
  
 
  
 
 

 
 
 

 

Obecní úřad  přeje všem občanům příjemně 

prožitou dovolenou a všem školákům a

krásné, slunné prázdniny k

do další práce i do dalšího studia.

 
 
 

Zastupitelstvo obce 
 
Dne 27. června 2013 se konalo 13. zasedání
projednáno a schváleno 
 

- Celoroční hospodaření obce a Záv
s celoročním hospodařením -

 

-  Rozpočtové opatření č. 2/2013 
 

-  Cenu za stočné ve výši 11 Kč
 

- Smlouva o dílo mezi Obcí Pust
a Sdružením realizace ČOV Pust
infraestructuras inženýring, s.r.o. na akci 

 

- Realizace Smlouvy o dílo mezi Obcí Pust
Odrou, na akci „Rekonstrukce a rozší
v termínu do 1. 9. 2013 

 

- Realizace Smlouvy o dílo mezi obcí Pust
Maiwaelderem a firmou Swietelsky stavební s.r.o na akci 
Pustějov" - bude realizováno v období letních prázdnin

 

- Kupní smlouva na pořízení 
Pustějov, a firmou Auto SAS s.r.o. 

 

- Přijetí dotace z rozpočtu MSK z
„Projektovou dokumentaci pro projekt 

 

 
 
 
 

    Obec Pustějov

 
 

 

Obecní úřad  přeje všem občanům příjemně 

prožitou dovolenou a všem školákům a studentům 

krásné, slunné prázdniny k načerpání nových sil 

další práce i do dalšího studia.  

konalo 13. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, kde bylo mimo jiné 

ření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2012 a souhlasí    
- bez výhrad. 

č. 2/2013  

ve výši 11 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2013

Smlouva o dílo mezi Obcí Pustějov, zastoupenou starostou ing. Tomášem Maiwaelderem 
ČOV Pustějov, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení Aqualia 

as inženýring, s.r.o. na akci „Kanalizace a ČOV v obci Pustě

Realizace Smlouvy o dílo mezi Obcí Pustějov a firmou UNISTAD, spol. s
Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Pust

Realizace Smlouvy o dílo mezi obcí Pustějov, zastoupenou starostou ing. Tomášem 
Maiwaelderem a firmou Swietelsky stavební s.r.o na akci „Oprava komunikace v

bude realizováno v období letních prázdnin 

řízení čistícího vozu, podpořeného 90% dotací s SFŽP, mezi obcí  
jov, a firmou Auto SAS s.r.o.  

čtu MSK z programu na podporu přípravy projektové dokumentace na 
„Projektovou dokumentaci pro projekt Zateplení ZŠ Pustějov“. 

Obec Pustějov 
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Základní škola a školní družina 
 

U P O Z O R N Ě N Í 
Sděluji tímto, že z důvodu výstavby nového víceúčelového hřiště bude celý objekt kolem 
budovy školy včetně dětského hřiště pro veřejnost uzavřen, a to počínaje dnešním 
dnem až do 1. září 2013. 
 
Pustějov 18. 6. 2013                                                                     RNDr. Zdeněk Bartošek                                                                               

ředitel školy 
 
 

Informace ze ZŠ a MŠ Pustějov 
 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás na začátku hlavních prázdnin seznámil s některými informacemi 
o činnosti pustějovské školy. 
 V závěru tohoto školního roku se uskutečnila již druhá celoplošná generální zkouška 
ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Testování se v tomto roce zúčastnilo 
asi 75 000 žáků pátých ročníků. Test z českého jazyka i matematiky trval 45 minut, z anglického 
jazyka 60 minut. Myslím si, že všech šest našich žáků pátého ročníku v této zkoušce uspělo. 
Testování probíhalo online a vyžadovalo od žáků naprosté soustředění a určitě i velkou 
psychickou zátěž, neboť všichni chtěli uspět co nejlépe. To se jim podařilo. Mohu konstatovat, že 
celkové výsledky z českého jazyka a matematiky, kterých žáci dosáhli, odpovídaly 
celorepublikovému průměru . V anglickém jazyce byly výsledky nadprůměrné.  
 
