
    Obec Pustějov

Obecní úřad  přeje všem občanům příjemně prožitou 
dovolenou a všem školákům a studentům krásné, 

slunné prázdniny k načerpání nových sil do další práce 
i do dalšího studia. 

 
Zastupitelstvo     obce  

Ve čtvrtek 23. června se konalo  3. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov,  kde bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno:

- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Pustějov za rok 2010
- Rozpočtové opatření č. 2/2011
- Jednací řád Zastupitelstva obce Pustějov
- Nákup pozemků od p.  Květuše Kniezkové,  bytem Pustějov 274,  742  43  v areálu 

fotbalového hřiště 
- Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi obcí Pustějov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
- Cenu za stočné ve výši  11,40 bez DPH/m3  v obci Pustějov pro rok 2011
- Pořízení nového Územního plánu obce Pustějov
- Příspěvek FK Pustějov ve výši 10.000,-Kč, na zajištění fotbalových turnajů „O kalich 

mistra Jana Husa“ a „O kalíšek mistra Jana Husa“ konaných ve dnech 5. a 6. července 
2011

- Příspěvek  Mysliveckému  sdružení  Racek  Pustějov  ve  výši  3.000,-Kč,  na  místní  kolo 
soutěže „Mladý ochránce přírody roku 2011“

- Pořízení  a  instalaci  měřiče  rychlosti  a  zpomalovacího  semaforu  ve  směru  od  Kujav 
a pořízení  a  instalaci  měřiče  rychlosti  ve směru  od Hladkých Životic,  dle  zpracované 
projektové dokumentace a vydaného povolení

- Přípravu podkladů a rekonstrukci  víceúčelového  hřiště  u  ZŠ Pustějov dle  zpracované 
projektové dokumentace

- Záměr odprodeje parc. č. 478/2 o výměře  7050 m2   v   k.ú. Pustějov. 

Třídění odpadu
Množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2010 a předala k využití činilo celkem 38,510 
tuny, za což jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM a.s. celkem 127 170,- Kč.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních 
odpadů,  včetně  obalových,  jsme  přispěli  ke  zlepšení  životného prostředí  a  snížení  „uhlíkové 
stopy“.  Úspora,  kterou  jsme  dosáhli,  představuje:  Emise  CO2 45,135  tun,  úspora  energie 
1 093 749 MJ.
Děkujeme  občanům  za  odpovědné  třídění  odpadu.  Díky  tomu  se  daří  udržet  poplatky 
za komunální odpad ve stávající výši.

Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce



Upozornění
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen  11.7. - 15.7. a  25.7. - 29.7.2011

Oznámení     Školní     jídelny     Pustějov  
Upozorňujeme strávníky, kteří budou během školních prázdnin odebírat obědy, že výdej 
do jídlonosičů bude v době od 9:30 do 10:00 hodin.
Dále chci upozornit, že platba obědů bude o prázdninách pouze určité dny, které budou předem 
oznámeny ve vitríně před školou.
Děkuji za pochopení

vedoucí ŠJ Jana Blažencová

ZŠ     a     školní     družina  

    

Žáci naší školy se zapojili do  soutěže „Svět slova“, kterou již čtvrtým rokem organizuje Městské 
kulturní centrum Fulnek, p.o., Comenius Fulnek, s.o., Město Fulnek a Muzeum Novojičínska, p.o. 
Celkem bylo do soutěže zasláno 198 literárních prací a 496 výtvarných děl ze čtyř států - Polska, 
Slovenska, Maďarska  a Česka. Je nám ctí a potěšením, že porota udělila ocenění třem našim žákům. 
Patriku Morávkovi  (2. místo),  Denisi Hulínovi (3. místo) za výtvarný projev k  tématu „Moje 
vesnice“ a Marii Dámkové (2. místo) za literární dílo.
Slavnostní předávání cen se konalo 19. 5. 2011 v kostele sv. Josefa  ve Fulneku. Hostem programu 
byla zpěvačka  Markéta Konvičková.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

   Mgr.Ladislava Kremzerová



Děti školní družiny a členové turistického kroužku se společně  vydali 
25.5.  na  vycházku  do  Bartošovic.  Cestou  jsme  pozorovali  rostliny, 
například  chráněný  stulík  žlutý,  nebo  kosatec  žlutý,  a  zvířata. 
U rybníku v Bartošovicích se všichni občerstvili, pobavili a vydali jsme 
se cestou zpět. Počasí nám přálo a všichni jsme si společně užili krásný 
pobyt v naší přírodě.

