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Informace o Obecním úřadu 

Pracovníci obecního úřadu: 

� Starosta    Lubomír Pospíšil 
� Místostarostka         Hana Sotolářová 
� Účetní, Matrika  Hana Březovská 
� Mzdová účetní, Matrika Jarmila Máslová 

 

Členové Rady obce: 

� Starosta obce   Lubomír Pospíšil 
� Místostarostka  Hana Sotolářová 
� Radní    Marlena Březovská 
� Radní     Ing. Radim Gryc 
� Radní     Mgr. Bc. Silvie Vašková 

 
 
Členové Zastupitelstva obce: 
 

� Dana Čtvrtníčková 
� Ing. Pavel Chaloupka 
� Eva Gottvaldová 
� Lubomír Štěpán 
� Ing. Petra Rozsypalová 
� Ing. Alice Franková 
� Aleš Rozsypal 
� PhDr. Dagmar Stryjová 
� Ing. Tomáš Krejčí 
� Josef Rumpík 

 
Kontakty OÚ: 
 

� Adresa: Obec Račice - Pístovice, Račice 72, 683 05 
 

� Tel.: +420 517 443 786 
 

� Mail: racice.pistovice@email.cz 
 

� Webové stránky: www.racice-pistovice.cz 
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Slovo starosty obce Račice – Pístovice 

 

Vážení spoluobčané, opět tu máme konec roku a krásné období adventu. Mnozí z nás 

očekávají konec roku s nadějí z příchodu nového, lepšího. 

V tuto dobu se Vám dostává do domů Račicko – Pístovické okénko. Konec roku 2014 

byl ve znamení voleb do obecního zastupitelstva. Na základě Vašich hlasů jednotlivým kan-

didátům bylo ustanoveno nové zastupitelstvo obce. Velice si cením Vašich hlasů i hlasů za-

stupitelů, kteří mi dali důvěru a zvolili mě do dalšího volebního období. 

V roce 2014 bylo přikročeno k celkové opravě budovy staré školy v Pístovicích,  

na kterou byly použity i finanční prostředky z prodeje obecní hospody Riviéra. 

Na budově byla vyměněna krytina, budova dostala novou fasádu a okna tak, aby byl zachován 

původní ráz budovy. Dále byla provedena nová elektro instalace, plynové teplovodní topení, 

nové sociální zařízení, nové schodiště a opraveny z velké části vnitřní omítky. Do půdních 

prostor byla umístěna šatna a sprchy pro návštěvníky víceúčelového hřiště. Práce prováděla 

firma PITÁK z Vyškova. 

Dále byla vybudována nová místní komunikace, spojka mezi silnicí III. třídy 

v Račicích, cesta ke Skoupým. Dostala nový podklad, odvodnění jednak zemních vod tak  

i povrchových, společně svedených do vsakovací jímky na pozemku obce. Povrch vozovky  

je opatřen asfaltobetonovým krytem v obrubnících. Vjezd na komunikaci je upraven doprav-

ními značkami tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Práce před termínem  

a v odpovídající kvalitě provedla firma SWIETELSKY Brno. 

I na školu pamatovali zastupitelé a v rozpočtu schválili částku, za kterou byla vymě-

něna podlaha v odpočívárně, opravena havárie vnitřních odpadů v umývárně v přízemí. Nej-

větší položkou je provedená oprava havarijního stavu opěrné zdi hřiště školky v délce 40 m. 

Na tuto opravu jsme obdrželi dotaci 200.000,- Kč z rozpočtu JMK, což snížilo náklady na tuto 

opravu z rozpočtu obce. Opravu provedla firma WAGNER Vyškov. Rekonstrukce zdi byla 

provedena včas a prostory nutné pro provádění prací na soukromém pozemku byly dány  

do pořádku. 

Jsem rád, že mohu konstatovat, že rok 2014 byl rokem největších investic za minulé 

volební období. Celkem vynaložila obec ze svého rozpočtu více jak 5.000.000,- Kč. To ne-

znamená, že do roku 2015, roku nového volebního období budeme vstupovat s prázdnou 

obecní pokladnou.  
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Děkuji Všem občanům obce za podporu při naší společné mnohdy nelehké práci. 

Zejména těm, kteří přiložili ruku ke společnému dílu, třeba jen údržbou zeleně, či úklidu 

v okolí svého domu. 

Račicko-Pístovické okénko je ohlédnutím za končícím rokem a proto mi dovolte, 

abych Vám všem popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních hodně zdraví a rodinné 

pohody do nadcházejícího roku 2015. 

  

 
                                                                                                                 Lubomír Pospíšil  
                                                                                                                    starosta obce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Církev československá husitská

Vánoční příběh 

Jistý člověk jménem Jan považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. Ve

24. prosince měl za nejsmutně

jsou, nebo si připomínají milovanou osobu, jež toho roku zem

z nepravdivého příběhu o Bohu, který se prom

narození se jeho žena a děti jako vždy chystaly do kostela. A

šly samy, říkal jim: „ Bylo by to ode mne pokrytectví, kdybych šel s

až se vrátíte.“ 

Když rodina odešla, Jan usedl na svou oblíbenou židli, rozd

do čtení novin. Brzy ho však vyrušil hluk za oknem, 

že se někdo baví sněhovými koulemi, p

nažene strach. Jakmile otevřel dve

li zimou ve sněhu. Jakmile zpozorovali osv

narazili na okenní tabuli, pohmoždili si k

„Přece ta stvoření nenechám tam venku," pomyslel si Honza. „Jak jim pomoci?" Zamí

k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. „Mají strach," 

