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 Úvodní slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do domácností Zpravodaj obce Račice-

Pístovice, ve kterém bilancujeme společně prožitý rok, rok 2021. 

Když jsem v roce 2020 trpce hodnotil šíření nákazy způsobené 

virem Covid-19 a opatření, která dolehla na každého z nás a celou 

společnost, myslil jsem si a se mnou mnoho dalších, že to nejhor

ší máme již za sebou. S příchodem podzimu i přes přijatá opatření 

(očkování, respirátory, …) se nákaza nejen u nás, ale i v okolním 

světě opět šíří.  

Rok 2021 byl rokem útlumu investičních akcí. Podařilo se nám 

opravit zvoničku v Pístovicích. Zvonička dostala zcela novou stře

chu, opravena fasáda i sokl, věřím, že takto krásná zůstane  

po dlouhou dobu bez potřeby oprav. V Račicích byly opraveny zdi 

na mostě „U Svatých“, nesoucí sochy, patrona stád, patrona hasi

čů a piniové šišky. Opravu provedla firma Rekonstruktiva, prová

dějící opravy historických památek. Stěžejní akcí mělo být vybu

dování chodníků v obou částech obce kolem krajské komunikace. 

Na tuto finančně náročnou akci si obec vytvořila dostatečnou 

finanční rezervu. Nebylo ji možné však uskutečnit ze dvou důvo

dů. Neochotou některých majitelů pozemků, na kterých částečně 

by tento chodník vedl a dalším důvodem je to, že v místní části 

Račice probíhalo nové mapování katastru a průběh hranic mezi 

jednotlivými vlastníky se na mnoha místech změnil. Další stavební 

činností v obci, která významně zasáhla nejdříve v Pístovicích 

a v roce 2022 zasáhne v Račicích do pozemků Vás občanů,  

ale i do pozemků obce. Touto činností je zasíťování optickými 

kabely. Obec tuto akci neinvestuje, je pouze účastníkem, má 

smlouvu o zřízení věcného břemene, uložení kabelů do pozemků 

obce. Přesto se tato akce dotýká a dotýkat bude nás všech,  

a to zejména překopy nově opravených obecních cest. 
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Útlum způsobený opatřeními z důvodu Covid-19 se dotkl  

i společenského a kulturního života obce. Přesto se na katastru 

obce konalo několik krásných akcí. V květnu proběhly za krásného 

počasí babské hody, dále se konal druhý ročník cyklistických 

závodů „Cyklokapr 2021“ s obrovskou účastí závodníků i diváků, 

se startem a cílem v Pístovicích na riviéře. Dále se zde uskutečni

ly opět za nádherného počasí a obrovské divácké kulisy závody 

„dračích lodí“, první ročník za účasti posádek složených z místních 

závodníků s fenomenálním úspěchem ve svých kategoriích. 

V měsíci říjnu se ještě uskutečnil 60. ročník závodu, „Běh Písto

vickou riviérou“, který pořádá lyžařský oddíl Vyškov. Doslova  

na poslední chvíli se konaly tradiční Martinské hody. Poté se další 

již naplánované předvánoční akce neuskutečnily, byl vyhlášen 

nouzový stav. Neuskutečnily se hromadné akce při rozsvěcování 

vánočních stromů i byl zrušen Vánoční koncert s CKK Bandem 

v sále sokolovny v Račicích.  

Rok 2022 je rokem, kdy proběhnou komunální volby. Je to pro 

mě poslední slovo starosty, celkové hodnocení nechám na kaž

dém z Vás, Vážení občané. Proto mi dovolte poděkovat všem, 

kteří se aktivně podíleli na chodu naší obce, bez jejichž přičinění 

by zdaleka nebylo dosaženo toho všeho, co se nám za uplynulé 

roky podařilo, zejména zastupitelům a věřím, že nástupem nového 

vedení obce Račice-Pístovice, bude dosaženo dalších úspěšných 

akcí ve prospěch všech občanů. 

Lubomír Pospíšil 

Starosta obce 

 

Úvodní slovo starosty 
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Knihovna Račice 

           

„Čtení dobré knihy, patří k psychohygieně.“  
              
 

A tak opět po roce něco o knihovně 
Račice. 
 
        I čtenáře Račické knihovny postihlo 

její uzavření. Knihovna byla uzavřena po vyhlášení Nouzového 
stavu od 18. 12. 2020 do 11. 4. 2021. 
Toto mělo velký dopad na půjčování knih, zejména v zimní době, 
kdy je největší zájem o výpůjčky knih. 
Přesto naši čtenáři si k nám cestu vždycky najdou. Patří jim      
Dík! Protože stávající čtenáři se podílejí na podpoře a rozvoji 
kulturního a společenského života v obci.   
                       

                                         D ě k u j i 
 

            všem těm za přízeň, kteří zůstali věrnými čtenáři. 
 

Nelze ještě v tuto dobu přesně říct, jaký byl dopad na výpůjčky 
knih a porovnat vše s předchozím rokem. Vše je prostě jinak, 
musíme se přizpůsobit a postavit se čelem k tomuto stavu 
pandemie a věřit, že se vše v dobro obrátí. 
Knihovna je otevřena pro všechny občany – zvu Vás všechny, 
přijďte se podívat, vezměte s sebou své děti, vnoučata – všichni 
jste vítáni. 
                           Kniha jako terapeut.     
 
Kniha nás provází už od kolébky. Je zjištěno, že čtením knih  
je možné probudit svou představivost a fantazii, potrénovat 
soustředění a paměť, avšak kniha může fungovat také jako 
terapeut. 

 

Těším se na Vaši návštěvu v knihovně! 

      

Marie Formánková, knihovnice 
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Knihovna Pístovice a víceúčelové hřiště 

 

Letošní rok byl v naší knihovně o tři měsíce kratší kvůli pan
demii. Ale stále Vám máme co nabídnout. Je vám k dispozici  
2 393 knih a k tomu 150 knih z výměnného fondu z knihovny Karla 
Dvořáčka z Vyškova. A též obecní úřad nám každý rok kupuje 25 
knih nových. A proto si myslím, že na ten počet, co máme v kni
hovně, určitě by se nám mohly rozšířit řady čtenářů. 
 

Tímto Vás všechny srdečně zvu každé úterý od 16:30-17:30  
do Pístovic. 

Všechny srdečně zve knihovna Pístovice. 

 

 

Eva Jurůjová, knihovnice 

 

 

 

 

 

Provoz víceúčelového hřiště byl zahájen v dubnu. Navštívilo 

nás 780 zájemců o sport. Nejčastěji provozovanými sporty jsou 

fotbal, tenis a nohejbal. Letos bylo provedeno vyrovnání hřiště  

a celková úprava. Sportovci se tedy mohou těšit do nové sezony 

roku 2022 a doufám, že jejich počet bude stále narůstat. 

 

Jste všichni zváni. 

 

Eva Jurůjová 
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SDH a JSDH Račice 

Vzhledem k situaci, která v letošním roce dále přetrvává, opět 

ovlivnila dění i činnost SDH a JSDH Račice. I přes to všechno byla 

činnost velmi aktivní. 

Plánovaný VIII. Hasičský ples se z důvodu vládních nařízení 

bohužel uskutečnit nepodařilo. Omezena byla i činnost mládeže 

a sportu. 

Během nouzového stavu členové sboru společně s členy jed

notky zajišťovali výdej dezinfekčního prostředku pro občany obce 

a prováděli dezinfikování veřejných prostor v obci. 

Po rozvolnění vládních opatření se hasiči opět zaměřili na bri

gádnickou činnost na úpravě hasičského cvičiště a prostoru za 

hasičskou zbrojnicí. Bylo provedeno dokončení schodů kolem 

kovárny, srovnání plochy v zadní části cvičiště, terénní úpravy 

dvora s výstavbou kamenné zídky, položena zámková dlažba 

a zatravnění dvora. 

Mezi další brigádnickou činnost můžeme zařadit sběr želez

ného šrotu, elektroodpadu a čištění bývalé jímky před obecními 

dílnami, která bude sloužit na zachycování dešťové vody.  

V rámci račické pouti se hasiči rozhodli uspořádat dětské od

poledne. Jelikož to byl nápad na poslední chvílí, tak byla celá akce 

nazvána Hurá akce s hasiči. Pro děti bylo připraveno několik sta

novišť s různými úkoly, skákací hrady, špekáčky na grilu, ukázka 

hasičské techniky a na závěr nechyběla i ukázka zásahu JSDH 

Račice 

V září se členové sboru také podíleli na zajištění pořadatelské 

činnosti druhého ročníku cyklistického závodu Pístovický cyklo

kapr. 

Členové SDH se během celého roku věnovali údržbě hasičské 

techniky, starali se o úklid prostor a okolí hasičské zbrojnice.          
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Z činnosti jednotky SDH:  

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Račice tvoří 16 členů 

a v brzké době ji posílí několik dorostenců. 

Díky pravidelné údržbě techniky naše CAS 32 Tatra 148, do

pravní automobily DA - L1T a DA – L1Z jsou vždy akceschopné. 

Za finanční podpory obce, dotací Jihomoravského kraje, se po

stupně daří obnovovat osobní ochranné prostředky a dovybavovat 

potřebným materiálem pro zásahy u mimořádných událostí. Od

borná příprava členů JSDH probíhala začátkem roku v omezené 

míře. Po rozvolnění začal výcvik probíhat pravidelně. V dubnu za 

námi do Račic zavítala firma PROIZS, která v rámci našeho výcvi

ku předvedla novinky v oblasti vyprošťovacího zařízení. Ve druhé 

polovině roku absolvovali členové jednotky školení v poskytování 

předlékařské první pomoci na výjezdovém stanovišti ZZS Jmk ve 

Vyškově. Velitelé družstev se zúčastnili cyklické odborné přípravy 

velitelů na stanici HZS Jmk Vyškov. V listopadu jednotka využila 

nabídky výcviku v areálu bývalého podniku ERGON Brno, kde 

společně se SAR teamem bylo nacvičováno vyhledávání a zá

chrana zavalených osob v sutinách. O měsíc později proběhl na 

stejném místě výcvik členů jednotky na téma zásah do hořícího 

objektu. Připraveny byly reálné podmínky, při kterých si členové 

vyzkoušeli likvidaci požáru v bytových prostorech. Hodiny stráve

né výcvikem, pak členové zúročí při reálných zásazích.    

