
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Obecní úřad přeje všem ob
prožitou dovolenou a všem školák
krásné, slunné prázdniny k na
do další práce i do dalšího studia.

 
 

Zastupitelstvo obce 
 
Dne 26.6.2014 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva obce Pust
jiné projednáno a schváleno.
 

• Celoroční hospodaření obce a Záv

• Účetní závěrka Obce Pust

• Rozpočtové opatření č.3/2014

• Cena za stočné ve výši 11 K

• Finanční příspěvek FK Pust
Jana Husa", "O kalíšek mistra Jana Husa" a "Srandama

• Finanční příspěvek Tělocvi

• Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu Ž
pod kostelem. 

 
 
Komunální odpad 
 

Občané, kteří nemají zaplaceny p
2014 můžou hradit na účet obecního ú
v hotovosti na obecním úřadě. 

 

 
Tašky na tříděný odpad  
si můžete vyzvednout na obecním ú
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Pro hezčí vzhled obce 
 
Na posledním jednání Výboru pro Životní prostředí bylo rozhodnuto, že v letošním roce bude po 
dvouleté přestávce opět vyhlášena soutěž o nejhezčí předzahrádku včetně okolí rodinného domu 
a soutěž pro nejhezčí květinovou výzdobu rodinných domů. 
Hodnocení obou soutěží provedou zástupci Výboru pro ŽP v období měsíců července až září. 
Vítězové obou soutěží budou odměněni hodnotnými cenami. 
 

Lubomír Dresler, předseda Výboru ŽP 
 
 
 
Kulturní výbor p řipravuje:  
 
 XII. OBECNÍ DEN , který se uskuteční 6. září 2014 v areálu sokolovny. Pro dobrou pohodu 
bude vyhrávat cimbálovka RÉVA z Otrokovic. 

kulturní výbor 
 
 
 

 

Základní škola a školní družina 

 

 
 

 
 
 
Také v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili již VII. ročníku literární a výtvarné 
soutěže „Svět slova“. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje MKC Fulnek, p.o. ve spolupráci 
s Comenius Fulnek, o.s. Jako partneři se podílí – město Fulnek, Muzeum Novojičínska a Nadační 
fond Kousek po kousku.  
Žáci mohli vybírat ze dvou témat – „M ůj životní sen“ a „Sem a tam příběh si povídám“. 
Soutěže se zúčastnili žáci z 21 mateřských, základních, speciálních škol. Byli rozděleni do 
kategorií podle věku. 
Výkresů přišlo 398 a literárních prací 150. Porota neměla vůbec jednoduchou práci. Přesto byl 
pro naši školu tento ročník velmi úspěšný. Ve výtvarné soutěži, které se zúčastnili všichni žáci 
naší školy, se umístil na 1. místě Tomáš Popp (3. ročník – IV. kategorie), na 2. místě Tomáš 
Vincek (2. ročník – III. kategorie), cenu poroty obdrželi Tomáš Tomeček a Jakub Zindler (1. 
ročník – III. kategorie). 
V literární soutěži obsadil 2. místo Ondřej Šelong (3. ročník – II. kategorie) a cenu poroty 
obdržel Marek Konečný (4. ročník – II. kategorie).  
Všichni ocenění se zúčastnili se svými rodiči slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo 22. 
května v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Vyhodnocení se zúčastnily i paní učitelky. Slavnostním 
odpolednem nás provázela Mgr. Lenka Mužná. O kulturní program se postarala finalistka 
soutěže Československo má talent Eliška Lüftnerová. Kostelem se rozezněly úžasné francouzské 
šanzony, na akordeon ji doprovodil její bratr Petr Lüftner, který nám také zazpíval dvě písně.  
Už se všichni těšíme na vyhlášení dalšího ročníku. 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 



Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poško zen. Restartujte počítač  
a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poško zen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné  
obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

 
 
 
 
 
V pátek 13. června se děti základní školy společně se svými pedagogy a zaměstnanci školy 
vydaly na školní výlet do nejnavštěvovanějšího turistického místa na Moravě – ZOO Zlín. 