se do domu, sebral pár kousků

ale bez výsledku. Honza rozevř

některého jemně postrčil, ale ptáci byli ješt

po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku sil, kte

Sbor Páně v Račicích 
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Církev československá husitská 

k jménem Jan považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. Ve

l za nejsmutnější v roce, protože různí lidé si tehdy uvědomují, jak osam

ipomínají milovanou osobu, jež toho roku zemřela. Honza byl dobrý 

 Měl rodinu, hleděl pomáhat lidem kolem 

sebe a v obchodních záležitostech si po

ně. Nemohl však připustit, že lidé jsou tak prost

duší a věří, že Bůh sestoupil v Ježíši na zem jen 

proto, aby jim poskytl útěchu. Protože m

zásady, nebál se říkat všem, že Ván

jsou spíš smutné než veselé, ale že také vycházejí 

Bohu, který se proměnil v člověka. V předvečer oslavy Kristova 

ěti jako vždy chystaly do kostela. A Honza je jako vždy poslal

íkal jim: „ Bylo by to ode mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. Budu tady 

Když rodina odešla, Jan usedl na svou oblíbenou židli, rozdělal oheň

tení novin. Brzy ho však vyrušil hluk za oknem, následovaný dalšími. Honza v

hovými koulemi, přes sebe přehodil kabát a vyšel ven, doufal, že vet

řel dveře, uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili v bou

zpozorovali osvětlený dům, snažili se vniknout dovnit

narazili na okenní tabuli, pohmoždili si křídla, takže nemohli létat, dokud se jim nezahojí.

ení nenechám tam venku," pomyslel si Honza. „Jak jim pomoci?" Zamí

řel je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. „Mají strach," 

se do domu, sebral pár kousků chleba a drobky vyznačil cestičku až k

ale bez výsledku. Honza rozevřel náruč, pokoušel se je pobízet laskavým voláním, tu a tam 

čil, ale ptáci byli ještě neklidnější, začali se zmítat a bezhlav

č ě ztráceli tu trošku sil, která jim ještě zbyla. 

čicích  

 

k jménem Jan považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. Večer 

ědomují, jak osamělí 

ela. Honza byl dobrý člověk. 

ěl pomáhat lidem kolem 

obchodních záležitostech si počínal čest-

ipustit, že lidé jsou tak prosto-

h sestoupil v Ježíši na zem jen 

ěchu. Protože měl své 

íkat všem, že Vánoce nejenže 

jsou spíš smutné než veselé, ale že také vycházejí 

ředvečer oslavy Kristova 

Honza je jako vždy poslal, aby 

vámi. Budu tady čekat, 

ělal oheň v krbu a pustil se 

následovaný dalšími. Honza v domnění, 

ehodil kabát a vyšel ven, doufal, že vetřelci 

bouři a teď se chvě-

m, snažili se vniknout dovnitř, ale jak 

dokud se jim nezahojí. 

ení nenechám tam venku," pomyslel si Honza. „Jak jim pomoci?" Zamířil 

el je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. „Mají strach," řekl si. Vrátil 

čku až k osvětlené garáži,  

, pokoušel se je pobízet laskavým voláním, tu a tam 

ali se zmítat a bezhlavě pobíhat  
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Jan už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného," řekl nahlas. „Což ne-

chápete, že ke mně můžete mít důvěru?" A celý zoufalý volal: „Kdybych se teď mohl jen na 

několik málo okamžiků proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!" 

 V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. Tu se jeden z ptáků proměnil 

v anděla a zeptal se Jana: „Teď už chápeš, proč se Bůh musil proměnit v člověka?" A Honza, 

v očích slzy, poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, anděli. Teď už chápu, že důvěřovat mů-

žeme jen těm, kdo se nám podobají a zkoušejí totéž, co my.“ Šťastný jsi, když nepřeslechneš 

toto poselství a naplňuješ je, protože nejen prožiješ krásnější Vánoce, ale i svoji budoucnost. 

Přeji vám touhu udělat si čas na cestu k duchovnímu obsahu a smyslu letošních vánočních 

svátků a dojít do betléma, když na vás stále někdo čeká. 

                                                                                              Martin Kopecký 
          farář 

  

Srdečně Vás osobně VŠECHNY BEZ ROZDÍLU, věřící (kteréhokoliv vyznání), hle-

dající i nevěřící zveme na sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské.  

 

RAČICE – SBOR PÁNĚ: 

-  každou adventní neděli v 1700 hodin 

-  Štědrý den ve středu 24. 12. v 930 hodin 

-  Rodiny Páně v neděli 28. 12. v 1700 hodin 

-  na Nový rok 2014 ve čtvrtek 1. 1. v 1700 hodin 

-  v neděli 4.1. „Tříkrálová“ v 1700 hodin. 

Těším se na setkání s každým z Vás. Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému prožití 

této krásné doby. Požehnané vánoce a šťastný rok L. P. 2015  

Vám přeje farář Martin Kopecký. 

Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele  

či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kapli nebo obřadní síni, osobním rozhovorem, 

návštěvou nemocných doma i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých  

o víře a náboženství. Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na 

všem domluvit, nebo se kontaktovat na e-mailu: fararmartin@seznam.cz, telefon: 

606 702 768. Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu. Naše stránky: www. kostelyvyskov-

sko.hu.cz  
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 Babské hody  

Nechce se tomu ani uvěřit, že Babské hody v Pístovicích se dočkaly už 10. výročí. 

