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Červnový večer na jezeře Kamenka. Hladina je pokryta kvetoucím stulíkem žlutým. 

Obecní úřad přeje všem občanům krásné, slunečné léto, 
pěkně prožitou dovolenou a dětem a studentům prázdniny 

naplněné zážitky, smíchem a dobrou náladou. 
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 13/ 2017)  

Dne 13. června se konalo 13. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné 
projednáno a schváleno: 

- Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2016 a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce - bez výhrad. 

- Účetní závěrku obce Pustějov za rok 2016. 

- Rozpočtové opatření č. 2/2017. 

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvkové organizace. 
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- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustějov a převod hospodářského výsledku ve 
výši 9.337,30 Kč rezervního fondu příspěvkové organizace. 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pustějov mezi Obcí Pustějov a Moravskoslezským krajem 
(kotlíkové dotace). 

- Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace a Obcí 
Pustějov na pozemku p.č. 1025/2 v k.ú. Pustějov v souvislosti se stavbou "Kanalizace a ČOV v obci 
Pustějov - nová ČOV s výtlakem do Odry. 

- Záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 890/20 o výměře 1481 m2, p.č. 891/36 o výměře 408 m2 a p.č. 
2237/3 o výměře 607 m2, vše v k.ú. Pustějov. 

- Finanční příspěvek FK Pustějov na organizaci 17. ročníku turnajů "O kalich Mistra Jana Husa", "O 
kalíšek Mistra Jana Husa" a tradiční "Srandamač". 

- Finanční příspěvek Mysliveckému sboru Racek Pustějov na pořádání místního kola soutěže "Mladý 
ochránce přírody", TJ Pustějov na vybavení NH, Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na organizaci 
florbalových turnajů a sportovních her pro děti a mládež. 

Bere na vědomí:  

Složení slibu člena Zastupitelstva obce Pustějov p. Ivo Poppa, podle §69 ods. 2. zákona č. 128/2000Sb. o 
obcích a zároveň jej volí do funkce předsedy Výboru pro životní prostředí pro volební období 2014 - 2018. 

- Informaci o množství vytříděného odpadu v obci v roce 2016. 

- Informaci o obdržení dotace na vybudování dětského hřiště v areálu FK. 

- Informaci o revizi vodovodu a zpracování studie potřebných opatření na vodovodu firmou VODING 
Hranice ke zlepšení dodávek pitné vody. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 V 2.polovině července proběhne asfaltace příjezdové cesty k ČOV  a fotbalovému hřišti, 
parkoviště u šaten fotbalového klubu a Dreslerovy (Valentinovy) ulice. 

 V měsících srpen a září proběhne výstavba parkoviště pod kostelem. 
 Následuje realizace dětského hřiště u šaten FK za podpory 70% dotace z MMR. 

Informace o uzavření OÚ v době letní dovolené: 

Obecní úřad bude uzavřen od 24. - 28. 7. 2017. 

Knihovna bude uzavřena 3.,4. a 7. 7. a od 14. - 18. 8. 2017. 

 

Upozornění: 

Začíná léto a s ním nadměrný odběr vody z vodovodního řádu. Žádáme občany, aby nenapouštěli 
bazény, nádrže na zálivku zahrad a nezalévali zahrádky v době, kdy je největší odběr v 
domácnostech, tzn. v odpoledních a večerních hodinách. Při nadměrném jednorázovém odběru z 
hlavního řádu není žádný vodovodní systém schopen zajistit dostačující tlak vody. Z tohoto důvodu 
pak výše položené domácnosti trpí nedostatkem vody. Doporučujeme napouštění v nočních nebo 
dopoledních hodinách. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

 

Osvědčení o úspoře emisí 

Obec Pustějov obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.Osvědčení o úspoře emisí za rok 2016. Naše obec 
vytřídila a předala k dalšímu využití 58,177 tun odpadu, za které vyfakturovala 194 614,- Kč. Tato částka 
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pozitivně ovlivňuje poplatek za komunální odpad (400,-/os./rok), který se nám daří nezvyšovat, jak tomu v 
mnoha případech došlo v okolních obcích.  

Děkujeme Vám, že třídíte odpad, šetříte tím peníze sami sobě a navíc přispíváte ke zlepšení životního 
prostředí a snížení "uhlíkové stopy". 

