
   

 

 

 

Zastupitelstvo obce 

Dne 6. listopadu 2014 se konalo Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pustějov. 

Byl zvolen starosta, místostarosta a předsedové výborů činných v zastupitelstvu obce 

Pustějov pro volební období 2014 - 2018. Všichni členové ZO složili slib. 

Zastupitelstvo obce bude pracovat v tomto složení: 

Ing. Tomáš Maiwaelder - starosta 

Ing. Viliam Malek - místostarosta 

p. Pavel Pisch - předseda finančního výboru 

Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. - předseda kontrolního výboru 

p. Lubomír Dresler - předseda výboru životního prostředí 

p. Ludmila Tisovská - předseda výboru sportu a spolkového života 

p. Petra Názalaniková - předseda kulturního výboru 

p. Karel Bednařík a Mgr. Vojtěch Zachar - členové ZO 

Další členové  výborů budou zvoleni na prosincovém zasedání zastupitelstva obce. 

Přejeme všem členům ZO mnoho úspěchů a energie v práci pro naši obec. 

 

Upozornění 

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili fakturu za stočné za rok 2014, aby tak 

učinili v co nejkratší době a to v hotovosti na OÚ, nebo na účet 1760201379/0800. 

 

Pozvánky kulturního výboru 
 

 Zveme Vás v neděli 30.11. v 16.00 hodin, aby jste společně s námi založili 

novou tradici a prožili si jedinečný okamžik při Rozsvěcení vánočního 

stromu s koledami, jesličkami, Josefem a Marií. Svým vystoupením nám 

první adventní neděli zpříjemní děti z MŠ a ZŠ s rodiči, sourozenci 

Linertovi,  Josef Švarc ml., děvčata z kostelního sboru a Sextet. Každý si 

své vánoční přání pověsí na rozsvícený strom a pošle Ježíškovi. 
 

 Přijďte se společně s námi svátečně naladit a na chvilku se zastavit  v 

neděli 14. prosince v 17.00 hodin do kostela, kde nám zahrají a zazpívají 

vánoční i "nevánoční" písně Daniel Hochman a Michal Berger. 
 

Jako již každoročně, tak i letos se v prvním říjnovém víkendu sešly manželské páry, 

které oslavily čtvrt století společného života. Byli to manželé Hana a Jaroslav 

Hochmanovi, Svatava a Tomáš Nedělovi, Pavla a Břetislav Srubkovi a Olga a Pavel 

Šleiterovi. Obřadu stříbrných svateb se bohužel zúčastnily jen dva manželské páry a to 

manželé Srubkovi a manželé Nedělovi. Doufáme, že nelitovali společně prožitého 

sobotního odpoledne a příjemně si jej s námi užili. 

. 



V neděli dopoledne jsme slavnostně přivítali do života naše nové občánky: Zuzanku 

Hoňkovou, Štěpánku Nováčkovou, Jakuba Petrika, Honzíka Šelonga a Vanesku 

Volfovou. Zdraví, štěstí a lásku do vínku  jim přišly dát i "opravdové" sudičky a svým 

vystoupením slavnostní atmosféru doplnily děti s mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne se pak uskutečnilo setkání jubilantů. Potěšit je svým vystoupením přišly 

malé tanečnice z Pustějova pod vedením Petry Názalanikové a Dominiky Krischkové. 

U malého pohoštění si všichni přítomní společně zavzpomínali na prožité chvíle svého 

života. Akce se zdařila, spokojení senioři odcházeli domů až ve večerních hodinách. 

 

 



Květinová výzdoba domů a předzahrádky v naší obci  

Po dvouleté přestávce  se opět sešli zástupci Výboru pro životní prostředí  p. Lubomír 

Dresler a p.Zdeněk Gebauer, aby vyhodnotili fotografie  domů a předzahrádek, 

pořízené v měsících červenec - září knihovnicí Magdou Zindlerovou. Rozhodování 

nebylo jednoduché, protože úroveň květinové výzdoby domů stoupá a také přibývá 

nových rodiných domů s krásně upraveným okolím vč. předzahrádek. Výherci budou 

odměněni věcným dárkem.Nakonec komise rozhodla takto: 

Domy s nejhezčí květinovou výzdobou                        Domy s nejhezčí předzahrádkou 