V minulých letech nás často peklo sluníčko, tentokrát nás vypeklo počasí. Předpověď na so-

botu 17. května byla mizerná a vyplnila se. Dopoledne zataženo, nepršelo, ale na srazu ve 12 

hod. na Trávníkách, už přišel první deštík. Pan starosta Lubomír Pospíšil předal právo a ten-

tokrát ho přebraly ženy z Račic, Taťána Zachrlová, Boženka Kulíšková a Marcela Zimmer-

mannová. Následoval průvod vesnicí za doprovodu kapely Podboranka a občerstvovacího 

vozu, který obsluhovali naši skvělí chlapi ve slušivých krojích. Byla oslovená i redakce týde-

níku 5+2 a pan redaktor L. Popela stručně popsal průvod vesnicí. Odpoledne pršelo, pravda 

spíše lilo a teplo taky moc nebylo. Pláštěnky, deštníky, promočené boty, ale nálada zůstala 

výborná. Zněla muzika, písničky a občané byli zváni na večerní zábavu.   

Večerní hodová zábava začínala o osmé hodině. Krojované ženy se dostavily v plném 

počtu. Malé roztančení a sálem zaznělo uvítání na večerní zábavu hlasitým zvoláním: „deset, 

deset, deset let už uplynulo od prvních Babských hodů v Pístovicích!“ Mluvčí přivítala pří-

tomné, kapelu Podboranku, poděkovala dárcům a sponzorům za ceny do tomboly. Poděková-

ní bylo také adresované všem ženám, které se přípravě hodů věnovaly. Nechyběla ani vzpo-

mínka na jednu z žen, která se v minulých létech Babských hodů účastnila. Vzpomínka patřila 

paní Dobromile Kučerové, která nás loni v listopadu opustila.  

 

Děti  
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Ženy na zahájení zatancovaly Let-Kiss a pak už se tancovalo, zpívalo a veselilo. Ženy 

oprášily půlnoční překvapení z minulých let a vybraly ta, které měla u obecenstva největší 

ohlas. Mrazík, spartakiáda, Labutí jezero a Limonádový Joe. Zábava pokračovala až k půlnoci 

a bohatá tombola udělala radost výhercům. Půlnoční překvapení bylo striptýzem nafukovací 

figuríny. Nechyběl ani oblíbený kankán v závěru večera. 

Tak co ženské, půjdeme do toho příští rok zas? 

                                        Těšíme se na Babské hody 2015                   

                                                                                                            Za Babské hody  
                                                                                                         Milena Kryštofková  
 

 

Společné foto  
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   TJ Sokol Račice – oddíl kopané  

Vážení sportovní přátelé, chtěli bychom Vás seznámit s činností fotbalového oddílu 

v roce 2014.  

Letošní rok jsme zahájili zimní přípravou a řadou přátelských utkání. Uskutečnili jsme 

tradiční fotbalový ples. Jarní sezóna nám vyšla skvěle, celkem suverénně jsme se umístili  

na 1. místě a postoupili do vyšší soutěže. V podzimní části soutěže III. třídy jsme prozatím  

na posledním místě, je to dané samozřejmě vyšší kvalitou dalších mužstev, ale i naší nezkuše-

ností a možná také chybělo trochu štěstí. Naším jediným cílem je tuto soutěž zachránit. Tímto 

bychom však chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás hojně podporují, i když to momen-

tálně není nejlepší. Z dalších akcí pořádáme dvakrát ročně sběr železného šrotu, pracujeme  

na mobilním zavlažování hřiště. Podařilo se nám zřídit novou branku ke vstupu na hřiště tak, 

aby se omezil vjezd aut a motocyklů, ale aby byl umožněn vstup všem, kteří chtějí sportovat  

a chovat se na hřišti slušně. 

Závěrem chceme všechny pozvat na tradiční silvestrovský fotbálek, v příštím roce  

na fotbalový ples, který se bude konat 7. února. Děkujeme všem našim příznivcům, sponzo-

rům, Obecnímu úřadu Račice – Pístovice a dalším za podporu.  

Přejeme všem klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v Novém roce. 

 

                                                                                                             Petr Formánek 
                                                                                                   místostarosta TJ Sokol Račice 
 

 

 

  



 
10 

Sbor dobrovolných hasičů Pístovice  

Naše aktivity v roce 2014 

  V roce 2014 jsme uskutečnili všechny plánované akce i přes nedostatek času. A to  

i díky přispění místních a přespolních dobrovolníků se vše podařilo zajistit.  

  Celoročně se nám daří udržovat v činnosti kroužek mladých hasičů, který má přibližně 

20 mladých hasičů, 3 vedoucí a 2 instruktorky. A kromě letních prázdnin se schází pravidelně 

každou středu  v 17 hodin. V březnu v hospůdce Pod Kopcem proběhl tradiční maškarní ples 

pro děti a Josefská zábava. Obě tyto akce se jako již každoročně velice vydařily. 

   V dubnu v sobotu 12. 4. 2014 se v přilehlých prostorách mlýna v Pístovicích konal 

Závod požární všestrannosti pro děti ve věku od 3 do 15 let z Vyškovska a Brněnska. Pod 

vedením velitele závodu Tomáše Rozehnala a jeho týmu složeného z hasičů i dobrovolníků, 

se tyto závody opět podařilo zajistit, a tak se konají bez přerušení již 37 let. Závodu se zúčast-

nilo cca 400 dětí a doufáme, že to tak zůstane i nadále.     

   O velkých prázdninách nás čekala 

jedna radostná událost, kterou jste s námi 

mohli sdílet a velká část obyvatel i tak 

učinila, a tou byla oslava 110 let založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Pístovicích. 

Tato oslava se konala v kempu u Písto-

vického rybníka, který nám obec propůjči-

la. První na řadě bylo předání ocenění 

hasičům a dále odhalení nového znaku 

SDH Pístovice. Sbor do této doby znak 

neměl a za přispění pana Jiřího Franka se nám podařilo jej navrhnout a realizovat do stávající 

podoby. Znak je unikátní, složený z různých hasičských symbolů a v neposlední řadě také 

vychází z dochovaných razítek na dokumentech sboru. Odhalení znaku provedl stávající sta-

rosta sboru František Burian a zavázal se tak, že nadále náš sbor bude používat tento znak.  