 

120. výročí založení SDH Pustějov 

V sobotu 10. června proběhla v sále OÚ slavnostní valná hromada SDH Pustějov, která se konala u 
příležitosti 120. výročí založení spolku. Pozváni byli nejen místní členové, ale i zástupci SDH z okolních obcí 
jako Studénka, Studénka nádraží, Studénka Butovice, Hladké Životice, Albrechtičky, zástupce Okresního 
sdružení hasičů Nový Jičín pan Jaromír Mrázek a také starosta a místostarosta Pustějova. Řada členů 
spolku byla oceněna a také Obec Pustějov obdržela Pamětní list a Poděkování za příkladnou spolupráci při 
rozvoji požární ochrany v obci. Vážíme si tohoto ocenění a doufáme, že i další spolupráce se povede ve 
vzájemné shodě a přátelském duchu. 

 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

V knihovně, v obchodě Petry Názalanikové a v hospůdce "U Moniky" probíhá předprodej vstupenek na 
Letní rockovou noc (25. 8.), kde vystoupí skupiny TRAKTOR a NIGHTWISH REVIVAL. Cena vstupenky v 
předprodeji je 200,- (na místě 250,-),  

dále na koncert v kostele (3. 9.), kde zazpívají Daniel Hůlka a Adriana Bajtková. Cena vstupenky v 
předprodeji je 220,- (na místě 270,-). 

-Za KV Magdalena Zindlerová-   

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

TENIS  II.soutěž Sportovní pár roku 2017 

se blíží k závěru, do konce zbývá poslední týden. Protože se blíží dovolená, byli jsme nuceni finale o 1.-
2.místo odehrát již v sobotu 24.6. 
První místo obhájil pár Daniel 
Lazaridis a Adéla Teglová, na 
druhém místě skončil pár Tomáš 
a Hana Maiwaelderovi.  Krásné 
výměny, nádherná hra, ale 
prázdné “tribuny”. 

 Jménem sportovní komise vás 
co nejsrdečněji zvu na finálové 
zápasy, které se uskuteční v 
neděli 2.července na hřišti u 
sportovní haly v Pustějově. Na 
závěr proběhne slavnostní 
vyhodnocení a předání cen 
vítězům. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 21 párů, což je o 8 méně 
než v loňském roce.   

Úroveň jednotlivých utkání výrazně stoupá, denně se na hřištích trénuje nebo hraje, tenis se stává v naší 
obci populárním sportem.  

Vyzývám všechny sportovní fanoušky, přijďte podpořit své kamarády, finalisty! 
Přejeme krásné léto a spoustu zábavy při sportovních soutěžích.  

                  - Za Výbor sportu a  spolkového života v Pustějově Ludmila Tisovská- 
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RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Dášeňka 

Ve čtvrtek 8. června jsme společně s dětmi MŠ navštívili Divadlo loutek Ostrava, kde jsme zhlédli 
netradiční zpracování populární knihy Karla Čapka 
Dášeňka, čili život štěněte. Ve svérázné adaptaci Karla 
Tománka a Marka Zákosteleckého nahradila psí 
mámu, foxteriérku Iris, hned trojice maminek. Totiž… 
Ony to nejsou úplně psí maminky. Oni jsou to spíš tři 
pánové, kamarádi, vášniví hráči kuželek, kteří se 
zrovna chystají na turnaj. Když najednou, kde se vzala, 
tu se vzala, za dveřmi se objevila krabice. V té krabici 
takové malé, bílé nic. A tak naše tři přátelé čeká místo 

turnaje v kuželkách mnohem náročnější úkol: 
vychovat ze štěňátka šikovnou a slušnou psí slečnu. 
Je to náročný úkol, ve  kterém jim pomáhá hlas 
„Matky přírody“. Kabaret na téma „tři muži a štěně“ 
byl prostě úžasný. Herci  Lukáš Červenka, Aleš Petrič 
a Martin Legerski nejen hráli, ale také krásně zpívali. 
Doplnil je Foxtrotterier Band  ve složení Edita 
Bandyová, Vladimíra Krakovková. Ondřej Beseda, 
Lenka Pokorná Macharáčková, Eva Štěpandová. 