 V novém školním roce 2013/2014 nastoupí do 1. ročníku základní školy 14 žáků. Do 
druhého ročníku 7 žáků, do třetího 13 žáků, do čtvrtého 6 žáků a do pátého 3 žáci. Celkem bude 
v základní škole 43 žáků. Do mateřské školy je k 1. 9. 2013 zapsáno celkem 34 dětí. 
 
 Jsem rád, že na tomto místě mohu vyjádřit své hluboké přesvědčení, že v uplynulém 
školním roce 2012/2013 se nám práce s dětmi dařila a můžeme být právem hrdi, kam jsme naše 
děti posunuli. Základní školu jsme dovybavili interaktivními tabulemi, které nám umožnily 
zkvalitnit úroveň výchovně-vzdělávací práce. V rámci školy jsme uspořádali bezpočet akcí, které 
dětem zpříjemnily školní docházku. Za zmínku stojí možnost využívání nového dětského hřiště, 
které bylo žáky vnímáno velmi pozitivně. Uvědomíme-li si, že v září tohoto roku otevřeme navíc 
i víceúčelové hřiště, které budou moci navštěvovat nejen děti z našeho zařízení, ale i veřejnost, 
budou naše podmínky pro výuku ještě lepší. 
 
 Vážení spoluobčané, 
jsem rád, že i letos opustili naši základní školu žáci pátého ročníku, které jsme svým působením 
příkladně připravili pro další studium na druhém stupni základní školy. O tom, že se nám práce 
dlouhodobě daří, svědčí i výsledky našich bývalých žáků, kteří nám přinesli ukázat svá 
vysvědčení. Stejně tak je příjemné uznání rodičů a prarodičů za naši práci. To nás vždy potěší 
a přidá energii a elán do další práce. Je to však pro nás také velmi zavazující. 
 
 
Pustějov 30. 6. 2013                                                         RNDr. Zdeněk Bartošek, ředitel školy 
 
 

 
 
 



 
Autokemp Budišov nad Budišovkou se také v letošním roce stal cílem třídenního družinového 
výletu. Na nádraží do Suchdolu děti doprovodili rodiče a prarodiče a mohli jsme vyrazit. Cesta 
vlakem utekla rychle a byli jsme na místě. Cestu vlakem si vyzkoušela také paní vychovatelka 
Jana Paulasová, která se v září vrací po mateřské dovolené. Chatky byly rozděleny dle přání dětí 
a mohla začít zábava. Jediným mráčkem bylo počasí – pršelo a pršelo a pršelo. V pátek si děti 
zahráli hru, kterou přichystaly žačky 6. ročníku Pavla Šelongová a Nikol Horáková, které jely 
s námi. V sobotu jsme navštívili Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovku. Městské muzeum 
je umístěno v historické budově, blízko kamenného mostu přes Budišovku. Na starobylém 
kamenném mostě stojí socha Jana Nepomuckého. V muzeu je umístěna expozice, která popisuje 
historii těžby břidlice a její zpracování. Expozice je doplněna o geologický vývoj Země. Těžba 
jílových břidlic se v této oblasti datuje od konce 14. století. Břidlice je používána jako krytinový, 
dlažební a obkladový materiál. Na expozici muzea navazuje naučná stezka, která prochází 

nejzajímavějšími místy břidlicové 
těžby. Je zde také interaktivní televize, 
kde můžete vidět dokumenty o historii 
města a virtuálně navštívit břidlicový 
důl. Odpoledne jsme kreslili mandaly a 
hráli pexesiádu, vítězem byl Patrik 
Morávek. V neděli konečně vykouklo 
sluníčko, stihli jsme pár soutěží 
družstev a hurá domů. Na nádraží už na 
děti čekali nedočkaví rodiče. A děti, ty 
se určitě těší na příští rok. Chtěli 
bychom poděkovat panu Pavlu 
Šelongovi, který se postaral o odvezení 
a přivezení zavazadel.  