Mladí hasiči 



 
11 

Dále pan Alois Menšík, bývalý starosta sboru a držitel nejvyššího vyznamenání Za-

sloužilý hasič, přečetl něco málo z historie sboru a doprovodil tak výstavku dobových před-

mětů, oděvů a dochovaných fotografií.  

Předvedlo se několik ukázek činnosti hasičů, a to vystoupení naší mládeže, která před-

vedla požární útok. Dále pak JSDH Račice předvedla vyproštění osoby z osobního automobi-

lu a následně po zapálení připraveného vraku auta jednotka z Drnovic předvedla hašení vozu. 

Poté přišla na řadu ukázka staré stříkačky, tzv. hydroforu, u které jsme prověřili nejen její 

funkčnost, ale i naši zdatnost. I po více než 110 letech je pořád funkční a „připravena na zásah 

☺“.      

 

    

Vyproštění osoby z automobilu 

       

Dále zde byly ke zhlédnutí vozidla JSDH, Račic, Drnovic a dalších.  Pro děti byl 

k dispozici skákací hrad a součástí oslav byla i krásná odpočinková procházka po stanovištích 

v pohádkovém lese. Oslavy jsme završili vytvořením pěny, což je nejoblíbenější ukázka pro 

děti. Večer si hosté a hasiči mohli posedět a zatancovat.  

Na jaře a na podzim provedli hasiči v části obce Pístovice sběr kovového odpadu.  

Během roku se postupně prováděly opravy na hasičské zbrojnici. Největší investicí by-

lo vybetonování nové podlahy, která se již pod tíhou požárního auta bortila a musela se tak 

upřednostnit před nátěrem fasády. Pokud jde o vzhled budovy, doufáme, že se podaří 

v příštím roce opatřit dost finančních prostředků na odvlhčení stěn a na nový nátěr.  

Pokud jde o klubovnu mladých hasičů ve škole u hřiště, kterou jsme využívali během 

jarních a podzimních dní, prošla razantní rekonstrukcí a v listopadu 2014 nám byla zapůjčena 
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k užívání. Po dlouhých letech útrap se stěhováním a topením se budeme moci scházet 

v krásných a teplých prostorách a nebudeme muset trávit zimu v hospodském prostředí, kam 

jsme se vždy na zimu uchylovali. 

Průběžně se upravují a doplňují webové stránky, na kterých najdete aktuality o činnos-

ti SDH, kroužku mladých hasičů, soutěžích a záznamy z historie sboru. 

Kolektiv mladých hasičů 

   V současné době se pod záštitou SDH Pístovice pravidelně schází 5 dětí v přípravce, 

tj. 4 – 6 let, a 16 dětí v kategorii mladší, tj. 6-11 let. V pondělí přípravka, ve středu mladší 

děti. Za hezkého počasí tráví čas na hřišti a v přilehlém okolí, za nepříznivého počasí již mů-

žeme využívat prostory v rekonstruované budově staré školy. Děti se věnují přípravě na pro-

bíhající soutěže a také hrám.  

 V okresní lize Vyškovský Soptík, kterého se účastníme, 

se děti v ročníku 2013-2014 umístily v celkovém 

hodnocení v kategorii přípravka na 9. místě  

a v kategorii mladších na 27. místě. Ročník 2014-

2015 začal přípravou na závody v požární vše-

strannosti konané v Kučerově, kde se družstva 

umístila na 12. a 14. místě. Dalšími závody byla Open 

liga v uzlování v Drnovicích s umístěním na 30., 

37. a 41 místě. Rádi bychom se účastnili více soutěží, a to nejen v požární všestrannosti, uz-

lování, ale také ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m, běhu na 60 m s překážkami  

a v požárním útoku.  

Doufáme, že budeme alespoň trochu úspěšní. Přestože děti, které v loňském ročníku 

závodily za přípravku a byly většinou favority, nyní již závodí za mladší kategorii a mají vel-

kou nevýhodu v tom, že za tuto kategorii závodí i jedenáctiletí. Proto jakékoli umístění bere-

me jako malé vítězství.                            

 

 

 

   

Mladí hasiči 

Mladí hasiči 
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Velké poděkování patří naší obci a jejich zaměstnancům za finanční a materiální 

pomoc při zajištění našich akcí, dále sponzorům a dobrovolníkům, díky kterým se námi 

pořádané jarní závody staly velice uznávanou a navštěvovanou akcí. V neposlední řadě 

patří díky rodičům našich malých hasičů, za pomoc jak při účastech na závodech, tak 

domácí přípravě vědomostních disciplín a za poskytnutí darů pro děti  a dalších drob-

ností, díky kterým je činnost jednodušší. 

Doufáme, že budeme nadále takto úspěšní jak v závodní, tak ve společenské činnosti  

a stávající přízeň si udržíme i v dalších letech. 

Plán akcí na rok 2015:  

Jaro  

- dětský maškarní ples 

- Josefská zábava  

- závody požární všestrannosti ml. hasičů 18. 4. 2015 

- brigáda úklid dětského hřiště 

- sběr železného šrotu 

Léto nebo podzim 

- dětské odpoledne 

 Podzim 

- sběr železného šrotu 

Zima  

Celoročně 

- schůzky mladých hasičů a účast na závodech 

- údržba klubovny a hasičské zbrojnice  

- pravidelné hodnotící schůze SDH 

 

Přejeme všem příjemné prožití vánočního svátků a úspěšný rok 2015.                              

