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Úvodní slovo starosty 

Vážení spoluobčané, čas nelze zastavit, tak jsme se ani 

nenadáli, a je za námi konec dalšího roku, roku 2020. 

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým šířením nákazy 

koronaviru. Ani naší obci se nákaza způsobená virem Covid19 

nevyhnula. 

První vlna v jarních měsících byla ve znamení šití a distribuci 

ochranných roušek, nákupu a distribuce dezinfekčních prostředků 

pro občany.  Musím poděkovat a vyzvednout činnost místních 

hasičů, kteří z velké části tuto práci prováděli a jejich příkladná 

práce byla výzvou i pro okolní obce. 

Vyhlášením nouzového stavu 12. března 2020 a 5. října 2020 

poznamenalo v mnoha směrech i chod obce, přijetím nouzových 

opatření. I za těchto nouzových opatření  

se podařila řada prací. Po mnoha letech usilovných prací 

 na budově MŠ Račice-Pístovice byly práce završeny provedením 

nové fasády na hlavní budově i na přístavbě. Práci prováděla 

stavební firma Wagner stavební, spol. s r.o., Vyškov, která předala 

dílo v termínu stanoveném Smlouvou o dílo a bez závad. 

Dalším počinem pro naše nejmenší bylo předání do užívání 

dětských hřišť jak v Račicích, tak i v Pístovicích. Zde nám byla 

dodatečně přislíbena dotace. 

Dalším nemalým krokem ke zlepšení života v obci byla celková 

rekonstrukce a posílení veřejného osvětlení. Ze 157 stávajících 

světel v obou částech obce je nově instalováno 223 nových led 

světel, za současného snížení energetické náročnosti. 
Na tuto rekonstrukci získala obec 50 % dotaci, zhruba 1milion 

korun. 

Mě, starostu obce, osobně mrzí, že se doposud nepodařilo získat 

stavební povolení na vybudování chodníku kolem komunikace II. 

třídy s chybějícími přechody pro chodce. 
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Úvodní slovo starosty 

 

 

 

 

 

 

Každý RD ležící u této hlavní komunikace by získal nový moderní 

vstup do domu a vjezd. Některým občanům  

se nelíbí, že chodník bude umístěn z části i na jejich pozemcích, po 

kterých se již nyní chodí. Bohužel jedna  

z podmínek obdržení dotace je hledisko bezpečnosti chodců, 

zabezpečení všech majitelů RD při hlavní komunikaci, aby  

ze svých domů vstoupili na chodník, a ne do vozovky. 

Také se nám v tomto roce podařilo opravit povrch cesty 

k Pístovickému hřbitovu. 

Co se týká společenského života, byla téměř většina kulturně 

společenských akcí z důvodu nákazy koronaviru zrušena.Oslava 

sloučení obcí, zájezd na divadelní představení do Brna, spousta 

pravidelných akcí pro děti, hasičské závody, den dětí apod. 

Zpravodaj za rok 2020 se Vám dostává do rukou až nyní, i to je 

jeden z důsledků nákazy koronaviru.  

Všem občanům, kteří se na chodu obce, jejím vzhledu podíleli 

moc a moc děkuji a společně si popřejme hodně zdraví, 

spokojenosti i úspěchů v roce 2021. 

Lubomír Pospíšil 

Starosta obce 
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Úvodní slovo starosty 
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Krizový štáb 

Krizový štáb obce Račice-Pístovice 

 

Vzhledem k vydaným nařízení Vlády ČR Rada obce Račice-

Pístovice rozhodla o zřízení krizového štábu obce.  

Členové: 

− Starosta – Lubomír Pospíšil 

− Místostarosta – Hana Sotolářová 

− Rada obce – Mgr. Renata Máslová, Bc. Lenka Šimková,  

Mgr. Silvie Vašková  

− Sociální pracovnice obce – paní Jana Kabelková  

− Zásahové jednotky Hasičů – Antonín Hloušek ml., Petr Sotolář 

ml. 

− Zdravotnictví – Alexandra Indrychová, Eva Rozehnalová  

Krizový štáb bude svolán starostou obce v případě nutnosti 

vzhledem k dané situaci. 

 

Činnosti:  

- Zmapování situace – počet seniorů, nutná pomoc. 

- Zajištění ochranných prostředků – roušky, rukavice, dezinfekce  

- Ve spolupráci s JSDH vydán a distribuován občanům 

informační leták. 

- Ve spolupráci s JSDH Račice – šití a distribuce roušek 

občanům. 

- Ve spolupráci s SDH Račice a Pístovice a zastupiteli byla 

vydána a distribuována občanům dezinfekce. 

- Dezinfekce veřejných prostor – autobusové zastávky, vchody do 

obchodů. 
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Knihovna Račice 

K n i h a  

 

„nám prohlubuje naši fantazii  

a provází nás celým našim 

životem. Prostě patří k našemu 

životu.“ 

           

V tomto nastávajícím období je ten nejvhodnější čas, si přečíst 

dobrou knihu. Takových knih  

u nás najdete spoustu a je jen na Vás, kterou si vyberete. Rozšiřte 

řady našich věrných čtenářů. Čtením knih se člověk vzdělává 

 a kde jinde si příjemně odpočinete než v knihovně.                               

Je tu opět podzim a po roce prostřednictvím Zpravodaje obce se 

Vám připomíná knihovna v obci. 

Za rok 2019 navštívilo knihovnu Račice 374 návštěvníků, kteří si 

vypůjčili 1 687 knih. V knižním fondu má 2 396 knih a dále  

ve Výpůjčním fondu od KKD Vyškov cca 150 ks knih, které se 2 až 

3 x během roku doplňují o nové tituly. 

Knihovní fond se rozrostl o 45 nových knih. 33 to je počet 

stávajících čtenářů. 

Těmto čtenářům DĚKUJI za dosavadní přízeň. 

Zvu Vás na návštěvu knihovny – třeba se jen podívat, všichni jste 

vítání. 

Otevřeno máme každý pátek navečer od 16:00 do 18:00 hod.   

 

 

Těším se na Vaši návštěvu v knihovně! 

      

Marie Formánková knihovnice 
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Knihovna Pístovice a víceúčelové hřiště 

 

Letošní rok byl pro naši knihovnu slabší. Bylo to z důvodu 

uzavření kvůli COVIDU-19. Přesto Vám nabízíme 2 354 knih, 135 

kusů máme z výměnného fondu a 20 knih máme nových. Doufáme, 

že jak se knihovna zase otevře, tak se všichni znovu sejdeme a 

nejlépe ve větším počtu. 

Všechny srdečně zve knihovna Pístovice. 

 

 

Eva Jurůjová 

 knihovnice 

 

 

 

 

 

Provoz víceúčelového hřiště byl letos zahájen 8. 4. 2020. 

Zasportovat si přišlo 950 sportovců. Zájem byl o fotbal, nohejbal  

a tenis. Největší účast měli chlapci z Pístovic. Přes zimu si všichni 

odpočneme a příští rok bude návštěvnost určitě lepší. 

 

Jste všichni zváni. 

 

Eva Jurůjová 
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SDH a JSDH Račice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I přes situaci, která v letošním roce ovlivnila veškeré dění, byla 

činnost SDH a JSDH Račice dá se říct, velmi aktivní. 

 V lednu proběhla v prostorách hasičské zbrojnice valná 

hromada sboru. Za účasti hostů hasiči zhodnotili svoji činnost  

za uplynulý rok 2019.   

Uskutečnil se VII. Hasičský ples v sokolovně v Račicích, který 

můžeme hodnotit velmi kladně. Po vyhlášení nouzového stavu, byla 

z důvodů vydaných vládních nařízení činnost utlumena.  

Ale ne na dlouho. V rámci dobrovolnické činnosti členové sboru 

zorganizovali šití a distribuci roušek pro občany obce. Do této akce 

se zapojili i někteří občané, kteří nám dodávali materiál  

na šití, hotové roušky a pomáhali šít. Za to jim patří velký dík.  

Začátkem dubna se ve spolupráci s Obecním úřadem podařilo 

zajistit dezinfekci pro občany z firmy Čepro a.s.… Členové sboru 

 a jednotky pro ni jeli do Šlapanova u Havlíčkova Brodu. 

