše příroda ochuzena o spoustu krásných květů. Také náš jídelníček by se
velice zjednodušil, protože na opylování rostlin je závislá nejen řada
rostlin, které se bez něho nemohou rozmnožovat, ale i živočichů, které tyto rostliny živí, živočichů závislých na živočiších, jimiž živí….
Zdroj: Včelařství. Zvláštní číslo vydané ke 150. výročí vzniku ČSV
Anna Hrozová

Cyril František Napp. Zdroj: Cyril František Napp – Wikipedie (wikipedia.org).

Jan Nepomuk František hrabě z Harrachu (Johann Nepomuk Franz Graf von Harrach) (2.
listopadu 1828 Vídeň – 12. prosince 1909 tamtéž. Zdroj: Jan Harrach – Wikipedie
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Medový den v ZooParku Vyškov

V

sobotu 11. 6. 2022 jsme ve spolupráci se ZooParkem Vyškov
uspořádali „Medový den“. Jako každý rok se akce vydařila.
Návštěvníci se seznámili s prací včelaře při získávání medu
z úlu. Mohli si také některé činnosti zkusit na vlastní kůži nebo jen
tak pozorovat včelky v proskleném úlu. Už tradičně zájemci mohli
hlasovat o nejlepším medu, přihlášeném do soutěže o nejlepší med.
Na letošním „Medovém dni“ jsme měli zatím nejvyšší počet medů
k ochutnání. Místní včelaři nám podarovali sklenici svého medu a návštěvníci tak měli možnost srovnat chuťové rozdíly vzorků. Poprvé
v historii zvítězil med z našeho DinoParku. Nechceme dehonestovat
naše vítězství, ale možná nám štěstí hrálo do karet. Ochutnávali jste
jej jako poslední, měl nejvyšší číslo (č.12), a tak Vám zůstal v paměti. Druhý byl med dovezený z Banátu, z české vesnice Svatá Helena
v Rumunsku. Hodnocení ostatních vzorků medu bylo vyrovnané.
Návštěvníci si mohli výherní med i zakoupit na pokladně. Tři vylosovaní porotci z řad návštěvníků získali odměnu. Bližší informace byly
zaslány e-mailem.
Toto cestou chci poděkovat všem včelařům, kteří darovali sklenici
medu do soutěže “O nejlepší med“. Vy ostatní zvažte svou účast v této
soutěži v příštím roce.
Do přípravy a organizace medového dne byli zapojeni zaměstnanci ZooParku a naši členové Zuzana Schutcová, Jaroslav Vrtílek a moje

maličkost. … a také děkujeme včelařům: př. Tvrďochovi, Špaňhelovi,
Bednářovi, Dědkovi, Skovajsovi, Kubartovi, Vrtílkovi, Pelouškovi, Vaškové a Pekové.
Všem patří poděkování za krásnou sobotu a skvělou propagaci
včelařství.
Ivo Peloušek, předseda vyškovské organizace ČSV

Ing. Ivo Peloušek odvíčkovává med v rámku. Zdroj: Archiv ČSV, ZO Vyškov.

Med se z rámků získává v medometu. Zdroj: Archiv ČSV, ZO. Vyškov.

Sklenice medu byly očíslovány a opatřeny pumpičkami, aby si porotci z řad návštěvníků
mohli bezpečně odebrat vzorek medu. Zdroj: Archiv ČSV, ZO Vyškov.

Při odchodu si každý návštěvník mohl koupit vzorek vítězného medu.
Zdroj: Archiv ČSV, ZO Vyškov.

Návštěvníci se mohli podívat včelkám přímo do kuchyně. Zdroj: Archiv ČSV, ZO Vyškov.

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 1

Červenec 2022

65

Řepkový med – mnohými neprávem zatracovaný

V

ětšina lidí řepkový med zatracuje, ale řepkový med má natolik pozitivní vliv na lidské zdraví, že byste jej rozhodně
neměli zatracovat.
V první řadě musíme vypíchnout jeho blahodárné účinky, které spočívají i v tom, že pomáhá snížit riziko vzniku nádorových
onemocnění, a to díky tomu, že obsahuje látky zvané brassinosteroidy.
Řepkový med poznáte na první pohled. Obsahuje totiž vysoké
množství cukrů (proto je využíván sportovci), jež způsobují jeho
rychlou krystalizaci. Proto se většinou prodává v podobě medové pasty (tzv. pastovaný med), které je docíleno pastováním.
Po stočení má řepkový med citronově žlutou barvu,
po ztuhnutí je zbarven do bíla.
Velikou výhodou řepkového medu je jeho vysoký glykemický index, jenž je způsoben vysokým obsahem glukózy. Je tedy
vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro těžce pracující jedince
a všechny, kteří potřebují dodat okamžitou porci energie v co
nejkratším čase.
Skvěle se hodí do ranního hrnku kávy nebo čaje, protože má
podobné povzbuzující účinky jako káva.

Navíc se jedná o přírodní produkt, který je snadno stravitelný
a zdraví prospěšný a nijak váš organismus nezatíží.
Štefan Ondák, jednatel ČSV, základní organizace Vyškov

Řepka olejka. Ilustrační obrázek. Zdroj: 03422889.jpeg (1024×768) (irozhlas.cz).

Jak dlouho vlastně žije včela?

P

řemýšleli jste někdy nad tím, jak dlouho žijí včely? A od kdy krátkověkých včel nebo naopak zimních dlouhověkých včel.
se vlastně datuje počátek včelího života? Jaké druhy včel Letní včely se dožívají 35 až 50 dní. Zimní včely žijí až 290 dní.
podle délky života rozlišujeme a co je jejich životním po- Na délku života včel má vliv i strava a to, jak jsou krmeny mladušsláním?
kami. Ty totiž mohou životnost včel ovlivnit tím, kolik jim poskytŽivot včely začíná ve chvíli, kdy se vylíhne. Tomuto narození nou potravy v larválním stadiu plodu.
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Dlouhověké (zimní) včely se podle průzkumů odborníky rodí
Jak
dlouho
vlastně
žijepouze
včela?
Jakmile se včela vylíhne, už
nezmění
svou
velikost,
do- na přelomu července a srpna. A od těch krátkověkých se liší
spěje. Včely dělíme podle životnosti
na dvě
krátv tom,
že mají
vyvinuté
tukové
tělísko, které jim zabezpečí přečPřemýšleli
jsteskupiny:
někdy nadletní
tím, jak
dlouho
žijí včely?
A od
kdy se vlastně
datuje
počátek včelího života? Jaké druhy včel podle délky
životaměsíce.
rozlišujeme a co je jejich životním
kověké a zimní dlouhověké.
kat zimní
posláním?
Začneme životem samečka
trubce.
Líhne
se z neoplozenéŠtefanpředchází
Ondák,celá
jednatel
Život–včely
začíná
ve chvíli,
kdy se vylíhne. Tomuto narození
řada ČSV, základní organizace Vyškov
ho vajíčka a oproti včelkám
je zavalitější.fyziologických
Trubci nemají
žihadla
komplikovaných
procesů.
Jakmile se včela vylíhne, už nezmění svou velikost,
pouze dospěje. Včely dělíme podle životnosti na dvě skupiny: letní krátkověké a zimní
a jejich hlavním posláním je
oplodnit matku. Pokud je trubec při
dlouhověké.
kopulaci s matkou úspěšný,
okamžitě
umírá.
V ostatních
Začneme
životem
samečka
– trubce.přípaLíhne se z neoplozeného vajíčka a oproti včelkám je
Trubci
nemají
žihadla ana
jejich
hlavním posláním je oplodnit matku. Pokud je
dech se dožívá dvou až tří zavalitější.
měsíců. Včely
před
přípravou
zazitrubec při kopulaci s matkou úspěšný, okamžitě umírá. V ostatních případech se dožívá dvou
mování trubce vyhánějí z úlu
a tak umírají hladem.
až tří měsíců. Včely před přípravou na zazimování trubce vyhánějí z úlu a tak umírají hladem.
Včelí matka, která má na
starost
hlavně
rozmnožování
včelí
Včelí
matka,
která má
na starost hlavně
rozmnožování včelí rodinky, se dožívá 4 až 5 let. Od
obyvatel
úlu ji lze úlu
rozeznat
první pohled, neboť je větší než jeho ostatní
rodinky, se dožívá 4 až 5 let.ostatních
Od ostatních
obyvatel
ji lzena
rozeobyvatelé.
znat na první pohled, neboť
je větší
než jeho
ostatní
obyvatelé.
Zbylé
obyvatelky
úlu se
nazývají
dělnice a dále se dělí na mladušky a létavky.
Mladušky
mají naastarost
péči
o plod,
úklid úlu, krmení matky a trubců.
Zbylé obyvatelky úlu se nazývají
dělnice
dále se
dělí
na mlaLétavky jsou starší včely, které úl opouštějí a létají za potravou. Délka jejich života závisí na
dušky a létavky.
tom, zda spadají do skupiny krátkověkých včel nebo naopak zimních dlouhověkých včel.
Mladušky mají na starostLetní
péčivčely
o plod,
úklid úlu,
krmení
se dožívají
35 až
50 dní.matky
Zimní včely žijí až 290 dní.
Na délku života včel má vliv i strava a to, jak jsou krmeny mladuškami. Ty totiž mohou
a trubců.
životnost včel ovlivnit tím, kolik jim poskytnou potravy v larválním stadiu plodu.
Létavky jsou starší včely,Dlouhověké
které úl opouštějí
a létají
za průzkumů
potra- odborníky rodí na přelomu července a srpna. A
(zimní) včely
se podle
Včelky které
se vracejí
z pastvy. Foto: Anna Hrozová.
od těch
se liší v tom,
že mají vyvinuté tukové tělísko,
jimdomů
zabezpečí
vou. Délka jejich života závisí
nakrátkověkých
tom, zda spadají
do skupiny
přečkat zimní měsíce.