                                                                                     

                                                                                   Tým dobrovolných hasičů Pístovice 
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Zájemci o činnost ve sboru, kroužku a jednotce se můžou hlásit zde: 

Kontakty: 

- Vedoucí mládeže: Rozehnal Tomáš tel. 739 101 484 

- Velitel jednotky: Sotolář Petr tel. 731 770 746 

- Email: sdhpistovice@seznam.cz 

Více informací o činnosti i s fotografiemi naleznete na stránkách obce nebo přímo na 

stránkách SDH: www.hasicipistovice.webgarden.cz  

 

JSDH Pístovice 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pístovice vyjížděla v průběhu roku k několika 

událostem. Hned v prvním letošním týdnu byla jednotka povolána operačním střediskem 

k odstranění ulomené větve na drátech vysokého napětí za obcí směrem na Nemojany.   

Dalším zásahem naší jednotky byl požár komínu rodinného domu. V září jsme vyjíž-

děli dvakrát, důsledkem vytrvalých dešťů a stoupající hladině potoka Rakovce. Hlavně první 

z dvojice výjezdů byl velmi náročnou zkouškou připravenosti jednotky.  

Za obětavou práci patří všem členům jednotky velké poděkování. 

 

JSDH Pístovice 
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Knihovna Račice  

Za rok 2014 navštívilo naší knihovnu 537 návštěvníků, kteří si vypůjčili 1 901 ks knih 

a to v beletrii nebo naučné literatuře, žáci knihy povinné četby a taktéž i děti předškolního 

věku si pomalu nacházejí cestu za knihou. Knihovna má ve svém knižním fondu 2 573 ks 

knih všeho žánru. Ve spolupráci s knihovnou KKD ve Vyškově bylo nám formou výměnného 

fondu 5 x za rok zapůjčeno 159 ks knih. Celý knižní fond prošel v loňském roce digitalizací. 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 1600 do 1800 hodin. Členský poplatek je pro do-

spělé 30,- Kč, děti 20,- Kč a čtenáři nad 70 roků zdarma.  

Přijměte touto cestou pozvání do naší knihovny, buď jen se podívat a prohlédnout si 

některé knihy dle Vašeho zájmu nebo si i půjčit k přečtení domů dle Vašeho rozhodnutí. 

V tomto nadcházejícím zimním období je tato volba strávená s knihou, která je naším přítelem 

– tou nejvhodnější a nejlepší. Pravidelné čtení dětem je tou nejlepší investicí do úspěšné bu-

doucnosti dítěte. Stávající čtenáři Vám touto cestou vzkazují, rozšiřte naše řady a přijďte, ur-

čitě si vyberete. Všichni jste vítáni a těšíme se na Vás! 

Všechno, co člověk potřebuje znát, je v knihách. Jakmile to pochopíte, otevře se před 

Vámi svět. 

 

                                                                                            Marie Formánková 
                                                                                                  knihovnice 
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Martinské hody 2014  

Jako každý rok, tak i letos 

se v Pístovicích 15. listopadu konaly tradiční 

krojované Martinské hody. Přípravy na hody 

probíhaly již od září nacvičováním besed. Sa-

motné hody začaly v pátek stavěním máje se 

svařákem a opékáním špekáčků. Sobotní průvod 

začal ve 12:00 za hezkého počasí. Po 17:00 za-

tančili v obecní hospodě mladší stárci zkrácenou 

Moravskou besedu a starší besedu Českou. Ve 20:00 zahájil rychtář Michal Doležel zábavu 

přečtením rychtářského práva a na řadu přišla Hanácká beseda v podání stárků a stárek. Večer 

vyplnila soutěž pro odvážné taneční páry, bohatá tombola a nacvičený taneček stárků na mo-

tivy Čecho-decho a Pomády. Celý den chasu doprovázela skvěle hrající dechová hudba Ha-

načka z Břestu. Hody byly letos hodně veselé a končily až v ranních hodinách.  

 

                                 Překvapení        U křížku 

Poděkování patří obci za finanční a organizační pomoc, hospodským Evě a Péťovi, 

Pavlovi Nociarovi za přípravu večeří pro muziku, sponzorům, všem kteří pomáhali 

s přípravou a realizací hodů, místním občanům za občerstvení v průběhu průvodu, dětem  

a jejich rodičům a hlavně stárkům a stárkovým. Za rok znovu, a to 14. 11. 2015. 

                                                                                                           Renata Máslová 

Děti  
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Spolek Srdíčko   

I v letošním roce, ač se to nezdá, vykonával náš spolek činnosti spojené s jeho fungo-

váním. Hlavním úkolem byla přeměna sdružení na spolek a výlov rybníka. Protože od příštího 

roku sdružení přestanou fungovat a my bychom dále nemohli pokračovat v činnosti, bylo za-

potřebí se zaregistrovat jako spolek. V současné době jsme spolek se všemi povinnostmi  

a právy, které vyplývají ze zákona. Druhým nejdůležitějším úkolem byl výlov rybníka 12. 4. 

2014.  Rybníček je v havarijním stavu a bylo nutné přistoupit k jeho vypuštění. Proto bylo 

zapotřebí provést výlov ryb a ostatních vodních živočichů. Výlov byl proveden co nejdříve, 

aby bylo možné začít s pracemi spojenými s jeho opravou. U členů spolku panovaly pochyby, 

zda se výlov podaří. Většina to dělala poprvé. Ale vše se zvládlo na výbornou. I sami členové 

byli překvapeni nad množstvím překrásných ryb. Hlavně kaprů a amurů. To byla odměna  

za starosti spojené s jejich chovem.  