V Hovoranech byly vyzvednuty lahvičky na dezinfekci, do kterých 

byla následně na zbrojnici stáčena. Další den byla společně  

se zastupiteli obce distribuována občanům až do domu. Po dobu 

nouzového stavu bylo ve zbrojnici zajištěno výdejní místo roušek  

a dezinfekce pro občany obce. V rámci dobrovolnické činnosti bylo 

odpracováno celkem 706 hodin. 

    Po rozvolnění vládních opatření se hasiči zaměřili  

na brigádnickou činnost na úpravě cvičiště pro mladé hasiče. Bylo 

provedeno dokončení oplocení areálu, položena zámková dlažba a 

konečné zatravnění plochy. 

    V září se hasiči podíleli na zajištění pořadatelské činnosti 

tradičního automobilového závodu Rallye Vyškov a 1. ročníku 

Cyklokapra. 
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SDH a JSDH Račice 
 

 

 

 

 

 

     Členové SDH se věnovali údržbě hasičské techniky, starali  

se o úklid prostor hasičské zbrojnice. V průběhu roku jsme provedli 

sběr elektroodpadu a železného šrotu.         
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SDH a JSDH Račice 

 

 

 

 

 

 

Z činnosti jednotky SDH:  

    V současné době jednotku tvoří 16 členů a disponuje technikou 

CAS 32 Tatra 148, dopravním automobilem VW Transportér T5 

v technickém provedení a také využívá dopravní automobil SDH, 

DA-L1Z. Díky poskytnuté finanční podpoře z obce, se postupně daří 

obnovovat osobní ochranné prostředky a dovybavovat potřebným 

materiálem pro zásahy u mimořádných událostí. Odborná příprava 

členů JSDH probíhala v omezené míře.       

    Do listopadu 2020 jednotka zasahovala celkem u 35 událostí. 

Jednalo se o 5 požárů, 3x zahoření komínu v Račicích, požár 

střechy rodinného domu v Lulči a zahoření v kotelně domu 

v Nemojanech. Dále 24 technických pomocí (odstranění stromů 

z vozovky, likvidace nebezpečného hmyzu), 2x záchrana osoby 

s použitím AED, pátrání po osobě u obce Rychtářov, 1 dopravní 

nehoda a 2x planý poplach. Z výše uvedeného výčtu mimořádných 

událostí, patřily k náročnějším zásahům požár střechy rodinného 

domu v Lulči a zásahy při odstraňování stromů při silném větru, 

který naše území zasáhl začátkem roku. 

    V rámci preventivní činnosti členové jednotky a sboru prováděli 

dezinfekci veřejných prostor, fotbalového hřiště, sokolovny a okolí 

rybníka Srdíčko. 

Práce s mládeží: 

V letošním roce kroužek mladých hasičů probíhal pouze  

do března. Z důvodu vydaných vládních nařízení byla činnost 

mladých hasičů pozastavena. Veškeré soutěže a akce pro mládež 

musely být zrušeny.        

 Dorostenci se aktivně podílí na brigádnické činnosti, pomáhají 

s pracemi při údržbě hasičské zbrojnice a techniky. Odpracovali 

spoustu hodin na úpravě hasičského cvičiště. 
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SDH a JSDH Račice 
 

 

 
 

 

Zapojují se do aktivit, které organizuje SDH. Doufáme, že po 

Novém roce se situace zlepší a budeme moci opět zahájit činnost 

s mladými hasiči.  

Sportovní činnost hasičů: 
       V roce 2020 se sportovní sezóna rozběhla až začátkem letních 

prázdnin. Družstva mužů posílili dorostenci a zúčastnila se celkem 

12 soutěží v požárním útoku. Byly to převážně soutěže VC okresu 

Vyškov. Na soutěžích v letošním roce byl vidět velký posun. První 

letošní soutěží byla Dolnoloučská zima, kde družstvo SDH Račice 

obsadilo v základním kole 3. místo a v rozstřelu 1. místo o putovní 

pohár SDH Dolní Loučky. Na soutěži ve Tvarožné se podařilo 

družstvu A obsadit krásné 3. místo s časem 17.78 s. Za zmínku stojí 

noční soutěž Šaratice 4. místo, Tučapy 5. místo, Ivanovice na Hané 

7. místo. Na ostatních soutěžích se umístění pohybovalo do 

desátého místa. 

  Na soutěžích TFA  „Železný hasič“ v roce 2020 reprezentovali 

v kategorii dorost Tomáš Adamík s umístěním na soutěži  

v Čučicích 3. místo a Radim Dvouletý 5. místo. V kategorie žen 

Veronika Zouharová obsadila na TFA Určice 9. místo a na soutěži 

v Lutopecnách 7. místo. V kategorii mužů sbor reprezentoval 

Michal Jakubec, který absolvoval celkem 16 soutěží. TFA Studnice 

3. místo, Určice 4. místo, Čučice 4. místo, Březová 6. místo, Újezd 

6. místo, Jiratice 6. místo. Také absolvoval jednu soutěž na 

Slovensku, a to ve městě Žarnovica, kde obsadil 15. místo.   

   Pořádání hasičského plesu, který by se měl uskutečnit 23. 

ledna 2021 v sokolovně v Račicích je bohužel stále nejisté, 

vzhledem ke stávající situaci.        

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

akcích, jsou zveřejňovány na nástěnce v obci a na internetu. 
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SDH a JSDH Račice 
 

 
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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JSDH Pístovice 

Tak jako všechno ostatní tak i dění v jednotce sboru 

dobrovolných hasičů ovlivnila situace ohledně epidemie coronaviru 

a s tím spojených vládních opatření. Ať už jde  

o přípravu a distribuci dezinfekce občanům, nebo o novou 

elektronickou formu odborné přípravy, která nahradila cyklická 

školení velitelů a strojníků na stanici ve Vyškově. 

Další odlišností proti předchozím létům bylo také množství 

srážek, které nás několikrát zaměstnalo. Nejprve v červnu, kdy se 

vlivem přívalového deště a ucpaného dešťového kanálu zaplavila 

náves a my museli provést odčerpání vodní laguny. V srpnu jsme 

byli vysláni po nočním přívalovém dešti k odčerpání zatopeného 

sklepu a úklidu naplavenin z místních komunikací v obci. A dále 

také v říjnu, kdy dlouhotrvající déšť zvedl hladinu potoka Rakovce, 

který hrozil vylitím. A opět jsme byli odčerpat vodu ze sklepa 

rodinného domu. 

Během letních měsíců jsme likvidovali na žádost občanů 

nebezpečný hmyz v několika rodinných domech.  

Dva výjezdy byly k požárům. V lednu se jednalo o požár komína 

rodinného domu a v srpnu to byl požár sena a trávy.  

Dvakrát byl také jednotce vyhlášen poplach související 

s odstraněním spadených stromů z komunikace. 

Během roku provádíme odbornou přípravu a vlastními silami  

se staráme o výzbroj, výstroj, požární techniku, zbrojnici a její okolí.  
 

Petr Sotolář  

Velitel JSDH Pístovice  
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JSDH Pístovice 
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SDH Pístovice 

V letošním roce se nám nepodařilo uskutečnit všechny 

naplánované akce. Ovlivnil nás tak jako všechny okolo Covid-19. 

    V lednu jsme se setkali s hasiči okrsku Drnovice, v Hospůdce 

Pod Kopcem, kde jsme společně shrnuli naši činnost v předešlém 

roce. Zúčastnili se i hosté z okolních sborů Drnovic, Nemojan, 

Tučap, Lulče a Habrovan.  

Během února jsme zahájili přípravu na tradiční závod v požární 

všestrannosti, ale bohužel tak jako akce hasičů a veřejnosti jsme 

museli závod zrušit. A následné období ovlivnilo veškeré dění  

a plánování a pořádání akcí pro veřejnost. 

Po rozvolnění v červnu jsme se rozhodli,  alespoň zorganizovat 

sběr kovového odpadu, a to v sobotu 13.6. Lidé z obce se o sběru 

dozvěděli předem, ať už přes oficiální komunikační kanály obce 

nebo z letáků. Měli tak dostatek času všechen nepotřebný šrot 

nachystat k vyzvednutí. Počasí nám přálo.  