Vycházka do Bartošovic 

V pátek 9. června jsme se s dětmi, které neodjely na třídenní výlet ŠD, vydali na vycházku do Bartošovic. 
Cílem naší cesty bylo bistro U Dědíků. Tam si děti pochutnaly na hranolcích s kečupem nebo tatarkou a za 
odměnu si ještě mohly vybrat nanuk. Peníze jsme dostali ze školní družiny. Chvilku jsme si odpočinuli a 
koupili si dobroty, které máme rádi. Jako dárek dostaly všechny děti sladkost od paní majitelky. Na zpáteční 
cestě jsme viděli srnku a zajíce. Unavení a usměvaví jsme dorazili do školy, kde na nás čekal výborný oběd. 

Výlet do ZOO Lešná 

Přiblížil se konec školního roku a s ním školní výlet. Ten letošní jsme si naplánovali do ZOO Lešná, která 
je nejnavštěvovanějším a nejkrásnějším místem celé Moravy. 
Ráno jsme nasedli do připraveného autobusu a vyrazili jsme. 
Po příjezdu jsme posvačili připravené řízky a vydali se na 
prohlídku. ZOO je rozdělena do čtyř pavilonů a expozicí – 
Africká oblast, Asijská oblast, Australská oblast a Jihoamerická 
oblast. Dětem se nejvíce líbila Zátoka rejnoků, která svým 
pojetím a rozlohou 
nemá v Evropě 
obdoby. Pozorovali 

jsme je v rozlehlém bazénu a mohli jsme je také hladit a krmit. 
Siba ománská patří mezi klidné druhy rejnoků a na kontakt s 
lidmi reaguje velmi pozitivně. Kromě rejnoků v samostatné 
expozici uvidíte i největšího suchozemského korýše na světě – 
kraba palmového. Byl to opravdu úžasný zážitek. Všichni jsme 
si výlet opravdu užili. Počasí nám vyšlo, krásně svítilo sluníčko, 
nakoupili jsme si dobroty a dárky na památku.                                                             -Mgr. Miluše Klementová- 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 

Pasování na čtenáře je každoroční aktivita, kterou pro žáky 1. ročníku pořádá knihovnice Magda 
Zindlerová. Do místní knihovny bylo letos pozváno všech 9 žáků, kteří měli složit zkoušku „malého čtenáře“ 
a získat tak průkazku k vypůjčení knih. Bohužel akce se zúčastnilo jen 6 dětí, neboť ostatní bojovali doma s 

neštovicemi. Kromě prohlídky 
knihovny děti přečetly „desatero 
čtenáře“. To znamená, jak s knihami 
zacházet, jak o knihy pečovat a jak 
dodržovat zásady při půjčení a 
vrácení knih. Dalším zábavným 
úkolem bylo přiřadit název pohádky 
k předložené ilustraci. Posledním 
bodem návštěvy bylo symbolické 
pasování na čtenáře, rozdání 
upomínkových listů, pohádková 
knížka na památku a nechyběla ani 
malá sladkost. 

Poděkování patří paní knihovnici, 
která každoročně podchytí zájem u 
dětí o čtení a získá mladé čtenáře 
do svých řad. 

        -Mgr. Ladislava Kremzerová- 

  Výlet do Budišova nad Budišovkou 

I tentokrát jsme uspořádali třídenní výlet do 
Budišova nad Budišovkou. V pátek si děti si 
zadováděly v nově vybudovaném bazénu se slanou 
vodou, schladily nohy v potoce, nebo zaskákaly na 
trampolíně. V sobotu nám sice trošku nepřálo 
počasí, ale k večeru se přece jen umoudřilo a 
dovolilo nám i malou procházku po okolí. Děti z 5. 
ročníku připravily již tradiční stezku odvahy. Opět 
jsme strávili tři dny plné smíchu a radosti. 
Děkujeme panu Horákovi a panu Matušikovi za 
odvoz zavazadel do Budišova nad Budišovkou i 
zpět. 

 vychovatelky školní družiny Jana a Šárka- 

Malí dobrodruzi v MŠ 

Začátkem června jsme společně s rodiči a dětmi, navštívili olomouckou zoologickou zahradu. 
Děti nejvíce zaujali žraloci a pobavily se u 

dovádějících opic a kůzlat. Výlet se vydařil, i co se týká 
počasí a domů jsme se vraceli unaveni, ale plní 
nových zážitků. 