 

Výlov rybníka 
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Veškeré ryby byly prodány a po opravě hráze budou peníze použity na opětovné za-

rybnění tohoto krásného rybníka. A co se děje v současné době s rybníkem? Vypadá to,  

že nic. Ale jen zdánlivě. Obecní úřad nechal vypracovat projektovou dokumentaci na opravu, 

zažádal o dotaci, a jestli zastupitelé schválí jeho opravu, tak by se mohlo začít už v příštím 

roce. My v to doufáme! Snad už se v létě budou moci koupání chtivý zájemci ponořit do čisté 

a chladivé vody či na podzim děti nahodit své udice při rybářském dnu. To je však nejasná 

budoucnost, protože v dnešním světě jsou na prvním místě finance. Bohužel. A tak nám  

v současné době zbývá jen sečení trávy v okolí, drobné opravy a úpravy okolo vypuštěného 

Srdíčka.  

Závěrem bych popřál všem do Nového roku (pro náš spolek možná přelomového) 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A abychom se mohli scházet a obdivovat krásné okolí 

znovu opraveného rybníčka Srdíčko.  

                                                                                                               Bořivoj Březovský 

                                                                                                                   

 

Výlov rybníčka pod zámkem  
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Víceúčelové hřiště Pístovice  

Provoz víceúčelového hřiště v Pístovicích byl zahájen v roce 2011, kdy celková účast 

v tomto roce dosáhla 846 zájemců o sport. V roce 2012 to bylo 795 a v roce 2013 729 zájem-

ců.  

Letošní rok byl slabší, s celkovým počtem 585 sportovců a to hlavně pro nepřízeň po-

časí. Nejčastěji provozovanými sporty jsou fotbal, tenis, nohejbal a florbal. Letos začalo  

i cvičení zumby. Příští sezónu budete moci využít i pěkně zrekonstruované sociální zázemí. 

Sportovci se mohou těšit do nové sezóny 2015 a doufáme, že jejich počet bude narůstat. 

 

                                                                                                                      Eva Jurůjová 
                                                                                                                      správce hřiště  

Knihovna Pístovice   

Letošní sezóna knihovny v Pístovicích byla krátká, jelikož od dubna do září byla 

knihovna zavřená z důvodu rekonstrukce celé budovy, ale stálo to za to. Proto vás zveme  

do pěkné knihovny, kde na Vás čeká celkem 2 980 ks knih z toho 129 ks knih z výměnného 

fondu a 25 ks knih nových. Při stěhování nám knihovna Karla Dvořáčka udělala digitalizaci 

knih, za což jim děkujeme. Výpůjční doba je každé úterý od 1630 do 1730. Srdečně všechny 

zveme a těšíme se na nové čtenáře.  

                                                                                                                     Eva Jurůjová 
                                                                                                                      knihovnice 
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TJ Sokol Račice   

 

Račický sokol má v naší obci dlouholetou tradici, kterou se snažíme udržet na co nej-

lepší úrovni. Z velké nabídky sportovního vyžití si určitě každý z občanů od těch nejmenších 

po nejstarší může vybrat. 

Od září 2014 jsme nastartovali nový cvičební rok v těchto oddílech – aerobic, rodiče  

a děti, volejbal, nohejbal, florbal, gymbally, cvičení žen, žáků, mladších a starších žákyň  

a stolní tenis. Nesmíme také opomenout oddíl kopané.  

Nejen sportem žije račická sokolovna, ale i kulturními akcemi. Tradičně začínáme ple-

sem fotbalistů a pokračujeme dětským karnevalem, divadlem KDO z Krásenska, pálením ča-

rodějnic, turnaji ve stolním tenise, dýňováním, výtvarnými dílničkami. 

Každoročně zahajujeme nejkrásnější svátky v roce Adventním koncertem s CKK 

BANDEM Brno s vánoční prodejní výstavkou, na které se podílí MŠ Račice a šikovné ruce 

našich sokolů a příznivců. Ten letošní koncert byl výjimečný. Výjimečný v tom, že mu před-

cházel vzpomínkový akt na padlé spoluobčany v 1. sv. válce. Díky Obecnímu úřadu Račice – 

Pístovice byla po 85 letech zrekonstruovaná pamětní deska těmto obětem a vysvěcena fará-

řem Církve československé husitské Martinem Kopeckým. Stejně tak byla obnovena a vysvě-

cena i deska Aloisi Hudcovi. Obě desky jsou umístěné na důstojných místech přední části 

sokolovny, na nově opravené fasádě. Za výraznou finanční dotaci velké díky OÚ Račice – 

Pístovice, bez níž by nebylo možné vše uskutečnit. Díky patří i firmě pana Otevřela 

z Drnovic, za kvalitně odvedenou práci a vstřícnost. 

Cvičenci TJ Sokola Račice se zapojují i do župních akcí jako jsou gymnastické závo-

dy, plavání, bowling, kde dosahují výborných medailových umístění. V letošním roce máme 

spoustu zlatých, několik stříbrných a bronzových medailí. Všem blahopřejeme a děkujeme  

za vzornou reprezentaci. 
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A co říci závěrem? Poděkovat všem sponzorům, kteří se jakoukoliv měrou podílí  

na činnosti našeho Sokola, OÚ Račice – Pístovice, cvičitelům za obětavost, kterou věnují 

hlavně dětem a mládeži, cvičencům a cvičenkám a všem, kteří nám fandí. Přejeme všem krás-

né Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2015. 