Věděli jste, že včela medonosná je třetím nejdůležitějším hospodářským zvířetem na světě,
hned po skotu a prasatech?

71/100
O tom, že je včela nejdůležitější opylovač plodin není pochyb. Podle vědeckých výzkumů se sto
nejdůležitějších plodin na světě podílí na 90% výživy populace. A z těchto sto plodin, jejich
71% opylují právě včely.
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Jarní aspekt v lesích okolo Pustiměře

V

lesích okolo naší obce můžeme na jaře pozorovat tzv. jarní aspekt. Nevíte, co tento pojem znamená? Ještě než se stromy a keře
olistí, vykvetou v listnatých a smíšených lesích světlomilné rostliny, které využijí pro své kvetení právě toto období, kdy mají
pod stromy dostatek slunečního svitu. Mezi nejznámější druhy rostlin, které se na tvorbě jarního aspektu podílí patří např.
sněženka podsněžník, bledule jarní, česnek medvědí, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, jaterník podléška,
orsej jarní, prvosenka jarní, plicník lékařský atd. Tuto přírodní nádheru můžeme pozorovat i u nás, v lesích okolo naší malebné obce.
Lesní porost podél Pustiměřského potoka je tvořen fragmenty údolních jasanovo-olšových luhů a v okolí zříceniny hradu Melice je
lesní porost tvořen hercynskými dubohabřinami. Právě tyto biotopy tvořené převážně listnatými stromy jsou pro sledování jarního
aspektu ideální. Během jedné krátké odpolední procházky jsem našla tyto zástupce:

Prvosenka vyšší (Primula elatior).

Orsej jarní (Ficaria verna).

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides).

Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium)
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Jaterník podléška (Hepatika nobilis).

Jaterník podléška (Hepatika nobilis).

Šťavel kyselý (Oxalis acetosella)

Červenec 2022

.

Sasanka hajní (Anemone nemorosa).

Údolní jasanovo-olšové luhy rostou v nivách vodních toků v místech, kde na jaře dochází k dočasnému zaplavení. Jedná se o porosty tvořené dominantní olší lepkavou nebo jasanem ztepilým a příměsí dalších listnáčů, zejména javoru mléče, střemchy obecné,
javoru klenu a jilmu drsného. Tyto luhy jsou ohroženy změnami vodního režimu krajiny, mýcením porostů, výsadbou smrkových a jiných monokultur a eutrofizací (přemnožení řas a sinic ve vodních nádržích a vodních tocích) způsobenou splachy z polí. Hercynské
dubohabřiny jsou nejčastějším typem přirozené lesní vegetace Drahanské vrchoviny. Jedná se o lesy s převahou habru obecného,
dubu zimního a letního a častou příměsí lípy srdčité. Tyto porosty jsou ohrožené především převodem na jehličnaté monokultury,
výsadbou nepůvodních dřevin, narušením přirozené obnovy způsobené vysokými stavy zvěře a spontánní sukcesí, při které z bývalých rozvolněných nízkých nebo středních lesů vznikají silně zapojené habrové porosty (M. Chytrý et. al., 2010).
Chraňme společně tyto pozůstatky přirozených lesních porostů pro budoucí generace a važme si toho, že se v blízkém okolí naší
vesnice vyskytují. Místa, ze kterých jsou pořízeny fotografie zůstala zachována kvůli nepřístupnosti terénu nebo izolovanosti lokality vytvořením vojenského újezdu. Intenzifikace zemědělství a s tím spojené používání chemických přípravků a fragmentace krajiny
stavbou silnic a dálnic již z většiny území naší obce tyto druhy rostlin vytlačily.
Alena Špičáková
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Květnatá louka minulých časů,
výsadba starých odrůd

P

omalu se rozrůstající miniskládka na svahu Melické cesty
ke studánce, byla uklizena. V březnových jarních dnech byla
provedena čistka náletových dřevin a keřů v místní části Melice.
Z prostranství bylo uklizeno 12 koleček sutin, staré boty, sklo - láhve
od alkoholu a nespočet plechovek. Tuto práci si nenechali ujít ani starší synové pana Schweidlera, kteří mu pomáhali.
Břeh byl osázen travnatou loukou „Starých časů“. Tato louka se seče
dvakrát v roce a lahodí květy nejen oku turistů, ale největší radost
udělá právě hmyzu, který tyto květiny vyhledává… v těchto letních
dnech již některé druhy kvetou, jiné vyraší až po dvou letech od výsadby. Pokud se na svých procházkách zastavíte, kochejte se rozmanitými druhy květin. Lavička v této části vybízí k příjemnému posezení.
Pan Schweidler zakoupil a daroval občanům Pustiměře vysokokmenné odrůdy jabloní. V této lokalitě vysázel osmnáct mladých
jabloní staré odrůdy Knížecí zelené, které po čase nahradí stejnou
odrůdu, již odumírajících vzrostlých stromů, některé z nich se již sami
vyvrátily. S touto výsadbou pomáhal jeho synovec David Bayer. Stromy se již uchytily, budou tvořit stín pro pikniky a po letech snad i jablka ke konzumu nebo na mošt.
Pavel Schweidler

Lavička zve k zastavení a posezení. Foto: Pavel Schweidler.

Muži rodiny Schweidlerovy upravili zanedbanou stráň a vysadili stromy starých odrůd.
Synovec David Bayer při práci. Foto: Pavel Schweidler.

Pestré květy přitahují oči kolemjdoucích a lákají včelky a další hmyz k hostině.
Foto: Pavel Schweidler.

