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Spisovatelka dětských knih 

PETRA BRAUNOVÁ 

besedovala s dětmi naší Základní školy. 
 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Poslední plánovaný svoz kontejnerů s bio odpadem bude 24. listopadu. Upozorňujeme, že by 
mohlo dojít k dřívějšímu svozu, a to jen z důvodu nepříznivého počasí (sníh). V tomto případě 
budete aktuálně informováni obecním rozhlasem. 

Vážení spoluobčané, 

rádi  bychom Vás požádali o důslednost a zodpovědný přístup při nakládání s odpady. Často se stává, že 
v kontejnerech na tříděný odpad  nejsou vždy jen odpady, které tam patří.  Jedná se především o stavební 
suť. Vývozce odmítá takto zaplněné kontejnery vyvážet, nehledě na to, že jsou přetíženy a dochází tak k 
jejich poškození. Zaměstnanci OÚ jsou pak nuceni kontejnery náročně třídit a čistit. 

Na stavební odpad je třeba si objednat kontejner soukromě nebo vyvézt na skládku ve Studénce, v 
žádném případě se nesmí vynášet do nádob na tříděný odpad! 

Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni zavést jiná opatření. 

Velkým problémem jsou předměty, které jsou bez rozmyslu splachovány do kanalizace. Jedná se 
především o vlhčené ubrousky a hygienické vložky, které zabraňují plynulému odtoku splašků a ucpávají 
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čističku odpadních vod, kde dochází k častým poruchám. Ty jsme nuceni odstraňovat za nemalé finanční 
prostředky, které by mohly být využity efektivněji. 

Vážení spoluobčané, apelujeme tak na Vaši zodpovědnost a rozumný přístup ke společnému majetku 
obce, tak, aby mohl sloužit bez problémů a zbytečných nákladů nám všem. 

       -Zastupitelstvo obce Pustějov- 

Vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané dne 20. a 21. 
10. 2017 ve volebním okrsku č. 1 Pustějov. 

Celkový počet zapsaných voličů     809 
Voleb se zúčastnilo       566 tj. 70 % 
Odevzdáno platných hlasů     562 

Z toho : 

č.21 ANO 2011      208 37 % 
č. 8 Komunistická strana Čech a Moravy   72 12,8  % 
č. 4 Česká strana sociálně demokratická    55 9,8 % 
č.15 Česká pirátská strana     55 9,8 % 
č.29 Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura 50 8,9 % 
č.1 Občanská demokratická strana   45 8 % 
č. 24 Křesťanská a demokratická unie ČSL   20 3,6 % 
č. 20 TOP 09      18 3,2 % 
č. 12 Strana svobodných občanů    9 1,6 % 
č. 7 Starostové a nezávislí     8 1,4 % 
č. 9 Strana zelených     6 1,1 % 
č. 10 Rozumní      5 0,9 % 
č. 14 Občanská demokratická aliance    3 0,5 % 
č. 26  Realisté       3 0,5 % 
č. 27 Sportovci      3 0,5 % 
č. 30 Strana Práv Občanů     2 0,4 % 

Okrsková volební komise děkuje všem voličům, kteří se zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 

-Lenka Stixová, zapisovatelka okrskové volební komise-  

RUBRIKA KNIHOVNY 

Besedy s Petrou Braunovou  

Když se naskytne příležitost, jak 
vzbudit u dětí zájem o knížky, je 
třeba ji využít. Ta příležitost se 
objevila a já měla možnost pozvat 
dětem do školy známou 
spisovatelku Petru Braunovou. 
Formou besedy seznámila žáky 
nejen s knihami, které pro děti 
sama napsala, ale i s knihou jako 
takovou. Poutavě hovořila o tom, 
jak kniha vzniká, od nápadu 
spisovatele, přes práci 
vydavatelství, distribuci až po 
chvíli, kdy můžeme knížku držet v 
ruce a nerušeně číst. Vyzdvihla důležitost knih v životě každého z nás. Představila také svou nejnovější 
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knihu Dům doktora Fišera a já přinesla na ukázku z knihovny několik starších titulů paní Braunové, ke 
kterým se také ve svém vyprávění vrátila. Děti měly spoustu otázek a přirozeně s paní spisovatelkou 
rozprávěly. Prožili jsme společně v tom kroužku na koberci v družince moc pěkné a uvolněné dopoledne a 
já věřím, že děti budou mít ke knížkám zase o krůček blíž. 