Mgr. Miluše Klementová

Stalo  se  tradicí,  že  na  konci  školního  roku  jsou  naši  prvňáčci  pasování  v místní  knihovně 
na opravdové  čtenáře.  Ani  letos   tomuto  rituálu  neušli.  Paní  knihovnice  si  připravila  krátké 
ukázky ze známých pohádek a školáci  byli  prověřeni,  jak zvládli  během jednoho roku čtení. 
Jménem dětí  bych chtěla  poděkovat pí Šelongové za vzornou přípravu této akce. Prvňáčci si 
domů kromě knížky a dárků odnesli také průkazku do knihovny.

Mgr. Ladislava  Kremzerová 
třídní  učitelka



V sobotu  7.  června  2011  děti  z výtvarného  kroužku  navštívily  v Ostravě  výtvarné  centrum 
Chagall.  Prohlédly si  obrazy Rudolfa  Kremličky,  jednoho ze  zakladatelů  českého moderního 
malířství,  který kromě figurálních kompozic a portrétů  byl vynikajícím krajinářem. Dalé děti 
zavítaly na Černou louku do „Pohádkového sklepa strašidel“. Poslední zastávkou byla návštěva 
areálu Miniuni Ostrava, kde zhlédly 34 významných světových staveb jako například Eiffelovou 
věž, šikmou věž v Pise a jiné.

 
Mgr. Ladislava Kremzerová     

vedoucí výtvarného   kroužku

Také na naší škole jsme nezapomněli na děti a tento den jsme 
si  pořádně  užili.  Dopoledne  nás  navštívila  Ing.  Tatiana 
Andrtová  z nakladatelství  Thovt  s.r.o.  Dětem  vyprávěla 
o knihách a pak si  společně zahráli  hru O poklad kapitána 
Černovouse. Beseda byla nejdříve pro děti MŠ a 1., 2. a 3. 
ročník, následovali žáci 4. a 5. ročníku.  Po besedě byla pro 
děti připravena výstavka knih s jejich prodejem.
Odpoledne si pro děti připravila zábavné soutěžní odpoledne 
paní vychovatelka Šárka. Všechny děti dostaly za svou snahu 
sladkou odměnu.

Mgr. Miluše Klementová



Stalo se již tradicí, že na konci školního roku jedeme s dětmi na třídenní výlet do 
Budišova nad Budišovkou. Také letošní rok nebyl  výjimkou a 10.  června jsme 
vyrazili vlakem ze Suchdolu nad Odrou.  Výlet jsme si opravdu užili, počasí bylo 
nádherné  a  sobotní  vycházku  na  Kružberk  s námi  absolvoval  také  pan  ředitel 
s manželkou. Tři dny plné her, zábavy a soutěží jsme ukončili v neděli,  kde na 
unavené,  ale spokojené děti  čekali  na nádraží nedočkaví rodiče.  Chtěli  bychom 
poděkovat panu Pavlu Pischovi a panu Radku Matušíkovi, kteří nám v letošním 

roce vypomohli s odvozem zavazadel dětí. 
Vycházka na Kružberk byla inspirativní pro děti a ty složily krásné básničky. Ty nejúspěšnější 
teď uvádím.