Bývalý starosta pan Jan Všetula oslavil 80. let

V

ýznamného životního jubilea 80. let se v červnu tohoto roku dožil pan Jan Všetula, dlouholetý starosta naší obce. Starostou se stal
v roce 1990 po prvních demokratických komunálních volbách a tuto funkci vykonával tři volební období, až do roku 2002. V současnosti žije spokojeně se svou manželkou a rodinou a rád se věnuje zahrádce. Nejen na své působení ve funkci starosty vzpomíná
v následujícím rozhovoru.
Nedávno jste oslavil 80. narozeniny. Co Vás nejvíce potěšilo?
Měli jsme malou oslavu a potěšilo mne, že se sešla celá rodina a přátelé, abychom toto jubileum společně oslavili. Radost mi také udělali
zástupci obce, kteří si vzpomněli a přišli mi popřát. Spolu se starostou a místostarostou jsme strávili příjemné chvíle plné vzpomínek.
Čemu se rád věnujete ve volném čase?
S manželkou se rádi věnujeme zahrádce a předzahrádce. Vždy nás potěší, když se kolemjdoucí zastaví a prohlédnou a obdivují rozkvetlé
květiny. Je smutné, že někteří občané se o okolí svého domu nestarají.
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Jste rodákem z Veselí nad Moravou. Jak jste se dostal do Pustiměře?
Ano, pocházím z Veselí nad Moravou. Měl jsem možnost vybrat si ze tří vojenských útvarů: Uherské Hradiště, Kroměříž a Vyškov. Ve Vyškově
se hrál na slušné úrovni fotbal a taky box. Tento výběr se mi stal osudný na celý život, potkal jsem svoji manželku Janu, která se v Pustiměři
narodila a už jsem tu zůstal.
Starostou jste se stal po prvních svobodných komunálních volbách po sametové revoluci v roce 1990. Můžete popsat cestu, která
k tomu vedla?
Můj nesouhlas s komunistickým režimem byl obecně znám, se svými názory jsem se nikdy netajil. Souhlasil jsem se zapsáním na kandidátku KDU-ČSL do komunálních voleb, ale ani mne nenapadlo, že ve volbách uspěju. Podle počtu hlasů jsem je skutečně vyhrál, ale starostou
byl zvolen pan Judas. Já jsem se té zodpovědnosti zalekl. Po necelém roce pan starosta Judas odešel učit autoškolu na Střední zemědělskou školu. Na mě tak zůstaly povinnosti, které bylo třeba řešit v úředních hodinách.
Funkci starosty jste vykonával 12 let v období 1990-2002. Jak na tuto životní etapu vzpomínáte?
Po celou dobu svého starostování jsem se snažil poctivě pracovat ve prospěch obce a našich občanů. Někdo to ocenil a někdo psal urážlivé
anonymy, ale takový už je život.
Které nejvýznamnější akce se za Vaše funkční období podařilo v naší obci zrealizovat?
Bylo jich hodně. K velkému rozvoji naší obce přispělo zatrubnění Dolního Buchtálu a následná výstavba rodinných domů. Plynofikace obce,
výstavba školy a přístavba ke stávající, včetně stravovacího zařízení. Výměna oken na Obecním úřadě a nová fasáda. Nová střecha a fasáda
na kostele sv. Benedikta, nový hodinový stroj na věži kostela, nová fasáda na kapli sv. Anny. Zakoupení Restaurace Adélka do vlastnictví
obce a rekonstrukce kuchyně. Lesní družstvo, o kterém nikdo neměl ani tušení. Jeho pozdějším prodejem získala obec nemalé finanční
prostředky. Pěkné umístění v soutěži Vesnice roku, získání potvrzení o užívání znaku a praporu obce a jeho vysvěcení. Zmíněné akce byly
projednány a schváleny na radě a zastupitelstvu obce napříč politickými stranami. Někdy bylo těžké některé akce prosadit, ale pokud je
dobrá vůle, jde všechno. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, kteří v těch letech byli v radě a obecním zastupitelstvu a také všem
zaměstnancům, kteří zde po dobu mého působení pracovali.
Chcete něco závěrem sdělit?
Přeji současnému vedení obce hodně zdaru a všem spoluobčanům především pevné zdraví.
Děkuji Vám za rozhovor a za dlouholetou práci pro naši obec a naše občany. Blahopřeji Vám ke krásnému výročí a přeji Vám mnoho štěstí, zdraví, optimismu a rodinné pohody.
Vlastimil Smékal, starosta

Pan Všetula s manželkou Janou.

Svému předchůdci gratuloval i současný starosta Vlastimil Smékal.

Významné životní jubileum Dr. Josefa Beníčka

M

ší svatou jsme společně oslavili významné životní jubileum pustiměřského faráře Dr. Josefa Beníčka, který se 9. února 2022 dožil 60
let. Do naší farnosti nastoupil 11. července 1989. Neohroženě se tehdy a také po celou dobu svého působení v naší vesnici vždy
stavěl proti bezpráví. S elánem sobě vlastním se pustil do zvelebování jemu svěřených budov, stejně tak pečuje o jemu svěřené
duše. Dokázal i absolvovat vlastním úsilím doktorandské studium v Římě. Do Pustiměře i dalších jeho farností zve významné lidi i umělce.
Jeho zásluhou se Prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík stal čestným občanem Pustiměře a navštívil nás i Giovanni kardinál Coppa, první nuncius v České republice (1993–2001).
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Pravidelně věřícím přináší slova víry nejen ve svěřených kostelích,
ale i v jeho proslulých Farních informátorech. Spolu s ním přivádíme do církve naše nejmenší a také se loučíme s našimi zemřelými.
Z hlediska společenského v obci je z církevního roku nejvýznamnější událostí pouť ke Sv. Anně, jíž je zasvěcena pustiměřská kaple. Při
ní farníkům i poutníkům přináší i myšlenky víry v podání významných duchovních nejen z blízkého, ale i vzdáleného okolí. Pustiměřskou farnost propaguje na cestách víry na významná poutní místa
i v zahraničí.
Neúnavně se stará jak o svěřené farnosti, tak hlavně o věřící, kteří
si k němu chodí pro slova útěchy a povzbuzení.
Za jeho práci mu poděkovali starosta obce Vlastimil Smékal, místostarosta Lukáš Peška, zástupce farníků Vladimír Školař, děti a další
farníci. K nim se připojujeme i my a přejeme mu do dalších let hodně úspěchů v práci a štěstí a radosti v osobním životě.
					
Anna Hrozová

Vlastimil Smékal, starosta obce, popřál faráři Beníčkovi vše nejlepší do dalších let.
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Dr. Josef Beníček, farář pustiměřský. Foto: Anna Hrozová.

Panu faráři popřáli i farníci a děti.

Bývalý místostarosta pan Milan Hynšt
oslavil 70. narozeniny

V

ýznamného životního jubilea 70. let se v den letošního státního svátku 8. května dožil bývalý místostarosta naší obce pan
Milan Hynšt. Zastupitelem obce byl úctyhodných dvacet let
od roku 1998 do roku 2018. Jako místostarosta pak působil tři volební období v letech 2006 až 2018.
Pan Hynšt není pustiměřským rodákem, ale nastěhoval se k nám
oficiálně roku 1974, přičemž v roce 1980 se přestěhoval do Melic,
svého současného bydliště. Ihned se zapojil mezi občany obce, působil například v kulturistickém oddíle. Obdivovatel jednostopých
motorových vozidel je výraznou osobností Pustiměře, která se na jejím vzhledu podílela dlouhých 20 let. Zdálo by se, že s koncem funkce přichází konec zájmu o dění. Opak je ale pravdou a pan Hynšt
Bývalý místostarosta Milan Hynšt se současným starostou Vlastimilem Smékalem.
nadále připomínkuje naši práci a je v tomto ohledu aktivní a působí
mnohdy jako zpětné zrcadlo. Pan Hynšt je také znám svými vědomostmi o obci a o občanech obce. Pokud tedy něco nevíme, dost často se stává, že využíváme služeb jeho paměti. Za spolupráci a rady,
kterých si vážíme, mu patří dík. Jubilantovi děkujeme za dlouhodobou práci pro naši obec a za všechny občany mu přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, radosti, rodinné pohody a spokojenosti.
Lukáš Peška, místostarosta
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Požehnaný to věk – paní Marie Vávrová
oslavila 90 let

N

e každému je do vínku dáno, aby mu bylo
dopřáno dožít se úctyhodného věku. A že devadesátka úctyhodným věkem je, o tom snad
nikdo nepochybuje. V současnosti je v naší obci šest
občanů starších devadesáti let. Dne 3. března tohoto
roku oslavila kulaté jubileum 90 let paní Marie Vávrová a mezi gratulanty nechyběli ani zástupci obce.
Během příjemného posezení se vzpomínalo na doby
dávno minulé, ale probrala se i současná situace.
Paní Vávrové přejeme do dalších let především hodně zdraví a pohody v rámci rodiny, která o ni láskyplně pečuje.
Vlastimil Smékal, starosta

Gratulace paní Vávrové od starosty Vlastimila Smékala a místostarosty Lukáše Pešky.