Součástí ZOO je také zámek Lešná. 
Počasí nám přálo a děti si užily nejen zvířata, kterých je v ZOO asi 250 
druhů, ale také krásné prostředí. Nechyběly ani atrakce, kterých je v ZOO 
dostatek. Zvířata byla volně ve voliérách, ve výbězích, v pavilonech a ve 
sklepních prostorách zámku Lešná. Děti si nakoupily suvenýry, různé 
dobroty a po celodenním výletě jsme se zdravě unaveni a plní zážitků 
vrátili večer domů. 
 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 

 
 
Žáci 2. a 3.,4. a 5. ročníku na konci školního roku navštívili 
knihovnu, kde pro ně pí Magda Zindlerová připravila 
netradiční hodiny českého jazyka. Pro každého žáka byl 
připraven úryvek z knihy nebo pohádky. Pro starší děti 
dobrodružná literatura a pro mladší hlavně ukázky z pohádek. 
Děti úryvek přečetly a měly poznat knihu, pohádku, popřípadě 

autora. Většinu úryvků děti poznaly. Pak si prohlédly knížky a některé děti se do knihovny 
přihlásily, jiné si knihy vypůjčily. Chtěla bych poděkovat za všechny děti pí Magdě Zindlerové 
za skvělou přípravu. 

        Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 
 

 
 

Letošní ročník „Myslivecké stezky“ uspořádalo MS Racek netradičně v sobotu. Sešli jsme se u 
školy a společně vyrazili. Soutěžilo 9 družstev po třech a v jednom družstvu byly 4 děti. 
Družstva byla rozdělena do dvou kategorií podle věku. Jedna kategorie žáci 1. a 2. ročníku, druhá 
kategorie žáci 3., 4. a 5. ročníku. Také přišla dvě děvčata z MŠ a tři žáci z druhého stupně. 
V letošním roce byla připravena novinka – soutěž jednotlivců – Zlatá srnčí trofej. Stezku zahájil 
předseda MS p. Libor Sedlák a ŘŠ dr. Zdeněk Bartošek. S pravidly nás seznámil hospodář MS p. 
Ladislav Raffai. Po slavnostním zahájení soutěž začala. Děti se vydaly na stezku a plnily úkoly 
z myslivosti.  
 
 



Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a  
otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

Soutěž dopadla takto. 
1.kategorie 1. místo     Matyáš Holba, Marek Brňák, Michal Horák 

           2. místo     Gabriela Urbišová, Daniel Matušik, Nela Šabacká 

           3. místo    Tomáš Vincek, Erik Vaníček, Jan Morávek     
  

2. kategorie 1. místo     Pavel Černoch, Marek Konečný, Patrik Morávek  
  2. místo     Bára Macháčková, Sára Pravdová, Ondřej Šelong 
  3. místo     Eva Martinásková, Natálie Kocmichová, Natálie 
      Flaksová, Hana Názalaniková 
         
Zlatá srnčí trofej: 1. místo Pavel Černoch     
   2. místo Daniela Pivková 
   3. místo Erik Dresler  
     
Pro vítěze byly připraveny nádherné poháry a ceny. Všechny děti dostaly pamětní medaile a 
tašky odměn. Samozřejmostí bylo pohoštění – párky a srnčí guláš. Členové MS doufají, že se na 
dalším ročníku sejdeme v hojnějším počtu, pochutnáme si na vynikajícím guláši a strávíme 
s dětmi příjemný den.  

Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 

   

 
 
 

 
Chtěla bych poděkovat pí Magdě Zindlerové za připravené dopoledne pro žáky 
1. ročníku, kteří úspěšně zvládli zkoušku malých čtenářů a obdrželi průkazku 
čtenáře do místní knihovny.  
Kromě bohatých zážitků také děti obdržely diplom, pohádkovou knížku a nechyběla ani sladká 
odměna. 

Ladislava Kremzerová  
učitelka ZŠ 

 
 

112 V AKCI, ANEB JAK TO CHODÍ U ZÁCHRANÁ ŘŮ 

Statické a dynamické ukázky složek integrovaného záchranného systému – to bylo hlavním 
záměrem akce, kterou pořádala SAK Studénka. Zúčastnili se jí žáci škol ze 
Studénky a okolí a pozváni byli také žáci a pedagogové naší školy. Akci 
zahájil místostarosta Studénky Ing. Miroslav Fabian a ředitelka SAK 
Studénka Mgr. Hana Maiwaelderová. Shlédli jsme práci integrovaných 
složek – hasičů a záchranářů při vyprošťování raněných z havarovaného 
auta, práci při úniku nebezpečných látek, zásah hasičského sboru, záchranu 

tonoucího, práce Městské policie. Žáci si prohlédli některé výrobky, zabavené celní správou. 
Celá akce byla skvěle připravená a našim dětem se velice líbila. 