Rok 2021 byl na výjezdovou činnost velmi náročný. Uběhlo 

jen pár dní nového roku a s tím první výjezdy. Do konce listopadu 

jednotka zasahovala celkem u 64 událostí. Jednalo se o 4 požáry, 

rozsáhlý požár budovy bývalého posádkového domu armády ve 

Vyškově, požár křovin okolo železniční trati v Lulči, zahoření tújí 

v Račicích a požár stromu na vysokém napětí u Nemojan. Dále 33 
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technických pomocí (odstranění stromů z vozovky, likvidace  

nebezpečného hmyzu, čerpání vody), 5x záchrana osoby 

s použitím AED, 2 mimořádné události v rámci zvláštního stupně 

poplachu, 1 záloha na stanici HZS Jmk, 2x dopravní nehoda a 1x 

planý poplach. Ve zbylých 16 případech se jednalo o činnost jed

notky při dezinfekci veřejných prostor.  

Z výše uvedeného výčtu mimořádných událostí, patřily 

k nejnáročnějším zásahům události v průběhu června a části čer

vence. V tu dobu naši republiku zasáhlo několik velmi silných 

bouří a v jednom případě i ničivé tornádo. Nejvíce zasaženou obcí 

v našem okolí byly Drnovice, kam naše jednotka vyjížděla 

v 5 případech a na místě strávila bezmála 30 hodin.  

Silné bouřky se nevyhnuly ani naší obci. V noci 23. června do

šlo vlivem přívalového deště k vylití potoka v Chaloupkách. Zapla

vena byla silnice a několik rodinných domů. Během dne členové 

jednotky odčerpávali vodu celkem na 11 číslech popisných. 

Následující den byl prováděn oplach komunikací v obou obcích.  

Dne 28. června byla naše jednota povolána operačním stře

diskem do obce Hrušky na Břeclavsku k odstraňování následků 

tornáda. Na místě členové strávili celý den odklízením trosek a 

provizorními opravami střech. O čtrnáct dní později byla jednotka 

vyslána s vozidlem CAS 32 opět na jih Moravy. Tentokrát do obce 

Mikulčice, kde společně se záchranným útvarem HZS ČR prová

děla řízenou demolici poškozených domů.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Račice, děkuje za pod-

poru a je vždy připravena být nápomocna všem občanům. 

Práce s mládeží: 

V letošním roce kroužek mladých hasičů začal pracovat po 

delší  odmlce až se začátkem  školního  roku. Z důvodu  vydaných 
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vládních nařízení byla činnost mladých hasičů pozastavena, veš

keré soutěže a akce pro mládež musely být zrušeny. Až do měsí

ce června, kdy ústředí rozhodlo o možném konání postupových 

soutěží v požárním sportu. Naše družstvo dorostenců postoupilo 

za okres Vyškov na krajské kolo. Družstvo SDH Račice reprezen

tovalo na krajském kole okres Vyškov dne 13. 6. 2021 na stadionu 

v Hodoníně. Konkurence byla velká, ale i přes to se dorostenecké 

družstvo umístilo na pěkném 5. místě. Ve druhé polovině roku se 

zúčastnili dorostenci několika soutěží Velké ceny Blanenska, kde 

si v kategorii dorostu vedli velmi dobře. V Sychotíně 5. místo, 

v Žernovníku obsadili 2. místo a v závěrečném kole ligy v Bořitově 

se družstvo umístilo na krásném 1. místě.  

Dorostenci se aktivně podílí na brigádnické činnosti, pomáhají 

s pracemi při údržbě hasičské zbrojnice a techniky. Opět odpraco

vali mnoho hodin na úpravě hasičského cvičiště. Zapojují se do 

aktivit, které organizuje SDH. 

 

Sportovní činnost hasičů: 

V roce 2021 sportovní sezóna proběhla za dodržování opatře

ní v běžném režimu. Velkým přínosem pro družstva SDH Račice 

bylo pořízení nové sportovní stříkačky od firmy M. N. Sport, kterou 

se podařilo získat díky finančním darů od sponzorů a obce. Druž

stva mužů se zúčastnila se celkem 17 soutěží v požárním útoku. 

Byly to převážně soutěže VC okresu Vyškov a Velké ceny Bla

nenska. Na soutěžích v letošním roce byl vidět opět posun vpřed. 

Na soutěži v Tučapech se podařilo družstvu  A  obsadit  krásné  

3. místo s časem 17.87 s. Za zmínku stojí noční soutěž Šaratice  

4. místo, Rudice 4. místo, Ivanovice na Hané 4. místo, Žernovník  
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SDH a JSDH Račice 
 

        

 

 

 

 

 

4. místo a Kobylí na Břeclavsku 6 místo.  Na ostatních soutěžích 

se umístění pohybovalo do desátého místa. 

Na soutěžích TFA  „Železný hasič“ v roce 2021 v kategorii 

mužů sbor reprezentoval Michal Jakubec, který absolvoval celkem 

14 soutěží. TFA Trusovice 1. místo, Určice 4. místo, Sokolnice  

5. místo, Velké Karlovice 7. místo, Kostelany 8. místo, Zastávka  

u Brna 8. místo.  

I přes velmi pestrou ostatní činnost, se podařilo absolvovat 

mnoho soutěží s pěknými výsledky. 

 

Pořádání hasičského plesu, který by se měl uskutečnit 

22. ledna 2022 v sokolovně v Račicích je bohužel stále nejisté, 

vzhledem ke stávající situaci.  

Informace o činnosti sboru, o práci s mládeží, o připravova

ných akcích, jsou zveřejňovány na nástěnce v obci a na internetu. 

 

Činnost sboru a jednotky je velmi rozmanitá, ale vždy je 

a bude pro hasiče na prvním místě být připraven pomoci svým 

bližním v tíživých situacích. 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům jednotky  

a sboru za aktivní práci, obecnímu úřadu, všem příznivcům za 

podporu a popřát příjemné prožití vánočních svátků, do nového 

roku hodně štěstí a zdraví. 

 

     

Tým hasičů Račice 
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          Obr.1 Požár PDA ve Vyškově     Obr.2 Pomoc Mikulčicím  
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      Obr.3 Požární sport     Obr.4 Krajské kolo dorostu v Hodoníně 
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Obr.5 Přívalové deště v Račicích 
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JSDH Pístovice 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pístovice je zřizována 

obecním úřadem a má za úkol zajištovat požární ochranu a spolu

pracovat při řešení mimořádných událostí v obci. Členové jednotky 

splňují zdravotní způsobilost a účastní se odborné přípravy. Velite

lé a strojníci se účastní cyklického školení a výcviku na stanici ve 

Vyškově. Během roku se vlastními silami staráme o výzbroj, vý

stroj, požární techniku, zbrojnici a její okolí. 

K samotným výjezdům jednotku vysílá operační středisko vy

hlášením poplachu. Ten byl jednotce v letošním roce vyhlášen 

celkem třináctkrát. Z toho pětkrát se jednalo o odstranění spade

ných stromů z komunikací, dva požáry a jeden planý poplach. 

Další zásahy byly spojeny s odstraněním následků prudkých 

dešťů, kdy se jednalo o čerpání vody ze sklepů, kontrolu potoka 

hrozícího rozlitím a také s tím spojený úklid komunikací po příva

lových srážkách. Během letních měsíců jsme likvidovali na žádost 

občanů nebezpečný hmyz v několika rodinných domech.  

Jednotka se letos podílela na pořádání cyklistického závodu 

Pístovický cyklokapr a zajišťovala bezpečnost průvodu tradičních 

Martinských hodů. 

 

Petr Sotolář  

Velitel JSDH Pístovice  
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TJ Sokol Račice 
 

Sokolská opona. 

Otvorením opony všetko začína. Predstavenie malé i veľké, 

skromné i veľkolepé, vážné i úsmevné, prekvapivé i také, ktoré 

nás zaskočí. 

Rokom pokračujúcich zmien a neistoty sme sa však zaskočiť 

nenechali a realizáciou novej opony v sokolovni dúfajme odštartu

jeme rok, kedy sa znova a bez rozpakov stretneme na obľúbených 

spoločných akciách celoročne pripravovaných členmi a priateľmi 

Sokola Račice. O každej plánovanej udalosti vás budeme infor

movať na stránkach obce, ktorá našu činnosť po všetky roky 

finančne podporuje, a taktiež na facebookovej stránke Sokola 

Račice. 

Zaskočiť sa nenechali ani cvičitelia a naši pravidelní či noví 

športovci. Úsmev na fotkách je dôkazom, že cvičíme pre radosť 

a spoločné cvičenie nám radosť prináša. Financie z grantov, 

o ktoré žiadajú naše šikovné členky výboru, a nezastaví ich ani 

často nezmyselná byrokracia, najradšej investujeme do cvičebné

ho náradia pre najmenších sokolíkov. Pri každom cvičení to oce

nia nadšením a nekonečnou energiou. V prípade schválenia dotá

cie na výmenu podlahy v sále sokolovni a sanačnej úprave steny, 

nás čaká tento, už dlhodobo nevyhnutný projekt. Určite poteší 

všetkých, ktorým sa znova odrazí lopta od podlahy, ženy pri kon

dičnom cvičení a aj plesajúcich tanečníkov.  