Na domluvenou exkurzi jsme se vydali do místní 
zemědělské společnosti Zemspol, kde se děti dovídaly 
spoustu zajímavých informací nejen o chovu 
hospodářských zvířat. Měli jsme si možnost opět 
pohladit telátka, pozorovat hnízdící čápy a novinkou 
pro nás bylo, pozorování pracovního robota. 
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Opravdovou cestou za dobrodružstvím a poznáním, byl pro nás výlet do Záchranné stanice v 
Bartošovicích, která se stará o nemocné a 
handicapované volně žijící zvířata. Jejich nejznámějším 
projektem je ,,Návrat orla skalního do ČR,,.Již při 
vstupu Vás upoutá spousta didaktických prvků pro děti 
a dřevořezby zvířat. Kdo, má rád zvířata a není mu 
lhostejný, jejich ne příliš příznivý osud, doporučujeme 
jako výlet o letních prázdninách. 

Poslední milou návštěvou, byla cesta k  našemu 
kamarádovi Martinkovi Š., který nás společně se svými 
rodiči pozval na prohlídku papoušků. Tímto všem moc 
děkujeme a dětem přejeme krásné léto!                     

                                                                                                                                    -Radka Martínková,učitelka MŠ- 

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

  Úspěchy našich malých sportovců a mölkky 

Jak jsme již uveřejnili v minulém čísle informátoru, odbor SPV uskutečnil v dubnu místní kolo v atletickém 
do krajského kola šest dětí, 2 hoši a 4 děvčata. (Účast v krajském kole je podmíněná členstvím v TJ, proto 
pro některé úspěšné zde soutěž skončila). Nenechali jsme nic náhodě a snažili jsme se děti na závody ve 
spolupráci s rodiči a učiteli ZŠ připravit. Největší problémy žáci měli se skokem do dálky, kde bylo nutné s 
dětmi ještě více pracovat. Tréninky se pak odrazily na výsledcích – 1. místo T. Zuzaník, 2. J. Horák, 2. V. 
Silberová, 4. N. Šabacká, 6. K. Flaksová a 14. A. Dreslerová. První čtyři závodníci si zajistili postup do 
republikového finále, které tentokrát proběhlo v Třebíči. Zde se odehrávaly „velké závody“ nejen pro malé 

závodníky, ale i pro rodiče, kteří byli překvapeni vysokou 
úrovni závodu. A jak si zde vedli naši mladí sportovci? 
Nutno podotknout, že děti vstávaly ve 4hod ráno, rodiče 
je museli dopravit do Nového Jičína, kde byl v 5hod 
odjezd autobusem do Třebíče.  

Zde fantastického umístění docílil Tobiáš Zuzaník, 
který obsadil ve své kategorií 4. místo z 27 závodníků.  
Josef Horák, který je Tobiášovi stále v patách, zde neměl 
svůj den, trápily ho žaludeční potíže a obsadil 19. místo.  
Veronika  Silberová obsadila 17. místo z 25 a Nela 
Šabacká byla 20. z 23 závodnic.  

Tobiášovi, Pepíkovi, Verunce a Nelince  moc 
blahopřejeme za krásné sportovní výsledky a přejeme všem 
co nejvíce sportovních úspěchů. Jen pro zajímavost, od roku 
1996 se naše děti účastnily republikového finále celkem 5x 
(2004,2005,2007,2009,2017). 

 Jménem odboru SPV chci poděkovat rodičům, kteří se 
zúčastnili závodů  v Pustějově, Mošnově, Stonavě i v 
Třebíči, všem, kteří doprovázeli nejen své ratolesti, ale 
pomohli zajistit dopravu pro děti a dohled. 