Výlet na Kružberk Procházka
Eliška, Klára, Petra, Eva, Daniela Marie, Pavla, Zuzka, Nela, Nikol
Dnes jsme byli na Kružberku, Viděla jsem hada,
v lese jsme potkali veverku, měla jsem ho ráda.
na rozcestí užovku, On se na mě kouk,
měli jsme tam přestávku pak šel kolem brouk.
na zeleném lehátku. Už jsme skoro v lese
O Kružberku dovíme se, Nela se tam třese.
že je někde tamhle v lese. Bolejí ji nožičky,
Teče do něj Moravice, protože jsou maličký.
krásná řeka krasavice.
Krouží nad ní orli, supi,
ryby loví racci bílí
večer tam i tančí víly.

Mgr. Miluše Klementová

MŠ     v     Pustějově  

60 let MŠ Pustějov

   Mateřská škola v Pustějově byla otevřena v lednu roku 1951.

   Předškolní pedagogika má u nás obrovskou tradici. Od dob J.A.Komenského se mnoho lidí 
věnovalo tomuto oboru, a posunuli ho na úroveň, kterou nám může mnoho zemí závidět.
   Psychologie  zdůrazňuje  velký  význam  předškolního  období  pro  budoucí  život  člověka. 
Nejdůležitější  činností  dítěte  je  hra,  ale  také  učení  a  práce  má  své  významné  místo.  MŠ je 
přemostěním od života dítěte podle vlastního programu k životu podle programu dospělého, tedy 
školy.
   MŠ má však i  svoji  přidanou hodnotu,  nejenom že dětem poskytuje  bezpečné a podnětné 
prostředí,  zajišťuje  socializaci  dítěte  ve vrstevnické  skupině,  ale  rovněž  dává  prostor  rozvoji 
osobnosti dítěte a je partnerem i poradcem rodičů při výchově jejich dítěte.
   Základ tvoří všestranný rozvoj dětí, bez upřednostňování určitých oblastí. Na specializaci má 
dítě dostatek času v pozdějším věku.
   Výchovně – vzdělávací činnost mateřské školy je jasně daná platným dokumentem – Rámcově 
vzdělávacím programem pro předškolní  vzdělávání.  Konkretizuje  se ve školním vzdělávacím 
programu. Děti se vedou k získávání kompetencí – schopnosti, dovednosti a vědomosti.



   Předškolní  období  v mateřské 
škole  prožily  téměř  všechny 
pustějovské  děti.  Jistě  si  každý 
vzpomíná  na  počátky  svého 
kamarádství,  na  první  chvíle  bez 
rodičů, na dobré i nedobré zážitky 
a  zkušenosti,  které  přinášel 
každodenní život v kolektivu. 
   Zpočátku byla školka jednotřídní 
s kapacitou  22  –  36  dětí.  Později 
dvojtřídní a ve školním roce 1971 
–  1972 bylo  zapsáno dokonce  63 
dětí. Od školního roku 2006 klesla 
populační  křivka  a  počet 
přihlášených dětí  nepřevýšil  počet 
24 dětí až do roku 2009. 

   Za nás všechny bych při této příležitosti vzpomněla na paní učitelky, které své povolání v naší 
MŠ  vykonávaly  určitě  s láskou…jinak  se  ani  dělat  nedá.  V opačném  případě  bychom  totiž 
popřely samy sebe.

   Děkuji hodným lidem a rodičům, kteří kdykoliv a jakkoliv mateřské škole v jejím dlouhém 
vývoji pomohli a věřím, že bude především místem radostného setkávání vrstevníků.