- bez určení pořadí:                                                      - bez určení pořadí: 

Vrzalovi, Durecovi, č.p.249                                   Dluhošovi, č.p.222 

  
 
Peclovi, č.p.41                                                          Macháčkovi, Dolinští, č.p.228 

 

 

Bučkovi, č.p.197                                                        p.Poleč, p. Mašková st. + ml., č.p.345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní a mateřská škola 

 

 

Přiblížil se konec října s ním také svátek Halloween. Tento svátek k nám přišel 

z anglosaských zemí. Neslaví se u nás stejně, děti nechodí na koledu, ale tradicí se 

stalo vyřezávání dýní. V letošním roce jsme se sešli v rekordním počtu na této již 

tradiční akci naší školy. Přibližně stovka dětí a rodičů z mateřské i základní školy 

zaplnila vyzdobenou jídelnu a tělocvičnu. Děti přicházely do školy nazdobenou a 

svíčkami osvětlenou šatnou. Dýně byly úžasné! Po ukončení 

práce rodiče zanesli své výtvory na zahradu a děti je pak šly 

hledat. Každé dítě dostalo za svou snahu malou pozornost 

s logem školy, kterou jako sponzorský dar věnovala firma 

SEMPER CORPORATION, s.r.o., a tatranku od SRPŠ. Doufám, 

že se na příští rok sejdeme ve stejném nebo větším počtu.  

       Mgr. Miluše Klementová 

Soutěž s panem Popelou 

Již 4 rokem naše děti pořádají sběr papíru. V areálu školy jsou do 5.12.2014 přistaveny 

kontejnery, kde můžete dávat svázaný papír také vy spoluobčané. 

Tento papír je dále zpracováván a naše škola má finanční odměnu, za kterou děti jezdí 

na výlety se školní družinou. Jsme moc rádi, že se zapojujete s námi a podporujete tak 

naši školu v této soutěži. Mnohokrát děkujeme.      

                                Školní družinka 

 

Výstava Zdeňka Buriana v MKC ve Fulneku 

Zdeněk Burian nás svými obrazy zavedl do světa dobrodružství, kde jsme se mohli 

plavit po mořích a oceánech světa. Putovali jsme pouštěmi, zavedl nás do světa 

představ o pravěkých zvířatech a lidech. 

Výstava tohoto ilustrátora dobrodružných knih cestopisů byla krásná a poutavá. Děti si 

společně splnili mnoho úkolů. Skládání kostry pravěkých zvířat, hra na nástroje 

indiánů, rozdělávání ohně a tanec, nás přenesly do doby pravěku. Děkujeme za 

příjemné odpoledne, všem organizátorům této výstavy a za pozvání. 

Školní družinka 

  

 

 

 

 

 

 

 



NH PUSTĚJOV 

Do letošní sezóny 2014/2015 jsme po delší době přihlásili do soutěže dvě dívčí 

družstva. K tomuto kroku jsme se rozhodli po důkladném zvážení, ale myslíme si, že i 

když jsme momentálně teprve v polovině sezóny, tak to holkám pomohlo získat více 

herní praxe, která nám mnohdy chybí. I přesto, že výsledky odehraných zápasů ještě 

nejsou podle našich představ, tak vidíme velké zlepšení, které máme možnost ještě 

více rozvíjet. Děvčata v letošním podzimu odehrály 20 utkání a k tomu měly dvakrát 

týdně pravidelné tréninky, na kterých měly dohromady účast přes 80%, s čímž jsme 

velmi spokojeni a doufáme, že tento trend udržíme. Starší žačky jsou momentálně 

v polovině sezóny v tabulce na pátém místě, zatímco dorostenky se nacházejí na 

šestém místě tabulky.  Jelikož máme v kategorii dorostenek nejmladší tým vůbec, tak 

je cílem letošní sezóny si tuto kategorii vyzkoušet, abychom mohli v dalších letech 

tyto zkušenosti dále uplatnit.                           V nadcházejícím 

zimním období nás čeká především zimní příprava, kterou už jsme započali. Stále 

trénujeme dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek. Letošní rok plánujeme zakončit 

opět utkáním dívek proti rodičům a to poslední víkend před Vánoci. V novém roce nás 

budou čekat v kategorii starších žaček dva zimní halové poháry a v kategorii 

dorostenek se zúčastníme zimní ligy mládeže. V obou dvou kategoriích nás tedy čekají 

minimálně dva zimní turnaje.                                                          Rovněž jsme rádi, 

že se nám situace v obou týmech ustálila, především v kategorii dorostenek. Ovšem do 

týmu žaček bychom rádi přivítali ještě nějaké nové hráčky se zájmem o sport. Celkově 

můžeme děvčata za tuto polovinu sezóny pochválit za předvedené výkony. Jsme rádi, 

že holky sportovat baví a to je nejdůležitější. 