 
Mgr. Miluše Klementová 

 
 

 
Myslivecké sdružení Racek pro nás také v letošním roce připravilo na své chatě „Mysliveckou 
stezku“. Zúčastnili se všichni žáci školy a také nejstarší děti ze školy mateřské. Po nástupu 
letošní stezku zahájil předseda MS p. Libor Sedlák a s organizací nás seznámil myslivecký 

hospodář p. Ladislav Raffai. Pro družstva 
dětí, která byla rozdělena do tří kategorií, 
byly připraveny úkoly vědomostní, které se 
týkaly přírody, a také ty, které se týkaly 
zručnosti – střelba z luku a ze vzduchovky. 
Po soutěži bylo pro všechny děti připraveno 
pohoštění. Spočítaly se body a mohli jsme 
přistoupit k vyhodnocení. Pro všechny 
zúčastněné byly připraveny ceny a medaile a 
pro ty nejlepší krásné ceny a diplomy. Už se 
všichni moc těšíme na další ročník. 

 
Mgr. Miluše Klementová 



 
V letošním roce jsme se s dětmi vydali na nejvyšší horu 
Jeseníků Praděd. Ráno jsme za slunečného počasí vyjeli 
s dobrou náladou od školy. Po příjezdu na Ovčárnu jsme 
vydatně posvačili a vyrazili na vrchol Pradědu, který jsme měli 
před sebou. Těšili jsme se na krásný pohled do okolí 
z rozhledny, ale počasí to vidělo jinak. Čím více jsme se blížili 
k vrcholu tím byla mlha větší. Vrcholek se nám ztratil úplně a 
viditelnost byla minimální. Náladu nám to nepokazilo, ve výšce 
1492 metrů jsme se občerstvili, nabrali síly a vyrazili na 
zpáteční cestu. Dojeli jsme do lázeňského města Karlova 
Studánka a počasí se konečně umoudřilo. Prohlédli jsme si 
město, nakoupili drobnosti a nakonec se děti proběhly a 
zasportovaly na místním hřišti. K večeru jsme vyrazili směrem 
k domovu. Měli jsme ještě jednu neplánovanou zastávku, 
pokazil se nám autobus, ale moc šikovný pan řidič ji velice 
brzy opravil a „hurá“ domů. I přes nepřízeň počasí se výlet 
opravdu podařil a dětem se líbil. 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žáci mateřských, základních i speciálních škol se jako každý rok i letos zúčastnili literární a 
výtvarné soutěže v rámci projektu „Svět slova VI“. Pro letošní rok dostali pro svou tvorbu téma 
„Dveře jazykům otevřené aneb proč se učit cizí jazyky“ , toto téma mohou žáci škol zpracovat 
pomocí kresby anebo písemné formy. 
Cílem projektu Svět slova je podpora četby a návrat ke knihám, především u dětí a mládeže. 
Důležitým cílem je také rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dramatické tvorbě, formou 
aktivní literární, výtvarné práce a veřejné četby. Rozvíjet tradici vycházející z odkazu 
významného pedagoga a filozofa J. A. Komenského. 
Tohoto projektu se také v letošním školním roce zúčastnili žáci naší školy.  Tuto soutěž 
vyhlašuje MKC Fulnek, p.o. ve spolupráci s Comenius Fulnek, o.s. Jako partneři se na tomto 
ročníku podíleli – město Fulnek, Muzeum Novojičínska a Nadační fond Kousek po kousku.  
Výtvarné části se zúčastnili všichni žáci naší školy a literární části žáci 4. a 5. ročníku. Naše 
účast byla úspěšná. Ve výtvarné soutěži se umístil na 2. místě Tomáš Popp (2. ročník) a cenu 
poroty dostala Natálie Kocmichová (2. ročník). V literární části se na 2. místě umístil Vojt ěch 
Martinásek (5. ročník). 
Všichni ocenění se zúčastnili slavnostního vyhodnocení společně se svými rodiči, které se 
uskutečnilo 16. května v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Přítomny byly i paní učitelky, které 
s dětmi práce připravily. Odpoledne uváděl vedoucí MKC Fulnek, p.o. Mgr. Petr Moc. Ve 
výtvarné části porota vybírala z 203 prací a v části literární z 98 prací. Slavnostní předávání cen 
doplnila svým vystoupením hudební skupina z Pustějova – „Nevím“. 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 



