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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORŇUJEME občany, že začátkem 
července dojde k asfaltování částí místních 
komunikací v obci (kolonie, točna, malá strana - pod 
Hugovým kopcem, malá strana za OÚ, cesta od fa. 
Egas k hlavní komunikaci). Z tohoto důvodu, 
žádáme spoluobčany, aby v těchto místech 
neparkovali svá auta, aby nedošlo ke kolizi a 
znemožnění opravných prací. Děkujeme. 

V rámci finančních možností bude v roce 2017 
zaasfaltován  prostor u šaten FK a případně ostatní 
komunikace. 

Zápis z veřejného zasedání 
zastupitelstva (č. 8/ 2016)  

Dne 23. června se konalo 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

- Účetní závěrka Obce Pustějov za rok 2015 a 
celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce 
Pustějov za rok 2015 a souhlasí s celoročním 
hospodařením - bez výhrad. 

- Rozpočtové opatření č. 2/2016 

- Cena za stočné  ve výši 11,- Kč/m3 bez DPH v 
obci Pustějov pro rok 2016. 

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pustějov. 

- Zadání vypracování projektové dokumentace na 
úpravy a optimalizaci "Vodovodu Pustějov" a 
výměnu vstupních ventilů. 

Bere na vědomí- 

- Informaci o administraci akce "Kanalizace a ČOV 
v obci Pustějov" a stavu budování domovních 
přípojek. 

- Informaci o přijatých opatřeních na vodovodu 
Pustějov, vedoucích ke zlepšení dodávek pitné 
vody. 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV              3 / 2016  
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-Inspekční zprávu České školní inspekce o 
provedené inspekci na Základní škole a mateřské 
škole Pustějov, příspěvkové oorganizaci. 

Volí- 
Podle § 84 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění, pro volební období 
2014 - 2018: 

a) do funkce místostarosty pana Pavla Pische 

b) do funkce předsedy finančního výboru Ing.   
Viliama Malka 

s účinností od 24. 6. 2016 

Rádi bychom poděkovali Ing. Viliamu Malkovi 
za jeho obětavou a přínosnou práci v ZO 
Pustějov a čtrnáct let ve funkci místostarosty. 
Přejeme mu klidný a zasloužený odpočinek v 
důchodu. 

- Zastupitelstvo obce Pustějov - 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE 

Zastupitelstvo obce Pustějov děkuje 
spoluobčanům za zodpovědný přístup při budování 
přípojek k splaškové kanalizace. Jsme si vědomi, že 
tato akce stála každou domácnost nemalé finanční 
prostředky a spoustu práce a  starostí. Nyní je 
připojeno cca 90 % domácností, díky kterým 
budeme moci ukončit zkušební provoz nové ČOV a 
provést její kolaudaci.  

Pro stavebníky, kteří připojení teprve začnou 
budovat je trubní vedení i nadále  připraveno  k 
vyzvednutí v Obecním domě. V případě potřeby 
kontaktujte pana J. Fabiána (tel. č. 774 912 210). 

 Věříme, že i zbývající část domácností bude mít 
snahu se během léta připojit, abychom tak splnili 
podmínky SFŽP jako poskytovatele dotace a 
předešli tak řešení přestupku o nedodržení termínu 
dokončení stavby apod. 

Ještě jednou děkujeme za Vaši vstřícnost a 
věříme, že se nám společnými silami podaří 
úspěšně dokončit tento velký projekt. 

-ZOP- 

RUBRIKA VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

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 o nejhezčí květinovou výzdobu oken 
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- 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Na letošní Dámskou jízdu, jak jsme  nazvaly 
oslavu Dne matek, budeme dlouho a rády 
vzpomínat, protože se nejen dle našeho názoru, ale 
i podle ohlasu našich žen opravdu povedla. 
Obrovskou radost jsme měly z veliké účasti bezmála 
stovky žen, které, jak doufáme, se na chvilku 
nenudily a užily si svůj DEN se vším všudy. 
Program byl nabitý a každá žena si našla to své. 
Děkujeme všem účinkujícím za dobře odvedenou 
práci a skvělý přístup. Už se těšíme na příští rok. 