-knihovnice Magdalena Zindlerová-   
 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

První listopadový víkend  4. - 5. 11. 2017 proběhly v sále OÚ  slavnostní obřady stříbrných svateb, 
vítání občánků a setkání jubilantů. 

     V sobotu odpoledne si po pětadvaceti letech zopakovali své ANO naši stříbrní manželé. Přejeme jim 
do dalších společných let hodně zdraví, lásky a vzájemného pochopení. 

 

manželé Vozničkovi, Holišovi, Holbovi, Demlovi a Matulovi 
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     V neděli odpoledne se sešli letošní jubilanti, aby společně oslavili své narozeniny. Obřad 
jedenadvaceti oslavencům zpříjemnilo vystoupení žáků ZŠ, obdrželi dárkové balíčky, knihy, kytičky a pak už 
se jen povídalo, smálo a vzpomínalo. Přejeme našim jubilantům hlavně zdravíčko a pohodu v kruhu svých 
blízkých. 

 Nedělní dopoledne patřilo našim nejmladším občánkům, kterým sudičky do vínku nadělily zdraví, lásku, 
hodné a chápavé rodiče a také schopnost jít si v životě za svým cílem, aby z nich vyrosli šťastní lidé. 

     Letos jsme mezi nás přivítali Andulku Kubáčkovou, Danielku Kniezkovou, Lukáška Dvořáka, Jaromírka 
Mladenku, Verunku Hanzelkovou a Marečka Zdražila.     

-Za KV Magdalena Zindlerová-   

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Zahájení nového školního roku 

Prázdniny jsou u konce a „hurá“ začal nový školní rok. Sešli jsme se 4. září ve škole. Po tónech naší 
národní hymny všechny žáky, rodiče, zaměstnance 
a hosty místostarostu obce p. Pavla Pische a 
vedoucího pracovní čety p. Jaroslava Fabiana 
přivítal ředitel školy RNDr. Zdeněk Bartošek. 
Zvláštní přivítání patřilo novým žákům naší školy – 
prvňáčkům. Všechny přítomné a hlavně školáky 
přivítal pan místostarosta a popřál všem hodně 
úspěchů a naše prvňáčky přirovnal k sedmi 
statečným. Následovalo představení našich 
prvňáčků – František Pekař, Lukáš Pendzich, Martin 
Štverka, Zuzana Koždoňová, Terezie Minaříková, 
Aneta Musialová a Mariana Paulasová. S panem 
místostarostou předali dětem dárky a pak šli se svou 
paní učitelkou do nové třídy. Tady byli přivítáni, 

pasováni na prvňáčky a po složení slibu prvňáka se stali školáky. Zmrzlinový pohár jim první den aspoň 
trošku osladil. Pak s rodiči a plnými aktovkami odešli domů. Ostatní žáci ve škole ještě zůstali, přivítali je 



Informátor obce Pustějov č. 5/ listopad ’17 

5 

jejich třídní učitelé, zašli jsme si na oběd a většina dětí si šla popovídat do školní družiny. Slavnostní první 
den skončil a už nám to zase začne. 

Výstava Panenek 

S žáky naší školy jsme se byli v úterý 
10. října podívat na obecním úřadě na 
„Netradiční výstavu panenek“. Panenky 
byly oblečeny do háčkovaných 
historických kostýmů a byly rozděleny na 
různá historická období. Doba W. A. 
Mozarta, Empír – návrat vojáka, 
Jeruzalém – Zeď nářků, Lázeňská 
cukrárna Luhačovice, Renesance – 
námluvy, 17. století – Dumont, 
Klimkovice – Velikonoční pondělí, Gotika 
– dárek. Žáci si také prohlédli panenky 
oblečené podle znamení zvěrokruhu, u 
kterých byl napsán horoskop. Výstava se 
nám všem moc líbila. 