                                   Mgr. Yveta Šimečková, vedoucí učitelka 

Učitelky     MŠ     působící     v     Pustějově     od     roku   1951  
Bajgarová Ludmila 1951 – 1954
Bartošová Jaroslava 1963 – 1966
Bočkayová Olga 1994 - 1995
Cihlářová Monika 2010 - 2011
Deaková ( Richterová ) Zdeňka 1966 - 1971
Dvořáková 1966 - 1967
Honová Eliška 1997 - 1998
Kotalová ( Walková ) Libuše 1970 - 2007
Kudláčková Ludmila 1955 - 1957
Lakomá Lenka                               1995 - 1996,1998 - 1999
Londinová Alena 1993 - 1994
Loskotová Marie 1972 - 2003
Martinková Radka 2007 - dosud
Nováková Vlasta 1951
Paličková Jiřina 1965 - 1967
Pávková Marcela 1994 - 1995
Pišová ( Hrtúsová ) Pavla 1963 - 1967
Skýpalová ( Melecká ) Miluše 1968 - 1969
Stillerová ( Kopcová ) Helena 1964 - 1965
Suchanová Marie 1971 - 1973,1977 - 1978
Svatoňová ( Capová ) Zdeňka 1974 - 1979
Šimečková Jana 1966 - 1998
Šimečková Yveta 1979 - dosud
Švehlová ( Kubová ) Anna 1973 - 1974
Tomanová Hana 1973 - 1974
Tymlová Alice 1962 - 1964
Veselková Ludmila 1966 - 1969
Zábranská Zdeňka 1966 - 1973
Zajícová ( Fryčková ) Dita 1957 - 1962
Zukalová ( Horáková ) Dagmar 1954 - 1955



Cyklovýlet a výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích 
a na EKO farmu Bludička.

         Hurá !!! pojedeme na výlet, ozývalo se z úst dětí MŠ. Květnové páteční odpoledne jsme se 
s rodiči a dětmi vydali na kolech do Bartošovic. První naše zastávka směřovala k zámku a do 
cukrárny  ,  kde  jsme  si  dali  zaslouženou  zmrzlinu.  V zámeckém  parku  jsme  hledali  a  našli 
nejstarší platan v ČR. Další naše zastávka byla u bartošovického rybníku. Tam jsme se řádně 
občerstvili,  děti  se  povozily  na  kolotoči  a  poté  i  s rodiči  na  koni.  Návrat  byl  ve  večerních 
hodinách.  Chceme poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas a zúčastnili  se, jelikož děti si 
cyklovýlet  dostatečně  užily  a  dospělí  zažili  spoustu  legrace.  Doufáme,  že  tento  výlet  ještě 
zopakujeme!                                                      
         I  druhý náš  výlet  směřoval  za  poznáním přírody.  V dopoledních  hodinách jsme se 
autobusem vydali do Záchranné stanice v Bartošovicích, kde jsme měli možnost zhlédnout ptáky 
a živočichy i jejich exponáty. Dozvěděli jsme se, že hlavní aktivitou je záchrana zraněných či 
jinak  nemohoucích  ptáků  a  volně  žijících  živočichů,  jejich  léčení,  rehabilitace,  příprava  na 
vypuštění a vlastním návratem vyléčených exemplářů do přírody. V současné době se záchranná 
stanice zajímá především o tyto druhy: sova pálená, sýček obecný a orel skalní. 
www.csopnj.cz, www.orelskalni.cz
         Poté jsme se navštívili EKO farmu Bludička v Bludovicích u NJ. Děti si s sebou vezly 
sušený chléb, kterým se učily krmit koně. Odpovídaly na kladené otázky o domácích zvířatech 
a plnily úkoly : nakrmit mrkví králíky, pást kozu s kůzlaty, sbírat trávu pro králíky, pozorovat 
a pojmenovat mládě krávy, ovce, kozy, koně a nakreslit křídou domácí zvíře. Také hřebelcovaly 
poníka a oslíka, na kterém se vozily, ,,zjistili jsme, že oslík není kouzelný,,. Nakonec se povozily 
i učitelky na koni. Výlet jsme zakončili společnou fotografií a vydali se zpět do školky. Děti 
i učitelky získaly mnoho cenných zkušeností a nových zážitků.
www.bludicka.cz

učitelky MŠ 

Představení pro děti MŠ: pan TARABA- Přijdu včas, o hodinách se zvířaty,
pan ZÁBRANSKÝ- Toulavá kytara