- tým kulturního výboru - 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A 
SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Jak pokračuje II. soutěž Sportovní pár roku 2016? 
Výbor sportu a spolkového života v Pustějově zařa-
dil letos jako II. soutěž pro smíšené páry „Tenis“. 
Byla zahájená v polovině dubna a nyní již vrcholí  
finálovými zápasy o 9.- 29. místo. Jménem sportov-
ní komise vás co nejsrdečněji zvu na finále nejlep-
ších 8-mi smíšených párů, které se uskuteční v ne-
děli 3.července na hřišti u sportovní haly v Pustějo-
vě. O 5.-8. místo se utkají 4 páry již dopoledne od 9-
ti hodin. Odpoledne, po slavnostním otevření hřiště, 
vyvrcholí soutěž  finálovými zápasy o 1.-4. místo. 
Na závěr proběhne slavnostní vyhodnocení a pře-
dání cen vítězům. Do soutěže se přihlásilo celkem 
29 párů, což je o 10 více než v loňském roce. Úro-
veň jednotlivých utkání výrazně stoupá, denně na 
hřištích probíhají tréninky nebo zápasy, tenis se 
stává v naší obci rovněž populárním sportem vedle 
badmintonu. Vyzývám všechny sportovní fanoušky, 
přijďte podpořit  finalisty! Věřím, že se budete nejen 
dobře bavit, ale zároveň budete i mile překvapeni 
stoupající úrovni jednotlivých zápasů.  Do konce 
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června proběhne rozlosování třetí soutěže – Beach 
volejbalu, jehož finále plánujeme na konec srpna. 
Požární soutěž, která je již v pořadí čtvrtá, se bude 
konat v sobotu 20.srpna.  
Přejeme krásné léto a spoustu zábavy při sportov-
ních soutěžích.                                                               
 Za Výbor sportu a  spolkového života v Pus-
tějově 
    - Ludmila Tisovská - 

RUBRIKA ODBORU SPV 

Jarní sportovní aktivity odboru SPV 
Odbor SPV zorganizoval 30.dubna  již  19.ročník  

Medvědí stezky. Tentokrát  v okolí jezera Kamenka 
v Pustějově. „Víc do přírody“ byl náš záměr. A jak to 
dopadlo? Terén byl náročnější, zpočátku mokrý, 
místy blátivý, v trávě i kopřivách, dvakrát po lávce 
přes potok, v rákosí, ale také kolem krásného jezera 
plného leknínů. Ke zpestření jsme zařadili i několik 
nových disciplín. Děti prošly celkem 20-ti stanovišti 
a uběhly asi 1800m. Soutěžilo celkem 20 hlídek 
(39dětí), 5 dětí prošlo trať mimo soutěž. Trasu 
zajišťovalo 10 dorostenců a 25 dospělých. Obzvlášť 
si vážíme pomoci ze strany pana Koždoně, který 
povolil trasu přes jeho pozemek a zapůjčil nám 3 
fošny na přemostění potoku o což se velice ochotně 
postarali pan M.Šabacký, O.Popp a M.Holák. FK 
nám tradičně dal k dispozici celý fotbalový areál a 
zajistil veškeré občerstvení, které pak  připravily 
členky SPV.  

Se zajištěním  stanovišť  pomohly také členky 
TJ.Sokol Pustějov. Celkově lze tuto akci hodnotit 
jako velmi zdařilou, trať byla rodiči ohodnocena jako 
jedna z nejlepších, děti byly spokojené, radostné a 
sluníčko nám připravilo to nejlepší letní počasí. 
Ještě jednou chci všem zúčastněným moc 
poděkovat za pomoc a  podporu SPV.  

Další soutěž „ atletický čtyřboj“  proběhl 2.května 
v areálu sokolovny, tentokrát za účasti 36 dětí a 
žáků. Náš obdiv a poděkování patří všem rodičům, 
kteří přišli své ratolesti povzbudit nebo dokonce 
osobně s dětmi plnili všechny disciplíny a připravili 
tak skvělou sportovní atmosféru. A než se spočítaly 
výsledky a napsaly diplomy, všichni se posilnili 
vynikající smaženicí, kterou opět připravily členky 
SPV. Věřme, že si atletika opět najde cestu k našim 
dětem. 

Okresního kola atletického čtyřboje v Mošnově 
se zúčastnila tentokrát jen tři děvčata. V kategorii 
ml.žákyň soutěžila Nela Šabacká, která se umístila 
na skvělém 2.místě a Andrea Dreslerová, která byla 
9.  z 13 děvčat. V kategorii starších žákyň Šárka 
Walcyzsyková obsadila 4.místo z 8 dívek. Děvčatům 
děkujeme za snahu, bojovnost a reprezentaci SPV 
Pustějov a blahopřejeme k dosaženým výkonům. 

 Na malém fotbalovém hřišti  proběhla již dvě kola 
ze tří v Mölkkách pro smíšené páry (losované) za 
účasti 12 hráčů. Dále okresního kola ve Woodballu, 
Kubbe a Mölkkách v Bartošovicích se zúčastnili opět 
Vlastimil Bílek a Jiří Trojka, kteří obsadili ve  W – 5 
místo (ze 7), K – 6 (z 16), M – 2 (z 15). 
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí 
v republikovém finále .  