Z HISTORIE
Doba železná v našem regionu

L

idé se naučili zpracovávat pro svoji potřebu železo, které bylo
pevnější než měď či bronz a mělo lepší využití jak při práci, tak
i v bojích, a tak dalo jméno období. Z kulturního hlediska dělíme
toto období na dvě odlišné etapy.
Starší dobou železnou je doba halštatská, během níž se ve střední
Evropě objevili Keltové. Začátek tohoto období je archeology datován
do období od 7. století př. n. l. a končí kolem roku 450 př. n. l. Svůj název
dostalo podle hornorakouského města Hallstattu v Solné komoře. V polovině 19. století tam bylo objeveno přes tisíc hrobů. Nálezy z hrobů se
s převahou daly zařadit do nejstarší doby železné.
Doba halštatská se dělí do dvou skupin:
Západohalštatský okruh:
Zahrnuje zhruba území od Čech po střední Francii a od Alp po střední
Německo. Keltové byli velkou skupinou indoevropských národů z Evropy, charakteristickou používáním keltských jazyků. Formování tohoto
etnika spadá zhruba od poloviny 2. tisíciletí př. n. l., do počátku střední
doby bronzové, kdy se ve střední Evropě vytvořily dva komplexy mohylových kultur. Podle jedné z teorií vznikl společný kořen keltských jazyků, protokeltština, v kulturách popelnicových polí pozdní doby bronzové ve střední Evropě, která vzkvétala kolem roku 1200 př. n. l.
Východohalštatský okruh:
Na území Moravy od řeky Moravy směrem na jihovýchod je spojován
s Ilyry. Vzhledem, k tomu, že se naše Hradisko nachází v oblasti, kde oba
okruhy sousedí, byli nositeli této kultury nejen Keltové ale u nás od 5.
století před naším letopočtem také Ilyrové.
Hallstattská kultura se rozšířila na obrovské území od Francie přes Německo, Švýcarsko, Rakousko, Čechy a Moravu (Na území Čech byl nejrozšířenější kmen Bojů)) až na západní část dnešního Slovenska. Toto území
bylo považováno za pravlast Keltů. V této době se ve střední Evropě vyskytovaly jazykově a kulturně velmi příbuzné kmeny, které se navzájem
ovlivňovaly. Keltizaci, mechanismu rozšiřování keltských jazyků a my-

tologie, podlehli například i Ilyrové či Thrákové. Tyto kmeny migrovaly,
bojovaly společně i proti sobě a zároveň spolu obchodovaly.
Jedním z významných obchodních středisek byl také Hallstatt, kde
se těžila sůl, která se vyvážela i do velmi vzdálených míst. Pro tuto dobu
byly pro oblasti s vyspělou halštatskou kulturou typické komorové
hrobky pod mohylou, často s dřevěnou vnitřní konstrukcí, někdy i s kruhovitým příklopem na obvodu mohyly.
Keltské vesnice byly tvořeny ze samostatných podzemnic, srubů
a jedné větší stavby, obydlí náčelníka klanu. Někde se vyskytují i zemljanky nebo patrové domy, které měly pod obytnou částí sklady a dílny.
Výjimky tvoří lokality v lesích, které fungovaly jako lovecké osady
a druidské svatyně, popřípadě pohraniční pevnosti.
Umělecká tvorba se v tomto období opírala převážně o geometrické tvary. Tavicí pece, jež byly stavěny mimo obydlí, byly již dokonalejší
a byly přítomné v každém sídelním seskupení, stejně jako kováři, kteří vyráběli rozmanité nástroje a kování k nejrůznějším účelům, třeba
i ke koňským postrojům. Zvláště od 7. století před naším letopočtem
se objevuje bohatá koňská výstroj, z toho se usuzuje, že kůň byl v této
době velmi důležitým pomocníkem. Mezi jezdecké vybavení patřila
mimo jiné dvojdílná udidla, tyčinkové postranice (které nahradily polokruhovité), bohaté koňské řemení, jha pro dvouspřeží a díky rozvinutému obchodu i čtyřkolové vozy pro větší objemy nákladů.
Nálezy zajištěné při vykopávkách při sondážním výzkumu ze začátku
60. let 20. století, jsou dokladem toho, že toto osídlení bylo na našem
Hradisku, podle jeho mohutné kulturní vrstvy, velice významné. Byla
nalezena závaží a přesleny tkalcovských stavů, různé druhy keramických nádob převážně geometrických tvarů, přičemž jedna jako povrchový nález, tři nádobky a spousta keramických střepů nádob různých
druhů. Nalezena byla hlavice železné jehlice a spousta zlomků kovových částí koňských postrojů, ukazující píše na ilyrské bojovníky. Velmi
cenným nálezem je zdobená kostěná ploténka.
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Západní polovinu Čech a také Bavorsko obývaly v 6. a 5. století př. n.
l. pravděpodobně kmeny Bójů. Keltským kmenem, který obýval oblasti zejména při hranici s germánským světem na severu Čech ale
též na Moravě a ve Slezsku byli Volkové-Tektoságové. Dál na východ
od země Bójů pak žily keltské kmeny Kotinů (v horách na Slovensku)
a kmeny Taurisků. Oba kmeny, jak Kotini tak Tauriskové, stály pravděpodobně u vzniku silně latenizované půchovské kultury pozdní doby
laténské, která svým vlivem zasahovala až na Moravu.
V období keltské expanze na přelomu 5. a 4. století př. n. l. se část
původního keltského obyvatelstva z území dnešních Čech zúčastnila
vojenských tažení přes Alpy do dnešní Itálie a zanechala po sobě částečně vylidněné území. Na počátku 4. století př. n. l. se pak keltský svět
začíná celkově přesouvat na jih. Severozápadní a východní Čechy, které
dříve tvořily kontaktní zónu s etnickými skupinami Venetů a Ilyrů, byly
postupně obsazovány novým obyvatelstvem přicházejícím patrně ze
západní části keltské pravlasti. Od původního obyvatelstva české kotliny patřícího k mohylové kultuře se noví osadníci odlišovali plochými
pohřebišti nespálených těl.
Výraznou vrstvou a sídlištními objekty je zastoupen mladý stupeň
halštatského období lužické kultury, v němž byla ostrožna opevněna.
Obranné opevnění oppida, které se na našem Hradisku nacházelo, bylo
tvořeno kůlovou palisádou, zevnitř zesílenou kamennou zídkou, jež
sloužila jako ochoz. Vjezd do brány oppida býval zanořený do prostoru dvora, a tak umožňoval ostřelování útočníků z hradeb dříve, než se
dostali přímo k bráně. Při vchodu do zelenohorského (pustiměřského)
oppida stála pravděpodobně již tehdy obranná věž.
Na přelomu 5. a 4. století př. n. l. dochází v keltské společnosti i k výrazným sociálním změnám, zmizela královská vrstva, vzniklo rovnoprávné členské společenství a do popředí společnosti se dostala bojovnická
třída, která se spolu s kněžskou vrstvou stala její rozhodující složkou.
Mladší dobu železnou (450 – 200 l. př. n. l) charakterizuje laténská
kultura, jež vznikla přechodem z hallstattské kultury. K nám ji přinesli
Keltové druhé vlny, kteří přišli z oblasti Švýcarska a Francie někdy v polovině 3. století př. n. l. Laténské kovotepectví se vyznačuje svéráznou
a typickou výzdobou, kterou nacházíme na propracovaných bronzových nádobách, přilbách, štítech, koňských postrojích a špercích pro
privilegované vrstvy. Ve šperkařství vynikají zejména nákrčníky (tzv.
torquesy) a zdobené spony. Mezi typické výzdobné prvky patřily stylizované rostlinné a zvířecí motivy.
Vykopávkami byla laténská kultura doložena i na našem Hradisku.
Keltové nejprve bydleli spíše na volném prostranství, teprve později,
stejně jako předchozí osadníci, začínali budovat opevnění. Postupně se
vyvinula městská sídliště s propracovaným opevněním.
Opevněná oppida, můžeme říci předchůdci hradů, byla budována
na vrcholech výrazných kopců a obehnána často i několika pásy valů
a příkopů, jejichž výška a hloubka dosahovala až 20 metrů. Byla doplněna svatyněmi. Na celém svém území vybudovali Keltové právě oppidy
chráněnou síť obchodních cest, dnes z části totožnou s trasami mezinárodních tahů. V některých oblastech (a dobách) to byla desítky hektarů velká ohrazená území s dvorcovou zástavbou, sídla nobility a kultu.
I když tato rozsáhlá oppida nebyla městy v plném slova smyslu, můžeme je považovat za jejich předchůdce.
Keltské kmeny byly dobře organizované na principu vojenských
družin. Tvořily je tři společenské vrstvy. Nejnižší postavení zaujímal
prostý lid, zatímco privilegovaná pozice náležela druidům, o jejichž
postavení jsme se dozvěděli z psaných textů. Je všeobecnou mýlkou,
že keltští druidi, tedy tehdejší duchovní, zakazovali jakékoliv psaní. To
se ve skutečnosti týkalo pouze náboženských záležitostí. Důvod byl
ten, že co je psáno, z toho se rychle stane dogma, a navíc si to vždy lze
vysvětlit po svém. Keltští druidové nebyli jen náboženskými vůdci, ale
představovali keltskou inteligenci. Některé římské prameny uvádějí, že