Před prázdninami, jsme se sešli ještě jednou na brigádě  

u hřiště. V plánu bylo navozit a rozhrnout štěrk do vyklizených 

sklepů pod knihovnou, tak aby se daly využít pro uskladnění 

nějakého vybavení. Podlaha byla vlhká a nedalo se po ní chodit. 

Dále jsme se pustili do obroušení a natírání venkovních dvou 

chatek umístěných u hřiště. Tyto dvě chatky využívá Sbor pro 

uskladnění větších věcí, které se používají na akcích pořádaných 

sborem (závody, dětský den a jiné). Stihli jsme natřít střechy  

a na jedné chatce jsme natřeli i obvodové zdi. Jelikož se nátěr musí 

provádět dvakrát a chatky jsou z vlnitého plechu, natírání je 

zdlouhavé. A proto jsme se dohodli, že se sejdeme ještě jednou,  

a to na podzim. V říjnu jsme provedli současně sběr kovového 

odpadu a brigádu na dokončení nátěru na chatkách. Chatky jsou 

dokončeny a mají stejnou barvu, jako přilehlá budova knihovny.  
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SDH Pístovice 

 

Jestli budete mít cestu k hřišti v Pístovicích, můžete se sami 

přesvědčit, jak se nám to povedlo. 

Bohužel nic dalšího se už zvládnout nedalo, je doba, jaká je.  

Tak alespoň přání do dalších dnů i nového a určitě lepšího roku 

2021.  

Mládež SDH Pístovice  

 Tak jako i jiné kroužky i ten náš byl uzavřen. Jestli se situace 

zlepší a bude zájem dětí, tak se pokusíme, opět kroužek 

rozběhnout. Jedna dobrá zpráva na konec. Podařilo se nám  

z úspor Sboru repasovat požární čerpadlo, které děti používají pro 

požární útok. Už se na to čekalo spoustu let.       
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SDH Pístovice 

 

SDH Pístovice 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí na rok 2021 

- Maškarní ples 

- Josefská zábava 

- Závody v požární všestrannosti (u hřiště) 

- Dětský den (u hřiště) 

- Jaro a podzim – sběr kovového odpadu  

 

Předem děkujeme za podporu a pomoc při zajištění všech akcí 

SDH Pístovice. Průběžně Vás budeme informovat  

o jednotlivých akcích. 

 

Zájemci o činnost ve Sboru, kroužku a jednotce se můžou hlásit 

zde. 

 

Kontakty: 

Starosta: Rozehnal Tomáš tel. 601 314 623 

Velitel jednotky: Sotolář Petr tel. 731 770 746 

Mládež: Svobodová Alena 731 903 892 

Email: sdhpistovice@seznam.cz  

Více informací o činnosti i s fotografiemi naleznete na stránkách 

obce nebo přímo na stránkách SDH:  

http://hasicipistovice.webgarden.cz 

 

Přejeme všem příjemné prožití vánočního svátků a úspěšný rok 

2021. 

 

 

Tým hasičů Pístovice 

 

mailto:sdhpistovice@seznam.cz
http://hasicipistovice.webgarden.cz/
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TJ Sokol Račice 

 
Plány sú na to, aby sa menili.  

Ale našťastie, nie všetky. A preto, nádherným adventným 

koncertom tradične očakávaným na sklonku roku 2019, sme  

sa v sokolovni vniesli do času slávnostného, pokojného  

a prajného. Hudobníkom tlieskala plná sála. Všetci sme už 

potrebovali ten kúsok hudobnej hrejivej radosti a srdečnosti, ktorú 

nám každý rok CKK Band, Vzdušné zámky a študenti JAMU svojim 

koncertom a stretnutím prinášajú. Veľká galérka ponúkla predajnú 

výstavku, chodba na poschodí sa premenila na tvorivú dielničku pre 

najmenších, aj hospoda otvorila dvere k posedeniu. 

Pred úplným vianočným spomalením sa, privítal v sokolovni 

všetky deti Mikuláš s anjelom a neposlušnými čertami. Našťastie 

deti boli najdobrejšie po celý rok. Všetci mladí, aj tí ktorí sa mladí 

stále cítia – a veru je nás dosť, si užili vianočnú párty. Predvianočná 

nálada sa prezliekla do svietiacich svetrov, hrajúcich kravát, sobích 

rohov, santovských čiapok … 

Nohejbalisti si počas sviatkov zmerali sily na turnaji v telocvični 

a v posledný deň roku namiesto špuntu od šampusu letela 

vzduchom na ihrisku futbalová lopta. Mínus vo vzduchu najmladším 

športovcom vôbec neprekážal, ba naopak, silvestrovský futbálek 

bol tou pravou športovou oslavou Silvestra, aby sme zistili, aké 

dobré je po takom premrznutí teplo domova. 

Do nového roku sme sa vo februári pretancovali futbalovým 

plesom s valentínským nádychom. Dámy boli privítané sladkou 

drobnosťou v tvare srdca a srdečná záležitosť to naozaj bola. 

Akoby sme tušili že dvere sokolovni sa už čoskoro zatvoria  

na dlhý a neurčitý čas, parkety dostali zabrať pod tanečníkmi až do 

samého rána. Plesanie stihli aj deti a vo veselých kostýmoch  
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TJ Sokol Račice 

 

tancovali a súťažili, zabávali sa a smiali. Po maškarnom plese ostali 

už dvere do sokolovni zatvorené. 

Než sme skočili do letných prázdnin, mali sme tu poctu na valnej 

hromade popriať srdečným a úprimným potleskom pánovi 

Vladimírovi Jurůjovi, dlhoročnému a zároveň najstaršiemu členovi 

Sokola Račice, ku krásnym 95-tim narodeninám. 

 Život sokolský sa presunul z budovy von, na ihrisko. Koniec 

sezóny, ktorá nestihla ani začať,  oslávili futbalisti priateľským 

posedením hráčov s fanúšikmi. Deti vyzvali rodičov k zápasu  

a nielen ich značná presila, ale aj nadobudnuté skúsenosti, dali 

rodičom zabrať. Deti a mládež vyhrali na plnej čiare pod taktovkou 

píšťalky nášho prísneho talianskeho rozhodcu. Kartami  

na rodičoch naozaj nešetril. 

Už počas prázdnin mladí futbalisti začali znova trénovať. Svojho 

tímového ducha utužili aj na trojdňovom sústredení,  

na ktorom si dali tréneri naozaj záležať. Pár chlapcov dostalo 

príležitosť zúčastniť sa futbalového týždňového kempu,  

aby vybrúsili techniku, poznali silu tímovej práce a získali nové 

podnety v športe.  

V septembri sa dvere všetkým športovcom na chvíľu otvorili  

za pravidelnej dezinfekcie budovy dobrovoľnými hasičmi Račic, 

ihrisko bolo znova dejiskom tréningov a zápasov. Telocvičňa ožila 

za skákania pingpongových loptičiek, za zvuku svištiacich 

florbaliek, gymnastických preskokov, hudby pri kondičnom cvičení 

či kriku detičiek pri našom generačnom cvičení s najmenšími 

sokolíkmi. Aspoň na chvíľu sme sa privítali, pozdravili, naladili  

na spoločnú športovú vlnu, posilnili pohybom imunitu a pozitívne 

myslenie. 
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TJ Sokol Račice  

 

 

 

 

 

 

Sokol prináša po celý rok možnosť pohybu a stretávania  

sa všetkým, bez rozdielu. Je to veľký dar pre život v malej dedine 

ako je tá naša. Športovanie za minimálny poplatok, žiadne 

permanentky, žiadne platby dopredu, telocvičňa za rohom, cvičenie 

a stretávanie sa rovnako naladených často  

aj spriaznených duší, kde vek absolútne nehrá rolu. Akcie  

za symbolické či dobrovoľné vstupné, kde najväčšou pridanou 

hodnotou je priateľská atmosféra, čas si povykladať, zasmiať  

sa spolu s kamarátmi, známymi, neďalekými susedmi. Miesto kde 

každá koruna, ktorú tu necháte, je vrátená službou, ktorú 

dobrovoľne a nezištne poskytuje Sokol Račice našim občanom. 

