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anci OÚ cní úřad přeje všem  

 

 

 

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. 4/2019)  

Dne 26. června 2019 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 
 

- Rozpočtové opatření č.4 /2019.  

- Účetní závěrka obce Pustějov za rok 2018. 

- Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2018 a souhlasí s celoročním  
hospodařením obce – bez výhrad.  

- Účetní závěrka ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvkové organizace.  

- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustějov a převod hospodářského 
výsledku ve výši  10.840,55 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

- Dotace FK Pustějov na zajištění turnajů „O kalich mistra Jana Husa“ a „O kalíšek mistra Jana Husa“ 
ve fotbale a smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov. 

- Finanční dar p. Marku Novotnému, Pustějov č.p. 336, na pokrytí finančních nákladů expedice 
výstupu na vrchol  Chogori (K2) v nadmořské výšce 8 611m.n.m a darovací smlouvu. 
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- Dotace TJ Pustějov na zajištění sportovní činnosti oddílu NH a odboru SPV v roce 2019 a smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

- Přijetí dotace z rozpočtu MSK a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na projekt 
„Bezbariérový přístup na OÚ v Pustějově – projektová dokumentace“. 

 

Bere na vědomí 

- Informaci o vyvázání zástavy budovy OÚ na půjčku u SFŽP. 

- Informaci o průběhu opravy chodníků na „dolním konci“ obce. 

- Informaci o zpracování žádosti na finanční prostředky na „kotlíkové půjčky“. 

- Informaci o demolici domu č.p. 219. 

   

     Vydává 

Nařízení obce Pustějov č. 1/2019 – zákaz podomního prodeje v obci Pustějov. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 Občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad 400,-/os./rok, žádáme, aby jej 
uhradili co nejdříve v hotovosti na OÚ, nebo na účet obce, č.ú. 1760201379/0800, variabilní 
symbol je číslo domu. 

 

 Začátkem května jste obdrželi fakturu za stočné na rok 2019. Uvedenou částku můžete 
uhradit  na účet obce, č.ú. 1760201379/0800, v.s. je uveden na faktuře, nebo v hotovosti na 
OÚ. Faktura je splatná do 31. října. 
 

 V minulém čísle Informátoru jste obdrželi dotazník Přírodovědné fakulty Ostrava o CHKO 
Poodří. Žádáme Vás o jeho vyplnění a vrácení zpět na OÚ nebo do knihovny. Děkujeme! 
 

 Od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. obdržela obec Pustějov Osvědčení o úspoře 
emisí a množství odpadu, který naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2018. Celkem 
jsme vytřídili 58,438 tun odpadu, přispěli jsme ke zlepšení životního prostředí a snížení 
uhlíkové stopy (emise CO2 ekv.: 50,956 tun,  úspora energie: 1 400 892 MJ) a obec tímto 
ušetřila186 922,- Kč.  

         Děkujeme, že třídíte odpad! Šetříte tím životní prostředí a peníze sami sobě! 

 
Pooderské koštování v Bartošovicích 
 

   V sobotu 18. května proběhlo v rámci Otevírání Poodří finále Pooderského koštování v 
Bartošovicích. Naši obec zastupovali výherci obecního kola a umístili se takto: 
 

V kategorii nejlepší slivovice se Tomáš Burek umístil na 6. místě z 12 pěstitelů. 
V kategorii nejlepší jablkovice se Tomáš Burek umístil na 1. místě z 11 pěstitelů.  
V kategorii nejlepší hruškovice se Jaroslav Hejzák umístil na 3. místě z 9 pěstitelů.  
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Srdečně jim blahopřejeme k výbornému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce. 
Kompletní výsledky z koštování najdete na webu obce v sekci Aktuality. 
Všem pěstitelům přejeme bohatou úrodu ovoce, dobrý kvas a za rok na Koštování na viděnou. 
 

RUBRIKA KNIHOVNY  

Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

   Každoročně koncem školního roku vítám v knihovně prvňáčky. Letos to byla čistě pánská jízda, 
protože první třídu tvoří čtyři chlapci. Aby mohli být pasováni na čtenáře, museli prokázat, že číst 
umějí!  Takže střídavě přečetli Desatero správného čtenáře knihovny, u každého z nich jsme se 
zastavili a vysvětlili si, co znamená a jak mu děti rozumí. Také jsme si vyprávěli o knihách, jak se 
správně v knihovně vyhledávají a ještě na kluky čekal Večerníčkový kvíz. A protože chlapci četli moc 
pěkně, byli dřevěným mečem pasováni na čtenáře. Obdarováni byli pamětním listem, sladkostí a jak 
jinak než pěknou knížkou. Prožili jsme společně pěknou uvolněnou hodinku a se smíchem a 
bonbónem v puse se rozloučili. Já budu jen věřit, že kluci si zase cestu do knihovny najdou a jejich 
čtenářský průkaz, který také obdrželi, bude plný výpůjček.   
 