Mgr. Miluše Klementová 



Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

 

 
Informace ze ZŠ a MŠ Pustějov 
 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás na začátku hlavních prázdnin seznámil s některými informacemi 
o činnosti pustějovské školy. 
 Jsem rád, že na tomto místě mohu vyjádřit své hluboké přesvědčení, že v uplynulém 
školním roce 2013/2014 se nám práce s dětmi dařila. V rámci školy jsme uspořádali mnoho akcí, 
které dětem zpříjemnily školní docházku. Mnohé z nich někteří z Vás navštívili. O všech se 
můžete dočíst na školním webu. Za zmínku stojí možnost využívání nového víceúčelového 
hřiště, které je spolu s dětským hřištěm hojně využívané dětmi i širokou veřejností. 
 V závěru tohoto školního roku si žáci pátého ročníku mohli ověřit své vědomosti 
z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka v rámci testování škol, které provádí 
společnost Scio. Testování probíhalo online a vyžadovalo od žáků naprosté soustředění a určitě i 
velkou psychickou zátěž, neboť chtěli uspět co nejlépe. To se jim podařilo. Mohu s potěšením 
konstatovat, že v českém jazyce a anglickém jazyce byly výsledky nadprůměrné, v matematice 
špičkové. Na tomto místě bych rád zmínil úspěch Báry Macháčkové, žákyně 3. ročníku, která se 
umístila v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2014 na 1. místě v kategorii 
Cvrček. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že všech 41 žáků naší školy letos prospělo 
s vyznamenáním. 
 Z 5. ročníku odcházejí dva žáci, jeden na gymnázium do Bílovce a druhý na ZŠ do 
Studénky. V novém školním roce 2014/2015 nastoupí do 1. ročníku základní školy 2 žáci. 
Celkem bude v základní škole 39 žáků. Do mateřské školy je k 1. 9. 2014 zapsáno 36 dětí. 
 Vážení spoluobčané, 
na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům i správním 
zaměstnancům za jejich dobře odvedenou práci nad rámec svých povinností. Oceňuji také Vaši 
zpětnou vazbu a budu rád, když nám i v následujícím školním roce zachováte svou přízeň, která 
nám dodává elán do další práce. 
 Přeji nám všem příjemně strávené léto. 

                                                        RNDr. Zdeněk Bartošek, ředitel školy 
 
 
 
 

Zábavné dopoledne dětí MŠ a ZŠ 
 

 
Přiblížil se konec školního roku a žáci základní školy si připravili pro děti z mateřské školy 
překvapení. Na školní zahradě jim naši 
amatérští herci zahráli pohádku Zlatovláska, 
která se moc líbila. Pak si pro ně připravili 
zábavné úkoly pojmenované podle pohádky – 
chytání rybiček, navlékání korálků a další. 
Úkoly plnily také děti ze základní školy. Za 
odměnu dostali všichni sladkost a po obědě 
nanuk. Děti z mateřské školy dostaly navíc 
dárky do školky jako odměnu za sběr papíru.  
Za krásné dopoledne bychom chtěli poděkovat 
našim vychovatelkám Šárce a Janě.  

Mgr. Miluše Klementová 
 



 
 

 
 
 
Utekl školní rok a opět jsme se setkali na fotbalovém hřišti s žáky Základní školy Hladké 
Životice na sportovním dopoledni. Děti 1. a 2. ročníku si zahrály ve čtyřčlenných družstvech 
petanque. V této hře se utkalo jedenáct družstev. Hra byla velice vyrovnaná a naši žáci se umístili 
na druhém a třetím místě. Ve hře branndball se utkala tři čtrnáctičlenná smíšená družstva 
utvořená z chlapců a dívek Pustějova a Hladkých Životic. Všichni dostali za své snažení 
hranolky a zmrzlinu. Prožili jsme příjemné dopoledne a už se těšíme na další společná setkání. 
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, kteří nám toto dopoledne připravili. 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 
 
 

Tělocvičná jednota Sokol 
 

Florbal 
 
V letošní sezoně se družstva ml. a st. žáků zúčastnila 6-ti turnajů ve florbale pořádaných v 
okolních obcích i u nás v sokolovně, spolu s hráči z Bernartic nad Odrou, ZŠ Suchdolu nad 
Odrou a ZŠ Hladkých Životic. Reprezentovali naši jednotu se střídavými úspěchy. 
Rád bych touto cestou poděkoval  trenérům Pavlu Šelongovi a Josefu Švarcovi za jejich 
obětavost při vedení družstev a do další sezony jim i dětem popřál řadu sportovních úspěchů. 
 OÚ děkujeme za finanční podporu turnajů. 
 