Dne 19. dubna nás poctil svou návštěvou v MŠ pan Taraba a jeho maňáskové divadlo „Přijdu 
včas, o hodinách se zvířaty“. Divadlo bylo o zvířátkách, které si hrály na dopravním hřišti, kde 
stály  velké  hodiny.  Představení  směřovalo  k  tomu,  jak  se  na  takovém hřišti  chovat.  Během 
představení  byly  děti  vyzývány  ke  zpěvu  známých  i  neznámých  písní  v doprovodu  kytary, 
k zapojení různých částí těla při zpěvu a k odpovědím na otázky. Na divadlo se přišly podívat 
i maminky  s dětmi,  které  v září  nastoupí  do  mateřské  školy.  Program  se  dětem  velice  líbil 
a těšíme se na další návštěvu.
O měsíc později 18. května dorazil do MŠ pan Zábranský se svým programem pro děti „Toulavá 
kytara“. Naše děti si společně zazpívaly spoustu krásných lidových písní, jako např. Skákal pes, 
Já mám koně vraný koně, Kočka leze dírou, Ovčáci čtveráci, Travička zelená, Holka modrooká 
a jiné, doprovázeny dvanáctistrunnou kytarou. Během programu děti byly zapojeny k vybírání 
správného obrázku, který znázorňuje písničku a řešily i písničkové hádanky. Byla to zajímavá 
a vítaná změna v dopoledním programu naší MŠ. 

učitelky MŠ

Soutěž s panem Popelou"

Děkujeme  všem  dětem  a  spoluobčanům,  kteři  nám  pomohli  ve  sběru  a  nosili  starý  papír. 
Společně  jsme  nasbírali  1750  kg.  Budeme  soutěžit  dále  také  příští  školní  rok.
Všem přejeme krásné sluníčkové prázdniny.

 Vaše děti

http://www.csopnj.cz/


Z     innostič     Kulturní     komise  

Pustějovský slavíček, se i letos opět vydařil! Sváteční odpoledne zahájily děti z mateřské školy, 
které si se svými učitelkami připravily pro maminky k svátku pěkné vystoupení. Následovalo 
vystoupení dětí ze ZÚŠ, také děti ze 4. a 5. třídy všem přítomným zazpívaly a vystoupily i Fajné 
pustějovské děvuchy. Pak již následovala samotná pěvecká soutěž, kterou děti doprovázel pan 
ředitel ZÚŠ ve Studénce PaedDr. Zdeněk Novák. 

Po bezprostředním výkonu se soutěžící děti umístily v tomto pořadí:
I.kategorie:                              II. Kategorie                    III. kategorie  

1.  Natálka Zwingerová    1. Ondřej Šelong  1. Jan Lakomý
2. Michalka Kneifelová           2. Tomáš Popp             2. Marie Dámková
3. Michal Horák       3. Josef Švarc               3. Pavla Šelongová

O hudební tečku na závěr se postaralo seskupení Sextet+, s Dankem Hochmanem a celé hudební 
odpoledne ukončili v duchu latinskoamerických rytmů dětští i dospělí bubeníci z Bumbumbandu 
z Ostravy.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Připravujeme:  sobota 3. září od 13:00 hodin OBECNÍ DEN.
Kulturní komise

z     akcí     odboru     spv  
Dne 30.dubna proběhl již 14. ročník „Medvědí stezky“ pro děti z MŠ a žactvo ZŠ. Start byl 
tentokrát směrován na fotbalové hřiště, z kterého  trasa pokračovala částečně přes pole a les na 
mysliveckou  chatu.  Na  trati  bylo  připraveno  18  všestranně  zaměřených  znalostních 
a dovednostních  úkolů  včetně  oblíbené  lanové  dráhy.  Soutěže  se  zúčastnilo  40  dětí  a  je 
potěšující, že se do organizace mimo cvičitelů zapojili i rodiče, bez kterých by soutěž v takovém 
rozsahu vůbec nemohla proběhnout.  Moc děkujeme všem zúčastněným za podporu a pomoc při 
organizaci Medvědí stezky a těšíme se na spolupráci i v příštích ročnících. 