Ve dnech od 8. – 24. července  bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. 

-Knihovnice Magdalena Zindlerová- 
 

RUBRIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PUSTĚJOV  

Školní výlet do ZOO Olomouc 

Ke konci školního roku jsme se vydali na celodenní školní výlet. Letos jsme s dětmi navštívili ZOO 
Olomouc. Po příjezdu jsme se šli podívat na 
Baziliku Minore Navštívení Panny Marie, která se 
opravuje. Pak jsme se vydali prohlížet známé i 
méně známé živočichy, kterých je v ZOO více 
než 1700 kusů ve 350 druzích. ZOO Olomouc se 
pomalu vzpamatovává z větrné pohromy a 
v zahradě to bylo poznat. Některým zvířatům 
musí stačit zmenšený prostor, dřevorubecké 
firmy odstraňují nebezpečné polomy. Obnova 
areálu bude trvat ještě dlouho a bude pracovně i 
finančně náročná. Největším zážitkem 
odvážných dětí byl výstup na vyhlídkovou věž, 
která je lákadlem všech návštěvníků. Výhled byl 

úžasný a prohlédli jsme si nejen ZOO, ale také Olomouc a přilehlé vesnice. Všichni jsme si výlet užili 
a vzpomínkou budou nejen zážitky, ale také    plyšová zvířátka, která si děti na památku zakoupily. 

 

Sokolnická show 

Na školní zahradu se opět po nějakém čase slétli draví ptáci, které nám představil zakladatel 
sokolnické skupiny Vancoš Jean van Coppenolle. Všichni dravci byli nádherní, některé jsme si mohli 
pohladit, s některými pomáhali při vystoupení naši žáci. Největší úspěch slavil orel bělohlavý, kterého 
nám letos pan sokolník přivezl. Přijeli se podívat také žáci ZŠ Kujavy a show sledovali i někteří 
rodiče. 
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Záchranná stanice Bartošovice 

Ochrana přírody by měla patřit do každodenního života všech občanů. S našimi žáky jsme navštívili 
Záchrannou stanici v Bartošovicích. Byla vybudována 28. října 1983 Okresním vlastivědným muzeem 
v Novém Jičíně. Šlo o první zařízení tohoto charakteru v celé střední Evropě. Stanice je schopna se 
dlouhodobě či krátkodobě postarat o všechny druhy volně žijících živočichů. Prohlídku jsme začali 
vnitřní expozicí, která je věnována krajině Poodří, kde jsme si mohli prohlédnout živočichy a rostliny 
listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Ve venkovní expozici se děti 
seznámily s více než 30 druhy živočichů, zejména ptáků. Jde o trvale hendikepované jedince, které 
nelze vypustit do volné přírody. Jedná se také o ptáky, které si ochočili lidé, pak je přestali zajímat. 
Ani tito ptáci se nemohou vypustit do volné přírody, protože by zahynuli. Dozvěděli jsme se hodně 
zajímavostí ze života zvířat a také to, jak se k nim ve volné přírodě máme chovat a co můžeme a 
nesmíme dělat. 

 

Bartošovice – vycházka 

Děti, které neodjely na třídenní výlet školní 
družiny, se se svými učitelkami vydaly na 
vycházku do Bartošovic. Cestou jsme poznávali 
rostliny, podívali jsme se na chráněné, které 
můžeme pozorovat na našich loukách a jezerech 
– stulík žlutý, kosatec žlutý. Viděli jsme také 
živočichy – volavku popelavou, zajíce polního, 
čápa bílého. Cílem byla hospůdka u Dědíků, kde 
jsme se občerstvili, popovídali si, odpočinuli a 
pobavili se na kolotočích a prolézačkách. Na 
zpáteční cestě jsme si řekli, které rostliny jsme 
viděli a vrátili jsme se do školy.  