  Mölkky: 

Na fotbalovém hřišti se uskutečnil III. ročník hry Mölkky. 
Celkem již proběhla dvě kola (v květnu a červnu), třetí připravujeme na 10. září. Překvapující byla účast 22 
dvojic v prvním kole a 16 v druhém.  Poprvé se losovala každá hra i kolo. Kombinace byla náročnější, ale 
hra o to zajímavější a zábavnější. Faktem je, že v obci stále není dost příznivců této hry, i přes veškerou 
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snahu odboru SPV a soutěže se zúčastňují většinou lidé přespolní.  Je to škoda, protože popularita této hry 
je až za hranicemi ČR a letos koncem srpna se poprvé uskuteční mistrovství světa v Mölkkách v Rakovníku. 
Máme přihlášeno jedno družstvo „ Trojka“ ve složení J. Trojka, V. Bílek, I. Mutina a M. Plhal (Hladké 
Životice). Pánové, budeme vám držet palce!!! 

W+K+M v Bartošovicích 

V okresním kole si naše dvojice Trojka, Bílek vedli dobře, když ve  Woodballu obsadili 4. místo (z 11), v 
Kubbe 3 (ze 14) a Mölkkách  7 (z 12). Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na mistrovství světa a pak v 
republikovém finále v Mušově. 

 Sportovní den netradičních her pro žactvo      

V pátek 23. 6. proběhl již  6.ročník v areálu fotbalového hřiště, za přítomnosti čtyř málotřídních ZŠ (96 
žáků). Pro děti jsme připravili soutěže netradičních her (petangue, bränball, woodball, mölkky, vybíjenou v 
písku). Házenkáři pod vedením J. Pische připravili závodivé hry a  jednoduché prvky z útoku národní 
házené. Dopravu jsme letos řešili autobusem fa.Palacký, svačinu a pití zajistil fotbalový klub.  Školy 
obdržely od odboru SPV pálky na brännball. Organizačně letošní ročník byl nejlepší, splnil očekávání 
organizátorů, dětí i učitelů. Sportovní den přišli podpořit opět všichni čtyři ředitelé ZŠ, za což jim moc 
děkujeme a doufáme, že příští rok budou opět vstřícní k pořádání sportovního dne. 

Závěrem bych chtěla poděkovat FK za spolupráci, vstřícnost a ochotu, dále děkuji všem pedagogickým 
pracovníkům, žákům, mládeži a členkám SPV za pomoc při organizaci sportovního dne. 

                                                                                                                   -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 

Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat  za zdařilý průběh akce „Netradiční hry s SPV Pustějov,“ konané 23.6. na 
místním fotbalovém hřišti. Slova díků si zaslouží všichni, kteří se na přípravě a organizaci těchto, v pořadí již 
šestých, her podíleli. Jsme rádi, že jsme mohli páteční dopoledne trávit pohybem a své síly ve voodballu, 
petanque, brendbalu, vybíjené a závodivých hrách porovnat s žáky z okolních malotřídních škol z 
Pustějova, Kujav a Bílova.     DĚKUJEME!                                                            

                                                                      -Žáci a kolektiv učitelů ZŠ Hladké Životice- 

 

r RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Koncem měsíce května se naše družstvo přípravky zúčastnilo svého dalšího turnaje, který se tentokrát 
konal ve Svinově. Holky svými výkony ukázaly, že jejich 
házenkářské dovednosti se posunuly zase o úroveň výše a v 
turnaji obsadily krásné 5.místo. Nejlepší hráčkou družstva v 
turnaji byla vyhlášena Vaneska Názalaniková. 

 Družstvo mladších žaček zakončilo sezónu 2016/2017 
vítězstvím v mistrovském utkání se Studénkou, kterou porazily 
v poměru 12:10 (6:6) a v celkové tabulce soutěže se ve své 
první sezóně v této kategorii umístily na krásném 5.místě. 
Rovněž vítězstvím uzavřely sezónu i naše dorostenky, které v 
závěrečném utkání porazily družstvo Staré Vsi v poměru 
28:23 (16:12), avšak postup na pohár ČR holkám těsně utekl 
a z druhého místa se nakonec kvalifikovalo právě družstvo 
Staré Vsi. I přesto se naše dorostenky v letošní sezóně vůbec 
neztratily a v nezvyklé nabité konkurenci, která se letos v této 
kategorii vytvořila, si vedly více než dobře. Družstvo žen v 
posledním zápase této sezóny těsně prohrálo s družstvem 
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Studénky v poměru 11:10 (4:7), i tak si ale děvčata bez problémů udržela první pozici v tabulce a zajistila si 
postup do vyšší soutěže. 