Dále  2.5.2011 se uskutečnily atletické závody pro děti z MŠ a žactvo ZŠ.
Výsledky místního kola atletické soutěže  

Děti z mateřské školky: Mladší žáci I
1. Kocmichová Natálie 1. Popp Tomáš 1. Šabacká Denisa 1. Malý Patrik
2. Dreslerová Andrea 2. Šelong Ondřej 2. Zindlerová Eva 2. Lazaridis David

3.  Švarc Josef 3.Tomšů Nela 3. Černoch Pavel
4. Brňák Marek 4. Ertelová Daniela 4. Hulín Denis
5. Horák Michal 5. Morávek Patrik
6.  Zindler  Jakub

6. Zuzaník Vojta
7. Černoch Ondřej

Mladší žáci II. Starší žactvo III.
1.Šelongová Pavla 1. David Josef 1. Malá Veronika 1. Šabacký Dominik
2. Horáková Nikol 2. Dresler Erik 2. Bergrová Denisa 2. Stix Daniel

3. Dluhoš Daniel 3. Kocmichová Sabina 3. Matula Marek
4. Dresler Jakub 4. Priviczerová Hana 4. Dluhoš Dominik
5. Lakomý Jan 5. Onderka Pavel
6. Horák Aleš 6.  Voznička Martin

7. Voznička Marek
Děkujeme členkám   ČK pod vedením paní Jarky Teglové  za přípravu výborné  smaženice, která 
patří každoročně k  příjemnému zpestření atletické soutěže. 

V  regionální soutěži  RC SPV Nový Jičín, která proběhla 6. května v Mošnově , startovalo i 13  
žáků z našeho odboru SPV s těmito výsledky:

Mladší žáci I.
 (8)  1. Šabacká Denisa
 (5)  1.  Malý Patrik  ( hod kriketovým míčkem 22,5m
       3.  Popp Tomáš

5. Šelong Ondřej

Mladší žáci II.
(11) 7.  Šelongová Pavla
 (7)  3.  Dresler Erik 

 4.  Dluhoš Daniel        
5. Lakomý Jan

Starší žactvo III.
(14) 2.  Malá Veronika (skok z místa 208cm)

 3.  Bergrová Denisa 
(9)  2.  Šabacký Dominik (60m 8,6s, skok z místa 232cm)

 4.  Matula Marek

Starší žactvo IV.
(1) 1.   Stix Daniel
                                                             
Do krajské soutěže v atletice  MS kraje postoupilo celkem 9 žáků, ale startovalo bohužel  jen 5.  
Nemáme k dispozici výsledky jednotlivých disciplín, ale  jen celkový počet bodů a umístění. 

Mladší žáci I. (10) 2.  Malý Patrik
Mladší žáci II (9)   9. Dresler Erik



 Starší  žáci  III.  (10) 3.  Bergrová Denisa,  6.  Malá Veronika,  Šabacký Dominik  (bohužel  ze 
zdravotních důvodů musel ukončit soutěž po dvou disciplinách, kdy byl na průběžném prvním 
místě). 

Je nutno podotknout, že jsme vždycky měli a stále máme dosti talentovaných dětí, ale o atletiku 
jeví čím dál menší zájem. Je to i proto, že v naší obci není atletika podporována vůbec. Není 
hřiště, kde by se s dětmi  trénoval  běh , hod, skok  i jiné disciplíny. Není hřiště, kde by jsme 
mohli  hrát  volejbal.  Jsme zváni   na různé turnaje  v okolních obcích  ,  ale  nikdy  nemůžeme 
pozvání opětovat. Na asfaltové hřiště se nikomu nechce.  