 

Exkurze na skládku 

Třídění odpadu se učíme již od školky a letos se žáci základní školy jeli podívat na skládku odpadů 
do Životic u Nového Jičína. Skládka je realizovaným dílem Sdružením obcí a měst pro likvidaci 
odpadů – SOMPO ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství referátu životního prostředí 
na Okresním úřadě v Novém Jičíně. Sdružení SOMPO bylo založeno starosty 45 obcí okresu Nový 
Jičín v roce 1991. Zkušební provoz na skládce byl zahájen 1.7.1993, do trvalého provozu byla 
uvedena 1.1.1994. Dne 30.1.2001 byla zapsána do obchodního rejstříku firma ASOMPO, a.s. Ta 
provádí svoz biologického 
odpadu také z naší obce. 
Program zahájil klaun 
Hopsalín, který zaujal děti 
všech škol, které se letos 
exkurze zúčastnily.  

Skládkou nás provedl pan 
starosta Ing. Tomáš 
Maiwaelder. Žáci se zaujetím 
poslouchali, pokládali zvídavé 
otázky a také panu starostovi 
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na jeho otázky odpovídali. Součástí byla krátká ukázka leteckých modelářů. Exkurze byla velice 
zajímavá a naši žáci budou odpad určitě pečlivě třídit. 

 

Sněhurka a sedm trpaslíků 

Na závěr letošního školního roku si žáci základní školy pod vedením svých učitelek připravili pro 
rodiče a veřejnost muzikál „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Své role v muzikálu měly všechny děti a 
přípravy se zhostily s elánem a nadšením. Krásné kostýmy zajistila paní učitelka Laďka, paní 
vychovatelka Jana a některé si donesly nebo vyrobily děti. Kulisy namalovali žáci 3., 4. a 5. ročníku 

v hodinách výtvarné výchovy. Prostě každý přiložil ruku k dílu. A nastal ten dlouho očekávaný 
okamžik – premiéra v sále OÚ Pustějov. Sál se pomalu plnil a nervozita stoupala. Po úvodním 
přivítání všech přítomných mohl muzikál začít. Všem dětem se představení moc povedlo a přítomní 
ocenili herce obrovským potleskem. Všem poděkoval také pan ředitel.  

V rámci slavnostního odpoledne proběhlo také pasování budoucích prvňáčků, které za pomoci paní 
učitelky Radky provedli Sněhurka a 
princ. Školáky se stali – BINH MINH 
VU (Kevin), Adam Kotásek, 
Dominik Kopecký, Eliška 
Němotová, Eliáš Medek, Daniel 
Topol. Na závěr jsme si společně 
zatleskali. Všechny děti dostaly 
nanuky, které věnovala ZO KSČM 
Pustějov. Velké poděkování patří 
paní Magdě Zindlerové, která nám 
ochotně pomáhala. 

  -Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   Oddíl národní házené v Pustějově má za sebou úspěšně sezónu 2018/2019. Všechny družstva 
zdárně dokončily své soutěže a momentálně mají mezisezónní přestávku.  Ke společným tréninkům 
se všichni sejdeme opět zhruba v polovině měsíce srpna. Všechna mládežnická družstva začínají 
s tréninky od středy 14. 8. 2019 a budou pravidelně trénovat dvakrát týdně (vždy ve středu a v pátek).     
Družstva mládeže čeká v srpnu i společný sportovní kemp, který plánujeme od pátku 23. 8. do neděle 
25. 8. 2019.  
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Rádi mezi sebou přivítáme nové hráčky se zájmem o sport a skvělý kolektiv. Pro více informací se 
nám neváhejte ozvat na telefonním čísle 732 552 897.  

Závěrem bychom všem rádi popřáli pohodové a slunečné prázdniny se spoustou nových zážitků, 
dostatkem odpočinku a zanedlouho se na vás opět budeme těšit na společných akcích. 

-Jiří Pisch za NH- 

 

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Zpráva odboru SPV 

Blíží se konec jara a s ním probíhají poslední soutěže a turnaje před prázdninami, dovolenou, létem.  
Jak jsme byli více či méně úspěšní se dočtete v krátkém příspěvku odboru Sportu pro všechny. 
 