Červenec 2022

72

se na druida studovalo až 20 let. Byla to velmi vážená vrstva lidí. Druidové byli mezi Kelty natolik vážení, že pokud druid vstoupil na bojiště,
mohl tak bez dalšího ukončit probíhající bitvu.
Privilegované postavení náleželo i válečnické šlechtě. Technika jejich
útoku byla velice zvláštní. V boji se Keltové postavili čelem k nepřátelskému vojsku, načež prý začali strašlivě křičet a tlouct oštěpy a meči
do svých štítů. Pak se za neutuchajícího řevu prudce rozeběhli proti
svým soupeřům. Často údajně bojovali úplně nazí, hrozivě pomalovaní,
pouze s mečem a štítem. Nepřátelští vojáci vyděšení zjevem a děsivým
křikem Keltů leckdy ztratili odvahu a obrátili se na útěk. Boj s prchající
armádou byl pak pro Kelty snadnou záležitostí. Pokud se ovšem nepřátelské vojsko nezaleklo, Keltové zastavili krátce před tím, než došlo
ke střetu, a vrátili se do svého původního postavení, načež pokračoval
celý proces nanovo.
Základem ekonomické prosperity českých oppid byl zřejmě grafit,
zlato, ale i zemědělství, pro které byli v pozdním laténu příhodnější klimatické podmínky.
První polovina 1. století př. n. l. byla pro keltská oppida obdobím vrcholné prosperity, avšak už v té době začíná řídnout venkovské osídlení, na němž byla závislá, a tím se postupně hroutil celý jejich ekonomický systém. Pro Keltský svět nastalo období úpadku. Od 2. stol. př. n. l. ale
začínají na naše území vlnami útočit germánské kmeny. Ve velké bitvě
roku 113 př. n. l., která je první písemnou zmínkou o naší zemi, jsou
první z nich – Kimbrové – na hlavu poraženi. Triumf nad nimi je ovšem
pro české Bóje labutí písní. V letech 45 – 40 př. n. l. totiž musí v Podunají
čelit kmenu Dáků, obývajícího původně Rumunsko – a prohrají, drželi
ale Bójové i po porážce Moravu a část Slovenska. Čeští Keltové se ocitají
v izolovaném postavení. Oppida dožívají. Ať už je to jakkoli, je jisté, že
velká část původního keltského obyvatelstva na našem území zůstala, neboť na jih a na východ se vydaly pouze skupiny bojovníků, které
představovaly pouhou část obyvatelstva. Poslední stopy samostatného
keltského života na našem území se datují kolem roku 6 před Kristem.
Také k nám přišly germánské kmeny – jejich mince se našly za pustiměřskou cihelnou. A z jihu se sem dostaly římské jednotky, z panonské
nížiny sem konali nájezdy Avaři a Hunové, později spolu se Slovany.
Co nám po Keltech zůstalo?
e toho hodně. Nezůstalo nám po nich pouze pojmenování pro Čechy. Například slovo saponát znamená keltsky mýdlo. Jsou i vynálezci
pivního sudu. A takových geniálních věcí naši předci vymysleli mnohem víc. Jako například lopaty, krumpáče, kosy, srpy, dláta, kladiva, pilníky, pilky, kleště, panty, nebo závěsy ke dveřím.Všechna jména našich
významných řek jsou keltského původu. Tak např. Jizeře se za Bójů říkalo Isara - Rychlá řeka. Labe bylo Albis - Bílá řeka, Ohře (Agara) - podobně
jako Jizera, ten však může být i předkeltského původu, Haná (Ganna) Václav Polák v roce 1942 spojoval označení Hané s předindoevropským
slovem gana, kterému přikládal význam řečiště či bystřina a poukazoval na keltský původ tohoto slova, Otava (Atava), a místní jména Chrudim, Haná, Doksy, Třebíč a Třebová. Krkonoše a Jizerské hory se jmenovaly Korkonti- Kamenné hory. Daksa- močál, dal zase název Doksům,
kde byl až do 14. stol. velký močál. Luna bylo keltské sídliště, dnešní
Louny. Ještědu zase říkali Askkét -Jasanový les. Skrze germánské jazyky
proniklo do českých místních jmen také keltské *dúnon „pevnost“ které
dalo vzniknout jménům jako Týn, Týnec nebo Týniště. Po Bójích zůstalo
i mnoho pověstí a pohádek, například o dracích nebo skřítcích. Či také
různá rčení jako „zaklepej to na dřevo“, protože Keltové dřevo velmi
uctívali a bylo pro ně velmi důležité – vždyť také jejich horoskop nevychází ze zvířetníku, ale ze stromokruhu a také dodnes je 13 považována
za číslo přinášející smůlu.
Například obdarování větvičkou zeleného jmelí pro štěstí, pálení čarodějnic (původní keltský svátek Beltine). Také dávání březových, třešňových nebo švestkových větévek do vody na Svatou Barboru.
Lidová pověra, že děti nosí čáp, také vznikla u Keltů. Ryze keltskou
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legendou je také pověst o Blanických rytířích, kteří spí v nitru hory a vyjdou odtud zemi na pomoc, až bude nejhůře. „Opět jasný důkaz jednoty keltského světa, který dal základ evropské civilizaci,“ tvrdí historik
Petr Úpický.
Keltské náboženství - polyteistické kulty dávných Keltů, zaniklé
na konci starověku a na počátku středověku:
Hlavní pankeltští bohové jsou Taranis – keltský hromovládný bůh a pán nebe ztotožňovaný s Jovem, Toutatis (Teutates) – bůh
války a ochránce kmene, Esus – bůh vegetace a plodnosti ztotožňovaný
s Merkurem, Lugus – bůh nejasné funkce ztotožňovaný rovněž s Merkurem a tedy i s Esem. Snad je příbuzný irskému Lughovi a velšskému
Lleuovi. Belenus (Belenos) – bůh léčení a patron řádu ztotožňovaný
s Apollónem, možný bůh slunce, Epona („klisna“) – hlavní bohyně symbolizovaná koňmi, převzatá Římany jako patronka jezdců a jezdectví,
Cernunnos („parohatý“) – považován za raně galského boha přírody
a divoké zvěře a za alternativní podobu Esa v určité fázi. Je ztotožňován
s Dispaterem, o kterém se zmiňuje Julius Caesar, ten měl být vládcem
podsvětí a praotcem Galů.
Keltské svátky:
Halloween, částečně vycházející z irského svátku Samhain, první květen, a Beltaine, svátek svaté Brigity neboli Imbolc a Lughnasad. Samhain slavený zhruba 1. listopadu je znám také jako příbuzné Samonios ,
pravděpodobně „konec léta“. Šlo o oslavu nového roku, svátek mrtvých,
umožňující také komunikaci s nimi, který později splynul s křesťanskými Dušičkami – Památkou zesnulých. Svátek Imbolc slavený zhruba
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1. února je tradičně spojován s narozením jehňat a počínající laktací
ovcí. Byl také zasvěcen bohyni Brigid a její křesťanské nástupkyni svaté
Brigitě a splynul s křesťanskými Hromnicemi. Svátek Beltaine slavený
zhruba 1. května souvisí s vyháněním dobytka na pastvu a tradičně je
spojen s pálením velkých ohňů. Podobá se mu Valpuržina noc či pálení
čarodějnic známé z německy mluvících zemí, Skandinávie a Česka. Nejméně stop zanechal svátek Lughnasad slavený v době dožínek a související s kultem boha Lugha. Odpovídá mu původně anglosaský
svátek Lammas. Je o nich známo, že vedle konkrétních božstev uctívali i studánky, prameny, řeky, hory a další přírodní útvary, kterým přinášeli oběti. Existoval u nich i kult lebek: hlavy zabitých nepřátel přinášeli
jako obětiny bohům, zdobili jimi kultická místa a také brány oppida.
Doloženy jsou i lidské oběti.
Další otázky k etnickému původu dávných národů přineslo genetické inženýrství a zkoumání archeologických nálezů genetiky. Na základě
těchto výzkumů jejich autoři soudí, že uvedené populace vykazují relativně vysokou míru příbuznosti s keltskými předky. Právě z nich máme
dodnes stopy v naší DNA, které ovlivňují naši povahu, tak podobnou
třeba skotské nebo irské.
Není tedy pochyb o tom, že Keltové představují jeden z etnických
základů našeho národa.
Zánikem říše Bójů bylo naše území kulturně vrženo naráz o půl tisíciletí zpátky. I po přesunu Keltů v rámci stěhování národů jich zde část
zůstala jako otroci nových pánů.
Anna Hrozová