17. června proběhla v Ženklavě poslední jarní soutěž  regionálního centra  ČASPV v Kuube 
a Woodballu.  
Soutěž byla tentokrát rozdělená do dvou kategorií - do 90-ti let a nad 90 let. Z našeho odboru se 
zúčastnila dvě družstva - Lubomír Dresler a Vlastimil Bílek, Karla Dreslerová a Milena Bílková. 
Po  skvělých výkonech se umístili takto:
Kuube: 2.  Lubomír Dresler, Vlastimil Bílek
              3.  Karla Dreslerová, Milena Bílková
Woodball:  1. Lubomír Dresler, Vlastimil Bílek
                   5. Karla Dreslerová, Milena Bílková
V kategorii  nad  90  let  soutěžilo  celkem  8  družstev,  přičemž  družstvo  mužů  postoupilo 
do krajského finále v obou soutěžích, ženy postoupily v Kuube. Budeme se tedy těšit na krajské 
a republikové podzimní finále, kde bude Lubomír Dresler potřetí obhajovat prvenství.

Za odbor SPV  Ludmila Tisovská

Z     činnosti     SRPDŠ  

V pátek 3. června se na školní zahradě konal Dětský den.

Nejdřív  paní  učitelky  všechny  děti  namalovaly 
barvičkami  na  obličej  a  ty  se  pak  rázem  proměnily 
v tygry, motýlky, strašidla a v další nejrůznější bytosti.

Odpoledním  programem  provázela  skupina 
Keltik  z Ostravy,  která  si  pro děti  připravila 
různé  soutěže.  Poté  následovalo  rozloučení 
s předškoláky,  kteří  byli  slavnostně  pasování 
do  stavu  školáckého  a  na  závěr  celého 
odpoledne nechybělo ani opékání špekáčků.

Doufáme, že se všem dětem zábavné odpoledne líbilo a budeme se těšit zase na příští rok.

Děkujeme sponzorům a všem ostatním, kteří se na této akci podíleli. Výbor SRPDŠ



Fotbalový     klub  

Konečné výsledky fotbalové sezony 2010/2011

III. třída muži
Pořadí Družstvo V R P    Body 

1. Stachovice  14 3 5 59 : 29 45 
2. Bartošovice  13 5 4 63 : 35 44 
3. Rybí  12 4 6 54 : 33 40 
4. Žilina  11 3 8 49 : 32 36 
5. Bravinné  11 1 10 47 : 40 34 
6. Petřvald n.M. B 9 5 8 35 : 43 32 
7. Tísek  9 4 9 37 : 41 31 
8. Nová Horka  9 3 10 48 : 40 30 
9. Pustějov A 8 3 11 44 : 41 27 

10. Troj.-Bystré  8 2 12 38 : 42 26 
11. Vražné  7 1 14 34 : 68 22 
12. Kujavy  3 2 17 27 : 91 11 

IV třída muži sk. B
Pořadí Družstvo V R P    Body 

1. Fulnek  22 0 0 122 : 11 66 
2. Děrné  15 4 3 79 : 27 49 
3. Odry B 14 4 4 62 : 30 46 
4. Kravín  12 2 8 58 : 37 38 
5. Heřmanice  12 1 9 45 : 41 37 
6. Olbramice  10 2 9 40 : 51 32 
7. Bravantice  8 2 12 44 : 60 26 
8. Pustějov B 6 3 12 31 : 75 21 
9. Mankovice  5 4 13 40 : 61 19 

10. Vel. Albrechtice B 5 2 15 29 : 69 17 
11. Vrchy  4 2 16 45 : 74 14 
12. Lubojaty  3 4 15 37 : 96 13 

Okresní soutěž sk. B –starší žáci Starší přípravka

Pořadí Družstvo Body 
1. Suchdol n.O.  48 
2. Pustějov 29 
3. Bartošovice  21 
4. Jeseník n.O.  16 
5. Tísek  4 

Pořadí Družstvo Body 
1. Kunín  33 
2. Bravantice  30 
3. Bartošovice  29 
4. Vražné  28 
5. Spálov  27 
6. Jistebník n.O.  26 
7. Pustějov  16 
8. Sedlnice  13 
9. Hladké Životice  2 



FK PUSTĚJOV - připravuje:

„SRANDAMAČ“  + UKONČENÍ 4. FOTBALOVÉ SEZONY  

v sobotu 2. 7. v 9:00 hodin
hlavním programem bude turnaj domácích týmů tzv. „Srandamač“. Utkají se svobodní, ženatí, 
štiky, dorost, dále proběhne exhibiční utkání žen horní x dolní konec. 
Občerstvení zajištěno.