Plán - neplán, tento rok je v znamení improvizácie, 

poprehadzovania priorít, v nadšení z okamihu, nápadu, príležitosti, 

ktoré prichádzajú neplánovane aj v čase-nečase. 

 

V zdraví a do skorého videnia! 

  

Za TJ SOKOL Račice, Edita Klásková 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

TJ Sokol Račice      
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Oddíl kopané TJ Sokol 

Milí sportovní přátelé, 

rádi bychom se s Vámi podělili, co se událo v uplynulém roce  

v našem fotbalovém klubu TJ Sokol Račice. 

Jako všechny odvětví, tak i to fotbalové, bylo výrazně ovlivněno 

koronavirovou situací a kompletní jarní část byla zrušena. Děti 

musely trénovat v domácích podmínkách, pod dohledem rodičů, za 

což bychom jim chtěli poděkovat. 

Po uvolnění vládních opatření jsme se opět vrhli do tréninku před 

podzimní části a vše jsme zakončili čtyřdenním soustředěním 

v areálu fotbalového klubu, kde jsme trénovali několikrát denně, 

děti si užily spoustu legrace a vytvořily partu, kterou by nám mohl 

leckdo závidět. 

Pro podzimní část jsme přihlásili tři mládežnická družstva a dvě 

družstva dospělých. Mládežnická družstva si nevedla vůbec špatně 

a po dvou letech působení se stávají více než vyrovnaným 

soupeřem pro všechna okresní družstva, což ukazují dosažené 

výsledky. Pozitivním ohlasem pro naši práci, je příchod nových 

zájemců i z širšího okolí a účast našich hráčů na okresním 

fotbalovém kempu. 

A teď malé okénko do mužské kategorie. Naše ,,A“ mužstvo 

mělo skvělý start do fotbalové podzimu, poté se nám však přestalo 

zejména střelecky dařit, což se projevilo na negativních výsledcích. 

Novinkou je založení ,,B“ mužstva, které je složené z račických 

fotbalových legend a rodičů našich mládežnických nadějí, což 

dokazuje, že jsme víc než fotbalový klub. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, trenérům, 

lidem, kteří se podílí na chodu klubu, fanouškům, rodičům, 

sponzorům a obecnímu úřadu Račice–Pístovice a popřát vše 

nejlepší do nového roku 2021 a hlavně pevné zdraví v této nelehké 

době. 
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Oddíl kopané TJ Sokol 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za fotbalový oddíl TJ Sokol Račice Petr Tamáš 
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Rybářský spolek „Srdíčko“ 
 

Rok 2020 byl pro Rybářský spolek Srdíčko významný tím,  

že právě před deseti lety zahájil činnost rybářský spolek Srdíčko.  

Veškeré aktivity spolku byly započaty podepsáním „Smlouvy  

o zápůjčce rybníka Srdíčko“, mezi zástupci obce – jako vlastníka 

rybníka a členy zakládajícího sdružení – nyní spolku Srdíčko. 

Pro členy spolku to znamená povinnost, starat se o vodu, 

provádět údržbu rybníka a prostoru kolem něj tak, aby byl naplněn 

stanovený účel a poslání rybníčku Srdíčko.  

To představuje různorodé činnosti, mezi kterými převládá sečení 

trávy, úklid a údržba hráze a jeho přilehlého okolí. Za tuto činnost 

může rybářský spolek vysazovat, chovat a lovit ryby. Smlouva 

obsahuje i ustanovení, že rybník slouží k rekreaci občanů a vodní 

nádrž pro račické hasiče, což spolek plně respektuje. S činností 

spolku jsou občané seznamováni vždy koncem roku ve Zpravodaji 

obce. 

Z důvodu výskytu nemoci Covid – 19 v letošním roce,  musel 

výbor spolku přijmout opatření, které vedly ke zrušení akcí 

schválených na výroční schůzi spolku. Obzvlášť nás mrzí zrušení 

rybářských závodů pro děti, jako součást oslav Dne dětí. I tato 

opatření ovšem nic nezměnila na tom, že členové spolku prováděli 

v jarním období vyhrabávání spadlého listí, vyřezávání náletových 

dřevin, kontrolu a čištění přítoku a odtoku vody  

z rybníka. V letním období bylo prováděno sečení trávy, kontrola  

a údržba okolí rybníka včetně obnovy nátěrů. Ke zvýšení kvality 

vody bylo provedeno zavápnění vodní plochy a při vstupu  

od silnice byl umístěn kontejner na psí exkrementy. 

Za starostlivost a obětavou práci ve prospěch rybníčku je třeba 

poděkovat správci rybníka panu Konečnému a všem členům, kteří 

se podíleli na práci a všech aktivitách spojených s rybníčkem 
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Rybářský spolek „Srdíčko“ 

 

 

 

 

 

 

Srdíčko. Závěrem je třeba poděkovat členům SDH Račice  

za pravidelné provádění dezinfekce přístřešku a laviček okolo 

rybníka. Výbor spolku děkuje vedení OÚ Račice–Pístovice 

za podporu naší činnosti.                                                                                             

Rybářský spolek Srdíčko 
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Martinské hody 
 

Vzniklá situace nám nedovolila zorganizovat naše Martinské 

hody a po mnoha letech se tedy letošní hody nekonaly. Doufejme, 

že příští rok nastanou pro nás všechny lepší časy  

a budeme moci se sejít nejenom při stavění máje, ale také při 

průvodu vesnicí a následné večerní zábavě, na které si společně 

zazpíváme, zatancujeme a na které určitě uslyšíme "A čí sú 

hody??? No naše!". 

Přejeme všem hodně zdraví a dobrou náladu pro překonání 

tohoto období. 

Za Pístovickou chasu rychtář Michal Doležel 
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Babské hody 
 

16. Babské hody Pístovice 
12. září 2020 

Termín pro Babské hody trochu zvláštní ale stejně tak byl zvláštní 

celý rok 2020, který ovlivnil vir COVID19. Původní termín byl 

v květnu, ale od poloviny března byly všechny akce postupně 

zrušeny až do konce června. Náhradní termín byl velmi nejistý, 

všechny akce se postupně rušily a opatření se měnily každý týden, 

proto do poslední chvíle nebylo vůbec jasné, jestli nějaké hody 

budou. Nakonec byly zakázané akce uvnitř budovy  

a nebylo tedy možné uspořádat taneční zábavu. Rozhodli jsme  

se pro řešení, průvod vesnicí s kapelou a venkovním posezením. 

To bylo možné uskutečnit. Po vesnici se také prodaly všechny lístky 

do tomboly a večer byly ceny vydány výhercům. 

Hody byly zahájeny ve 12 hodin předáním práva zastupitelem 

obce panem Josefem Rumpíkem a tanečním sólem na návsi obce. 

Následovalo vystoupení malých stárek, které s nimi nacvičila Lenka 

Rozehnalová. Na návsi bylo zajištěno bohaté občerstvení, které 

zajistila hospůdka Pod kopcem. Průvod prošel celou vesnicí, 

příjemným zpestřením bylo přání manželům Kubicovým ke zlaté 

svatbě i s obřadem. Krátké zastavení s přáním a kytičkou také naší 

nejstarší občance paní Kolářové.  

Po projití vesnice byl průvod na návsi ukončen tzv. Půlnočním 

překvapením. Taneční vystoupení bylo zakončeno kankánem. 

Během průvodu vesnicí rozdávají nejmenší stárkové krásně 

zdobené perníčky ty starší dobré víno a dobrou náladu. Velké 

poděkovaní patří i všem, kteří se podíleli  

na občerstvení všech zúčastněných během průvodu vesnicí. 

Kapela Podboranka pod vedením kapelníka pana Radka Veselého 

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

a občerstvení letos skončila a odjela.  
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Babské hody 
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Babské hody 
 

 

 

 

 

 

 

Večerní posezení začalo kolem 20 hodiny na zahrádce hospody 

Pod kopcem. Počasí nám přálo tak se tančilo při reprodukované 

hudbě až do půlnoci. Za to bychom chtěli velice poděkovat panu 

hospodskému a celému personálu, kteří nám vytvořili krásnou  

a velice příjemnou atmosféru. 