Dále jsme v sokolovně uspořádali Velikonoční turnaj ve stolním tenise s občerstvením. Soutěžily 
týmy mladších a starších žáků. Akce byla velmi zdařilá. Další zájemci o tuto hru, děti nebo 
dospělí , jsou vřele vítáni. 
  
 
Fajné pustějovské děvuchy 
 
Děvčata pod vedením Mgr. Květy Kniezkové připravila divadelní představení pohádky "Mrazík". 
Premiéra byla 11.5.2014 na kulturní akci OÚ Pustějov - Den pro maminku, věnované našim 
maminkám a babičkám. 
 Další vystoupení proběhlo v MŠ Bílovec. Představení se všem líbilo, perné nacvičování se 
opravdu vyplatilo. I tady bych chtěl srdečně poděkovat všem, kteří se o tuto kulturní činnost při 
naší jednotě starají a svůj volný čas věnují smysluplné zábavě. 
 
Ve dnech 21. a 22.června uspořádali Animátoři děkanátu Bílovec v sokolovně "Setkání 
katolické mládeže", které se zúčastnilo přes 60 dětí a jejich vedoucí z celého Děkanátu v 
Bílovci. Na setkání byly také mimo hlavní program různé soutěže, sportovní hry a vše bylo 
zakončeno v neděli mší svatou v kostele sv. Máří Magdalény. Sokolovna i náš kostel se všem 
velmi líbil. Do svých domovů se děti i dospělí rozjížděli plni dojmů a s pocitem spokojenosti, 
což dokládají vzkazy na vývěsce u vstupu do kostela. 
 

Sportovní dopoledne 



 

 
 
 
 

Inzerce 

 
 
 
 
 



 

Fotbalový klub 
 
 
V minulém týdnu byly ukončeny mistrovské soutěže ročníku 2013/2014. V soutěžích jsme měli 
3 mužstva – přípravku, žáky a muže. Přípravka skončila na 3. místě. Žáci se umístili na 4. místě. 
Muži v jarní části soutěže neztratili ani bod a se ziskem 45 bodů vyhráli Okresní soutěž skupiny 
C a postoupili tak do Okresního přeboru. 
Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu a budeme se těšit na setkání v sezóně 
2014/2015. 
 
 

 
 



Odbor SPV 

 
Činnost odboru Sportu pro všechny 
Konec jarní sezony byl jako každoročně ve znamení her, soutěží a turnajů. Snažíme se zapojit do 
činnosti nejen dospělé, ale hlavně žactvo a dorost. Jak se nám daří podporovat sportovní činnost 
v obci, můžete posoudit z hodnocení jednotlivých akcí. 
Ve Stonavě 24.května proběhla krajská soutěž v atletice žactva. Z našeho odboru se 
zúčastnila za mladší žákyně II. Kristýna Pošvicová, která obsadila 5.místo ( z 10) a Patrik 
Morávek rovněž za mladší žáky II., který se umístil 9 (z 10). Atletika v obci se stala již jen 
okrajovým sportem a není pro žactvo dost populární a zajímavá. Je těžké přimět děti k atletickým 
závodům, proto velké poděkování patří Kristýnce i Patrikovi, kteří projevili velkou snahu a  
vzorně reprezentovali  SPV v okresní i krajské soutěží.   
Další sportovní akcí bylo Okresní kolo volejbalu RC ASPV NJ, které proběhlo  v bílovecké 
hale  31.5.2014. Tentokrát soutěžilo družstvo mužů ve složení P + P Tisovský, S. Babůrek, M. 
Nohel, M. Paruza a I. Adámek. Po vyrovnaném boji se naše družstvo mužů umístilo na 2.místě 
ze 4 (Pustějov, Bílovec, Rybí, Nový Jičín), stejně jako družstvo mixu, kde soutěžilo celkem 6 
družstev (2x Bílovec, 2x Rybí, Pustějov a Nový Jičín). Za družstvo mixu se zúčastnili S.Babůrek, 
P. Tisovský ml., M. Paruza, I. Adámek a A. Zuzaníková se S. Kocmichovou. Ženám ve složení – 
Š. Dluhošová,V. Kratochvílová, S. Kocmichová, A. Zuzaníková, M. Lazaridisová a L.Tisovská , 
tentokrát k lepším výsledkům chybělo trochu sportovního štěstí a  psychické pohody. Z počtu 5 
družstev (Bílovec, Pustějov, Nový Jičín, Mořkov a Rybí )ženy obsadily jen 5.místo.  
Chtěla bych tímto apelovat na všechny, kteří máte zájem a líbí se vám volejbal, aby jste přišli 
mezi nás a využili tak ideálních podmínek , které nyní v obci máme. Hrajeme každé pondělí od 
18hod na školním hřišti a o víkendech podle počasí  beach volejbal na fotbalovém hřišti. Budete 
všichni srdečně vítání! 
Jinak Okresní pohár žen ve volejbalu - ročník 2013-14 Nový Jičín nyní vstupuje do finále, 
hrají se poslední zápasy soutěže a nemáme ještě výsledky po jarním kole. Uveřejníme v příštím 
čísle informátoru. 
Výsledky regionální soutěže W+M+K v Bartošovicích 20.6.2014  
 Náš odbor byl zastoupen 2-mi družstvy  v  kategorii 90- P. + P. Tisovský a 90+ 
V.Bílek+L.Švancer 
Výsledky soutěže: 
Mólkky 90-       1.Tisovští P. + P.   
 Woodball 90-   2.Tisovští P.+P.  
 KUBB 90-        1.Tisovští P+P  
 Woodball 90+  2.Švancer L. +Bílek V.  
          