 
Již druhým rokem pro nás připravilo SPV sportovní dopoledne, kterého se zúčastnili také žáci 
a žákyně Základní školy Hladké Životice. Počasí nám přálo a vydali jsme se na fotbalové hřiště. 
Žáci 1. a 2. ročníku soutěžili ve dvojicích v PETANQUE. Našim dětem se opravdu dařilo – 
1. místo vybojovali Matyáš Holba a Karolína Flaksová a na 3. místě se umístili Tomáš 
Vincek a Erik Vaníček. 3., 4. a 5. ročník měl soutěž kolektivní – BRANNBALL. Zúčastnila se 
tři družstva, po jednom z každé školy a to třetí bylo smíšené. Družstvo z naší školy se umístilo 
na 2. místě a na 3. místě se umístilo družstvo smíšené. Všechny děti dostaly za snahu 
a vynikající sportovní výkony zmrzlinový pohár. Chtěli bychom poděkovat pí L. Tisovské, Mgr. 
Š. Hoňkové, p. L. Dreslerovi, p. P. Tisovskému st. a p. P. Tisovskému ml. za zorganizování 
a provedení této super akce.  

         Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 

 
Přiblížil se konec školního roku a s ním přišlo rozloučení žáků 5. ročníku se spolužáky, učiteli, 
vlastně s celou školou. Na poslední zvonění byly pozvány také děti MŠ spolu se svými 
učitelkami. Žáci 5. ročníku si připravili pod vedením paní vychovatelky Šárky kouzelnou 
pohádku „O Zlatovlásce“. Veršovaná pohádka doplněná písničkami se známé filmové pohádky 
byla nádherná. Připravené kulisy, dekorace a hlavně nastudování. Děti předvedly vskutku 
„profesionální výkon“, který byl odměněn bouřlivým potleskem. Pak se rozloučili se svými 
pedagogy napsáním a přečtením vlastního příběhu. Na školní družinku budou vzpomínat při 
usínání. Paní vychovatelka Šárka jim na památku ušila polštáře s mapou světa. Jako vzpomínku 
na školu a učitele si odnesli hrníčky s fotkou třídy.  
Součástí posledního zvonění bylo také vyhodnocení sběru víček od PEL láhví. Celkem jsme 
nasbírali 130 kg a naše škola se umísila na 6. místě. Paní učitelka Kremzerová vyhodnotila ty 
nejlepší. Dostali krásné knihy, které zakoupilo SRPDŠ. 
Mateřská škola –  1. místo Andrea Dreslerová 
        2. místo Tomáš Tomeček 
        3. místo Matěj Černý 
Základní škola –  1. místo Bára Macháčková 
       2. místo Vojtěch Martinásek 
       3. místo Tomáš Kolenčík 
Všichni, kteří víčka sbírali, dostali malou sladkost. 
Paní vychovatelka Šárka odměnila také všechny děti, které se svými rodiči sbíraly papír. 
Součástí slavnostního dopoledne bylo také vyhodnocení a odměnění družstev, která celý rok 
v družince plnila různé úkoly a zúčastňovala se soutěží.   
Pořadí: 1. místo – Smajlíci 
  2. místo – Hvězdičky 
  3. místo - Frajeři 
S žáky 5. ročníku se rozloučili také jejich pedagogové. Popřáli jim hodně štěstí a úspěchů 
v dalších letech. Pan ředitel dodal, že odchází opravdu šikovné děti. 
Teď už nás čeká pouze slavnostní den s předáním závěrečného vysvědčení a pak prázdniny.  

 
Mgr. Miluše Klementová 



 
Stalo se již tradicí, že na konci školního 
roku žáci z 1. ročníku jsou pozváni do 
místní knihovny, aby složili čtenářské 
zkoušky a prokázali, že si pohádkovou 
knížku už mohou přečíst sami. Byli  jsem 
rádi, že se tato akce opět letos uskutečnila. 
24. června  2013 se podařilo všem sedmi 
prňáčkům zdárně předvést čtenářské 
dovednosti, za které byli pasováni na 
čtenáře. Všichni obdrželi průkazku 
čtenáře a za svůj výkon získali pamětní 
list, knížku a nechyběla ani sladká 
odměna. 
Chtěla bych za sebe i za žáky poděkovat 
paní Šelongové za přípravu této akce, 
která se nám všem velmi líbila. 
 