Letošní Babské hody byly velmi zvláštní, proto patří největší 

poděkování všem, kteří věřili, zúčastnily se a podílely se na jejich 

přípravě. Poděkovaní patří všem zúčastněným ženám, dívkám, 

slečnám a také našim sklepníkům. Naše poděkování patří také  

p. Radku Novákovi za krásné fotky a videa. Tímto bychom chtěli 

také poděkovat OÚ RačicePístovice za finanční podporu  

a poskytnutí krásného sponzorského daru. Dále bychom chtěli 

poděkovat všem ostatním sponzorům, kteří přispěli do bohaté 

tomboly. To že se tato akce nakonec vydařila jsme velmi rádi, 

protože v tomto roce byly v podstatě všechny akce zrušeny. 

Rádi bychom v této krásné tradici pokračovali a doufáme, 

 že se nám podaří uskutečnit 17. Babské hody v roce 2021.    
 

 

Babské hody 
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Zprávy z naší školky 
 

Rok 2020 v mateřské škole byl v mnohém jiný, než jsme byli 

zvyklí. Stejně jako všechny ostatní ovlivnila program a provoz 

školky epidemiologická situace související se šířením koronaviru. 

Již od poloviny března byl provoz z preventivních důvodů uzavřen 

a obnoven až na konci května. Po znovuotevření jsme dokončili 

školní rok za dodržování zvýšených hygienických opatření  

a s menším počtem dětí. Neuskutečnily se žádné hromadné akce 

ani výlety. Přesto jsme si pobyt ve školce po dlouhé odmlce užívali 

během her a zajímavých činností ve třídách, na školní zahradě  

i na vycházkách do okolí. 

V červnu jsme se pasováním rozloučili s 12 předškoláky. 

Od ledna probíhaly práce na opravě fasády školy, které byly 

dokončeny během letních prázdnin. Děkujeme zřizovateli – Obci 

RačicePístovice za to, že dlouhodobě věnuje mateřské škole 

pozornost a během posledních let se nám díky dobré spolupráci 

podařilo výrazně zlepšit podmínky pro děti a připravit pro ně 

příjemné prostředí. 

Během letních prázdnin byly také obnoveny podlahy v šatnách a 

na schodišti. V následujícím roce nás čeká vybudování školní 

zahrady v přírodním stylu, máme zpracovaný projekt a získali jsme 

dotace Ministerstva životního prostředí. 

V září 2020 nastoupilo do školky 46 dětí a postupně přichází další 

až do naplnění kapacity. 

I letos jsme zapojeni v projektech Lokomoce, Svět nekončí 

za vrátky, cvičíme se zvířátky, které se zaměřují na pohybové 

aktivity, pravidelné cvičení a zdravé pohybové návyky.  V rámci 

projektu MŠMT a EU Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání pracuje i letos v mateřské škole školní asistent  

a rodiče měli možnost zúčastnit se zajímavých setkání s paní 
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Zprávy z naší školky 
 

logopedkou a učitelkami ZŠ Purkyňova, Vyškov. 

S přicházejícím podzimem se začala vracet také protiepidemická 

opatření a omezení ve společnosti. Mateřské školy zůstaly v 

neomezeném provozu, a tak se ani nám, stejně jako mnohým 

dalším,  nevyhnula karanténní opatření a školka musela být v říjnu 

na sedm dní uzavřena z důvodu výskytu onemocnění covid19. 

Dále dodržujeme preventivní opatření a některé akce musíme 

vynechat nebo omezit, ale to nám nebrání, abychom se ve školce 

každý den rádi potkávali, hráli si a učili se, prožili krásný a o něco 

klidnější adventní čas. 

Přejeme vám i nám v novém roce hodně 

 

Š těstí 

K amarádů 

O ptimismu 

L ásky 

K lidu 

A hlavně zdraví 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Lenka Šimková, 
ředitelka MŠ  
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Zprávy z naší školky 
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Kulturní a sociální komise 
 

Kulturní a sociální komise pilně pracovala i tento rok. I když jsme 

museli upravovat a měnit termíny a podmínky návštěv jubilantů, 

Vítání občánků a nemohla se konat oslava 60. výročí sloučení 

obce, ani plánované divadelní představení. Jako by se náš život 

zastavil a omezil v mnoha směrech. I přes tato omezení se nám 

podařilo navrhnout nové pohledy obce, uspořádat další ročník 

Fotosoutěže a vytvořit kalendář. 

Snad v roce 2021 se nám podaří uskutečnit více kulturních aktivit.  
Dovolte nám, abychom Vám do roku 2021 popřály hodně zdraví, 

štěstí a pohody. 

Silvie Vašková 

Předsedkyně KSK 

 

 

 

 

 

 

Nejstarší občan obce pan Vladimír Jurůj, Račice 
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Návštěvy jubilantů 

 

„K lidskosti patří i vzpomínání, stejně jako ohled na ty, kdo přijdou 

po nás. Být bez vzpomínek, znamená nepotřebovat budoucnost“. 

Dorothy Sölle 
 

Vzpomínání je společná nit všech setkání s jubilanty. A někdy je 

to opravdu šichta. Třeba když potkáte souseda jubilantky, který vás 

jako rodilý a historií kovaný Brňák zkouší z životopisu 

fenomenálního moravského vědce Johanna Gregora Mendela.  

To pak vzpomínáte, jako o život a říkáte si, jak je možné, že tomu 

osmdesátníkovi paměť, na rozdíl od té vaší, bravurně slouží. 

Naštěstí nám všem zacpala ústa paní jubilantka, a to vlastnoručně 

upečeným, lahodným, zákuskem.  

Nepřestává mě překvapovat, kolik si toho naši jubilanti pamatují. 

Na kolik lidí si dokážou vzpomenout, jak si pamatují krajinu i dědinu, 

ve které prožili svůj život a jak stále platí, že lidé se s věkem nemění. 

Byla jsem dojatá z životního příběhu jubilantky, která je nejen 

milující babičkou svých vnuků, ale také milující babičkou, tenkrát 

cizího malého chlapce, který si ji prostě adoptoval. I letos došlo na 

bylinky a já jsem se opět marně snažila, všechno si zapamatovat a 

tvářit se, že přesně vím, kde, která bylinka roste a k čemu se 

používá. 

Na jaře i na podzim nás dohnala vlna opatření proti covidu, takže 

jsme musely některé schůzky odložit a popřát později, než bychom 

si přály, přesto se nám podařilo s většinou jubilantů setkat osobně, 

pogratulovat, poklábosit, předat dary a za to jsme moc rády. 
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Všem jubilantům a jejich rodinám moc děkujeme a těšíme  

se na další setkání v roce 2021. 

 
V roce 2020 jsme ve spolupráci s vedením obce navštívily  

15 jubilantů a všem tímto děkujeme za vřelé přijetí. 

 
 

 Lada Bastlová 

Členka Kulturní a sociální komise 
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Kulturní a sociální komise 

 

Fotosoutěž 

Pro rok 2020 byl vyhlášen Kulturní a sociální komisí obce  

2. ročník amatérské fotosoutěže s názvem Obec Račice-Pístovice 

OBJEKTIVEM. 

Na základě získaných zkušeností z prvního ročníku došlo  

k úpravě a ustálení pravidel,  hlavní změnou pak bylo, že kromě 

fotografií přírody a zvířat lidé mohli zasílat i fotografie z konaných 

sportovních a kulturních akcí v tomto roce. 

Téma tedy mohlo zahrnovat krajinu, život v obci a také kladné 

 i negativní postřehy z našeho okolí. 

Bohužel situace související s COVID  19 do obce příliš kultury  

a společenských setkání nepřinesla, takže příspěvků na toto téma 

přišlo minimum. 

Soutěžící zasílali převážně fotografie s krásnou přírodou, která 

naši obec obklopuje. 