Mapa rozložení národů ve střední době železné, nositeli této
kultury v našem prostoru byli nejen Keltové ale u nás na Moravě od 5. století před naším letopočtem také Ilyrové, kteří byli
doloženi i na našem Hradisku. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Na našem Hradisku se nalezla spousta střepů halštatské kultury,
méně laténské. Ilustrační obrázek. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Kameny k mletí obilí. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Brána oppida bývala zanořená do opevnění, a tak umožnila ostřelování nepřátel před jejich vniknutím dovnitř. Zdroj: www.wikipedia.cz.

Na našem Hradisku se jedna z pecí našla v jižním cípu.
Podle Staňa, Čeněk (1993).

Spousta úlomků kovových předmětů, hlavně části koňských postrojů
ukazují na to, že i u nás na Hradisku stála tavicí pec, nezbytná součást
keltského osídlení. Ilustrační obrázek: www.wikipedia.cz.

Model keltského panského stavení. Ilustrační obrázek: www.wikipedia.cz.

Rekonstrukce keltského vozíku na kolech. Ilustrační obrázek: www.wikipedia.cz.

Keltské dýky. Ilustrační obrázek: www.wikipedia.cz.

číslo 1

PUSTIMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Červenec 2022

74

Před 80. lety byl spáchán atentát na Reinharda Heydricha a jak ho viděli a prožívali naši spoluobčané

V

Praze byl 27. května spáchán atentát na zástupce říšského
protektora Reinharda Heydricha. Útok provedli 2 muži revolverem a bombou.
Jedna žena z přihlížejících poznala ve zraněném říšského protektora a začala pro něho shánět odvoz do nemocnice. Po chvilce zmatků
byla získána dodávka převážející leštidlo a Heydrich se dostal okolo
11. hodiny do blízké nemocnice Na Bulovce.
V rodině Vítka Pospíšilového č. p. 4 v Pustiměři tam měli lékaře
chirurgem: „Přiběhla sestřička, byla velice rozrušená. Říkala, že přivezli Heidricha hrozně zraněného. Nechali ho tam sedět. Všichni kolem něho chodili. Viděli, že mu není pomoci. Měli strach, že přijdou
o život. Zraněného Heydricha přijal lékař Vladimír Šnajdr, který se
ujal prvního ošetření. Německý přednosta kliniky profesor Walter
Dick později provedl podrobné vyšetření. Výsledek rentgenových
snímků ukázal rozsah těžkého zranění. Heydrich měl po atentátu
zlomené žebro, protrženou bránici a poškozenou slezinu. Požadoval příjezd specialisty z Berlína, ale nakonec souhlasil s operací
na místě po příjezdu specialisty Hollbauma. Heydrich upadl 3. června do kómatu a 4. června v 4.30 zemřel, dle první úmrtní zprávy
na celkovou sepsi organismu v nemocnici Na Bulovce.“ vzpomínala
paní Ludmila Čelechovská.
Nad celým Protektorátem bylo vyhlášeno stanné právo. Na pachatele byla vypsaná odměna 10,000.000,- K. Bylo vyhlášeno: „Kdo
by o nich něco věděl a neohlásil to, bude zastřelen s celou rodinou.“
Rádio hlásilo tyto zprávy každou hodinu, ale neohlásilo, jaký účinek
atentát měl. Toto opatření nařídil Karl Herman Frank. Nakázal, aby
byli všichni přihlášení k pobytu. Neuposlechnutí se trestalo zastřelením celých rodin.“
Kronikář Němeček dosvědčil: „Nezdar Němců na východní frontě
a jejich řádění v Protektorátě podnítil odpor Čechů proti Němcům.
V květnu 1942 došlo k atentátu na Heydricha. Zraněním podlehl.
Zemřel 5. června v 13.00 hodin. Beprostředně byly vyvěšeny smuteční prapory. Byly zakázány zábavy, koncerty, kina apod. Ani poučné filmy ve školách se nesměly promítat. V ten den bylo popraveno
30 lidí. 6. a 7. června se převážela mrtvola zavražděného Heydricha
do Říše a bylo naporučeno vyvěsit prapory i smuteční. U nás je vyvěsili pouze 4 muži a to i vlajku smuteční. Na radnici a na četnické
stanici byla vyvěšena i smuteční. Jinak v obci nebyla vlajka nikde.
Mezi popravenými 9. června byli i Koutný z Vyškova s celou rodinou. Jmenovaný měl hostinec na Tržišti a za svobodna byl zaměstnán jako řezník, tovaryš u Jakuba Machálka v Pustiměři. Pokračovaly prohlídky domů a kontroly občanů. Národ podepisoval rezoluce
a zříkal se zahraniční vlády.
František Zacpálek, obchodník ovocem z č. p. 13, odešel na práci
do Říše.
A 10. června 1942 jsme četli v novinách: „Úředně se oznamuje v pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny
nezvratné důkazy, že obyvatelé obce Lidice u Kladna poskytovali
podporu a pomoc okruhu pachatelů, kteří přicházeli v úvahu… Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů Reinharda Heydricha co nejkrutějším způsobem provinili proti vydaným

zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci
byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno.“ „Tatáž tragédie
postihla 24. června osadu Ležáky u Louky, okres Chrudim. 18. června uzavřely gestapácké oddíly Nové město pražské, kde je kostel sv.
Cyrila a Metoděje, v němž se skrývali čeští vlastenci, kteří vykonali
rozsudek nad Heydrichem a zamezili tak rozšíření protektorátní autonomie a tím i mobilizaci Čechů proti Sovětskému svazu. Ovzduší,
v němž jsme v nejistotě prožívali dni a noci, bylo hrozné.“ vzpomínali kronikáři Janský i Spisar.
„Hitler poslal do Prahy Daulega vyhlásit stanné právo. Němci začali s neslýchaným terorem proti celému českému národu. Gestapo
zatýkalo. Bez výběru, bez metody, bez hledání, prostě, stíhalo lidi,
jak mu padli do rukou. V Kounicových kolejích se pořád střílelo. Každý den se konaly popravy, v sobotu dvakrát, aby měli gestapáci
v neděli volno. Denně byl v novinách mezi dvěma černými čárami
seznam lidí, kteří byli minulého dne popraveni. Denně jsme četli
o rodinách, které byly vyvražděny. I mezi našimi spoluobčany kolovaly různé zprávy. Jedna: „Němci chtějí decimovat všechny české muže. Budeme odpočítáni a každý desátý bude sestřelen.“ Jiná
kolující zvěst pravila: „Celý český národ bude vyvezen na Ukrajinu.“
Po válce se ukázalo, že skutečně Hitler měl takové úmysly. Moravec
vyzýval rozhlasem, volal na táborech lidu, na nichž byla povinná
účast, aby lid vydal vrahy Heydricha, že tak unikne největším hrůzám. Dům od domu chodila policie a každému ukazovala fotografie
kola a aktovky, kterou zanechali na místě atentátu čeští vlastenci.
Každý musil podepsat, že fotografii viděl a že ty předměty nejsou
jeho, že neví, komu by mohly náležet. A denně se popravovalo. Lidé
chodili jako bezhlaví. Vydejte vrahy, neukrývejte je, máte je ve svém
středu, víte o nich, bouřil se Moravec. Hrozil, že to, co ještě přijde,
bude děsivé. Lidé si vyhýbali.“
Paní Ludmila Čelechovská, za svobodna Kavaliérová, vzpomínala: „Po atentátu na Heydricha to bylo nejhorší. Němečtí vojáci koho
viděli, po tom stříleli. Nebylo radno pohybovat se v blízkosti oken.
Pořád stříleli na každý pohyb. Lidé se báli vylézat. Leželi na zemi.“
Paní Marie Koutná říkala „Němci byli potvory.“ vybavila si, že někoho sháněli: „Nebrali ohledy na nikoho. S bratrem Jendou jsme
stáli u okna na starém Koleničovém a dívali se ven. Po ulici šli dva
- Němec s doprovodem. Němec se zeptal lámaně česky stařečka:
„Čí jsou ty děti? Tady je nemáte napsané. Mám právo je zastřelit.“
V dědečkovi tuhla krev. Nezastřelil.“
„Ministerstvem vnitra bylo 28. května vydáno oznámení, že se
musí do 24 hodin přihlásit všichni starší 15 let, kteří nemají protektorátní příslušnost. Z toho byli vyňati příslušníci Říše: „Kdo neuposlechne, bude zastřelen!“ Rádio pak ohlásilo popravu celé jedné
rodiny. Muži, ženy, děti.
Za zavraždění Heydricha ohlásilo rádio 29. května 10 rozsudků
smrti.
Nato byl 30. května vyhlášen trest smrti pro každého, kdo by
přechovával lidi říši nepřátelské, a ohlášeno provedení 44 rozsudků
smrti. Vždy celých rodin. V Praze to bylo 16 osob, v Brně 9.
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31. května byla v obci vojenská prohlídka. Hledali zbraně a nepřihlášené lidi.
Byla ohlášena poprava 24 lidí. 1. června bylo v Praze popraveno
18, v Brně 9 lidí. Na Staroměstské náměstí v Praze bylo 2. června svoláno pražské obyvatelstvo, kde za vládu mluvil k lidu její předseda,
pak 1 dělník a nakonec Emanuel Moravec. Manifestovalo se pro vládu Protektorátu v čele s presidentem Háchou. Odsuzovala se a odvržena byla zahraniční vláda Dr. Edvarda Beneše. Ten den bylo v Praze
14 a v Brně 7 popravených a 3. června v Praze 15 a v Brně 10 lidí.
V újezdní škole v Pustiměři si atentát na Reinharda Heydricha
také připomněli: „4. června 1942 podlehl vážnému zranění, které
utrpěl při vražedném útoku, jenž na něj 27. května byl spáchán,
pan zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a náčelník
bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, SS Obergruppenführer
a generál policie Reinhard Heydrich.
Učitelský sbor odsoudil tento hanebný čin a projevil soustrast
zápisem do kondolenční listiny u Okresního úřadu ve Vyškově dne
10. června. 19. června přečetl správce školy apel ministra školství

a 20. června pronesl tytéž myšlenky žactvu zdejší školy. Při prvním
výročí jeho smrti 4. června 1943 vyslechlo všechno žactvo za účasti
pana okresního školního inspektora a celý učitelský sbor v pietně
vyzdobené kreslírně vzpomínkový projev vysílaný o 10. hodině rozhlasem. V neděli dne 4. června 1944 celý Protektorát Čechy a Morava vzpomněl 2. výročí úmrtí Reinharda Heindricha, i jako zakladatele “Zotavovací akce”, „velkého sociálního díla“ pro české dělnictvo.
Vzpomínalo se ve všech třídách dne 5. června 1944.” zaznamenal
Vojtěch Krejčí, správce školy.
Ve školách probíhaly neustálé kontroly činnosti ze strany okupačního velení. I tak mezi žáky i učiteli kolovaly neoficiální informace, vysílané exilovou vládou z Anglie, přestože na venek se museli
všichni tvářit loajálně. Tyto informace se nejen ve školách předávaly šeptem jen mezi spolehlivými přáteli. Nikdy nikdo nevěděl, kdy
se objeví Gestapo, kdy někdo z podporovatelů okupantů ukáže
na svého souseda, kdy vystřelí německý voják… Jakmile vesnici
Němci opustili, všichni si oddechli.
Anna Hrozová

Atentát na Heydricha, malba podle rekonstrukce činu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha.

Nemocnice na Bulovce. Pavilony 5 (chirurgie) a 3 (oční, neurologie, urologie, imunologie atd.). Zdroj: https://
cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Na_Bulovce#/media/File:Nemocnice_Bulovka,_pavilony_5_a_3.jpg.

Reinhard Heydrich. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich.