-Mgr. Miluše Klementová- 

Halloween ve škole 

Halloween je tradiční anglosaský svátek, který se slaví 
většinou v anglicky mluvících zemích. Ale poslední dobou se 
oslava tohoto svátku přenesla i do českých škol, protože děti 
výuku anglického jazyka mají povinnou. 

A tak jsme i na naší škole před několika lety přišli s 
nápadem, uspořádat halloweenské odpoledne pro rodiče a 
děti. Tato akce se stala tradicí, na kterou se každoročně těší 
dospělí, žáci a poslední dobou i děti z MŠ. 

V letošním roce byla 30. října zaplněna školní jídelna dobrovolníky, kteří přivedli své ratolesti, aby 
společnými silami vydlabali a ozdobili strašidelné dýně. Každoročně se setkáváme s úžasnými a kreativními 
výtvory. Někteří rodiče už přicházejí na akci s připravenými šablonami a promyšleným nápadem. 

Hotová umělecká díla po setmění zdobila prostory tělocvičny, kde jsme  také slavnostně zakončili 
pondělní podvečer. Kromě upomínkových dárků a halloweenského časopisu nechyběla sladká odměna. Tu 
pro sebe a rodiče upekly děti  společně s vychovatelkami ŠD. 

Velké poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili a také těm, kteří ji pomohli připravit. 

         -Ladislava  Kremzerová, učitelka ZŠ- 

  

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Výbor sportu a spolkového života „ Sportovní pár roku 2017“ 
   Omlouváme se za změnu termínu, ale teplo je základním předpokladem k pohodě a dobré náladě. 
Pro rozsáhlou opravu topení v sokolovně byl změněn termín turnaje ve Stolním tenise na 2.12 2017. 
Zahájení ve 14:00hod a místo sokolovna v Pustějově zůstává nezměněn.   
Pravidla: švýcarský systém, do 15/10 na dva hrané sety, 7-10 kol – dle počtu párů 
Občerstvení: řízky, obložené mísy,   
Je možno doplnit raut o koláče, slané pečivo, ovoce – to záleží na vaší fantazii 
Poplatek: 100kč /pár  
Potvrzení účasti odesílejte emailem na lidatisovska@centrum.cz do 30.11.2017 

-Za Výbor sportu a  spolkového života v Pustějově Ludmila Tisovská- 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

     Zahájení podzimní činnosti odboru SPV 
Máte plné ruce práce, nic nestiháte a nevíte co dřív udělat?  
Tak to je čas přijít na cvičení ozdravující páteř a klouby s Jarkou Böhmovou . Je to cvičitelka, která vám 
nejen protáhne celé tělo, ale zároveň uklidní vaši mysl a zpříjemní váš den. Pro zájemce uvádím, že 
cvičíme v úterý od 17:00 hod. Pokud si přejete zlepšit svou postavu a kondici, pak jistě přivítáte Pilates i jiná 
cvičení s Šárkou Dluhošovou ve čtvrtek v 18:30hod. Cvičení je opravdu „výživné“ a vedeno velice zkušenou 
cvičitelkou. Obě cvičení probíhají na OÚ v Pustějově. 
Po delší odmlce odbor SPV získal do pravidelné tělovýchovné činnosti i žactvo. Ve spolupráci s Raketovými 
sporty Studénka byl zahájen badminton pro děti a žactvo. Trenéři S.Vodný a B.Tomášek mají plný stav, 
proto pokud se chtějí některé děti ještě přihlásit, musí se domluvit s trenéry v pondělí v 17 hod. 
Pro sport dětí v obci je potěšující, že se poprvé  podařilo rozdělit tréninkové hodiny žactva tak, že každý 
spolek má svůj cvičební den a navzájem si nenarušují docházku dětí v jednotlivých cvičebních hodinách. 
 

    Další aktivity odboru SPV: 
Pro turisty jsme 
letos připravili 
zájezd na 
Hostýnské 
vrchy spojený 
s výšlapem na 
Kelčský 
Javorník a 
prohlídkou 
Svatého 
Hostýnu. Zde 
byla u 
příležitosti 
jubilea, 100 let 
od zjevení, 
vystavena 
Panna Maria 

Fatimská. Krásné babí léto nás provázelo celý den a k dokonalosti chyběla ještě větší  účast (jen 43 osob).  
  