Soutěž probíhala od 20. 1. do 10. 11. 2020 a každý občan mohl 

zaslat max. 4 fotografie, na šířku. Soutěžilo se ve dvou věkových 

kategoriích: Dospělí a Junioři. 

Do soutěže v kategorii Dospělí se přihlásilo celkem  

17 soutěžících s 56 fotografiemi, některé fotografie však bohužel 

nesplňovaly podmínky soutěže, byly příliš malé, případně nebyly 

pořízeny v roce 2020 a tak se nám nakonec snížil počet účastníků 

na 16 a celkový počet fotografii na 47. 

V kategorii Junioři bylo celkem 8 soutěžících s 25 fotkami  

a po kontrole náležitostí zbylo 7 soutěžících s 22 

fotografiemi.  Velmi často se totiž stalo, že fotografie k nám 

dorazila v nízkém rozlišení proto, že doputovala z fotoaparátu  

do počítače přes např. messenger nebo facebook, který fotografii 
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pro soutěžní účely znehodnotil. 

Tímto bych chtěla všem, co se do fotosoutěže zapojili, moc 

poděkovat za jejich příspěvky i trpělivost všech, u kterých jsem 

zjistila, že fotky nesplňují zadání, a společně jsme se v časovém 

presu mezi koncem soutěže a vyhlášením snažili najít řešení, 

případně náhradní fotografie.  Parametry, které musí fotografie 

splňovat, jsou pro nás důležité z důvodu následného použití 

fotografií (např. do obecního kalendáře). V případném příštím 

ročníku budou fotografie vyhodnocovány z hlediska splnění 

náležitostí ihned po jejich obdržení, průběžně po celou dobu 

konání soutěže, protože jsme si vědomi, že systém, který jsme 

zavedli letos nebyl efektivní. 

Soutěž vyhodnotila 5-ti členná komise složená ze zastupitelů 

obce a profesionální fotografky. 

V kategorii Dospělí gratulujeme vítězům: 1. místo Michal Daneš 

(Pístovice) 2. místo Michal Daneš 3. místo Jana Kubicová 

(Račice). 

V kategorii Junioři gratulujeme vítězům: 1. místo Nela Slováčková 

(Račice), 2. místo Anna Štěpánová (Račice) a 3. místo Dominika 

Březovská (Račice). 

Cenu od odborníka, kterým byl pro letošní ročník pan fotograf 

Jiří Foltýn z Vyškova, kterému tímto velmi děkujeme, získává 

vítězný snímek pana Daneše a v kategorii Junior fotografie  

od Nely Slováčkové. 

 

Děkuji tímto komisi hodnotitelů a hlavně všem, co jste se  

do fotosoutěže zapojili. 
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Kategorie Dospělí 

1. místo a cena odborníka Michal Daneš, Pístovice 

 
2. místo Michal Daneš, Pístovice 
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3. místo Jana Kubicová, Račice 

 
 

Kategorie Děti 

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

 
3. místo Dominika Březovská, Račice 
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Cena odborníka: Nela Slováčková, Račice 

 

 

V soutěži budeme pokračovat i v příštím roce, již 3. ročníkem. 

Nadšeně uvítáme stávající i nové účastníky. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo těsně před 

Vánocemi. 

Děkujeme za přízeň a dobré světlo všem! 

 

 

 

Helena Šilerová 

Členka Kulturní a sociální komise 
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Běh Pístovickou riviérou  
 

Uf a máme to za sebou! Na sobotu 3. října 2020 vyšel náš  

59. ročník tohoto běhu.  

Do poslední chvíle jsme netušili, zda nám současná situace 

„akci“ nezarazí. 

Vyšlo to! Přálo nám i počasí, což přilákalo přes 250 závodníků, 

a to od těch nejmenších benjamínků až po ty dříve narozené. 

Závod by se ovšem neobešel bez štědrých sponzorů, mezi které 

patří i vaše obec Račice–Pístovice. Za to náš velký dík. 

Děkujeme i za možnost uspořádat tento lesní běh ve vašem 

areálu u rybníka a pohodovou spolupráci se zástupci vaší obce. 

Letos si poprvé každý závodník odnášel pamětní medaili. Tuto 

tradici bychom rádi zachovali. A proto chcete-li si přijít zaběhat  

do přírody, poměřit síly s ostatními, odnést si pamětní medaili 

anebo jen povzbudit závodníky, zapište si do svého kalendáře na 

příští rok datum 2. 10. 2021! Nalákat by vás mohly i naše stránky 

www.behpistovickourivierou.cz s množstvím informací  

a fotodokumentace z posledních ročníků běhu. 

Rádi se tu s vámi potkáme, pořadatelé z Lyžařského klubu 

Vyškov, z. s. 

 

http://www.behpistovickourivierou.cz/
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Pístovický cyklokapr – 1. ročník závodu tří rybníků 

Myšlenka uspořádat závod se zrodila tak trochu shodou náhod. 

To si tady v okolí jezdí parta amatérských cyklistů  

na společné vyjížďky a letos se k nim přidal i Vladimír Krejčí 

(ředitel závodu). Při jedné vyjížďce řekl: „Hoši, já vám udělám 

závod“. Tehdy nikdo z nás netušil, že to bude závod, o kterém  

se bude dlouho mluvit a bude mít takový úspěch.  

Přípravy probíhaly už od ledna a organizační tým doplnili 

z Pístovic: Renata Máslová, Petr Sotolář a Jakub Nociar. Trať byla 

vymyšlena po stránce technické tak, aby ji zvládli amatérští 

cyklisté. Plánovaný termín na červen byl kvůli covidu změněn  

na 13. září 2020. 

Víkend plný akcí  rallye, babské hody a v neděli závody,  

to obec dlouho nezažila. V neděli brzy ráno se začali sjíždět první 

cyklisté a probíhala akreditace v zázemí Hospůdky u Kolóška. 

Každý závodník měl v rámci startovného zajištěno občerstvení na 

trati, oběd, čip. Start hlavního závodu horských kol byl hromadný 

a peloton tvořilo 291 závodníků. Kategorie muži do 50 byla 

nejpočetnější, odstartovalo v ní 194 závodníků a na startovní 

listině nechyběla známá jména bikerů z okolí. V kategorii 50+ 

odstartovalo 37 závodníků. V kategorii ženy do 50 let odstartovalo 

54 závodnic a v kategorii 50+ šest žen.  

Trasa vedla závodníky přes Račice, Rakoveckým 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 vítěz. 

Výsledný čas Luďka Usnula 0:56:51.4, překvapil  

i pořadatele.  
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Vítěz v závěrečném spurtu porazil bratry Švehlovi (Přemysl Švehla  

0:56:51.5, Švehla Antonín 0:56:51.9) a potvrdil roli favorita závodu. 

V kategorii 50+ zvítězil Pavel Balák v čase 0:58:54.8. V ženách do 

50 zvítězila Hana Krejčí s časem 1:09:10.0  

a v kategorii 50+ Dagmar Zouharová 1:23:33.3  

Kromě hlavního závodu odstartoval i závod elektrokol, kterého 

se zúčastnilo 13 mužů a 11 žen. Průběžně probíhal závod jízdy 

zručnosti, poznávání 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 pořádně „mákli“,  

ale dle úsměvu si závod užili. Nejen, že vyšlo počasí, ale hlavně  

se všichni vrátili ve zdraví do cíle. 

Vyhlášení vítězů, krásné medaile, žluté dresy, originální batohy, 

ruční vylovení kapra, bohatá tombola, krásná atmosféra – bylo 

toho hodně. 

Kdybych měla vyjmenovat všechny, kteří nám pomáhali, závod 

podpořili, sponzory, nestačila by mi A3 a určitě bych na někoho 

zapomněla, takže DĚKUJI VÁM VŠEM! Pomohli jste nám udělat 

krásnou sportovní akci.  

Osobní poděkování za nás tři (Renata, Petr a Kuba) patří řediteli 

závodu: Laďo velké DÍKY! 