                                                                                                         Eva Gottvaldová 
                                                                                                starostka TJ Sokol Račice 
 

Na co se můžete těšit? 

o 31. 12. 2014 Silvestrovský fotbálek 

o 7. 2. 2015   X. Ples Fotbalistů 

o únor  Dětský karneval 

o  28. 3. 2015 Divadlo z Krásenska 

o 30. 4. 2015 Pálení čarodějnic 
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů  
Račice v roce 2014  

 

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Račice 

  Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Račice od začátku roku 2014 zasahova-

la celkem u 27 událostí.  Jednalo se o 8 x požár (2x Račice, 1x Pístovice, 3x Luleč, 1x Nemo-

jany, 1x Bukovinka), 16 technických pomocí (2x likvidace vos a sršňů, 1x čerpání vody, 13x 

odstranění spadlého stromu na vozovku, 1x záchrana osoby), 1x planý poplach a 1x prověřo-

vací cvičení – požár hospody Pod kopcem Pístovice, organizované JSDH Pístovice. 

Členové zásahové jednotky provádí dle plánu kontrolu stavu techniky, cyklické škole-

ní nositelů dýchací techniky a pravidelnou odbornou přípravu členů zásahové jednotky.   

6 členů JSDH absolvovalo prodloužení odbornosti obsluhy rozbrušovacích a řetězových pil. 

Velitelé a strojníci se zúčastnili cyklické odborné přípravy na HZS ve Vyškově.  

Z dotace od JMK byly zakoupeny 4 dýchací přístroje značky Drgäer. 

V červnu se JSDH Račice zúčastnila soutěže zásahových jednotek ve Velaticích.  

Při příležitosti 110. výročí založení SDH Pístovice předvedla naše jednotka ukázku vyprošťo-

vání osoby z havarovaného automobilu. 

 Naše zásahová jednotka je akceschopná, připravená kdykoliv vyjet k zásahu a pomoci 

tam, kde je potřeba. Obzvlášť velké úsilí projevili členové jednotky v prvních prosincových 

dnech, kdy nepřízeň počasí způsobila pády stromů na silnici směr Bukovinka a Ruprechtov. 

 
Práce s mládeží 

 
Daří se nám pokračovat v práci s mládeží. Máme celkem 26 mladých hasičů včetně 

dorostu. 11 dětí zapojených do přípravky, 10 mladších hasičů a 5 dorostenců. Děti se schází 

pravidelně 1x za týden. Mladší hasiči i přípravka se zúčastnili branného závodu v Pístovicích.  

Smíšené družstvo mladší a přípravka se zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku 

v Senetářově, kde v kategorii mladší hasiči obsadili pěkné 13. místo. Předvedli ukázku požár-

ního útoku při slavnostním odhalení sochy sv. Floriána v Račicích a na dětském dni 
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v Bukovince. Dále jsme se zúčastnili se dvěma družstvy – přípravka a mladší branného závo-

du v Kučerově. Součástí branného závodu byla i štafeta dvojic. Poslední letošní soutěží bylo 

uzlování v Drnovicích. Zúčastnila se 2 družstva mladších a 1 družstvo přípravky. Ve velkém 

počtu soutěžících si naši vedli velmi dobře. Přípravka 6. místo ze 13 družstev. Družstvo A 

obsadilo 9. místo, družstvo B 55. místo z celkového počtu 57 družstev. Malí hasiči se snaží 

dobře reprezentovat naše SDH a za to si zaslouží pochvalu. 

 Členové hasičského dorostu se zapojují do veškeré činnosti sboru. Podíleli se na pří-

pravách IX. ročníku soutěže v požárním sportu a netradiční štafetě, kterou naše SDH organi-

zuje. Aktivně se zapojují do brigádnické činnosti. 

 
Z činnosti SDH Račice 
 
            V letošním roce se sportovní družstva mužů a žen zúčastnila jen několika soutěží. Na 

soutěži v Železné u Berouna obsadilo družstvo mužů 2. místo. Na soutěži v požárním sportu 

v Račicích nad Trotinou - muži obsadili 1. místo a družstvo žen 3. místo. 

Dále se muži zúčastnili soutěže v Hlubočanech a noční soutěže v Lulči a v Senetářově.       

             Začátkem srpna proběhl IX. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce Račice 

v Rakoveckém údolí. Naše družstvo mužů „A“ obsadilo 2. místo, družstvo B 3. místo a druž-

stvo žen obsadilo 2. místo. Pohár starosty obce si odvezli opět hasiči z Kuřimi. Do konce le-

tošního roku se ještě sportovní družstvo mužů zúčastní 13. prosince 2014 soutěže v požárním 

útoku „O vánočního kapra“ v Kuřimi. 

TFA – v této náročné soutěži jednotlivců si velmi dobře vede v kategorii žen Lucie Lí-

zrová, která na soutěži ve Vladislavi u Třebíče obsadila 2. místo, Jana Kubicová – 6. místo. 

Za muže soutěžili Novák, Šimko, Hloušek a Štrajt. V Zastávce u Brna Lucie Lízrová - 3. mís-

to, v kategorii mužů Vítězslav Sobek – 15. místo. 

Ve Viničních Šumicích se soutěže TFA zúčastnili – Novák, Sobek. Tato soutěž se konala při 

příležitosti 110. výročí založení SDH Viničné Šumice. 

           Obnovili jsme dávno zapomenutou tradici, pořádání hasičského plesu. V únoru se 

uskutečnil 1. Hasičský ples v sokolovně v Račicích.  

           Významnou akcí pro náš sbor v letošním roce bylo odhalení sochy sv. Florián, patrona 

hasičů. Tato akce proběhla v závěru května a byla spojena s ukázkou činnosti zásahové jed-
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notky, ukázkou techniky, výstavkou fotografií a ukázkou požárního útoku mladších hasičů 

s přípravkou.  