NH Pustějov podzim 2014 
Datum Čas Domácí   Hosté Kategorie Rozhodčí Výsledek   

30.8.2014 9:30 Studénka -  Pustějov Starší žačky Černá Zdeňka 16:12 (9:4)   

7.9.2014 11:00 Pustějov -  Svinov Dorostenky Šimeček Milan 6:17 (3:8)   

7.9.2014 12:30 Pustějov -  Svinov Starší žačky Bajtek Rostislav 12:16 (8:9)   

13.9.2014 12:30 Osek n/B -  Pustějov Starší žačky Caletka Vladimír 4:12 (3:7)   

14.9.2014 9:30 Vítkovice - Pustějov Dorostenky Šimánek Petr 16:11 (14:4)   

20.9.2014 13:15 Chropyně -  Pustějov Starší žačky Kováříková Iveta 15:13 (10:9)   

21.9.2014 14:00 Pustějov -  Stará Ves Starší žačky Šimeček Milan 11:13 (7:9)   

21.9.2014 15:15 Pustějov -  Stará Ves Dorostenky Pavlík Tomáš 13:20 (3:9)   

28.9.2014 14:00 Pustějov -  Studénka Starší žačky Kratochvíla Vojtěch 9:21 (5:11)   

28.9.2014 15:15 Pustějov -  Studénka Dorostenky Schwarzer Karel 16:23 (11:14)   

4.10.2014 12:00 Svinov -  Pustějov Starší žačky Beneš Vojtěch 27:16 (15:7)   

4.10.2014 14:30 Svinov -  Pustějov Dorostenky Málek Josef 24:5 (12:4)   

5.10.2014 14:30 Chropyně -  Pustějov Dorostenky Zhříval Petr 31:10 (15:4)   

12.10.2014 14:00 Pustějov -  Osek n/B Starší žačky Šimeček Milan 20:7 (10:4)   

12.10.2014 15:15 Pustějov -  Vítkovice Dorostenky David René  10:15 (5:9)   

18.10.2014 14:30 Stará Ves -  Pustějov Dorostenky Sýkora Oldřich 31:1 (13:0)   

19.10.2014 14:00 Pustějov -  Chropyně Starší žačky Kubáček Jan 12:16 (5:6)   

19.10.2014 15:15 Pustějov -  Chropyně Dorostenky Raška Martin 13:21 (5:9)   

25.10.2014 11:30 Stará Ves -  Pustějov Starší žačky Sýkora Oldřich 26:7 (17:2)   

25.10.2014 15:00 Studénka -  Pustějov Dorostenky Poláček David 29:15 (14:6)   

 

Web: www.facebook.com/nhpustejov      Za NH Rostislav Bajtek a Jiří Pisch 

http://www.facebook.com/nhpustejov


Podzimní sportovní činnost odboru SPV 

 

       4.-5.října 2014 proběhlo v Mošově republikové finále 

ve Woodballu, Mölkkách a Kubbe.  Vlastimil Bílek a Jiří 

Trojka obhajovali mistrovský titul v Kubbe z roku 2012 

(2013 se soutěž nekonala).  Prvenství neobhájili, ale získali 

dva stříbrné poháry - v Kubbe a ve Woodballu. 

V Möllkkách obsadili krásné 6 místo z 34 družstev.   

Odbor  SPV  blahopřeje Vlastimilu Bílkovi a Jiřímu 

Trojkovi a přeje do  dalších ročníků hodně štěstí, super 

„mušku“ a radost ze hry.  

        Letos se uskutečnil již 30.ročník  turistického zájezdu 

odboru SPV. Tradice  těchto zájezdu započala  v roce 1984 nejprve výšlapy 

do blízkého okolí  - Bílov, Bílovec (Skalka, Cvrček), Bartošovice (rybníky, splav), 

Kujavy. Pak v roce 1989 se uskutečnil první autobusový zájezd s počtem 37 osob. 