Aktuálny rozpis cvičenia nájdete na nástenke na budove soko

lovni. K novinkám patrí cvičenie SM-systém s Alčou a veľký obdiv 

si zaslúži cvičenie aerobicu pod vedením Danky už neskutočných 

17 rokov. Tlieskame všetkým ženám, mamám, babičkám, otcom, 

ktorí si pravidelne nájdu čas pre seba alebo prídu cvičiť s deťmi 

či vnúčatkami. 
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TJ Sokol Račice 

 

 

 

 

 

 

Pravidelnosť v stretávaní sa, venovaní sa záľubám či športo

vaní vytvára návyk v živote tak veľmi dôležitý. Takýto pozitívny 

návyk pomáha zvládať náročné životné situácie, pomáha vrátiť sa 

do formy po úraze, ochorení, zvládať psychické ťažkosti či vekom 

prichádzajúce poruchy nervovej sústavy. Odvahu pomáhať dodal 

deťom a dospelým aj veľmi úspešný zdravotnícky kurz Mladý 

záchranár, ktorý sa bude konať aj v novom roku. 

Veríme, že nám nová opona v sále sokolovni symbolicky  

otvorí pokojnejšie predstavenie života plného vzájomnej pomoci, 

úcty, zdravia a úsmevu. 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

Za TJ Sokol Račice Edita Klásková 
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Oddíl kopané TJ Sokol 

 

 

 

 

 

 

Vážení fotbaloví příznivci, 

následující řádky vám přiblíží dění a novinky v našem fotbalo

vém klubu TJ Sokol Račice za uplynulý rok. 

První polovina roku byla stejně jako rok minulý silně ovlivněna 

protiepidemickými opatřeními, kvůli kterým jsme měli dosti ome-

zeny tréninkové podmínky, a soutěžní zápasy byly zrušeny.  

Naštěstí se začátkem léta situace uvolnila a letní příprava a pod

zimní zápasy ve všech kategoriích proběhly dle plánu.  

V srpnu proběhlo v areálu našeho hřiště čtyřdenní soustředění 

pro všechny hráče mládežnických kategorií. Děti si celou akci užily 

a utvořily výbornou partu napříč věkovým spektrem.  

Do nové sezony náš klub přihlásil celkem čtyři týmy 

v mládežnických kategoriích a dva týmy mužů. Všichni mladí fot-

balisté se prezentovali výbornými výkony, a hlavně byl na všech 

patrný progres ve výkonnosti a bylo vidno, že se fotbalem baví. 

Během svých zápasů si mládežníci počínali velmi dobře, což do

kazují dosažené výsledky. 

Naše ,,A“ mužstvo se drží v klidném středu tabulky i přes to, 

že průběžně bojujeme s velkou marodkou. ,,B“ tým nadále plní 

svou funkci. Tou je, aby se na hřiště dostaly račické fotbalové 

legendy, které během zápasů předávají zkušenosti mladým hrá

čům a pomáhají jim se rozkoukat mezi dospělými. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, trenérům, 

fanouškům, sponzorům, obecnímu úřadu Račice-Pístovice a všem 

lidem, kteří jsou jakkoli zapojeni do běhu fotbalového klubu 

a popřát vše nejlepší v novém roce 2022.  

Za oddíl kopané TJ Sokol Račice Petr Sotolář 
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Rybářský spolek „Srdíčko“ 
 

Rok 2021 byl poznamenán pandemií COVID – 19 a stejně jako 

celou společnost, tak pandemie ovlivnila i činnost spolku Srdíčko. 

Převážně se to projevilo nejen na organizaci jednotlivých akcí, ale 

i na samotné podstatě výkonu rybářského práva, což mělo dopad 

na možnostech zarybnění, počtu docházek, ale i množství úlovků. 

I přes veškerá omezení, se Spolku podařilo naplnit „Smlouvu o 

výpůjčce“ a zajistit a udržovat okolí rybníčku ve stavu, který 

zabezpečil jeho všestranné využití.  

Začátkem letošního roku měl Rybářský spolek Srdíčko 12 členů.  

V průběhu roku byl jeden člen přijat a dva naši členové nás 

navždy opustili. Proto bychom jim rádi touto cestou ještě jednou 

poděkovali za vše, co pro spolek vykonali. Zároveň bychom rádi 

přivítali v našich řadách nové členy, rybáře z Račic a Pístovic. 

Činnost spolku se proti předcházejícím rokům příliš nelišila. Tak 

jako v minulém roce, tak i letošní zima byla mírná, a tak nebylo 

třeba prosekávat otvory pro únik nebezpečných plynů  

a okysličení vody. Základem činnosti byla péče o rybníček a jeho 

okolní prostory. Výroční členská schůze spolku se uskutečnila dle 

pravidel nákazy COVID – 19. Každý člen spolku byl jednotlivě 

vyzván na určitý časový termín, kde ho členové výboru seznámili  

s činností za uplynulé období, se změnami ve stanovách spolku, 

pravidlech lovu pro nadcházející období, o brigádnické činnosti  

a výši příspěvku na následující rok. Současně byla vydávaná 

povolenka pro rok 2021. 

Jarní brigáda se uskutečnila v měsíci březnu. Kolem rybníka bylo 

vyhrabáno suché listí, vyřezány a vystříhány náletové dřeviny. 

Následující měsíce byly zaměřeny na sečení trávy a úklid kolem 

rybníka. Poděkování patří panu A. Hlouškovi st. za výpomoc při 

sečení a odvozu trávy v průběhu roku. Členové spolku se zaslou- 
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žili za osazení dvou nových laviček. Ostatní lavičky včetně 
přístřešku byly nově natřeny a jedna lavička byla renovována. 
Časté změny počasí a prudké lijáky měly výrazný vliv na kvalitu 

vody, a hlavně způsobily nové nánosy zeminy do rybníčku. Proto 

musel správce rybníka pan Konečný společně se členy spolku 

řešit situace, kdy hrozilo znečištění rybníka a zabahnění  

z přítokového potoka. Příčinou byla těžba dřeva ve stráni  

a přejezdy těžké techniky přes potok, který ústí do rybníka. 

Situace byla řešena přesměrováním vody do bočního kanálu,  

a tak bylo alespoň částečně zabráněno většímu znečištění 

rybníka. Když se situace zdála zažehnána, vlivem přívalových 

dešťů došlo k ucpání potrubí dřevní hmotou přivádějící vodu  

do rybníka. Než byla tato překážka odstraněna, voda se přelila 

přes hranu potoka a část nečistot ze silnice vedoucí kolem vodní 

plochy skončila v rybníku. Rybářský spolek důsledkem této 

situace přišel o část ryb, které byly vyplaveny přes odtokovou 

hranu rybníka. Víme, že příroda je mocná, ale této události se dalo 

z části předejít……. 

S uvolňující se situací COVID -19 se výbor rozhodl, po roční 

absenci, uspořádat v měsíci září Dětský den pro mladé rybáře. 

Zúčastnilo se 16 mladých rybářů, a jak se říká, “Ten den zrovna 

ryby neměly svůj den“. I tak mladí rybáři neodcházeli s prázdnou. 

Pro všechny byly nachystány věcné ceny a občerstvení. Těšíme 

se na další ročník, který to snad v počtu vylovených ryb vynahradí. 

Výbor spolku by touto cestou chtěl poděkovat všem sponzorům, 

kteří přispěli k této zdárné akci a věří v další spolupráci. 

S přicházejícím podzimem bylo provedeno poslední sečení trávy  

a vodní plocha byla zavápněna  vápenným hydrátem tak, aby kva- 

lita vody  zajistila  dobré zazimování ryb. Byla provedena  kontrola 

 

 

Rybářský spolek „Srdíčko“ 
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přítokové, tak i odtokové šachty před nadcházející zimou.V závěru 

bychom chtěli poděkovat správci rybníka panu Oldřichu 

Konečnému a všem členům spolku, kteří se zapojili do brigádnické 

činnosti, a tak umožnili, aby rybník sloužil nejen rybářům, ale 

i ostatním občanům, kteří rybník a jeho okolí navštěvují a budou 

dále navštěvovat. Děkujeme i občanům a návštěvníkům rybníčku 

Srdíčko, že respektují pravidla slušnosti, pořádku a vzájemné 

tolerance. Rybářský spolek Srdíčko děkuje Obecním úřadu 

Račice-Pístovice za podporu při své činnosti. 
 

Krásné svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví v novém roce 2022 
přeje    

Rybářský spolek Srdíčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybářský spolek „Srdíčko“ 
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Martinské hody 
 

Dne 13. listopadu se v Pístovicích konaly tradiční krojované  

MARTINSKÉ hody. Letošní situace ovšem podobným akcím v 

regionu příliš nepřála, takže o to více radosti tato kulturní událost 

přinesla. Přípravy trvaly mnoho týdnů a podíleli se na nich oprav

du všichni.  

Tradiční zahájení hodů proběhlo již v pátek stavěním máje. Pras

kání ohně + opékání špekáčků + výborný svařáček = skvělý večer 

pro všechny sousedy a příznivce hodů. Celý večer nás doprováze

la hudba a dobrá nálada, která nám zůstala i do dalšího dne, kdy 

nás čekal samotný průvod vesnicí a zábava. Již dopoledne se 

u Hospůdky pod kopcem sešli stárkové, sklepníci s vozíkem  

plným dobrého vína a naše oblíbená Hanačka z Břestu, aby zahá

jili průvod obcí. U zvoničky dostali přítomní stárci srdečné požeh

nání panem farářem. Pístovičtí obyvatelé připravili pro hodovníky 

i nadšence Martinských hod nepřeberné množství vynikajícího 

občerstvení od cukroví, domácích buchet, jednohubek, chlebíčků 

a jiných dobrot až po pálenku, která nás pomáhala zahřát v ne 

příliš ideálním počasí. Toho se ale chasa nezalekla a pustila se i v 

mírně nepříznivých podmínkách do tance na návsi. Zatančení 

našich stárků bylo letos přesunuto na zastávku, kde nám nejmlad

ší tanečníčci předvedli tanečky na lidové písničky a pístovická 

chasa zatancovala moravskou besedu.  

Po krátké přestávce se veselí přesunulo netradičně do sokolovny 

v Račicích, kde návštěvníky čekal pestrý program v podobě za

tančení hanácké besedy, bohaté tomboly, tradiční taneční soutěže 

a půlnočního překvapení.  