     
 Mgr. Ladislava Kremzerová 

         učitelka ZŠ Pustějov 

 
 
 
 
 
 
 
  
Ve středu 26. 6. 2013  žáci  5. ročníku navštívili  ZŠ 
Studénka, Butovická ul.,  která se pro ně stane 
pokračováním v dalším vzdělávání. 
Budoucí  spolužáci z Butovické měli pro naše žáky 
připravené zajímavé úkoly z oblasti přírodovědy, 
anglického a českého jazyka, výtvarné výchovy 
a vlastivědy. Žáci si mohli prohlédnout celou školu, 
seznámili se svými novými kamarády, představili 
se vyučujícím a paní ředitelce.  
Všem se příjemně strávené dopoledne v „nové“ škole 
ohromně líbilo, byli  překvapeni milým a vlídným 
přijetím, jak ze strany vedení školy, tak i  vrstevníků, 
což byl hlavní záměr, proč jsme takovou akci 
uskutečnili. 
My jim přejeme, aby se do budoucí školy těšili a byli 
v ní spokojeni. 
 

         
Mgr. Ladislava Kremzerová 

                  učitelka ZŠ Pustějov 



Mateřská škola 
 
Bubenický workshop a hra na africké djembe v m ěsíci kv ětnu 
 
V mateřské škole jsme pro děti zorganizovaly tuto akci, aby měly aktivní zážitek z hudby. Pod 
vedením lektora pana Pavla Nowaka (www.soro.cz) si děti zahrály na bubny a bubínky, kterých 
bylo víc než dost. Děti se dozvěděly a zažily co je to rytmus a jak funguje v rytmických hrách, 
vyprávění o Africe a o djembe, řízenou koordinaci pravé a levé ruky a tím také práci 
s mozkovými hemisférami, spolupráci ve skupině, pocit sdílení a naslouchání, které během 75 
minut plynulo za zvuků bubnů, pokřiků afrických kmenů, signálního bubnu a tance v náčelnické 
masce. 
O hodinu později získaly podobné zážitky s pedagogem Pavlem, který byl mimo jiné již 
několikrát v Africe a studoval u domorodců hru na djembe, také děti ze školní družiny. Zvuky 
bubnů zněly školou a doufám, že si je děti užily s prožitkem mimořádnosti, kterou mají nejen ve 
svých rukách, ale i v srdcích. 
 

        

                                                                                                    Učitelky MŠ 

 
 
Polodenní výlet MŠ 
 
Návštěva Vagonářského muzea ve Studénce byla naše první dopolední zastávka.  Prohlédli jsme 
si s dětmi nejrůznější exponáty, včetně zmenšených kopií vagónů a lokomotiv.  Zhlédli jsme 
funkční rozměrnou dráhu se dvěma okruhy kolejiště s nejmenšími  podrobnostmi  zachycenými 
vlakovými soupravami i železničními dráhami. 
 Další cíl naší cesty směřoval do Ostravy. 
V centru města vedle areálu Výstaviště Černá louka jsme nalezli úplně jiný svět – minisvět. 
Miniuni je především venkovní areál se 34 modely významných světových staveb jako je např.  
Eiffelova věž,  7 starodávných divů světa, šikmá věž v Pise, lanovka na Ještěd a jiné. Celý areál 
křižují železniční tratě a mininástupiště. Každoročně se v areálu koná spousta naučných 
a zajímavých programů pro děti a rodiče. 
Druhá trasa našeho poznání vedla do Pohádkového sklepa strašidel, tam jsme se trošku i báli. 
Stálá expozice, zejména pro malé i velké děti, která přiblíží pohádkový svět. Ve strašidelném 
sklepě se nachází 5 strašidelných komnat - Pavoučí místnost, Peklo, Pirátský ostrov, Síň plná 