    V říjnu to byla již třetí velká soutěž, které se zúčastnili V.Bílek a J. Trojka.  Republikové finále ve 
Woodballu, Mölkkách a Kubbe v Mušově, to už je dlouhá tradice, která letos pro náš tým nedopadla 
vůbec špatně.  Umístili se ve W -  8 (z 11), M – 4 (z  29) a K 5 (z 11). Moc blahopřejeme. 
    3. ročník Pustějovského turnaje v Mölkkách  
Tříkolový turnaj v Mölkkách v netradičním pojetí je za námi. Systém výrazně využil prvek náhody a zamíchal 
pořadím. Nestačilo umět, bylo nutné mít i kliku. Vítaným zpestřením byla účast hostů z Loukova a z Brna.  
Suverénní vedení po třech kolech Tonda Kotrla z Bílovce ve finále neobhájil, putovního medvěda si 
nakonec odvezla Iveta Burčková ze Studénky. Druhé místo vybojovala Dáša Kratochvílová z Bílovce, z 
našich si nejlépe vedli Vlastík Bílek (6.) a Pavel Tisovský (8) z celkového počtu 59 účastníků. 
Pavel Tisovský se chystá zpestřit zimu uspořádáním turnaje v mölkkách v nafukovací hale ve Studénce.  
Pro  zájemce uvádím již daný termín – neděle  4. 2. 2018 od 9:00 - 15:00 hod. 
    Souboj 13-ti družstev v Bowlingu pořádaným RC SPV Nový Jičín v Kopřivnici byl pro náš tým Trojka, 
Kratochvílová, Zindlerová a Tisovská radostným sportovním zážitkem. Družstvo se umístilo sice až na 9. 
místě, ale Jiří Trojka byl poprvé na „bedně“, a to hned na 1. místě. Zároveň byl vyhlášen i jako nejlepší hráč 
soutěže. Z žen si opět nejlépe vedla  Věrka s 210 body, která z 29-ti žen obsadila 10. místo.  
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    V  neděli 5.11. se uskutečnil ve sportovní hale v Pustějově  losovaný turnaj volejbalu mixů (2+4) za 
účasti čtyř  družstev.  Hra byla vyrovnaná, krásné výměny a celkové pořadí řešily až body vzájemného 
zápasu. 
Pořadí: 1. Tým Z.Dreslera (Pu), 2. J. Palacký (Kunín), 3. M.Parůza (Pu) a 4. P.Tisovský (Pu). 
    Za poznáváním Gruzie  
O svých zážitcích, pocitech a vnímání země, která leží na jižním Kavkazu, na křižovatce Evropy a Asie, nám 
přišli vyprávět manželé Jiří a Soňa Stachovičovi. Měli jsme možnost seznámit se s gruzínskou historií, 
kulturou, tradicemi, nádhernou přírodou a způsobem života tamějších obyvatel. Dozvěděli jsme se o vřelé a 
nelíčené pohostinnosti Gruzínců, o chutné kuchyni, dobrých vínech i kvalitním koňaku.                                                                                  
       
 Pozvání odboru SPV na prosincové soutěže roku 2017 
 
      9.12.   9:00 - 16:00hod.  Mikulášský badmintonový turnaj pro děti a rodiče s dětmi 
   10.12.   9:00 - 16:00hod.  Mikulášský badmintonový turnaj losovaná čtyřhra 
   27.12.  14:00 - 20:00hod. Vánoční turnaj mužů (Floorball, sálová kopaná, házená) 
   29.12.  16:00 - 20:00hod. Vánoční turnaj žen (badminton, volejbal) 
      