Za pístovickou chasu děkujeme všem za výborné občerstvení 

během průvodu, darování hodnotných darů do tomboly a pozitivní 
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Martinské hody 

 

 

 

 

náladu, která nás doprovázela v tento čas. 

Jo, a abychom nezapomněli na největší drb z hodů. Náš dlouhole

tý rychtář Michal s rychtářkou Kačkou a organizátorkou Renčou 

ukončili svoji kariéru a předali ji mladším. Naším novým rychtářem 

se stal Vítek se Soňkou Svobodovou. 

A jak pravil náš nový rychtář Vítek: “Moc Vám za celou pístovickou 

chasu děkujeme, strašně moc si vážíme toho, co jste pro nás celý 

ty roky dělali. Noooo, nasadili jste laťku vysoko, ale my se ji poku

síme překonat!” 

Takže hodům zdar a příští rok v nové sestavě se budeme těšit. 

Stárci Denča a Marek 

Foto: Daniela Růžičková, Radek Novák 

Michal a Katka  

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se účastní a pomáhají 

s přípravami a díky tomu udržují tuto hodovou tradici u nás v Pís

tovicích. Nastupující generaci přejeme, ať je hody stále baví a 

užívají si je.    

Renča 

Je toho hodně co mi hody daly do života, nejen účast na nich jako 

stárkové, ale pak jejich organizování, nacvičování s dětmi a jejich 

příprava. Bylo by to na dlouhé povídání. 

Co mi ale daly a čeho si vážím nejvíce, jsou kamarádi a přátelé. 

Věřím, že po těch letech a společných zážitcích na celý život. A to 

přeji i nastupující generaci.    
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17. Babské hody Pístovice 

31. 7. 2021 

17. Babské hody se v letošním roce podařilo uskutečnit 

tentokrát uprostřed léta.  

Hody byly zahájeny ve 12 hodin úvodním tancem na návsi 

obce. Právo předal zástupce obecního úřadu p. Josef Rumpík. 

Následovalo velmi pěkné vystoupení malých stárek. Na návsi bylo 

zajištěno bohaté občerstvení, které zajistila hospůdka Pod 

kopcem. Po projití celé vesnice byl průvod na návsi ukončen tzv. 

Půlnočním překvapením. Během průvodu vesnicí rozdávali 

nejmenší stárkové drobné sladkosti ty starší se sklepníky dobré 

víno a dobrou náladu. I v letošním roce byla opět bohatá tombola, 

lístky se prodaly během průvodu vesnicí a po skončení byly 

předány šťastným výhercům.  Velké poděkovaní patří všem, kteří 

se podíleli na občerstvení všech zúčastněných během průvodu. 

Kapela Podboranka pod vedením kapelníka pana Radka Veselého 

nám krásně zvesela hrála do kroku i k tanci a po průvodu  

a občerstvení letos skončila a odjela.  

Večerní posezení začalo kolem 20 hodiny na zahrádce 

hospody Pod kopcem. Počasí nám přálo a DJ Pepajda nám hrál 

až do půlnoci. Za to děkujeme panu hospodskému a celému 

personálu který se o nás velmi dobře postaral. 

Letošní Babské hody byly opět zvláštní proto největší 

poděkování patří všem, kteří věřili, zúčastnili se a podíleli se na 

jejich přípravě. Pro opatření, které se během roku měnily se musel 

měnit i termín pořádání Babských hodů. Poděkovaní také všem 

zúčastněným ženám, dívkám, slečnám a také našim sklepníkům. 

Moc děkujeme také p. Radku Novákovi za krásné fotky a videa.  

      Tímto bychom  chtěli  také  poděkovat OÚ Račice-Pístovice za 
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finanční podporu a poskytnutí krásného sponzorského daru. Dále 

bychom chtěli poděkovat všem ostatním sponzorům, kteří přispěli 

do bohaté tomboly.  

Rádi bychom v této krásné tradici pokračovali a doufáme, že 

se nám podaří uspořádat 18. Babské hody v roce 2022, které 

bychom rádi uskutečnili v květnu.    

Babské hody 
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Zprávy z naší školky 
 

Stejně jako v roce minulém i letos chod mateřské školy od 

počátku omezovala protiepidemická opatření ve společnosti a od 

března včetně začátku dubna byly mateřské školy z rozhodnutí 

vlády pro děti uzavřeny úplně. Poprvé jsme si vyzkoušeli distanční 

vzdělávání budoucích školáků.  

Po uvolnění omezení jsme se nejprve sešli v menším počtu do 

15 dětí, a to za zvýšených bezpečnostních opatření. Děti  

i zaměstnanci se 2x týdně testovali antigenními testy, rodiče měli 

omezený vstup do budovy. Díky dobré spolupráci a pochopení 

rodičů jsme celou tuto situaci mohli zvládnout v klidné atmosféře, 

která byla důležitá zejména pro děti. 

Pěkné jarní počasí nás lákalo trávit co nejvíce času venku  

v přírodě. Společně jsme se v tomto období proměnili téměř na 

"lesní školku".  S malou skupinou převážně nejstarších školkových 

dětí jsme mohli chodit na dlouhé pěší výlety, během kterých jsme 

poznávali okolí Račic a podívali jsme se i do Rakoveckého údolí. 

Věnovali jsme se mj. tématu Putování za kapkou vody  

a prozkoumali potok Rakovec i některé račické rybníky. Cesta 

kolem potoka nás dovedla také do Pístovic, kam nás pozvala na 

milou návštěvu paní Srnová. 

Od poloviny května byla umožněna docházka i mladším 

dětem a po dlouhé době jsme se mohli opět ve školce setkat 

všichni. Snažili jsme se dohnat, co se dalo a v červnu jsme 

uspořádali několik pěkných akcí. Poučné i zábavné bylo 

dopoledne u hasičů. Ukázali nám hasičskou zbrojnici, techniku, 

výstroj a nový výcvikový prostor. 

Díky dlouholeté velmi dobré spolupráci s MAS Vyškovsko 

jsme se podívali na zahradu MŠ Ruprechtov a během akce  
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Zprávy z naší školky 

 

 

 

 

 

Řemeslný den jsme se seznámili s řemesly jako je sedlář, včelař 

nebo košíkář. 

Další pěkné dopoledne bylo v červnu v ZOO Vyškov. Zaplatili 

jsme autobus, abychom se všichni mohli vypravit do zoologické 

zahrady. Máme rádi zvířata a taky zmrzlinu, která na výletě 

nemůže chybět. 

Sportovní dopoledne jsme uspořádali na naší zahradě  

k ukončení dalšího ročníku cvičení v projektu Se Sokolem do 

života, kterým nás provází maskot sokolík Pepík. Odměnou dětem 

byly medaile, diplomy a nafukovací míče,  

ale hlavně nové dovednosti a radost z pohybu. 

Rozloučení s předškoláky letos proběhlo bez rodičů,  

za přítomnosti mladších kamarádů, kteří mohli vidět, jak se pasují 

budoucí školáci. Letos odešlo do ZŠ 11 dětí. 

Stejný počet dětí byl přijat do MŠ a kapacita školky tak byla 

hned od počátku školního roku naplněna. Všechny děti byly starší 

tří let. Již během prvních týdnů jsme se setkávali s velkou 

nemocností dětí a postupně se začala zhoršovat také epidemická 

situace ve společnosti, přicházela první omezení. 

Stihli jsme uskutečnit rodičovskou schůzku a pro rodiče také 

besedu s fyzioterapeutem projektu Lokomoce, kterého jsme dále 

součástí. 

Naše oblíbené Divadlo z Truhlice přivezlo v říjnu do školky 

představení Truhlík, Truhlička a skřítek Zubykaz. 

Velmi pěknou akci připravilo pro děti SOU Sochorova, Vyškov. 

Zástupci učiliště přijeli v listopadu k nám, aby společně s dětmi 

vytvářeli výrobky ze dřeva. Podobné akce jsou u dětí oblíbené, 

rády pracují s opravdovým nářadím, a i ve třídě starších dětí s ním 

v dílničce téměř denně tvoří. 
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S příchodem adventu jsme opět mohli přivítat Mikuláše s čerty 

a andělem z učiliště na Letním poli, poznáváme tradice  

a připravujeme se na nejkrásnější svátky v roce. 

Těší nás, že od září 2021 započaly práce na projektu přírodní 

zahrady. MŠ se podařilo získat dotace ze Státního fondu životního 

prostředí ČR. Během prací jsme nemohli s dětmi zahradu 

využívat, ale měli jsme možnost sledovat terénní úpravy, 

zahradnické práce i práci se dřevem. Velkým zážitkem pro nás 

bylo vysazení 4 ovocných stromů dětmi. 

Během terénních úprav byl na zahradě vymodelován kopeček, 

zasazen trávník, vybudovaná mlatová cesta, vrbičkový tunel, 

usazeny 3 vyvýšené záhony, dřevěný kompostér, pumpa  

u retenční nádrže na využití dešťové vody, vybudováno nové 

pískoviště se zastíněním, drobné biotopy – budka, krmítko  

a hmyzí hotel. Byly vysazeny 4 okrasné jabloně, ovocné a okrasné 

keře. 

Dále bude zahrada vybavena tabulí na kreslení, dřevěnou 

dílničkou na polytechnickou výchovu a 3 výukovými panely, které 

budou zasazeny do zídky v přední části zahrady. Jsme rádi, že se 

nám podařilo položit dobré základy pro novou, pro děti přitažlivou 

zahradu, která se bude postupně proměňovat a dotvářet. Zahradu 

vnímáme jako jeden celek včetně předzahrádky a chtěli bychom,  

aby citlivě a esteticky dotvářela prostředí velmi pěkně 

rekonstruované budovy školy. Další vybavení zahrady (průlezky, 

houpačky apod.) budeme postupně doplňovat podle finančních 

možností. 

Již delší dobu pracujeme společně s obecním úřadem  

na rozšíření kapacity MŠ, v současné době se zpracovává projekt.  
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Chtěli bychom efektivně a v maximální míře budovu školy využít  

a dále zkvalitňovat podmínky pro předškolní vzdělávání. 