Sezónu 2016/2017 zakončily naše družstva společně na akci s rodiči a fanoušky, kde své házenkářské 
dovednosti mohli vyzkoušet všichni 
přítomní. Děkujeme všem za účast 
a za atmosféru, kterou sobě a     
      děvčatům vytvořili. 

 V současnosti mají všechna 
naše družstva mezisezónní  
přestávku a ke společným 
tréninkům se naše týmy sejdou 
zhruba v polovině měsíce srpna. 

-Jiří Pisch za NH- 

r RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

V právě skončeném fotbalovém ročníků 2016/2017 se fotbalový klub dočkal historického výsledku ve své 
krátké historii. Po třech letech v okresním přeboru se mužům podařilo tuto soutěž vyhrát s 66 body při skóre 
106:41  a v příštím roce se můžeme těšit na premiérovou účast v 1.B třídě. Současně byl vyhlášen 
nejlepším střelcem soutěže Filip Tomášek se 45 góly. Dále jsme v soutěži měli přihlášen tým dorostu, který 
obsadil 2. místo z 8 týmů. Žáci svoji soutěž ukončili na 4. místě z 8 týmů. V soutěži jsme měli i ty nejmenší, 
a to starší přípravku, která i přes svůj nízký věk úspěšně bojovala se svými soupeři. Děkujeme všem 
fanouškům za přízeň a věříme, že nám budou nadále fandit a přijdou nás v novém fotbalovém ročníku 
podpořit. 

Zároveň zveme všechny fanoušky fotbalu a hráče na tradiční turnaj O kalich mistra Jana Husa ve dnech 
5.7. a 6.7.2017 a večerní zábavu. 

-Martin Jedlička za FK- 

 

r RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

    17.4.2017 oslavila naše zakládající členka paní Marie Horáková 90 let. 
Starosta jednoty  Jan Horák a zasloužilý člen Jaroslav Bednařík navštívili oslavenkyni s malým dárkem, 
poblahopřáli k významnému životnímu výročí, popřáli spokojenost, pohodu a mnoho zdraví do dalších let.  
I touto cestou dodatečně přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. 

  
Florbal 

  V letošní sezóně florbalu ( podzim – jaro) naše družstva mladšího a staršího žactva zaznamenala výrazné 
zlepšení jak v tréninku, tak v samotné hře. Družstva se zúčastnila 6 turnajů, v naší sokolovně, v Bernarticích 
n. Odrou a v Suchdole n. Odrou se střídavými úspěchy. Děti hrají se zápalem a bojovností, ale někdy 
nestačí na své soupeře, protože se jedná o školní družstva, která trénují v hodinách tělocviku.  
Poděkování patří trenéru Pavlu Šelongovi, který se vedení a treninku dětí věnuje a jeho úsilí 
se pozitivně projevuje na výkonnosti.  

                                                                         -Jan Horák,starosta  T.J.Sokol-    

                                                                                                                                                                                                                                       

RUBRIKA FARNOSTI 

Milé farnice a farníci,  

co napsat či sdílet v čísle Informátoru těsně před prázdninami, v čase tropických a únavných dnů, kdy si 
přejeme jak pěkné počasí na dovolené a zároveň déšť na úrodu a zahrady a Kdy mnozí z nás kromě 
odpočinku od práce, sportu a kultury plánují i potřebné domácí opravy? Přejeme, ať se Vám vše plánované  
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v pokoji a ve zdraví zdaří a zároveň při tom nezapomenete na Boha Stvořitele. K tomuto krásnému i často 
úmornému období roku se nám zvláštním způsobem váží chvály sv. Františka, které si níže dovolujeme 
sdílet:   

CHVALOZPĚV STVOŘENÍ (Ve starém rukopise z Assisi stojí úvodem: »To jsou chvály tvorů, které 
blažený František složil ke chvále a cti Boží, když ležel nemocen u svatého Damiána.«): 

„Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. 
Patří tobě jedinému, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. 
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,  
zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velkým leskem, 
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. 
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. 
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, kterým živíš své tvory. 
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. 
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc, a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. 
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám a rodí rozličné plody s pestrými 
květy a trávu. 
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí nemoci a soužení. 
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu. 
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk jí nemůže uniknout. Běda těm, kdo zemřou 
v smrtelných hříších. 
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí, neboť druhá smrt jim neublíží. 
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu a služte mu s velikou pokorou.“ 

Cok tomu dodat? Snad jen – vydejme se hledat Boha v ranní rose a vánku, na louce i při práci a zábavě i 
v naší vesnici.  