Atletika 
Již v květnovém vydání zpravodaje jsme vás informovali o úspěších našich žáků v atletickém čtyřboji 

v Mošnově a Stonavě. Do republikové finále se 
probojovalo pět žáků, kteří tentokrát brali 
přípravu opravdu zodpovědně. Trénovali na 
sokolovně, školním hřišti, a dokonce na GMK 
v Bílovci pod vedením Mgr. T. Bergra. Velkou 
radost nám pak připravil Tomáš Vincek, který 
se umístil na 2.místě (z 24) v kategorií st. žáků 
III., což je v historii atletiky Pustějova největší 
úspěch. Tomáši moc blahopřejeme, děkujeme 
za skvělou reprezentaci TJ Pustějov a přejeme 
hodně štěstí v příštím roce v Třebíči. 
 V silné konkurenci byla úspěšná i děvčata 
Patricie Minaříková 21 (z 37), Aneta Musialová 
31(z 37), Hana Názalaníková 32 (z 37) a Nela 
Šabacká 32 (z 42), která svým hodem 28,24 m 
obsadila průběžné 4.místo. To se hned pozná, 
kdo hraje házenou. 
Děkujeme moc rodičům i prarodičům, kteří 
zajistili dopravu a doprovod dětí na závody. 

 
Mölkky 
Máme za sebou 1.kolo s účasti 42 příznivců, 2. kolo proběhne již v neděli 30.6.2019 v 13hod na 
hřiště FK Pustějov, vstup zdarma, zve P. Tisovský. 
 

Krajské sportovní hry seniorů v Třinci 
Skvělá akce s letošní rekordní účastí 410 startujících z 26 obcí a měst, což dokazuje, že zájem o hry 
každoročně narůstá. Za Pustějov se zúčastnili V. Dragoun a V. Bílek, který získal stříbrnou medaili v 
běhu a celkově byl na druhém místě v kategorii do 70 let. Blahopřejeme! 
 

Soutěž ZŠ z Pustějova, Hladkých Životic a Kujav 
Soutěže netradičních her Petangue, Woodballu, vybíjené, Discgolfu a Brännballu se zúčastnilo na 95 
žáků a 23 organizátorů. Velice pozitivně hodnotíme účast všech tří ředitelů málotřídních škol RNDr. Z. 
Bartoška, Mgr. V. Tomšů a Mgr. O. Lišifky, kteří podpořili tuto sportovní akci a vytvořili tak základ k 



Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’19 

7 

postupnému vylepšování a zkvalitňování úrovně soutěže. Děkujeme všem zástupcům škol, 
organizátorům a FK Pustějov za zapůjčení klubovny a celého areálu. 
 

Badminton 
V sobotu 29.6.2019 v 9:00 hod proběhne turnaj ve Sportovní hale v Pustějově v Badmintonu 
pro děti a žactvo. Zveme všechny příznivce k poslední jarní soutěži. 

Přejeme krásné a pohodové prázdniny, plné sluníčka a radosti. 
 
 

Pustějováci ve světě rekordů 

Marek Novotný – člen horolezecké expedice Chogori (K2) 

Horolezec Marek Novotný (obyvatel Pustějova) se letos v červnu vydal již potřetí na nejtěžší a 
druhý nejvyšší vrchol světa Chogori (K2). O to náročnější je jeho výstup, který podstupuje bez pomoci 
kyslíkové bomby a horských nosičů (sherpa). 

  

2016  stanul na vrcholu Cho Oyu (8201 m) 
2014  Broad Peaku (8047 m)  
2013  Gasherbrumu I (8068 m) a Gasherbrumu II (8051 m)  
 

Chogori (K2) 
- druhá nejvyšší hora světa, nejvyšší hora Pákistánu a  pohoří 
Karakoram 
- vrchol „K2“ označoval ve svých mapách britský poručík 
Thomas Montgomerie 
- místní název sestává ze slov „chhogo“ (velký) a „ri“ (hora)  
- poprvé vystoupena Italy (Achille Compagnoni a Lino 
Lacedelli) 31. 7. 1954 
- po Annapurně druhá nejvyšší úmrtnost horolezců mezi 
osmitisícovkami 
Pokud se Markovi podaří letos výstup na K2, získá tzv. "Korunu 
Karakoramu".  

                              Držíme palce a přejeme hodně štěstí! 
 

Filip Tomášek – cestovatel na Jawa Babetta 210  
Po devětadvaceti dnech v sedle malého 
motocyklu Jawa Babetta 210 v pondělí 
24. června Filip Tomášek konečně dorazil do 
Gruzie, kterou si stanovil jako cíl své cesty.  
 