skřítků a strašidel a Pohádková říše. Setkali jsme se i se zazděnou princeznou a ocitli se v břiše 
draka. Prohlídková trasa je zpestřená pohádkovými zvuky strašidel.  
Poslední zastávkou bylo Mořské akvárium. 
Toto království mořských živočichů je nejstarší soukromo, veřejně přístupnou sbírkou svého 
druhu u nás. Ale není pravda, že jsou zde jen ryby a mořští živočichové. Nacházejí se zde 
rozmanité druhy opic, např. Tamarín pinčí, Kosman bělovousý. Mořské akvárium je držitelem 
osvědčení k chovu zvlášť nebezpečných zvířat. Cílem mořského akvária je přiblížit fascinující 
podmořský svět dětem. Ty si z výletu mohly odnést  mnoho cenný zážitků a poznatků. Děkujeme 
také maminkám, které se výletu zúčastnily.  

                                                                             Učitelky MŠ 
 
 

K svátku dětem jsme přáli pohádkou… 
 
Maňáskové divadlo Šternberk k nám zavítalo s pohádkou „ O veliké řepě, Proč si s prasátkem 
nikdo nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk „. (www.manaskovedivadlo.cz) Pohádky znají děti ve všech 
možných podobách a zpracováních, přesto byly soustředěné, zaujaté, pozorné a bavily se. Žádná 
kouzla…Výše jmenovaná scéna je na vysoké umělecké a estetické úrovni, včetně roztomilých 
maňásků, kulis a celého divadélka, také zvukových efektů. 
Představení dětem uhradilo SRPDŠ ze svých finančních prostředků a jménem dětí jim děkujeme. 
Zážitky a pocity děti ztvárnily v tématické kresbě Z pohádky do pohádky. 
 

                                                                                                             Učitelky MŠ 
 
 
Sdružení rodičů 
 
Poděkování 
 
Jménem rodičů děkujeme paní učitelce Mgr. Yvetě Šimečkové za její profesionální práci ve 
školství. Za práci, kterou s dětmi, vykonávala v naší mateřské školce dlouhých 35 let.  
Děkujeme jak my "už velcí", u kterých jako malých začínala, tak děkujeme i za naše děti, které 
se do naší školky vždy těšily a chodily rády. 
Přejeme Vám hodně úspěchů v další profesní činnosti a také v životě. 

Za rodiče výbor SRPDŠ 
 
 

 
T. J. Sokol 
 
Fajné pustějovské děvuchy se daly na divadlo 
 
U příležitosti dne pro maminky děvčata ukázala své dovednosti v mini-muzikálu "Sněhurka a 
sedm trpaslíků". vytvořily si samy kulisy, daly dohromady kostýmy, nastudovaly několik roli a 
využily také své taneční schopnosti. Vzhledem k tomu, že se způsob pojetí i provedení líbilo, 
motivuje to děvčata k další práci přípravě a nácviku nového představení . Děvčata se také 
podílela na realizaci programu na kácení máje na fotbalovém hřišti . S pohádkou  se chystáme 
vystoupit i jinde. Děkuji děvčatům za kus dobře odvedené práce a věřím, že aktivnímu využití 
volného času zůstanou věrné. Pokud by měl někdo zájem posílit naše řady, tak budeme jen rády. 
Budou vítané bývalé členky i noví nadšenci.  

Květuše Kniezková 
 



 

 
 
Poděkování 
 
Děkujeme za krásně strávené nedělní odpoledne u příležitosti Dne matek. Všem tatínkům a jejich 
synům za vystoupení a taky paní Květce Kniezkové  a děvčatům z FPD za nacvičení divadelního 
představení. Dále všem, kteří se na ostatních vystoupeních podíleli a v neposlední řadě také 
kulturnímu výboru za skvělou organizaci. 

Maminky 
 

 
Národní házená 
 
Turnaj k 40. výročí vzniku oddílu národní házené v Pustějově ( 1973 - 2013) 
 
Turnaje generací se v sobotu 8.6.2013 účastnily celkem 4 družstva mužů všech věkových 
kategorií. 
Představilo se celkem 42 hráčů od teenagerů až po hráče tesně předdůchodového věku 
zařazených v družstvech s názvy : Gardy, A je to, Dci ČP 2002 a Žáci ČP 2006. 
Za krásného slunečného počasí, bez jediného drobného zranění hráčů, přítomných 100 diváků 
shlédlo 
tyto výsledky utkání a konečnou tabulku turnaje. 
 