21.června proběhl turnaj smíšených dvojic v Mölkkách ve spolupráci s FC Pustějov na 
fotbalovém hřišti. 
Po dramatickém souboji zvítězili manželé Kotrlovi z Bílovce. Další turnaj v Mölkkách je 
naplánovaný na neděli 7.září 2014 opět na fotbalovém hřišti v Pustějově. Přijďte se pobavit 
s SPV a FC, všichni i nesportovci jste zváni.  
26.června jsme připravili ve  spolupráci s FC  Sportovní den s SPV pro 85 žáků  ZŠ z Pustějova 
a  Hladkých Životic. Žáci se utkali v petanque a  brännballu, na plánovanou vybíjenou  a ukázku  
hry mölkky z časových důvodu již nedošlo. Letošní chladné a deštivé ráno ohrozilo naplánované 
již třetí setkání  obou základních škol, ale ve výsledku zvítězila dobrá vůle , snaha a ochota  
všech, kteří se podíleli na celé akci. 
Děkuji všem učitelkám, vychovatelkám a členům SPV, kteří zabezpečovali sportovní dopoledne 
a dále FC Pustějov za vstřícnost a super spolupráci při všech akcích.  
Vám všem přeji krásnou dovolenou a  Sportujte s námi !            
          
                                                                                             za odbor SPV   Ludmila Tisovská 
 
 
 



 
KSČM za poznáním 
 
V pátek 11.7. se uskuteční avizovaný zájezd do automobilky Hyundai v Nošovicích. Zájezd bude 
zpestřen pobytem v minipivovaru ve Vojkovicích a zakončen prohlídkou města Frýdek - Místek. 
Odjezd autobusu bude v 6.45 hodin od OÚ. Cena zájezdu činí 100,- Kč. Závazné přihlášky 
včetně úhrady zájezdu přijímají do 6.7. Lubomír Dresler a Ivo Popp. Zájezdu se mohou zúčastnit 
děti od deseti let. 

Za pořadatele zájezdu Lubomír Dresler 

 

 

Společenská rubrika 

 
 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 
  
 
červen       Marie Šimčíková         70 let 
                  Jan Martinásek            70 let 
                  Anna Dluhošová          70 let 
                  Anna Rokytová           75 let 
 
červenec    Bětuška Šedá              75 let 
                  Ludmila Kloudová      70 let 
 
srpen         Robert Gebauer           70 let 
                  Vlasta Medková         80 let 
                  Blažena Šlaiterová      90 let 
                 
      

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

Rozloučili jsme se:  Oldřich Usvald 
                           Artur Popp 

                                   Jiřina Usvaldová 
                                 Jaruška Teglová 
                               Pavel Heinrich 

     
 
 

  Čest jejich památce ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické 
podobě,  pošlete svou e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz. 

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

Vydává Obecní úřad Pustějov dne 30. 6. 2014. 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 