 

Za celou mateřskou školu děkuji za pomoc a podporu všem, 

kteří s námi, jakkoliv spolupracovali. 

 

Přejeme krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku. 

 
 
 

Bc. Lenka Šimková, 
ředitelka MŠ  

.  
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Kulturní a sociální komise 
 

Kulturní a sociální komise pracovala i v tomto roce ve stejném 

složení. Opět jsme museli upravovat a měnit termíny a podmínky 

návštěv jubilantů i Vítání občánků. Ale přesto se nám podařilo 

uspořádat Vítání občánků, Setkání rodáků, navštívili jsme osobně 

jubilanty a připravili Vzpomínku na zesnulé. Také proběhl 3. ročník 

Fotosoutěže. Všechny tyto akce připravujeme ve spolupráci 

s Obecním úřadem.  

Snad rok 2022 k nám bude v oblasti kulturních akcí štědřejší.  
 

Dovolte nám, abychom Vám do roku 2022 popřály hodně 

zdraví, štěstí a pohody. 

Silvie Vašková 

Předsedkyně Ksk 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna z nejstarších občanek obce paní Marie Kolářová, Pístovice 
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Kulturní a sociální komise 
 

 

Návštěvy jubilantů 

 

„Od svých rodičů bychom měli dostat dvě věci: kořeny 

a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, 

mířící k budoucnosti.“ 

Johan Wolfgang von Goethe 

 

 

I letos jsme se těšily na devatenáct setkání s jubilanty. Bohu-

žel i rok 2021 poznamenala pandemická opatření. Jubilantům 

jsme předaly krásné dárkové koše, které aranžuje paní Hana 

Štrejtová, ale posezení a poklábosení u kávy nebylo bohužel 

možné.  

Alespoň přes léto, kdy se situace zlepšila, se podařila usku

tečnit návštěva nejstaršího občana naší obce, pana Vladimíra 

Jurůje. S panem starostou zavzpomínali na staré časy a celé 

setkání se neslo v srdečném a přátelském duchu.  

 

Moc děkujeme všem jubilantům a jejich rodinám za vlídné přijetí  

a doufáme, že v roce 2022 se znovu setkáme.  

 
 

 Lada Bastlová 

Členka Kulturní a sociální komise 
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Kulturní a sociální komise 

 

Fotosoutěž 

Rok se s rokem sešel a máme uzavřený 3. ročník amatérské 

fotosoutěže Obec Račice-Pístovice OBJEKTIVEM, pořádané 

kulturně-sociální komisí obce. 

Občané mohli zasílat fotografie, které vznikly v katastru naší obce 

v období od 1. 1. 2021 do 1. 12. 2021. Maximální počet zaslaných 

fotografií byly 4 za jednoho soutěžícího. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích: Dospělí a Junioři. 

Do soutěže v kategorii Dospělí přispělo celkem 16 soutěžících  

s 55 fotografiemi. Bohužel některé fotografie nesplňovaly požado

vanou velikost nebo nebyly pořízeny ve stanoveném období, a tak 

se nám počet soutěžících snížil na 12 s celkovým počtem 41 foto

grafií. 

V kategorii Junioři bylo celkem 7 soutěžících s 24 fotkami. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili a přispěli 

svými fotografiemi. Také za trpělivost při respektování pravidel 

soutěže. Velmi nás vždy mrzí každá vyřazená fotografie. Bohužel 

se tento rok posunula uzávěrka obecního kalendáře, a tak jsme je 

pro potřeby kalendáře nemohli využít, což nás velmi mrzí. V příš

tím roce se pokusíme sladit období vytvoření snímků a uzávěrku 

soutěže tak, aby se vše podařilo synchronizovat. 

Tento rok ovládly soutěž převážně ženy a dívky z Račic. Proto 

bych byla ráda, kdyby se mezi vámi našli další kluci a muži a zá

stupci fotografů z Pístovic,  kteří rádi fotí a příští rok zkusili soutě

žit s námi. 
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O bodové hodnocení se postarala sedmi členná komise, která 

se skládala z členů rady, zastupitelů a profesionální fotografky. 

 

Cenu odborníka jako minulý rok vyhlásil fotograf, pan Jiří Foltýn 

z Vyškova, kterému tímto děkujeme. Cenu odborníka napříč kate

goriemi získala fotografie od slečny Zuzany Frankové. 
 

Vítězům gratulujeme.  
 

V kategorii Dospělí: 

1. místo patří Evě Vágnerové z Račic 

2. místo obsadila Alena Novotná z Račic 

3. místo získala Zdena Zimmermannová z Račic 

V kategorii Junior: 

1. místo patří Anně Štěpánové z Račic 

2. místo získala Nela Slováčková z Račic 

3. místo obsadila Dominika Březovská z Račic 
 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na obec-

ním úřadě 14. ledna 2022. Výherní fotografie si můžete prohléd

nout na stránkách obce. 

Již v tuto chvíli započala příprava na další ročník. O zahájení, 

pravidlech soutěže i vyhlášení včetně cen, budete dopředu infor

mováni. 

Vám všem, co jste fotografie do soutěže zaslali bych chtěla 

poděkovat. Velice si cením Vaší účasti. I přesto, že počet nebyl 

velký, fotografie to byly krásné. Doufám, že Vaše fotografie nám 

pomohou ukázat ostatním krásy naší obce. 

 

Kulturní a sociální komise 
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Na závěr bych Vám chtěla popřát všechno nejlepší v novém 

roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné 

zdraví.  
 

U fotografování pak dobré světlo a pevnou ruku. 

 

Helena Šilerová 

Členka Kulturní a sociální komise 

 

Cena odborníka: Zuzana Franková, Račice 

 

Kulturní a sociální komise 
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Kategorie Dospělí 

1. místo Eva Vágnerová, Račice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo Alena Novotná, Račice 
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3.  místo Zdena Zimmermannová, Račice 

 
 

Kategorie Junioři 

1.  místo Anna Štěpánová, Račice 
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2.  místo Nela Slováčková, Račice 

 

 

 

 

 

 
3.   místo Dominika Březovská, Račice 
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Běh Pístovickou riviérou  
 

Jubilejní 60. ročník Běhu Pístovickou riviérou 

 

V sobotu 2. října 2021 se sešlo přes 300 běžců u pístovického 

rybníku, aby poměřili své síly v tradičním lesním běhu. 

Sluníčko přilákalo i početné publikum, které nám vytvořilo atmo

sféru odpovídající letošnímu výročnímu závodu.  

Opět štědrost sponzorů, mezi které patří i vaše obec Račice – 

Pístovice, nám umožnila zajistit ceny nejen pro ty nejlepší. 

A proto si letos každý závodník odnášel na památku jak svoje 

sportovní číslo, tak i pamětní medaili. 

Děkujeme i za možnost uspořádat tento lesní běh ve vašem 

areálu u rybníku a úžasnou spolupráci se zástupci vaší obce. 

Už teď Vás všechny sportovní nadšence zveme na příští 

61. ročník, a to v sobotu 1. 10. 2022! 

Mrkněte na naše stránky www.behpistovickourivierou.cz, či face

book se spoustou fotografií nejen z letoška. 

„Skol“,  

 

pořadatelé z Lyžařského klubu Vyškov, z.s. 

 

 

http://www.behpistovickourivierou.cz/
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Pístovický cyklokapr 

 

Pístovický cyklokapr – 2. ročník závodu tří rybníků 

Letošní trať byla oproti loňské upravena, přibylo více terénu, však 

je to závod horských kol! Trať byla vymyšlena po stránce tech

nické tak, aby ji zvládli amatérští cyklisté. V neděli brzy ráno se 

začali sjíždět první cyklisté a probíhala akreditace v zázemí Hos

půdky u Kolóška. Každý závodník měl v rámci startovného zajiš

těno občerstvení na trati, oběd, čip.  

Start hlavního závodu horských kol byl hromadný a peloton tvoři

lo 255 závodníků. Kategorie muži do 50 byla nejpočetnější, od

startovalo v ní 159 závodníků a na startovní listině nechyběla 

známá jména bikerů z okolí. V kategorii 50+ odstartovalo 43 

závodníků. V kategorii ženy do 40 let odstartovalo 34 závodnic a 

v kategorii 40+ 19 žen. Trasa vedla závodníky přes Račice, Ra

koveckým údolím do Jedovnic, do Ruprechtova a zpět k rybníku 

– celkem 32 km.  

Trať byla ze 2/3 do kopce a od Maliné následovalo sjíždění do 

cíle. Řada závodníků si mohla díky vyznačení trati už v červnu, 

trať projíždět a všichni čekali, jaký čas bude mít letos vítěz. Toho 

určil závěrečný fotofiniš, o tři setiny zvítězil obhájce titulu Luděk 

Usnul v čase 1:04:55.2.  

V kategorii 50+ zvítězil domácí Lubomír Mazel v čase 1:04:56.9. 

V ženách do 40 zvítězila Kateřina Matysík s časem 1:15:56.7 a 

v kategorii 40+ obhájila loňský titul Hana Krejčí s časem 

1:18:17.6.  

Novinkou byla letos soutěž týmů. Zvítězil tým VEUS Vyškov ve 

složení Luděk Usnul, Martin Navrátil, Jana Sommerová a Roma

na Mazalová. Druhé místo obsadil tým Last Moment Policie ČR a 

třetí místo Open Cycling Academy. Všechny týmy vyhrály pobyt v 



48 
 

 

Pístovický cyklokapr 
 

 

 

 

 

 

Novém městě na Moravě. Kromě hlavního závodu odstartoval 

i závod elektrokol, kterého se zúčastnilo 16 mužů a 12 žen.  

Průběžně probíhal závod jízdy zručnosti, závod odrážedel, po

znávání dopravních značek, pravidla bezpečnosti na kole – to 

byly aktivity pro děti. Po napínavém dojezdu prvních závodníků, 

který byl podpořen značnou diváckou kulisou, dojížděli postupně 

další závodníci a podle jejich výrazu bylo jasné, že si nejen po

řádně „mákli“, ale dle úsměvu si závod užili. Nejen, že vyšlo po-

časí, ale hlavně se všichni vrátili ve zdraví do cíle. Vyhlášení 

vítězů, krásné medaile, růžové dresy, originální batohy, ruční 

vylovení kapra, bohatá tombola, krásná atmosféra, závěrečné 

hudební vystoupení – bylo toho hodně.  