Přijďte všichni fandit !!!

„O KALICH JANA HUSA“ –  011. ročník fotbalového turnaje v úterý 5. 7. od 8:00 hodin 

!!! Večer: Vystoupení skupiny NEVÍM, a skupiny DOGA !!!

Ve středu 6. 7. od 13:00 hodin bude fotbalový turnaj pro děti do 15-ti let
„O KALÍŠEK JANA HUSA„

Dětské týmy startovné neplatí! Srdečně zveme.

Vyzýváme všechny členy i nečleny k pomoci na dokončovacích pracích a úklidu na 
šatnách FK. 
Možno přijít kdykoliv, v kteroukoliv hodinu.
Děkujeme předem za pomoc.

Za FK Evžen Koždoň

T  .  J  .  Sokol     Pustějov  
Fajné pustějovské děvuchy mají za sebou kus velmi dobré práce.  Během měsíce května 
vystoupily doma se zumbou,  v Bartošovicích s Besedou a country tanci a ve Štramberku na 
LeaderFestu 2011,  kde reprezentovaly naši obec v celorepublikové a dokonce i mezinárodní 
účasti  tančily na náměstí Besedu a Valašské tance. 



Tímto jim děkuji a doufám, že jim nadšení a radost z tancování vydrží a budeme mít ještě mnoho 
příležitosti je vidět.

Květuše Kniezková

národní     házená  

Konečná  tabulka  II.  ligy  mužů  sk.  A  (Morava  a  východní  Čechy)  ukazuje,  že  přímým 
postupujícím do I. ligy je celek SK Studénka a naopak sestupujícími jsou družstva Dobrušky B 
a Vracova. 

Výsledky našich mužů v posledních třech kolech na domácím hřišti :
Pustějov – Draken Brno       11 : 13
Pustějov – Podhorní Újezd   25 : 23
Pustějov – Dobruška B         21 : 19

Konečná tabulka II. ligy mužů ročníku 2010/2011

  1. SK Studénka           22   19    0     3      408  :  322     38 bodů
  2. Draken Brno              22   16    1     5      414  :  351     33
  3. TJ Rokytnice             22   15    1     6      418  :  375     31
  4. SSK Vítkovice          22   14    1     7      377  :  344     29
  5. NH Veselí n.M.         22   11    3     8      376  :  361     25
  6. SK Jihlava                 22   10    3     9      388  :  360     23 
  7. TJ Podhorní Újezd    22   10    2   10      402  :  391     22
  8. KNH MS Brno          22     7    3   12      387  :  404     17
  9. TJ Pustějov              22     8    1   13      360  :  396     17
10. Sokol Albrechtičky 22     6    4   12      307  :  343     16
11. Sok. Dobruška B      22     3    2   17      362  :   436      8
12. TJ Vracov B             22     2    1   19      356  :   482      5   

Děkujeme příznivcům sportu a národní házené za jejich účast a fandění na domácích zápasech na 
hřišti u sokolovny. 

                                                                                                                     Výbor oddílu NH



společenská     rubrika  
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví:

červen Šolcová Ludmila 70 let
Vajdová Zdeňka 70 let
Zindlerová Jiřina 70 let

červenec Černý Zdeněk 70 let
Svačina Bronislav 70 let
Hermanová Milada 75 let
Lehnertová Věra 75 let

srpen Bajtková Marie 80 let

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

Rozloučili jsme se:
Pavol Šimeček
Čest jeho památce.

Inzerce

 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 28. 6. 2011. 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

mailto:knihovna@pustejov.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz
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