Zvláště zveme na: 

- nedělní mši sv., 9.7. v 9.30 (bude s námi slavit o. Larisch ze Svinova, který nemohl v termínu pouti) 

- místní pouť ke cti sv. Maří Magdalény, 23.7., mše sv. bude v 10.30 (o. Sudora). 

V souvislosti s těmito akcemi si dovolujeme požádat o pomoc s úklidem a přípravou kostela, květin atd. 
Úklid celoročně probíhá vždy v sobotu po mši, cca od 8.30-9.30. Mokrý úklid před poutí bude možno udělat 
dle tradice v pondělí či úterý.  

Děkujeme obecnímu úřadu i pracovníkům VPP za pravidelné sekání trávníků okolo kostela. 

-farní rada- 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
O 
 Rozloučili jsme se: Věroslav Ries  
      Čest jeho památce! 

Červen Jan Horák 

Božena Blahetová 

70 let 

80 let 

Červenec Jaroslava Dreslerová 70 let 
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v a mapo rtovnpár roku 016Bro  

RUBRIKA RŮZNÉl vyh  Děti a léto 

Děti a léto 

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily 
bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem určit  pravidla, jak se mají chovat 
nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které jsou platné nejen 
pro děti, ale i pro dospělé: 

- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního    

  sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, 
kde není žádný vodní zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí 
vznícení šatstva), 

- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často 
pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají 
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo 
zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo 
přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti 
důrazně varovat. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy 
neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Neponechávejte 
zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické 
přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu 
nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice 
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.  

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného 
času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče 
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme 
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

e -nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje- 
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 RUBRIKA POZVÁNKY 

Výbor sportu a spolkového života v Pustějově pořádá 

v sobotu 2. července 2017 ve 13:00 hodin na hřišti u sportovní haly 

FINÁLE TENISU 

II. soutěž akce Sportovní pár roku 2017 

                                            Finálové zápasy o 1. - 8. místoi spousta zaslouženého volného 

pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily Výcdsfblaefghdbcxncb xnyYXBDNc 
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bxydjfgiuewugfrjuzhxvjhsdrgztuffaxlewa léto 

 v předrodeji zakoupíte v knihovně.těž odnotit úspěšně, úča36 párů ( o 7 v roce 2015) splnilo  

VÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA 
 

PRO TUTO OBLAST 
VY CHCETE PRODAT – MY VÍME JAK 

 

PŘENECHEJTE NÁM STAROSTI  

SPOJENÉ S PRODEJEM NEMOVITOSTI 

 

ZAŘÍDÍME PRO VÁS: 

 Propagaci nemovitosti (internet, tištená periodika, informační tabule apod.) 

 Tvorbu veškerých smluvních dokumentů advokátem 

 Advokátní úschovu peněz a listin 

 Veškeré jednání s úřady (Katastr nem., Stavební úřad, Finanční úřad apod.) 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

 Vyhotovení daňového přiznání vč. jeho podání 

 Znalecký posudek 

 Odhad tržní hodnoty nemovitosti 

 Nezávislá inspekce nemovitosti 

 Video prohlídka, den otevřených dveří, VIP pozice v inzerci 

 Férové jednání a profesionální přístup 

Domluvte si nezávaznou schůzku! 

             Zdeněk Rolák - 725 522 724n7724ku přejeme 

všem zúčastněným radost ze hry, hodněbavy a vytrvalost.   

 
  V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické podobě, pošlete svou 
e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz . 
   Jednotlivé příspěvky, publikované v Informátoru, neprocházejí redakční úpravou a korekturou. Autoři 
článků jsou odpovědni za jejich obsah a jazykovou správnost.  

Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 27.6.2017. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků. 
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a 
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov.cz 
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