Trasa směřovala z Hodslavic přes Čerťák, Svinec, Starý Jičín do Bernartic a Suchdolu, 

kde se pak vlakem pokračovalo do Hladkých Životic a pěšky opět do Pustějova. Od té 

doby již uplynulo 25 let, ale stále mezi lidmi je všeobecně nejpopulárnějším sportem  

pěší turistika a severská chůze (nordic-walking). Příkladem tomu byl i letošní  

turistický zájezd do Beskyd na Velký Trávný 1203 m (11.října) za účasti  58 

dospělých a 4 dětí.  

         V sobotu 25.10.  se uskutečnila beseda  s horolezcem Markem Novotným,  z 

týmu Extreme-sport Nový Jičín, který získal v roce 2013 horolezecký double. Spolu s 

Tomem Petrečkem zdolali v průběhu čtrnácti dnů dvě osmitisícovky. Jedenáctou 

nejvyšší horu světa, která se nachází mezi Pakistánem a Čínou v pohoří Karákoram - 

Gasherbrum I (8068 m.) zdolali 28. července 2013 a Gasherbrum II (8034 m.) 8. srpna 

2013. Letos společně s Liborem Uhrem pokořili 25.července 2014  vrchol Broad Peak 

8 047 metrů, dvanáctou nejvyšší horu světa. Filmové zpracování a výklad Marka 

Novotného z expedice 2013bylo velice zajímavé a poutavé. Viděli jsme nejen krásnou 

přírodu a radost při dosažení vrcholu, ale i úskalí a nebezpečí, kterým musí horolezci 

každou minutu čelit. A bohužel podmínky jsou tak extrémní, že smrt kolegy není 

žádnou vzácnosti ani v případě Marka Novotného. Beseda probíhala v sále obecního 

úřadu za účasti 51 příznivců. 

         Poslední akcí RC SPV Nový Jičín byla soutěž odborů v bowlingu konaná 

13.11. v Kopřivnici za účasti 16 odborů. V letošním 12. ročníku se družstvo Pustějova 

ve složení Dresler, Trojka, Hoňková a Tisovská umístilo na 6.místě.  

 

Výsledky podzimní části  Okresního poháru žen ve volejbalu - ročník 2014 - 2015 

Nový Jičín 

21.10.  Pustějov – Hodslavice  2 : 0 ( 25:23, 25:23)          2 : 0 ( 25:20, 25:22) 

24.10.  Pustějov -  Mořkov       1 : 2 (20:25,25:22,9:15)    0 : 2 (25:27,17:25) 

31.10.  Pustějov -  Kunín          2 : 0 (26:24,25:21)       1 : 2 (21:25, 25:16,8:15) 

  4.11.  Pustějov -  Rybí        1 : 2 (19:25,25:16,17:19)  0 : 2 (16:25,13:25) 

14.11.  Pustějov – Bílovec        1 : 2 (11:25,30:28,11:15)  0 : 2 (18:25,11:25) 

 

Připravované akce: 

30.11.2014  - losovaný turnaj ve volejbalu mixů  ve sportovní  hale v Pustějově   

neděle13 hod. 

6.12.2014 - turnaj v badmintonu jednotlivců  (muži 2 hřiště, ženy 1 hřiště)           

sobota 14hod. 

27.12.2014 -  sobota 14 hod. - vánoční turnaj mužů 

28.12.2014 -  neděle 16 hod. - vánoční turnaj žen  



Prosím zájemce o tyto sportovní soutěže, aby se přihlásili u  L.Tisovské nebo  

L.Dreslera. 

Těšíme se na vás ! Sportujte s námi  „Sport pro všechny“ !  

Za odbor SPV Ludmila Tisovská 

  

 

Fotbalový klub  

V minulém týdnu byly ukončeny mistrovské soutěže podzimní části ročníku 

2014/2015. V soutěžích jsme měli 3 mužstva – přípravku, žáky a muže. Děkujeme 

všem fanouškům a sponzorům za podporu a budeme se těšit na setkání v jarní části. 