Děkujeme závodníkům, sponzorům, všem, kteří pomáhali s pří

pravami, pomohli jste nám udělat krásnou sportovní akci.  

Příští rok na startu  

Foto: Lenka Vránová  

Text: Renata Máslová 
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Tříkrálová sbírka 
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Dračí lodě 
 
Hladinu Pístovického rybníka v sobotu 31. července 2021 

brázdily poprvé v historii malé dračí lodě. 
Na tratích dlouhých 200 m a 1000 m změřilo své síly celkem 

16 posádek z celé Moravy. Kromě domácích družstev přijeli 

účastníci také z Brna, Olomouce, Prostějova, Kroměříže či Vyš

kova. 
  

Premiéra festivalu dračích lodí odstartovala pátečními trénin

ky. V sobotu se začalo na krásu v 10 hodin dopoledne :o) Závodi

lo se celkem v pěti kategoriích. Kategorie MIX byla určena po

sádkám složeným z profesionálů a poloprofesionálů. V kategorii 

FUN závodily domácí týmy, které na dračí lodi seděly poprvé. 

Další tři kategorie patřily firmám, kategorii Open a ženským po

sádkám. 
  

V rámci dětského dne si děti v bohatém doprovodném pro

gramu vyzkoušely skákací tyče, chůzi na chůdách, nafukovací 

hrad či velkou překážkovou dráhu. Neuvěřitelný byl zájem o dět

ské dračí jízdy. V průběhu dne se zapojilo dalších 14 dětských 

týmů, které si vyzkoušely jízdu na této 9 metrů dlouhé otevřené 

kánoi. A jak to celé dopadlo? 

  

Moc děkujeme všem závodníkům za účast a skvělé výsledky. 

Celkem závodilo 16 posádek z celé Moravy, což je skvělá účast 

na první ročník závodu a věříme, že v příštím roce vás bude ještě 

víc. Už víme i termín…sobota 6. srpna 2022. 

 

Petr Zakopal 
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Loděnice Kon-Tiki 
 

V uplynulém roce jsme posunuli práce s loděnicí zase o kou-

sek dál, ale současně jsme loděnici několikrát podrobili zatěžká

vací zkoušce při konání akcí.  

Než zima definitivně ustoupila jaru, trvalo to letos nadmíru 

dlouho. Termín vyklizení skladu lodí z prostor Riviéry nám však 

neumožňoval čekat na teplé dny. Firma nám dle projektu zhotovi

la konstrukci z trámů, potom už jsme nastoupili my. Shodou okol

ností bylo před demolicí klubovny vyškovských skautů, jejichž 

klubovna byla letos postavena zcela nová. Z té staré jsme však 

využili spoustu materiálu, což ušetřilo peníze i přírodu. Na loděni

ci jsme pracovali, jak nám podmínky a možnosti umožňovaly. 

Naše loděnice je především o lidech. Jeden umí to, druhý rozumí 

něčemu jinému. Jedna parta udělala střechu loděnice, další natí

rali konstrukci, další udělali opláštění stěn a jiní vozili, sháněli, 

zařizovali... Vymysleli jsme, jak všechny lodě napasovat do no

vého skladu, aby manipulace s nimi nebyla horor a současně se 

tam vešlo i nářadí a stavební materiál.  

To už bylo pozdní jaro a kolem loděnice vedla trasa skaut-

ského extrémního závodu dvojic, Vyškovské 50tky. Závodníci zde 

sice jezdili na paddleboardech, ale loděnice poskytla materiální 

zázemí. 

Největší zkouškou byly závody pramic Pístovická střela, které 

postupně přešly do Benátské noci. Účast byla obrovská jak ze 

strany závodníků, tak ze strany návštěvníků. Doprovodný pro

gram byl též bohatý a všichni podali maximální výkony. Přesto 

ještě zbývaly síly na nedělní ježdění na slalomové trati na Trnáv

ce, která si nezadá se skutečně divokými řekami. 
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Pak následovalo pravidelné trénování na vrchol závodní se

zony, skautský závod Prahou přes tři jezy, který se koná na sva-

tého Václava.  

Ono upádlovat v plném tempu téměř 6 kilometrů, nenechat 

se dohnat jiným týmem a nezaplavat pod Karlovým mostem je 

skutečně náročné, jak pro pádlující děti, tak pro kormidelníky 

z řad vedoucích. Příprava je proto důležitá a vyplatila se i letos, 

kdy posádky vodních skautů z Lulče dovezly cenné kovy.  

Odměnou i radostí pro malé i velké byly další akce v průběhu 

roku. Různé výpravy a tábory, kilometry napádlované na řekách 

i trénování na umělých kanálech, slunečné dny i noci pod hvězd

nou oblohou u táboráku. 

 

Ludvík Krchňavý, Anna Vaňková 
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Po loňské pauze, kdy jsme rozsvícení vánočního stromu mu

seli kvůli lockdownu proměnit ve psaní vánočních dopisů, to letos 

ještě na začátku listopadu vypadalo nadějně. Od konce září jsme 

připravovali sousedské setkání u stromečku a pro děti Andělíno

vu vánoční stezku s několika zastaveními, úkoly a dárečky. 

Jenže organizátoři míní a situace mění, takže několik dní před 

vypuknutím akce přišla i letos koronavirová omezení. 

Protože zorganizovat vánoční poštu bychom už nestihli, po 

vyhodnocení celé situace jsme se rozhodli letos pro jiné improvi

zované řešení, a to přesunutí celé akce do virtuálního prostoru. 

U stromečku jsme se sešli jen my organizátoři, zazpívali koledy, 

rozsvítili strom a vše jsme přenášeli živě lidem domů. V uctivé 

vzdálenosti se na nás přišla podívat hrstka lidí. Někteří seděli 

v autech, viděli jsme i otevřená okna přes ulici.  Takže ani o po

tlesk jsme nakonec nepřišli.  

Celou událost mohli lidé shlédnout i zpětně, pokud neměli 

čas sledovat nás v živém vysílání,  a je stále dostupná na face

bookové události „Rozsvícení vánočního stromu v Račicích“. 

Někteří si nás pustili při pečení cukroví, někteří si uvařili dobrý 

čaj, a někteří se přiznali, že zpívali s námi :-). Dostali jsme navíc 

pozdravy od diváků např.  z Českého Krumlova, Nového Boru, 

nebo Jičína.  Jsme rádi, že i když takto ořezanou a v přechýlené 

podobě, jsme mohli naši novou vesnickou tradici dodržet a nepře

rušit.  

Poděkování jako vždy míří nejdřív k hlavní hybatelce a orga

nizátorce Alici Frankové, která do všeho vložila spoustu energie, 

sháněla a nakupovala potřebné věci, protože za každým stolem, 
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za každým stanovištěm, stojí nesčetné maličkosti, od toho sehnat 

ty správné a empatické dobrovolníky, až po detaily jako jsou 

lžičky a hrníčky. Další poděkování věnuji našim hasičům, kteří 

jako každý rok přijeli a pomohli nazdobit vánoční strom. Jak 

osvětlení stárne,  je to čím dál větší dobrodružství. Pro zajíma

vost, letos se po nazdobení celá horní část nerozsvítila, takže se 

hledal špatný kontakt a do toho mrzlo a silně sněžilo. Akce trvala 

bezmála dvě hodiny.  Poděkování patří také všem ostatním orga

nizátorům a zpěvákům, místním i naší externí brněnské klice, za 

jejich čas a nasazení.  Poslední velké poděkování posílám obec

nímu úřadu za poskytnutí zázemí pro zkoušení naší malé vánoč

ní kapely a jejich celkovou podporu, umožňující konání celé akce.  

Již podruhé nemohlo rozsvícení proběhnout v plném rozsa

hu, jak bychom si představovali, a tak se můžu rozloučit s Vámi 

čtenáři jediným způsobem – vyslovme všichni tiché přání, aby se 

do třetice situace neopakovala a my se konečně mohli sejít 

u plných stolů a společně oslavit příchod adventu.  

Za realizační tým  

Jana Slováčková 
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Vánoční strom Pístovice 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Vánoční advent v Pístovicích  

  Vánoční tým se i na letošní rok připravil a byl nachystán 

program pro zájemce o setkání při příležitosti rozsvícení stromu.  

  Ozdobení stromu a čekárny se zdařilo, ale setkání se nemoh

lo uskutečnit. Zůstalo tak jen u prodeje hrnečků a u ochutnávky 

punče z Hospůdky pod kopcem. Doufejme, že příští rok, se tam 

budeme moci setkat, tak jak bychom si všichni přáli.  
 

Krásný advent přeje adventní tým 
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V letošním roce prošla naše společnost zásadními změnami, 

které jsou obestřené spoustou mylných informací, dohadů, po

mluv a spekulací. Proto jsme se rozhodli, že uvedeme tímto in

formativním článkem vše na pravou míru.  

K 30. 6. tohoto roku odstoupili na vlastní žádost dva členové 

představenstva. Následně byl tento orgán doplněn o dva nové 

členy. Prvním je Ing. Martina Jurová (rozená Paráčková), kraji

nářka a zahradní architektka. Tím druhým je Ing. Vladimír Sova, 

generálmajor ve výsluze, který má nesčetné zkušenosti z vedení 

státních i soukromých institucí. Stávající členové představenstva 

jsou: Jiří Dvořák, Rostislav Kaňka a Blažena Zouharová. V tomto 

složení bude představenstvo pracovat do řádné volební valné 

hromady.  

Zaměstnanci 

 Rozsáhlejší obměnou prošla společnost z personálního hle

diska. Řady pracovníků byly posíleny o čtyři nové osoby. Momen

tálně se celkový počet zaměstnanců zastavil na počtu deset. 