                                                                                                      -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 

Cyklo „CAP“ 20017 
   Ve čtvrtek 28. 9. 2017 se v areálu fotbalového hřiště a bartošovických luk uskutečnil II. ročník cyklozávodu  
Cyklo „Cap“ 2017. Závod zahájil starosta naší obce ing. Tomáš Maiwaelder slavnostním otevřením 
dětského hřiště na malém fotbalovém hřišti. Poté se již postavili na startovací čáru naši nejmladší závodníci, 
kteří závodili na odrážedlech, po nich vyrazila kategorie předškoláků a žáků 1. ročníku, žáci a žákyně 2. a 3. 
ročníku a 4. a 5. ročníku. Tito všichni závodili v areálu fotbalového hřiště. Žáci 6. -9. ročníku, dorostenci, 
dorostenky, ženy a muži zdolávali trať vytýčenou v prostředí bartošovických luk. Všichni účastníci závodu 
byli odměněni hodnotnými cenami, vítězové si odnesli trička s logem Cyklo „Cap“ 2017. Po vyhlášení vítězů 
v každé kategorii byla startovací čísla zařazena do losování o 6 hodnotných cen, které věnovali pan Evžen 
Koždoň, Cyklocentrum Košárek, Kavamat a pan Pavel Tisovský. První cenou byla koloběžka. 

Celý závod proběhl v duchu 
skvělé sportovní atmosféry, 
kterou podpořilo krásné slunečné 
počasí, sponzoři (Cyklocentrum 
Košárek, 4rever, Kavamat , 
Evžen Koždoň), chutné 
občerstvení a hudba pana Josefa 
Mičulky. Startovalo se v 10 
kategoriích za účasti 53 
závodníků. Hladký průběh 
zajišťovalo 20 pořadatelů z TJ 
Pustějov - odbor SPV. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli tuto 
skvělou akci uskutečnit, ať už to 
byli závodníci, pořadatelé či 
super publikum.  

-Za odbor SPV Šárka Hoňková- 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Oddíl národní házené v Pustějově úspěšně odehrál podzimní část sezóny, ve které se všechna naše 
družstva prezentovala pěknými a bojovnými výkony. Družstva mladších žaček a mužů momentálně dominují 
ve svých tabulkách. Družstvo žen zatím postupně získává zkušenosti ve II.lize, ale v současnosti to v rámci 
podzimu stačí pouze na dělené 5 a 6.místo. 
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Družstvo přípravky se v neděli 5.11.2017 zúčastnilo svého druhého letošního turnaje v této sezóně, který 
se tentokrát  konal ve Sportovní hale v Pustějově za účasti šesti družstev. Celkem se turnaje zúčastnilo 35 
dětí, které postupně odehrály 15 utkání, ve kterých všem ukázaly své házenkářské pokroky. Děvčatům 
gratulujeme k předvedeným výkonům a společně se těšíme na další turnajové utkání. 

                                                                                                               -Jiří Pisch za NH-  

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

Tělocvičná jednota Sokol zahajuje pravidelné sportovní úterky. 

od 16:00 - 17:00 hodin - cvičení rodičů s dětmi 

od 17:00 - 18:00 hodin - florbal žáci 

od 18:00 - 20:00 hodin - florbal st. žáci a dorost                                                             - Jan Horák, starosta- 

 

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:  Danuše Davidová 
    František Tegel 
   Oldřich David 
    František Románek          Čest jejich památce!Děti a léto 

 RUBRIKA POZVÁNKY 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na  

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

neděle 3. prosince v 15:30 hodin na križovatce 

První adventní neděli nám zpříjemní EVY BAND, se kterými si zazpíváme koledy, také ZVONKOHRA pod 
vedením paní Šárky Hoňkové. Pro děti budou připraveny balónky s přáním Ježíškovi. 

Na zahřátí čaj a svařáček a do bříška gulášek, párek v rohlíku atd. 
Pro radost a vánoční pohodu si budete moci zakoupit svíčky. 

Těšíme se na Vás! 

 
  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 23.11.2017. 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 

Říjen Stanislav Černnín 

Vlasta Nešporová 

Jiří Svátek 

75 let 

80 let 

80 let 

Listopad Milena Smolenová 

Věra Demlová 

Blažena Šimečková 

70 let 

80 let 

80 let 

mailto:knihovna@pustejov.cz
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