Gardy - A je to              3 : 1                    1. Gardy        4 body skóre 10 : 10 (nejlepší střelec L.   
                                                                                                                           Richter 4) 
Dci 2002 - Žáci 2006    4 : 3                    2. A je to       3 body           13 : 11 (J. Sikora 8) 
Gardy - Dci 2002          6 : 5                    3. Dci 2002   3 body           14 : 14 (R. Šimeček 5) 
A je to - Žáci 2006        7 : 3                   4. Žáci 2006  2 body           10 . 12 ( J. Ševčík 4)  



Gardy - Žáci 2006         1 : 4 
Dci 2002 - A je to          5 . 5     
V rámci turnaje se bylo sehráno vzpomínkové utkání žen, ve kterém nastoupily na tři desítky 
hráček, 
které v minulých letech úspěšně reprezentovaly TJ Pustějov a naši obec v soutěžích národní 
házené 
 

 
 
4 x nej : 
- řadami oddílu prošlo za uplynulých 40 let na 390 hráčů, hráček, trenérů a funkcionářů 
- divácký rekord : při pořadatelství televizního utkání mužů Morava - Čechy v roce 1983 
   přítomno 1560 diváků 
- v roce 1996, 1997 zisk mistrovského titulu v kategorii žen 
- název naší obce je díky oddílu znám sportovní veřejnosti v celé ČR  
                                                                                                                 

Výbor oddílu NH Pustějov 

 
TJ  Pustějov odbor Sportu pro všechny 

 
29. dubna proběhly závody v atletice pro děti a mládež v areálu sokolovny, za účasti ČK. 
Výsledky soutěže: 
 
 Nejmladší  účastníci: Popp Aleš 2009 
                                     Minaříková Patricie 2008 
 
Ml.žáci 2006-2007:   1. Vincek Tomáš   1.Dreslerová Andrea 
                                  2. Holba Matyáš  2.Pravdová Elen 
             3. Černoch Ondřej 
 
Ml.žáci II.2004-2005:1.Brňák Marek  1.Tomšů Nela 
   2.Popp Tomáš   2.Kocmichová Natálie 
   3.Šelong Ondřej  2.Macháčková Bára 
       2.Martinásková Eva 
                                       3.Cobanovič Maja 
 



St.žáci I.2002-2003:  1.Černoch Pavel  1.Šabacká Denisa 
    2.Malý Patrik 
    3.Morávek Patrik 
St.žáci II.2000-2001: 1.Vincek Martin  1.Šelongová Pavla 
   2.David Josef   2.Zindlerová Eva 
       3.Horáková Nikol 
 
8. května se uskutečnila Medvědí stezka v okolí fotbalového hřiště, ZEMSPOLu a myslivecké 
chaty. Závodilo nejen 34 dětí, ale i většina rodičů, kteří měli co dělat, aby udrželi tempo s dětmi. 
Celou úžasnou atmosféru jsme zdokumentovali a bude uveřejněna ve fotogalerií obecních 
stránek.      
 
Okresní kolo volejbalu RC Nový Jičín se uskutečnilo v Bíloveci 25.5.2013 
Družstvo žen ve složení – Tisovská, Kratochvílová, Dluhošová, Zuzaníková, Lazaridisová a 
Jedličková  
se umístilo po vzájemných utkáních takto: 

1. ASPV  Nový Jičín 
2. ASPV  Rybí 
3. ASPV  Pustějov 
4. ASPV  Mořkov 
5. TJ        Kunín 
6. ASPV  Bílovec 

 
Na 21. června jsme připravili Sportovní den s SPV ve spolupráci se ZŠ z Pustějova a  Hladkých 
Životic. Soutěžili žáci 1.-2.ročníku v petangu, 3.-5.ročníku v brännballu. Opět se nám osvědčila 
spolupráce s FK Pustějova, který nám zdarma zapůjčil obě fotbalová hřiště, klubovnu se vstupem 
na WC a umožnil prodej občerstvení. Akce se zúčastnilo na 70 žáků, učitelky, vychovatelky a 7 
cvičitelů. Tropické počasí nebylo ideální pro naplánované soutěže, ale žáci přesto projevili 
bojovnost a soupeřivost.  
 