Věkový průměr poklesl na 39 let.  Pokud se nám nedaří zvládat 

obsáhlé množství práce vlastními silami, využíváme externích 

spolupracovníků a služeb. Navázali jsme úzkou a přátelskou 

spolupráci se sousedními zemědělci.  

Investice 

 Nejzávažnějším dluhem z minulých let je dluh vůči půdě. Do 

té jsme začali investovat, v budoucnu budeme muset v tomto 

trendu pokračovat. Pokusíme se zachránit živočišnou výrobu, 

především z důvodu zkrmení zásob sena a obilovin druhé jakosti. 

Motivací je také chlévská mrva, která je nenahraditelným zdrojem 

organických živin pro půdu. Do osevního programu zařadíme 

meziplodiny na zelené hnojení. Tradiční obiloviny a olejniny dopl- 
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níme o mák setý, hořčici, svazenku, travní porosty na semeno 

a medonosné biopásy.  

Obsáhlý výdaj nás také čekal v zanedbané technice. Zde bu

deme muset v nákladných opravách pokračovat, abychom zajistili 

základní potřeby podniku. Bude nutné také analyzovat logistiku, 

a přehodnotit efektivnost některých strojů.  

 Byla podpořena dotace na náš projekt rozšíření výroby. Jed

ná se o pořízení strojů na zpracování dřeva a odpadu 

z rostlinných materiálů.   

Protierozní opatření 

 Prvotní zásahy v této oblasti musíme provést v rámci ochrany 

obcí Pístovice a Drnovice. V Pístovicích jsme se po dohodě 

s obcí zaměřili na lokalitu u hřbitova, kde bude obnovena polní 

cesta a část pozemku oseta travní směsí. V Drnovicích jsou to 

především pozemky pod Horkou, kde jsme již zaseli dva travní 

pásy o šíři 24 m. Dále lokalita vinohrady, kde bude obnovena 

vojtěška. Třetím problematickým místem je hon nad Křivdou. Zde 

vysadíme v příštím roce ovocný sad na výměře 3 834 m2. Na 

zbylé rozloze nad „Zbořilovou“ zahradou, cca 1,5 ha bude vyseta 

vojtěška. Je nutné také dbát na zásady osevních postupů 

v ohrožených oblastech. Další opatření k zadržování vody 

a obnově krajinných prvků budeme konzultovat s Ing. Jurovou, 

popřípadě s dotčenými obcemi.  

Energetika 

 I my jsme se stali obětí neuváženého a netransparentního 

rozhodnutí o přechodu k dodavateli energií Bohemia Energy. 

U dodávek plynu se nám podařilo situaci na poslední chvíli za

chránit a zůstat u stávajícího dodavatele. U elektřiny se nám 

nepovedlo rozvázat vztah s touto pochybnou společností a spadli 
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jsme pod dodavatele poslední instance, což se projeví na ceně 

dodávek do budoucna. Je třeba dodat, že DPI příliš nepřevyšuje 

cenově Bohemia Energy.    

Pozemky 

 Každý vlastník pozemku jistě nalézá ve schránce dopisy od 

různých společností, které mu nabízí odkup jeho orné půdy. Tyto 

společnosti nemají v plánu půdu využívat, hospodařit na ní. Jed

ná se o spekulanty, kteří pozemek vykoupí a následně nabízejí 

místním podnikům a institucím. Samozřejmě, že minimální při

rážka ceny je 100 %. Pokud zvažujete prodej vaší orné půdy, 

navštivte nás, přijďte se poradit! Cenu vám nabídneme lepší, 

popřípadě poradíme.  

Osevní plán 

Pšenice ozimá   236,98 ha 
Ječmen jarní          233,63 ha 
Kukuřice                           58,13 ha 
Hořčice                              49,28 ha 
Řepka ozimá                     82,43 ha 
Mák setý                            21,21 ha 
Svazenka                               9,25 ha 
Sveřep vzpřímený 
Tomka vonná                          1,9   ha   
 
Budoucnost 
 
Jak snad lze z předchozích řádků vyčíst, chceme náš podnik 
rozvíjet k lepším zítřkům. Nechystáme se jej prodávat, či postu
povat větším koncernům, jak jste možná ze špatně informova
ných  míst slyšeli. Rádi  bychom změnili  všeobecný  náhled spo- 
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lečnosti na náš podnik a na činnost, kterou ve vašem okolí pro
vádíme. Toho chceme dosáhnout vstřícností a poctivou prací.  
 
 
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem ZS Drnovice, a.s., po-
přál krásně prožité svátky a úspěšný vstup do roku 2022. Přede-
vším zdraví, klid, pohodu a úsměv na tváři.   
 
       

          Za představenstvo ZS Drnovice, a.s.,  

Jiří Dvořák, předseda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

mého parníku. Vylodil se v Brazílii, kde našel zaměstnání jako  

 

 

 

foto: Michal Strejt 
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Eleonore Schönbornová 

 

Málokdo z obyvatel naší obce ví, že vloni v dubnu se dožila 

úctyhodných 101 let svého života naše bývalá občanka Eleonore 

Schönbornová. Mimo to, že je autorkou úspěšné knížky „Život se 

nedá plánovat – osud v pohnutých časech“, v níž líčí na široké 

paletě příběhů, které sama prožila, poutavým způsobem všechny 

klíčové momenty společenského vývoje 20. století, je také mat

kou kardinála a vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna.  

Tato pozoruhodná a nevšední žena,  se narodila jako čtvrté a 

poslední dítě svobodného pána Herberta Doblhoffa a Gertrudy 

rozené Skutetzké v Brně, avšak celé své dětství a mládí prožila 

v Račicích, na něž ve své knize vzpomíná následujícím způso

bem: 

„Narodila jsem se 14. dubna 1920 v Brně jako čtvrté a po-

slední dítě manželů Gertrud a Herberta Doblhoffových. Brno 

ovšem mým domovem nikdy nebylo. Tam se nacházelo pouze 

sanatorium, ve kterém matka přivedla nás děti na svět. Se souro-

zenci Marií, Johannou a Wolfgangem jsem vyrůstala v Račicích, 

malé vesnici na Moravě, ležící 10 km od Vyškova. Tehdy čítala 

zhruba 900 obyvatel. V Račicích byly dva hostince, obchod se 

smíšeným zbožím, švec, pekař a řezník. Jediné místo, kam se 

mohlo za zábavou, bylo kino. Na kopci nad vesnicí byl krásný 

velký zámek, který patřil mému strýci Philiphu Schoellerovi. Rádi 

a často jsme ho navštěvovali. My sami jsme bydleli na konci 

vesnice v domě, který mým rodičům daroval dědeček. Bylo to 

úctyhodné staré stavení ještě z jílových cihel. K domu patřil i 

kousek lesa, velká zahrada, tenisový kurt a malý bazén. Žádné 

velké koupaliště to samozřejmě nebylo, ale pro nás děti úplný ráj.  

Vyrůstali jsme v mnohojazyčném prostředí. Dostávali jsme 

hodiny angličtiny a francouzštiny, ale perfektně jsme ovládali také  
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němčinu a češtinu. Ta šla sama od sebe, protože jsme si hrávali 

s venkovskými dětmi, které hovořily pouze česky. Některá račická 

děvčata se stala i mými skutečnými kamarádkami. Při pěkném 

počasí jsem dokázala trávit hodiny a hodiny v zahradě, kde jsem 

si ráda hrávala s panenkami. Moje hezké dětství však mělo i své 

stinné stránky. Tatínek trpěl roztroušenou sklerózou. Byl ochrnutý 

a vlastně si ho pamatuji pouze na invalidním vozíku.  

Poslední chvíle jeho života byly velice kruté pro nás pro 

všechny. Abych byla ušetřena pohledu na umírajícího otce, po-

slala mě maminka v posledních týdnech před jeho smrtí do inter-

nátu. Odjela jsem tam na podzim roku 1931 a domů jsem se 

směla vrátit teprve až krátce před Vánocemi, kdy se již čas roz-

loučení s ním nachýlil. Obzvláště hluboce se mi vryl do paměti 

den, kdy tatínka odvezli. Stalo se tak 23. prosince, den před 

Vánocemi, kdy musel být pro velké zhoršení svého zdravotního 

stavu převezen do Brna do nemocnice. Byla třeskutá zima a kvůli 

vysoké sněhové pokrývce příliš nefungovalo ani dopravní spoje-

ní. Neexistovaly sněhové řetězy, nejezdil žádný pluh a muselo se 

proto počítat s tím, že auto se smrtelně nemocným otcem může 

někde uvíznout. Když k našemu domu dorazil vůz Červeného 

kříže, maminka nám zakázala dívat se z okna, jak tatínka naklá-

dají. Dodnes mám onu strašlivou scénu před očima. Otce naložili 

a matka usedla vedle něj. Bylo to rozloučení navždy. Pochopila to 

i ona malá holčička, kterou jsem tehdy byla. 

Babička přispěchala z Vyškova do Račic, aby nás podpořila. 