 
Muži 

          Pořadí Družstvo Záp. V PK R P Skóre Body 

1.  Mořkov   14  9  1  1  3  38  :  21  30  

2.  Fulnek   14  9  0  2  3  44  :  17  29  

3.  Trojanovice I   14  8  1  1  4  44  :  21  27  

4.  Kunín   14  8  1  1  4  39  :  26  27  

5.  Skotnice   14  7  2  0  5  41  :  34  25  

6.  Pustějov   14  7  1  2  4  18  :  16  25  

7.  Příbor   14  6  3  1  4  22  :  24  25  

8.  Lichnov   14  7  0  1  6  32  :  33  22  

9.  Studénka   14  5  2  1  6  19  :  23  20  

10.  Bartošovice   14  6  0  0  8  27  :  34  18  

11.  V. Albrechtice  14  5  0  1  8  25  :  31  16  

12.  Odry B  14  3  2  1  8  24  :  44  14  

13.  Štramberk   14  2  1  1  10  19  :  44  9  

14.  Tísek   14  2  0  1  11  17  :  41  7  

           Starší žáci 
         Pořadí Družstvo Záp. V PK R P Skóre Body 

1.  Fulnek   12  11  0 1  0  59  :  2  34  

2.  Pustějov   12  7  0 1  4  39  :  23  22  

3.  Tísek   12  6  0 2  4  52  :  16  20  

4.  Bravantice   12  6  0 2  4  40  :  24  20  

5.  Suchdol n.O.   12  5  0 2  5  26  :  29  17  

6.  Studénka   12  2  0 2  8  33  :  28  8  

7.  Vražné   12  0  0 0  12  1  :  128  0  

           Přípravka 
         Pořadí Družstvo Záp. V PK R P Skóre Body 

1.  Příbor   9  9  0 0  0  83  :  3  27  

2.  Jeseník n.O.   8  6  0 0  2  40  :  18  18  

3.  Libhošť   9  5  0 0  4  35  :  33  15  

4.  Jakubčovice   8  4  0 1  3  39  :  37  13  

5.  Pustějov   9  4  0 0  5  28  :  46  12  

6.  Suchdol n.O.   8  1  0 1  6  22  :  44  4  

7.  Olbramice   9  0  0 0  9  9  :  75  0  

 

Připravujeme 

19.12.  Vánoční jarmark 

25.12.  Vánoční koncert Nevím - Studénka 



Tělocvičná jednota Sokol 

Od 1.11.2014 byl , jako každoročně, zahájen v sokolovně cvičební rok naší jednoty. 

Cvičení probíhá dle následujícího rozpisu: 

pondělí 17:30 - 18:45  florbal ml. žactvo cvičitel Pavel Šelong 

  18:45 - 20:00  florbal st. žactvo cvičitel Pavel Šelong 

úterý  16:30 - 17:30  rodiče s dětmi cvičitelka Martina Pekařová 

  19:00 - 20:15  ženy   cvičitelka Milada Slívová 

Zveme všechny zájemce o cvičení, aby si společně s námi udržovali kondičku, neboť 

stále platí Tyršovo heslo: "Ve zdravém těle zdravý duch" 

Připravujeme: Vánoční sokolské hry v sokolovně a Silvestrovský výšlap 

Jan Horák, starosta 

Poodří – Moravské Kravařsko nově na facebooku 
Hledáte tip na výlet v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko? 

Navštivte stránky www.MoravskeKravarsko.cz a především facebook, který vás denně 

bude informovat o novinkách v naší oblasti. Naleznete zde nejen tipy na zajímavý 

výlet, ale i recepty na nedělní oběd z kuchařky vydané Regionem Poodří. 

V současné  době se dozvíte např. o nově otevřeném muzeu v Bílovci, nové rozhledně 

na Pohoři u Oder  i o nejmenším větrném mlýně České republiky  ve Spálově. 

Těšíme se na vaše „lajky“.     Bc. Pavlína Ambrosch 

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. 

 P.S. Facebook není jen pro mladé. Dejme fenoménu facebook šanci! P.A. 

 

 

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

 

listopad Jaroslav Smolen 70 let 

  Miroslava Volková 70 let 

  Naděžda Hejzáková 75 let 

 

prosinec Jan Šleiter 80 let 

  Stanislav Zindler 80 let 

  Marie Šimečková 85 let 

    

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

 pohody. 

 
 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 20. 11. 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 
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