Okresní pohár žen ve volejbalu - roč. 2012-13.Nový Jičín 
Výsledky jarní částí (5/13 – 6/13): 
 
S.Hodslavice          - Pustějov              2 : 0 (9, 12)                   2 : 0 (9, 8) 
S.Mořkov               - Pustějov             0 : 2 (-13,-18)            2 : 0 (8,13) 
Kobry N.Jičín         - Pustějov 2 : 0 (16,18)             2 : 1 (20,-12,14) 
S.Kunín                 - Pustějov              2 : 0 (18,21)                  1 : 2 (21,-20,-13) 
S.Rybí                   - Pustějov              2 : 0 (12,17)                 2 : 0 (14,22) 
 
 
Konečná tabulka ročníku 2012-13 : 

1.   Sokol Hodslavice                      16 vít.          4 por.        34:12         36 bodů 
2.   Kobry N.Jičín                           15              5              32:16         35 
3.   S.Rybí                                     13               7             31:15        33 
4.   Sokol Kunín                              6             14            19:31         26  
5.   Sokol Mořkov                            5              15         14:33         25 
6.   Sokol Pustějov                          5 15 11:30 25 
 
 

Výsledky regionální soutěže W+M+K v Bartošovicích 15. 6. 2013  
Soutěž je určená pro věkově neomezené kategorie. Náš odbor byl zastoupen 2-mi družstvy  
v  kategorii 90+ , kde startovalo celkem 11dvojic. Naše dvě se umístily takto: 
 
Woodball 90+  : 
3. Leoš ŠVANCER,  Vlastimil BÍLEK    
7. Luboš DESLER,  Karla DRESLEROVÁ    



MÖLKKY 90+  
1. Pustějov / Bílek, Švancer 

 
KUBB   90+ 
 1.   V. Bílek – L. Švancer               
 4.   K.+ L. Dreslerovi    
          
V září proběhne republikové finále v Mošově na Jižní Moravě, kde bude i náš odbor SPV 
zastoupen jedním z družstev. 
 
30. června jsme  ukončili jarní sezónu  netradičními hrami v areálu fotbalového hřiště. Za více 
než 10 let  byla tato akce nejvydařenější co do počtu zúčastněných (30-40dospělých, 15 dětí). 
Nebylo to jen počasím, ale hlavně zázemím, které vytváří areál fotbalového hřiště. Chtěla bych 
jménem odboru SPV poděkovat vedení FK Pustějov za perfektní spolupráci, ochotu a vstřícnost 
při jednání a zajišťování sportovních aktivit. 
Vám, příznivcům sportu, přeji krásnou dovolenou a pokud máte zájem o beach volejbal, přijďte 
mezi nás každou středu v 18 hod. na hřiště FK Pustějov. 

                                                                                                 Za odbor SPV Ludmila Tisovská 

 

Připravujeme 
 
7. 9. 2013           Obecní den    9:00 Mše v kostele s koncertem 
          10:00 Otevření zrekonstruovaného školního hřiště     
                                                14:00 Obecní den s programem –  sokolovna     

kulturní výbor 
        

    

Společenská rubrika 
 

Své významné životní jubileum letos oslaví: 
 

červenec:   Libuše Davidová        70 let 
  Drahomíra Svačinová 70 let 
srpen: Jana Šimečková          70 let 
  Vilém Macháček         75 let 

 
 
Rozloučili jsme se: 
 
Ludmila Simkaničová 
 
Čest její památce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické 

podobě,  pošlete svou e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz. 

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redakční úpravou, autoři článků jsou odpovědni 
za jejich obsah.  

Vydává Obecní úřad Pustějov dne 4. 7. 2013. N e p r o d e j n é. Náklad 380 výtisků. Evidenční 
č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK E 1047. Své náměty a připomínky adresujte na 
knihovnu Pustějov, nebo pište e-mailem: knihovna@pustejov.cz 