Vyhláška k dopadení pachatelů atentátu na Heydricha. Zdroj: Muzeum Vyškovska.
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90 let od narození pedagoga, básníka
a fotografa Rudolfa Závodného

D

alším z plejády rodáků, kteří zanechali svou stopu ve společnosti, je Rudolf Závodný, jenž se narodil 28. ledna 1931 v Pustiměři. Záhy se ale s rodiči přestěhoval do Prostějova, kde prožil celý svůj život. Na Husově náměstí navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. V roce 1951 maturoval na prostějovské
reálce.
Byl nadaný na jazyky. Jeho velkou láskou byla latina, kterou chtěl studovat na vysoké škole, což v té době nebylo možné.
Vystudoval FFUP v Olomouci, obor čeština a ruština. Potom následovala dráha učitele, nejprve na Strojnické průmyslovce v Kopřivnici a později na jedenáctiletce v Rejskově ulici v Prostějově. V letech 1961 – 1989 učil na Střední
zdravotnické škole v Prostějově, na níž vyučoval i svou milovanou latinu.
Od mládí psal verše. V letech 1992 – 1994 napsal 16 básnických sbírek (Dědova velká slavnost, Rozplétání vlasů, Ejhle, člověk, Jiskření, Za humny den bílý,
Popelčin předvčerejší hrách a další). Posmrtně vyšla Veliká noc (Moravské nakladatelství Rozrazil, Brno 1995), Až do konce časů (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998).
Rudolf Závodný byl však také svébytný fotograf. Jeho fotografické pohledy
výrazně ovlivnilo setkání s fotografem Josefem Sudkem v roce 1967 v Praze.
Závodného fotografie nám zachycují atmosféru všedního dne (zamrzlé okno.
Suché květiny a stromy v zarostlých zahradách, zákoutí a detaily v domě, ulice
a uličky starého Prostějova), ale i portréty přátel a příbuzných. Jeho fotografie
byly publikovány například ve Světě v obrazech, Brněnském večerníku, KulturRudolf Závodný.
Smetanovy sady.
ním zpravodaji Prostějova a štafetě, prezentovány byly i na několika výstavách
v Prostějově.
Rudolf Závodný zemřel 7. listopadu 1994 v Prostějově. Byl nejen pedagogem,
básníkem a fotografem, ale i vzácným člověkem ryzího charakteru a obdivuhodných lidských a duchovních rozměrů. S láskou a úctou na něj vzpomínají
jeho přátelé žáci a čtenáři. Jde o významnou osobnost, která zanechala v Prostějově a okolí svým dílem nesmazatelnou stopu.
Zdroj: Hana Bartková, Josef Augustin, in: Vyškovské noviny 5. 3. 2021.
Foto: Archiv Hany Bartkové.
Rudolf Závodný
Den
Nad širou zeměkoulí
modrá zář.
Červený měsíc posadím na trakař
a jedu

za kapkou
slunečního medu.
Hrnečku, neboj se
a vař.

Starý Prostějov na fotografii Rudolfa Závodného.

Koronavirová situace

P

Uličky starého Prostějova.

oslanecká sněmovna PČR 4. 5. schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti, který mimo jiné umožňoval vydávat
protikoronavirová opatření bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu.
Rozhodnutí dolní komory konkrétně znamená, že od čtvrtka už po dnešní půlnoci 4. května 2022 končí povinnost nosit
roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nošení roušek či respirátorů není povinné na žádném místě ani v sociálních
a zdravotnických zařízeních. „Roušky ale nadále budou mít smysl a bylo by dobré, aby je pacienti měli v ambulancích a na urgentních příjmech“, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Školy, obchody a služby, hromadné, kulturní, společenské, sportovní, wellness, bazény a fitness centra, profesionální i amatérský sport, zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie, památky a knihovny, restaurace, hospody, bary, diskotéky, kluby, kavárny, kasina či hotely a ostatní ubytovací zařízení jsou otevřeny bez omezení. Zahraniční cesty a příjezd do ČR je také
možná bez dalších podmínek.
Plošné testování ve firmách bylo ukončeno 18. února. Zdravotní pojišťovny budou dál hradit jen testy, na které vystaví žádanku lékař. Od 5. května skončila možnost nechat se jednou za měsíc preventivně otestovat na covid-19 zdarma.
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Od začátku epidemie předloni v březnu potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu 19. S nákazou v Česku zemřelo 40 184
lidí. Není vyloučeno, že na podzim se epidemická situace opět zhorší, ale díky očkování by neměla způsobit závažnější potíže.
Zdroj: Aktuální opatření covid: Kompletní seznam opatření vlády v ČR (seznamzpravy.cz)
Anna Hrozová

Koronavirová situace v Pustiměři během posledního roku. Na grafu obce Pustiměř vidíme,
že nárůst pozitivních případů proběhl ve dvou vlnách. Na podzim se počty nakažených
začaly prudce zvyšovat, situace se radikálně zlepšila díky vánočním svátkům a s ním
spojenému vícedennímu volnu. Po návratu dětí do škol a zaměstnanců do práce počet
nakažených opět prudce stoupl. Křivka pak pravděpodobně kvůli slušné proočkovanosti
obyvatelstva postupně klesala, podobně jako v celé republice, a umožňovala postupné
uvolňování protiepidemických opatření. Zdroj: https:// www.seznamzpravy.cz.

Proočkovanost proti covidu 19 na Vyškovsku ke dni 21. 5. 2022.
Zdroj: https:// www.seznamzpravy.cz.

Průměrné zvyšování cen v ČR

I

my v naší obci pociťujeme, že se mezinárodní společenské dění odráží v našich peněženkách. Podívejme se, jak si stojíme
ve srovnání s dřívějším obdobím u nás a našimi sousedy.
V celosvětovém měřítku je Česká republika s poslední ohlášenou inflací 16 procent za polovinou pomyslného žebříčku. Medián, tedy střední hodnota, která rozděluje všechny země na polovinu s vyšší a polovinu s nižší inflací, činí 7,6 procenta. Většina
našich průmyslových sousedů se pohybuje spíše kolem poloviny. Z velkých ekonomik má v současnosti nejnižší míru inflace
Francie s 5,2 procenty, před Itálií a Kanadou (6,8 procenta). Důležitými faktory přispívajícími nízké inflaci ve Francii jsou zaprvé
dotace na energie a za druhé její samotná výroba, která je v rukou státu. V USA je inflace 8,6 procent a ve Spojeném království
9,0 procent.
Takovou hodnotu označuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako letošní průměr pro své členské
státy. Průměr OECD však zvyšují především pobaltské státy, ale také Česko. Inflace těchto států se pohybuje v rozmezí 15 až 20
procent. Více viz: Česko trápí zdražování, ale jinde jsou na tom hůře. Mapa inflace ve světě - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz) .
Anna Hrozová

Roční míra inflace v procentech, nejnovější stav v jednotlivých zemích, údaje od listopadu
2021 do května 2022. Zdroj: Tradingeconomics, Česko trápí zdražování, ale jinde jsou na
tom hůře. Mapa inflace ve světě - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz).

Graf meziročního zvyšování cen. Zdroj: Česko trápí zdražování, ale jinde jsou na tom hůře.
Mapa inflace ve světě - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz), upravila Anna Hrozová.

„Chvalme rodiče Matky Boží,
Jáchyma a Annu,
neboť Hospodin jim dal
požehnání pro všechny národy.“

15.30 - Te Deum, svátostné
požehnání, rozloučení s poutníky

KAPLE SV. ANNY

P. Mgr. ANTONÍN HRÁČEK
prefekt pro laické studenty a spirituál kněžského
semináře v Olomouci, někdejší ředitel
Pastoralzentrum Velehrad v Dolomitech (Itálie)

11.00 - hlavní mše svatá

P. Mgr. JAROSLAV ŠPARGL
farář ivanovický

9.00 - poutní mše svatá

P. Dr. JOSEF BENÍČEK
farář pustiměřský

7.00 - farní mše svatá

NEDĚLE, 31. ČERVENCE 2022

P. Mgr. Ing. JOSEF BIERNÁT
novokněz ze Suché Loze

s udílením novokněžského požehnání

18.00 - mše svatá

SOBOTA, 30. ČERVENCE 2022

CHRÁM SV. BENEDIKTA

POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI

O 2. SVĚTOVÉM DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA
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