Příští rok na startu 🚴 

 

Mgr. Renata Máslová 
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Tříkrálová sbírka 

Na úplném začátku letošního roku, ještě ve vánoční atmosféře, 

obešli jako v celé republice i naši obec koledníci Tříkrálové sbírky 

pořádané Charitou ČR. Tato sbírka probíhá v České republice již 

od roku 2000. Podle staré lidové tradice obcházejí koledníci dům 

od domu v převlecích za krále, přejí vše dobré do nového roku a 

nabízejí lidem možnost přispět  

do zapečetěné kasičky. Takto získané prostředky jsou pak použity 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s 

dětmi v tísni apod. Desetina výnosu sbírky  

je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

Pístovice obcházejí skupinky koledníků od roku 2016. 

V letošním roce dokázali obětaví rodiče s dětmi obejít během 

víkendu 11. a 12. ledna nejen Pístovice, ale i Račice. Setkali se 

s vřelým přijetím, a kromě známé písničky nabízeli lidem 

upomínku s logem Tříkrálové sbírky. Kdo měl zájem, tomu dveře 

označili známou značkou s letopočtem (K + M + B + 2020). 

K velkému překvapení se na obecním úřadě při sčítání sbírky 

došlo k částce neuvěřitelných 32 191, Kč. Velké Pán Bůh zaplať 

všem dárcům, dobrovolníkům a malým koledníkům, kteří  

se do sbírky zapojili a bez nichž by sbírka nebyla možná.  
Výsledky Tříkrálové sbírky po letech 

 Částka [Kč] 

2016 Pístovice 7.063,- 

2017 Pístovice 10.502,- 

2018 Pístovice 13.211,- 

2019 Pístovice 14.787,- 

2020 Račice - Pístovice 32.191,- 

Adolf Jílek 
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Loděnice Kon-Tiki 

 

Když jsme v průběhu zimy začali plánovat budování loděnice 

vodních skautů u Pístovického rybníka, těžko jsme mohli tušit,  

jak se vše zkomplikuje. Ale popořadě.  

Po získání části pozemku v Pístovicích do dlouhodobého 

pronájmu pro potřeby vodních skautů, jsme zde strávili spoustu 

času vymýšlením, kde, co a jak bude. V plánu je vybudovat zde 

skautské vodácké centrum, které zabezpečí vodácké aktivity pro 

skauty i veřejnost na rybníce, ale především místo, kde se všichni 

rádi setkáme a prožijeme spoustu krásných chvil. Práce samotné 

začaly s ustupující zimou. Před začátkem vegetačního období 

jsme s ohledem na další plány vykáceli některé porosty  

a započali terénní úpravy. S těmi nám pomohla technika, protože 

objemy zeminy by byly nad naše síly. Vše jsme se snažili provádět 

maximálně šetrně, ale současně tak, aby nám pozemek co nejvíce 

sloužil.  

Věříme, že i přes prvotní fázi hrubých úprav, bude výsledek  

v harmonii s okolní přírodou a v duchu skautských myšlenek. 

První „stavbou“ na pozemku se stal stojan pro lodě. Pokud 

půjde vše dobře dál, rádi bychom na jaře 2021 měli postavený 

spodní sklad lodí a začali plánovat stavbu horního skladu lodí  

s malou klubovnou.  

Za pomoc děkujeme všem, kteří přiložili své ruce k dílu, vedení 

města Vyškova a zejména panu Táborskému a místostarostovi 

Kachlíkovi, kteří nám vždy vyšli vstříc, paní Lence Vágnerové  

za precizní zpracování projektové dokumentace a zajištění 

povolení stavby, vedení obce Račice Pístovice a Danu Brtníčkovi, 

který nám ochotně propůjčil místo na uskladnění lodí, bez kterého 

bychom letošní rok na vodě trávili jen hodně omezeně. 

Ludvík Krchňavý 
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Vánoční strom Račice 2019 
 

 

 

 

I v roce 2019 se uskutečnilo tradiční sousedské vánoční setkání 

u příležitosti rozsvícení Račického vánočního stromu.  Sešli jsme 

se již počtvrté, tentokrát datum připadlo na sobotu 7.12.2019. 

Přípravy jako každým rokem začaly již v červenci, výrobou 

dárků pro děti, tentokrát jsme vytvořili přes 70 hliněných andělíčků 

se skleněnou glazurou. Koncept dárků ovlivnil úpravu grafické 

podoby našeho maskota, anděla Andělína, který nás provázel již 

minulým ročníkem a který tak dostal novou, finální tvář. 

Od října jsme také začali nacvičovat zpívání koled, každý týden 

v prostorách obecního úřadu, který akci zaštítil. V průběhu 

listopadu proběhly finální organizační přípravy, které měla na 

starosti zejména naše hlavní pořadatelka, paní Alice Franková. 

Předpověď počasí na sobotu byla všelijaká. Začínali jsme 

v 15:30 za mírného mrholení, vánoční stezkou anděla Andělína, 

aby ji děti stihly oběhnout ještě za světla. Stezku se 6. vánočními 

zastaveními s tématickými úkoly (chytání kapra, pletení 

vánočky...) obešlo 52 dětí, na konci stezky je čekala sladká 

odměna a již zmíněná figurka andělíčka. Děkujeme tímto všem 

dobrovolníkům, kteří pomáhali na stanovištích. Pomalu přestalo 

mrholit a dál už nám počasí naštěstí přálo. 

Po prvním pásmu koled jsme společně slavnostně rozsvítili 

vánoční strom a pokračovali ve zpívání i v sousedském povídání.  

Součástí letošního setkání bylo i vyhlášení dětské části prvního 

ročníku fotografické soutěže. 

Naše vánoční setkávání je o sdílení, takže jako vždy jsme díky 

dobrovolným příspěvkům do kasičky a příspěvkům obecního 

úřadu zajistili horké nápoje pro děti i dospělé, nicméně koncept  
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dalšího občerstvení jsme i tentokrát nechali, a i do budoucna 

chceme nechat na lidech, aby každý přinesl něco dobrého, 

ochutnal od souseda, vyměnil si recept, odnesl zpátky pochvaly  

a prázdné krabičky. Je báječné, že se naši sousedé, bez ohledu 

na věk, skvěle zapojili a opět byly stoly plné vánočních  

i nevánočních dobrot.  

Při přípravě celé akce se snažíme dbát na minimalizaci vzniklého 

odpadu. Kromě hrníčků, které nám zapůjčila mateřská škola, jsme 

přidali do koloběhu ručně malované zálohované hrnky, dále 

vyzýváme sousedy, aby si na akci přinesli také vlastní hrníčky,  

a i občerstvení bylo přineseno na vlastních tácech, které si pak 

majitelé prázdné odnášeli domů. V připraveném odpadkovém koši 

jsme tak po konci setkání měli pouze několik papírových ubrousků, 

což považujeme v tomto ohledu za úspěch.  

Děkujeme všem za hojnou účast, sdílení a příjemnou adventní 

atmosféru. V porovnání s často komerčními vánočními trhy, jsou 

naše vánoční rozsvícení (Račické i Pístovické) komorním   

a velmi blízkým zážitkem, který napomáhá k pěstování přátelských 

vztahů a vzájemnému poznávání se mezi našimi spoluobčany. 

Přeji nám všem, aby první jubilejní, 5. ročník v roce 2020 nic 

nepřekazilo.   

 

Za Vánoční Račickou Amatérskou Hudbu  

Jana Slováčková 
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Vánoční strom Račice 2019 
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Vánoční strom Pístovice 2019 

 
 

 

 

Predvianočná zastávka. Už piatym rokom, keď prichádza  skorá 

tma a za oknami ostane už len chlad, zapípa messenger na 

dolnom konci, na hornom konci, aj na návsi, starousadlíkom, 

novousadlíkom, aby zvolal náš malý vianočný tím s blížiacim  

sa časom adventným. 

Niekto prichádza včas, niekto neskôr, niekto dobehuje  

na poslednú chvíľu, pár priateľov to istí na telefóne. 

Navrhujeme niečo tradičné,  pridávame niečo nové, niečo dobré aj 

niečo čo poteší. Úlohy sú rozdelené, väčšina už prijala  

tie každoročné za svoje. 