           Tradiční je také návštěva „Hasičské pouti“ ve Křtinách. Letos se opět po třech letech 

konal PYROCAR  v Přibyslavi. Tohoto srazu hasičské techniky se zúčastnil i náš sbor.   

V červnu se uskutečnilo zábavné odpoledne s hasičskými ukázkami, soutěžemi a opékáním 

špekáčků pro děti z MŠ, které proběhlo na hřišti u zámku. Pro malé hasiče jsme uspořádali 

Mikulášskou besídku.  Závěr roku bude opět patřit Silvestrovskému ohňostroji.  

Spoustu hodin věnovali členové SDH brigádnické činnosti. Jednalo se jednak o údržbu 

hasičské techniky, přípravu dřeva na zimu, úklid prostor hasičské zbrojnice. Byl proveden 

sběr železného šrotu a dvakrát sběr elektroodpadu. Nejvíce brigádnických hodin bylo odpra-

cováno na opravě hasičské zbrojnice – oprava poškozené fasády, položení žlabů podél garáže, 

oprava zídky ve dvoře, která hrozila zřícením. V současné době zavádíme ústřední topení do 

celé budovy hasičky. Pomalu také připravujeme 2. Hasičský ples, který se uskuteční 24. ledna 

2015. 

Informace o činnosti zveřejňujeme na nástěnce v obci a na webu hasiciracice.cz. Sna-

žíme se dobře pečovat o svěřený majetek. 

 Činnost našeho sboru je velmi rozmanitá, ale vždy je a bude pro hasiče na prvním mís-

tě být připraven pomoci svým bližním. 

 
                                                                                                                   Libuše Hloušková 
                                                                                                               starostka SDH Račice 
 

    

        Soutěž Železná u Berouna 2014  Noční soutěž Senetářov 2014 – mladší a přípravka 
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       Svěcení sochy sv. Floriána                                                           PYROCAR  Přibyslav 2014 
 
 

                
         Ukázka činnosti JSDH Račice     Mikulášská besídka 
 
 
 

             
                       Záplavy Pístovice     Odstraňování stromu z vozovky 
 
                                             

 



 

Matrika od 11/2013 do 12/2014

                          

 

Zemánek Dominik    

Ježová Veronika   

Jílek Adolf    

Kummer Jan    

Střítecká Eliana   

Vašíček Karel    

Rozehnal Dominik   

Škaroupka Štěpán   

Musialková Viktorie   
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Matrika od 11/2013 do 12/2014 

       Narození     

 Pístovice  Pečínková Šárka  

 Račice  Valterová Erika  

 Pístovice Rumpík Michal  

 Račice  Jurůj Tomáš   

 Račice  Račanská Nela  

 Pístovice Schovanec Adam  

 Pístovice Spáčilová Eliška  

 Pístovice Hanák Matěj   

 Pístovice Honelová Eliška  

Horáček Šimon  

 

 

 Pístovice 

 Račice 

 Pístovice 

 Pístovice                

 Račice 

 Račice 

 Račice         

 Račice 

 Račice 

 Pístovice 
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  Sňatky  

uzavřené před matričním úřadem Račice-Pístovice 

období 11/2013-12/2014 

Škaroupka Jiří   Obhlídalová Miroslava  Račice, zámek 

Martin Maĺar   Doleželová Vladimíra  Račice, obřadní místnost 

Strejcius Jiří   Krajňáková Kateřina   Pístovice, pláž u rybníka 

Novák Jiří   Bébarová Jitka   Račice, zámek 

Valter Kopáček Jiří  Štefánková Markéta   Račice, kostel 

Ševcovic Stanislav  Hortová Radka   Račice, kostel 

Cének Vladimír  Vrbská Martina   Pístovice, mlýn 

Filipi Radek   Skácelová Michaela    Pístovice, mlýn, molo 

Holík Pavel   Návratová Lucie   Račice, ranč U Pytláka 

Bulla Martin   Kalužíková Zuzana   Račice, ranč U Pytláka 

Horáček Milan  Benedová Michaela   Račice, obřadní místnost 

Fábera Petr   Sotolářová Veronika   Pístovice, mlýn, molo 

Brtníček Daniel  Přikrylová Lenka   Račice, obřadní místnost 

 

Zlatá svatba 

Marta a Jiří Kopřivovi Račice, obřadní místnost 
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Zemřelí   

Období 12/2013-12/2014 

Račice 

Hloušková Blažena      

Sýkorová Marie  

Chýšková Věra  rodačka z Račic (roz. Slezáková) 

Šubrtová Bronislava      

Kulíšek Zdeněk       

Helleport Vlastimil  

Opluštilová Dagmar  rodačka z Račic (roz. Střelcová)   

Svoboda Jiří   bývalý občan Račic 

Kubicová Emilie 

Andrlík Milán   rodák z Račic        

 

Pístovice 

Vejmolová Marcela     

Románko Tomáš       

Procházka Zdeněk       

Gottwald Josef  bydlel v Pístovicích 

Hynšt Mojmír   bydlel v Pístovicích na hájence 

Stoklásek Radovan       

Kučera Jiří       

Loučková Kamila  bydlela v Pístovicích 
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Poděkování SDH Račice 

 

Dne 22. 8. 2014 jsme objevili na půdě sršní hnízdo o velikosti fotbalového míče  

se stovkami sršňů. Bylo nebezpečné se k hnízdu přiblížit. Po zvážení nebezpečí jsme zavolali 

na linku 150. Do 10 minut po telefonátu se dostavila skupina sboru dobrovolných hasičů 

z Račic a velmi rychle hnízdo zlikvidovali. 

Touto cestou členům SDH za pomoc děkujeme! 

                        Zapletalovi 
                                                                                                               Račice 218 

 