Do úterý 25. června měl na své babettě ujeto 
z Pustějova, odkud vyrazil v pondělí 27. května, 
již 3107,5 km. Trasu zvládal doposud 
průměrnou rychlostí 27,71 km. Svou cestu 
denně dokumentuje a na svém profilu publikuje 
krátká videa.  Jeho dobrodružné cestování 
sleduje úctyhodných 1280 přátel. 
Po 14 dnech pobytu v Gruzii se Filip bude  

http://lideahory.cz/clanek/ceska-expedice-na-cho-oyu-slavi-uspech-trikrat-vrchol-vyskovy-rekord-honzy-rihy
http://www.lideahory.cz/clanek/%C4%8De%C5%A1i-na-vrcholu-gasherbrumu-i-0
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vracet zpět přes Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko.  
Filipe, už žádný déšť a bouřky, přejeme ti jen dobré lidi a štěstí na cestách. 
 

-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a 
pohody. 
 
I 
 
 
 
 

 

Rozloučili jsme se        paní Vilemína Bajtková 
              pan Emil Schaumann 

                                         Čest jejich památce! 

 

RUBRIKA RŮZNÉ 
V čase prázdnin a dovolených 

Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných 
starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této 
souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez 
starostí. 

Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez 
dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. 
Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že 
nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, 
že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam 
chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat 
s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na 
silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici 
mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády. Můžete tak 

Červen 

 

 

 

 

 

 

Červenec 

Srpen 

Oldřich David 

Hana Martinásková 

Anna Dluhošová 

Jan Martinásek 

Alenka Mašková 

Marie Šimčíková 

Anna Rokytová 

Bětuška Šedá 

Margita Horáková 

Jan Kozelský 

Karel Pecl 

Robert Gebauer 

Vlasta Medková 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92730&idc=6722771&ids=5704&idp=89676&url=https%3A%2F%2Fwww.gtl.cz%2Fcs%2Fsluzby%2Fdoprava-a-preprava.htm
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být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním 
telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by 
nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné 
sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například 
informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat. 

Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní 
pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: 
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx 

Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste 
uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat 
žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí 
rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu 
klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým 
sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací 
zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před 
cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte. 

Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie 
s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla 
cenných předmětů apod. Tyto  informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s 
pojišťovnou při likvidaci pojistné události. 

Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném 
automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a 
nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou 
sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, 
příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v 
zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány 
u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde. 

Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a 
dovolených.  

          -por. Mgr. Petr Směták, komisař- 

 

FRANCOUZŠTINA PRO DĚTI 

Nabízím možnost výuky francouzštiny pro děti od 3.třídy. Výuka od září v budově ZŠ Pustějov. 

V případě zájmu mě kontaktujte: 603 942 917 nebo mail: mahulena.hermanova@seznam.cz 

 

KURZY FRANCOUZŠTINY 

Francouzština všech úrovní bude pokračovat ve š.roce 2019/2020 od října 2019. 

Noví zájemci se mohou hlásit mailem: mahulena.hermanova@seznam.cz 

 

Cvičení ČIKUNG pokračuje v září 2019. Dle zájmu bude otevřeno další cvičení pro začátečníky. 

Informace a přihlášky: mahulena.hermanova@seznam.cz nebo 603 942 917 

https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
mailto:mahulena.hermanova@seznam.cz
mailto:mahulena.hermanova@seznam.cz
mailto:mahulena.hermanova@seznam.cz
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BRIGÁDA  
Nabízíme sezonní brigádu červen – září na sečení trávy v Pustějově. 

Nástup možný ihned. 

Bližší informace na tel. čísle : +420 731 533 013. 

 

RUBRIKA POZVÁNKY 

Koncert Adriany Bajtkové a jejich hostů je téměř vyprodán. Zbývá 
posledních 6 vstupenek na stání. Proto neváhejte z jejich zakoupením! 
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T.J. Sokol Pustějov Vás zve na 

KRMÁŠOVÝ KARNEVAL 

v sobotu 20. 7. 2019 
zahraje:   kapela OTROCK  a  

 

Vstupné: do 20:00 hodin 50,- Kč 
 po 20:00 hodině 100,- Kč 

Děti pouze v doprovodu rodičů!   Bude se konat za každého počasí. 
************************************************************************ 

V neděli 21.7. 2019 Vás zveme na tradiční krmašovské posezení. 
Bude připraveno bohaté občerstvení. 

Těšíme se na Vaši účast. 
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      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 28.6.2019. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