 Do rozsvietenia stromu chýba už len pár týždňov, dní… V malej 

nepravidelnosti  messenger stále pípa, dolaďujeme, nakupujeme, 

dávame vedieť letáčikom. Z rozhlasu znejú koledy, postupne sa 

pred zotmením schádzame na návsi.  Víta nás strom, chystá sa 

plátno na tradičné premietanie, zastávka  

na tvorenie ozdôb so štipkou osobného odkazu, žhaví sa gril, nové 

pístovické hrnčeky cinkajú, z kohútikov začína tiecť nápoj aby 

zahrial. 

Dávame tomu priestor, voľný priebeh, improvizujeme spolu 

s vami.  Každý kto prišiel dotvára kúsok atmosféry. Je to náš 

spoločný komorný večer, kedy sme si  všetci o kúsok bližšie, nielen 

fyzicky. Ocenili sa autori krásnych fotografií okolia, zaspievali sme 

si spolu, avšak hlavná úloha je ešte len  pred nami. Zhostil sa jej 

Toník  za všetky deti, ktoré obkrúžili strom. Statočne ho vyzval 

k rozsvieteniu,  deti  sa pridali  a vianočný strom sa naozaj  

rozsvietil  a svietil nám každý večer až do Troch kráľov. 

Svietila aj zastávka, aby každý kto odchádzal vedel, kam  

sa má zase vrátiť.  
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Vánoční strom Pístovice 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastné návraty, radostné stretnutia a zdravie všetkým. 

 

Za pístovický vianočný tím Edita Klásková 
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Osobnosti obce 

 

 

 

 

 

Jsou lidé, kteří žijí v naší obci a my ani netušíme co dokázali. 

Kdo z Vás ví, že tady máme mistra ČSSR v silničních 

motocyklech? A to ne jednoho, ale hned 2 z roku 1984 ve třídách 

80 a 125 ccm.  

Prvním je pan Jan Dobiáš, řečený Dobson, který oslavil  

v červenci krásných kulatých 70. Je 

skromný, pracovitý a úsměv, 

kterým vás vítá, když ho potkáte, 

ho neopouští. Potřebujete něco 

opravit nebo s něčím poradit, vždy 

Vám dokáže pomoci. 

 

 

Druhým je pan Miloš Sedlák neboli „Milošek“, říkali mu tak 

doma, ale i lidé na závodech mu jinak neřeknou. Je virtuosem 

malých kubatur 50, 80 a 125 ccm. 

Oba si splnili svůj sen, i když cesta k němu nebyla vůbec lehká, 

museli plno věcí obětovat. Potýkali se s překážkami  

i zraněními, ale zvládli to, a úsměv je stále neopouští. 

 Silvie Vašková 
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Zpátky do historie 

 

 

 

 

 
 

Karel Gryc, přímý účastník vylodění spojenců v Normandii 

V letošním roce jsme si připomenuli 75. výročí ukončení druhé 

světové války. Jedním z vojáků, který se jí na straně spojenců 

účastnil, byl také račický rodák Karel Gryc. 

Narodil se 29. ledna 1903 v Račicích v rodině chalupníka  

a tkalce Antonína Gryce a jeho manželky Marie, rozené Slané. 

Pocházel ze šesti dětí. Základní školu absolvoval v Račicích, poté 

se vyučil v Brně v restauraci U tří kohoutů číšníkem. V roce 1926 

odjel do Hamburku, kde pracoval několik měsíců jako potápěč při 

opravách mol, aby získal peníze potřebné na cestu do Ameriky. 

Odjel tam v roce 1928 jako topič zaoceánského parníku. Vylodil se 

v Brazílii, kde našel zaměstnání jako číšník  

v Rio de Janeiru. Po vypuknutí 2. světové války se přihlásil jako 

dobrovolník na čs. vyslanectví v Rio de Janeiru do řad naší 

zahraniční armády. Z Brazílie byl odeslán v dubnu 1942 přes 

africkou Sieru Leone do Anglie, kde byl počátkem června začleněn 

do řad naší zahraniční armády. Po absolvování nejnutnějšího 

vojenského výcviku byl přidělen v hodnosti četaře ke štábní rotě 1. 

československé samostatné brigády v Anglii. 

Dne 6. června 1944 vysadilo přes tisíc námořních lodí a 4 200 

výsadkových plavidel podporovaných 1 450 děly válečných lodí  

a 200 protiletadlovými děly na pěti písečných plážích Normandie 

mezi řekami Orne a Vire ve dvou sledech 12 pěších divizí,  

1 tankovou divizi, 4 tankové brigády a 1 brigádu speciálních 

ženijních tanků. Symbolem celé operace se stala pláž Omaha. Po 

těžkých a vysilujících bojích se operace Overlord zdařila  

a jednotky spojenců začaly úspěšně postupovat do evropského 

vnitrozemí. 

Karel Gryc se přímých bojových střetů s nepřítelem účastnil jako  
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Zpátky do historie 

 

 

 

 

 

 

řidič štábní roty kolových vozidel. Po demobilizování se vrátil zpět 

do Račic, kde žil poté až do konce svého života. Zemřel 20. října 

1976 ve věku 73 let. Posledním místem jeho odpočinku se stal 

tichý račický hřbitůvek. 

 

 

 

PhDr. Dagmar Stryjová, 

Členka zastupitelstva obce  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Hřbitov amerických vojáků v Colleville-sur-mer v Normandii  
(foto D. Stryjová) 
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Výběr z matriky 

 
 

Narozené děti a přivítali jsme od 12/ 2019 do konce 12/ 2020 

 

RAČICE 

 

Ryšánek Vojtěch 

Burešová Bára 

Murár Max 

Vágner Tomáš 

Kovář Jakub 

Šiler Sebastián 

Vašková Emílie 

Sýs Alexandr 

 

PÍSTOVICE 

 

Hybš František 

Hučíková Natálie 

Gottvaldová Natálie 

Klimčík Kryštof 
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Výběr z matriky 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SŇATKY 

uzavřené před matričním úřadem Račice-Pístovice v roce 2020 

 
Machala Tibor Vonderková Gabriela Račice, kostel 

 Zvěstování Panny Marie  

Kachlík Zdeněk Taláková Lucie Račice, obřadní místnost 

Toman Josef Hájková Veronika Račice, obřadní místnost 

Pořízek Martin Gottvaldová Jana Račice, zámecká zahrada 

Doležal Jiří Kolářová Petra Račice, zámek 

 

Obyvatelstvo: 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 

 

Račice   720     

Pístovice   510    

Celkem    1 230  
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Výběr z matriky 

 

 

 

 

 

Zemřelí od prosince 2019 do konce prosince 2020 

 

RAČICE 

Křetinská Ludmila 

Patočka Ladislav 

Střelec Jiří 

Bencová Marie 

Tykal Petr 

Šebela Leonar

PÍSTOVICE  

Kremlička Rostislav 

Sivolobov Jan 

Sotolářová Marie 

Neubauer Rudolf 

Sotolář Vlastimil 

Kratochvílová Věra 

Bezděk Jan 

 

 

 

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 

 



64 
 

 
 

 

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Otevřen bude od pondělí 4. 1. 2021   8:00 – 12:00 hod. 

       13:00 – 17:00 hod. 

 

POPLATKY ZA TDO A PSY NA ROK 2021 BUDOU VYBÍRÁNY 

OD 6. 1. 2021.  

Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020. 

TDO 550,- Kč/ osoba/ objekt 

PES 100,- Kč 

 
Za obsah příspěvků odpovídají autoři článků. 

Fotografie dodali autoři článků. 

Foto titulní strana, závěrečná strana: 

Michal Daneš, Eva Opluštilová, Eva Vágnerová, Anna Štěpánová, 

Dominika Březovská, Bořivoj Březovský nejml., Michal Strejt,  

Jiří Černý, PhDr. Dagmar Stryjová, Silvie Vašková 

 

Grafické zpracování: Mgr. Bc. Silvie Vašková



65 
 

 

Vydává: 

Obecní úřad Račice – Pístovice, Račice 72 

683 05 Račice – Pístovice 

Tel: 517 443 786 

podatelna@racice-pistovice.cz 

www.racice-pistovice.cz 

grafické zpracování: KSK 

 

mailto:podatelna@racice-pistovice.cz
http://www.racice-pistovice.cz/