Matka zůstala v sanatoriu v Brně s umírajícím manželem. Zemřel 

tři dny po svátcích. Pohřeb se konal na tehdejší dobu nezvykle 

rychle - 30. prosince 1931. Přijelo hodně strýčků a tet z Vídně, 

k tomu lidé z cukrovaru a spousta úředníků, kteří tatínka znali 

z dřívějška. Ještě dnes vidím před sebou ten zástup lidí 

s širokými  klobouky  staženými  hluboko  do čela,  jak  tiše  kráčí  
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zasněženou cestou za tatínkovou rakví taženou bujným koňským 

spřežením okšírovaným třpytivými postroji z kostela dolů do údo-

lí, kde se daleko v polích nacházel hřbitov, na němž proběhlo 

poslední rozloučení. Po smutečních obřadech, kdy se všichni 

příbuzní a přátelé opět shromáždili v našem domě, jsem se cítila 

úplně ztracená mezi všemi těmi velkými lidmi. Kamkoli jsem se 

hnula, narazila jsem na hlučné, černě oblečené smuteční hosty, 

kteří mě vůbec nevnímali. Když táta zemřel, bylo mu 44 let. Mně 

bylo tehdy jedenáct. I přes všechno, co mě tehdy tížilo, bych však 

o čas s ním strávený nikdy nechtěla přijít. Navzdory jeho těžké 

nemoci a všem starostem, se kterými jsem se později musela 

vypořádat, na své dětství a mládí strávené v Račicích velmi ráda 

vzpomínám.“ 

Postupně však ony nádherné vzpomínky na račický zámek, 

dům na konci vesnice, chvíle trávené s přáteli na terase a onu 

bezstarostnou dobu kouzelného dětství a mládí odvál čas. Eleo

nořina matka si našla nového životního partnera, se kterým trávi

la hodně času v Praze, a také její sourozenci se postupně roz

prchli do světa. Sestra Marie se v roce 1936 provdala za Bélu 

Daudlebského, bratr Wolfgang se plně věnoval svému profesní

mu rozvoji a také Eleonora přijížděla do jejich rodného domu 

v Račicích po maturitě již jen pouze sporadicky. Přišel totiž rok 

1939 a s ním i nový válečný konflikt, v němž miliony lidí ztratily 

nejen domov, ale i dřívější pocit jistoty a bezpečí. 

V době válečné obývala dům v Račicích pouze Eleonořina 

starší sestra Hanny, protože Lori musela po úspěšném složení 

maturity nastoupit počátkem srpna 1939 na tzv. Landjahr, což pro 

děvčata znamenalo rok práce v zemědělství. A tak na podzim 

téhož roku přichází jako čerstvá maturantka na statek 

v Köferingu. Když pro ni na podzim roku 1940 povinný rok pobytu 

na vesnici skončil, stala se správkyní zámečku Chlum na Šuma- 
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vě. V Praze poznala svého budoucího manžela Hugo Damiána 

Schönborna, za kterého se v roce 1942 po krátké známosti pro

vdala. Zatímco její manžel byl krátce po svatbě poslán na ruskou 

frontu, ona se stěhovala na zámek Skalka u Litoměřic, který patřil 

Schönbornově rodině. Zde se jí narodil syn Philipp a později  

i dnešní kardinál a vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn. 

O tom, že její manžel byl u Stalingradu raněn a později dezerto

val k Angličanům, se dozvěděla teprve až na podzim roku 1945, 

kdy se spolu konečně po dlouhých měsících odloučení znovu 

setkali. To již bylo v době, kdy našla nový domov v Rakousku, 

protože složitosti tehdejší doby ji v srpnu 1945 přinutily Českoslo

vensko opustit a odjet s oběma syny do zahraničí. Azyl našla 

zpočátku u své sestřenice v dolnorakouském Hornu, později 

u sestry Marie ve Štýrském Hradci. Tehdy to pro ni bylo velice 

obtížné, neboť zůstala zcela bez prostředků a mohla přežívat jen 

díky podpoře svých sourozenců. A když se konečně na podzim 

roku 1945 po dlouhé době odloučení znovu setkala se svým 

manželem, přišla další rána osudu. Hugo onemocněl tuberkuló

zou Práci získala u textilní firmy Getzner, kde poté jako sekretář

ka setrvala až do svého odchodu do důchodu plných 30 let. 

A když se po letech nad svým dlouhým a pohnutým životem 

zamyslí, uzavře jej slovy: 

 

„Musím říct, že jsem vlastně měla vždycky velké štěstí, protože 

všechno, do čeho jsem se pustila, jsem bez problémů zvládla. 

Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlela. Musela jsem se starat, 

abychom přežili. Víte, to bylo tenkrát to jediné, co nám zbývalo. 

Přežít. A to se nám stejně jako mnoha dalším podařilo.“ 

 

PhDr. Dagmar Stryjová, 

Členka zastupitelstva obce  

 

Zpátky do historie 
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Zpátky do historie 
 

Fotografie paní Eleonory 
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Vzpomínka 

 

 

 

Koncem listopadu přišla do Račic smutná zpráva, že 20. 11. 

2021 zemřel na Slovensku dirigent a hudební skladatel Michal 

Galovec, který byl po řadu let občanem Račic.  

Narodil se 19. 11. 1938 na Slovensku ve vesničce Svätuša u 

Michalovců. Rozhodující vliv na jeho životní rozhodnutí, zasvětit 

celý život hudbě, měl jeho první učitel P. Olexa, který ho učil hře 

na housle. Ucelenější hudební vzdělání však získal teprve až na 

vojenské hudební škole V. Nejedlého v Liberci, kde studoval 

v letech 1953 až 1956 hru na trombón. Poté se ve hře na tento 

hudební nástroj zdokonaloval u prof. J. Smékala na brněnské 

konzervatoři. Postupně mu však stále víc a víc učarovávala diri

gentská taktovka, a proto od roku 1965 začal studovat obor diri

gování na JAMU v Brně. Rozhodujícím přelomem byl v Michalově 

životě rok 1967, kdy přichází do Bratislavy, která se od této chvíle 

stává jeho novým domovem. Zde na Vysoké škole múzických 

umění u Dr. Ludovíta Rajtera završuje své hudební vzdělání a 

v Bratislavě pro něj začíná také i množství náročné a usilovné 

umělecké práce. Působí v nejrůznějších hudebních tělesech, 

spolupracuje s Československým rozhlasem a televizí, účastní se 

celé řady skladatelských soutěží a se svou tvorbou seznamuje 

posluchače v Německu, Rakousku, Rusku, Maďarsku, Francii, 

Rakousku a Bulharsku. Od roku 1983 působí trvale jako pedagog 

na bratislavské konzervatoři, kde má na starost sekci dechových 

nástrojů.  

V roce 1991 se odstěhoval do Račic, odkud pocházela jeho 

manželka, která si přála strávit zbytek života ve svém rodišti, 

a Michal Galovec jí vyhověl. Krátkou dobu působil jako umělecký 

vedoucí  Vyškovského pěveckého smíšeného sboru, několik roků  
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vyučoval na ZUŠ ve Vyškově a v Račicích se věnoval místní 

talentované drobotině, kterou sdružil do hudebního souboru Ra

čičánek. Po smrti manželky se vrátil na rodné Slovensko, kde 

také koncem roku 2021 zemřel. 

 

PhDr. Dagmar Stryjová, 
zastupitelka obce Račice-Pístovice 
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Narozené děti od ledna 2021 do 1. 12. 2021 

 

RAČICE 

 
Uhlířová Mia 

Machala Robin 

Čech Quido 

Javorský Ondřej 

Zelíková Adriana 

Cenková Nela a Sára 

 

 

PÍSTOVICE 

 
Krchňavá Julie 

Rozsypalová Nina 

Jílková Agáta Ester  

Valentová Olivia 

Zavadilová Magdaléna 

 

 

SŇATKY 

uzavřené před matričním úřadem Račice-Pístovice v roce 2021 

 

Uhlíř Petr Sedláková Soňa Račice, obřadní místnost 

Kyncl Radim Vymazalová Petra Pístovice 

Kašpárek Vít  Součková Barbora Pístovice 

Havelka Martin Kubicová Jana Račice 

Suchánek Leo Rečková Ludmila Račice, obřadní místnost 

Severa Stanislav Šebestová Eva Račice, zámek 
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Zemřelí za období od ledna 2021 do 27. 12. 2021 

RAČICE 

Patočková Růžena 

Šebela Jan 

Mišák Antonín 

Večerka Jiří 

Střelec Alois 

Zapletalíková Jarmila 

Suchánek Kamil 

Matějíčková Ludmila 

Šlinger Vlastimil 

Spisarová Anna 

Kubeš Alois 

Jurůj Vladimír 

Kousal Jan 

Hudec Václav 

Haška Robert 

 

Rodáci a známí z Račic 

Jurůjová Zdeňka 

Vláčilíková Drahoslava 

Sedláková Júlia 

Slezáček Květoslav 

Kolaříková Vlasta /roz. Kouřilová/ 

Loudová Irena /roz. Kohlerová/ 

Kopřivová Marta /roz. Kyliánová/ 

Vláčilík Miroslav 

Kummerová Jarmila /roz. Zachrlová/ 

Matušinský Zbyněk 

PÍSTOVICE  

Crhonková Alžběta 

Ludvíková Marie 

Burda Jaroslav 

Burdová Marie 

Sotolář Lubomír 

Štěpán Vlastimil 

Filipín Jiří 

Rumpík František 

 

 

 

 

 

Rodáci a známí z Pístovic 

Kozák Jan 

Hudec Jiří 

Zlámalová Marie /roz. Sedlaří

ková/ 
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Obyvatelstvo: 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 

 

Račice   710     

Pístovice     513    

Celkem          1 223  

 

 

Výše uvedené údaje z matriky jsou zveřejněny pouze ty,  

ke kterým byl dán souhlas se zveřejněním, a to od rodičů dítěte, 

snoubenců a rodinných příslušníků. 

 

 

Zpracovala Jarmila Máslová 

Matrikářka 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  

 

POPLATKY ZA TDO A PSY NA ROK 2022 BUDOU VYBÍRÁNY 

OD 5. 1. 2022.  

Poplatky na rok 2022. 

PES 100,- Kč 

TDO 650,- Kč/ osoba/ objekt 

Občané starší 80 let jsou od poplatku osvobozeni. 

 

 
Za obsah příspěvků odpovídají autoři článků. 

Fotografie dodali autoři článků. 

 

Foto obálka Zpravodaje: 

Miroslav Rozehnal, Tomáš Jarošek, Lubomír Štěpán, Nela Slo-
váčková, Alena Novotná, Dagmar Stryjová, Bořivoj Březovský, 

Jakub Slováček, Ilona Jurůjová,  
Eva Vágnerová, Roman Hrda, Justýna Jarošková 

 

Návrh obálky: Silvie Vašková, Helena Šilerová 

 

Grafické úpravy: Mgr. Bc. Silvie Vašková, Mgr. Renata Máslová 
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  Svoz popelnic – lichá středa 

 