28.5. proběhla volejbalová soutěž RC ASPV NJ 
ve sportovní hale v Bílovci, kde nás zastupovala tři 
družstva, která se umístila v celkovém pořadí takto: 
muži 3., ženy  4. a mixy  5.místo.  

V úterý 21.6. připravil odbor SPV Sportovní den 
netradičních her pro žactvo čtyř málotřídních 
základních škol: Pustějov 44 žáků, Hladké Životice 
33 (velká nemocnost), Kujavy 20 a Bílov 9. FK opět 
zapůjčil celý areál a zajistil občerstvení pro všechny 
účastníky . Byly připraveny závodivé hry, malá 
házená, petangue, vybíjená na pískovém hřišti a 
bränball.  

Na organizaci sportovních her se výrazně podíleli 
mimo cvičitelů a žen z SPV i učitelé a dorostenky 
s dorostenci.   Velmi vítaná byla účast všech čtyř 
ředitelů ZŠ, kteří svou přítomností podpořili tento 
sportovní den a povýšili tak význam těchto 
společných setkání.  A jak si žáci vedli v soutěžích? 

Petangue: 1.D.Bártek a K.Zajoncová (ZŠ 
Hl.Životice – žáci první třídy) vynikající výsledky od 
nejmladších žáků 
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2. Š.Purmenský a F.Palacký (ZŠ Hl.Životice) 
3. E.Bajgarová a N.Vojkůvková (ZŠ Kujavy) 
Házená:   1. ZŠ Kujavy + ZŠ Hl.Životice, 2. ZŠ 

Pustějov chlapci, 3. ZŠ Pustějov dívky. 
Vybíjená: 1. ZŠ Hl.Životice (Štíři), 2. ZŠ 

Hl.Životice (Barbaři), 3. ZŠ Pustějov (Šmoulové), 4. 
ZŠ Pustějov (Moulové), 5. ZŠ Kujavy (žáci odehráli 
jen jeden zápas). 

Bränball: 1. ZŠ Pustějov (Moulové), 2. ZŠ 
Hl.Životice (Barbaři), 3. ZŠ Hl.Životice (Štíři), 4. ZŠ 
Pustějov (Šmoulové), 5. ZŠ Kujavy (žáci odehráli 
jen jeden zápas). 

Závěrem bych chtěla poděkovat FK za spolupráci 
a podporu odboru SPV, děkuji všem pedagogickým 
pracovníkům, žákům,  mládeži a členkám SPV za 
organizaci sportovního dne. 

                                                                                                                                         
-Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 

 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Sokolnická show 

Skupina Vancoš, která se zabývá ukázkami 
sokolnictví, zavítala opět na naši školní zahradu. 
Tohoto vystoupení se zúčastnili také žáci Základní 
školy Kujavy, Základní školy a Mateřské školy 
Hladké Životice a samozřejmě žáci naší školy i děti 
ze školky. Sokolník Jean van Coppenolle nám 
přivezl na ukázku sovy, jestřába, krkavce, orla. Děti 
si poslechly poutavé vyprávění o historii i 
současnosti sokolnictví, podívaly se na ukázku lovu, 
mohly si některé dravce pohladit. 

Svět slova 

Letošní již 9. ročník literární a výtvarné soutěže 
„Svět slova“, kterou vyhlašuje MKC Fulnek a 
Comenius Fulnek, měl na výběr více témat. Pro 
nižší kategorie to bylo téma „Skřítkové a permoníci“ 
a pro vyšší ještě přibyla témata – „Tablet versus 
kniha“, „Zdraví versus peníze“. V letošním roce bylo 

osloveno 51 škol Moravskoslezského kraje, 
zúčastnilo se 22 škol. Celkem bylo zasláno 153 
literárních a 482 výtvarných prací. Z literárních bylo 
oceněno 16 a z výtvarných 38 prací. Výtvarné práce 
vybíral Mgr. Milan Raška a literární Mgr. Lenka 
Rožnovská. Letošní ročník byl pro nás opět velice 
úspěšný. Naši žáci obsadili hned 3 první místa. V I. 
kategorii obsadil se svou literární prací „Jak 
permoníci zachránili horníky“ David Radvanský – 3. 
ročník a cenu poroty získal Daniel Matušik – 3. 
ročník. Ve výtvarné soutěži obsadila ve II. kategorii 
1. místo Terezie Minaříková – MŠ a ve  

 III. kategorii 1. místo Hana Názalaniková - 1. 
ročník. Slavnostní vyhodnocení, které uváděl Mgr. 
Radek Jaborský, se uskutečnilo v kostele sv. Josefa 
ve Fulneku. O kulturní program se postarala dívčí 
skupina YOUNG LIGTHERS. Pro všechny 
vyhodnocené, jejich rodiče a pedagogy, to bylo 
krásně prožité odpoledne.  

Pustevny 

Přiblížil se konec roku a s tím tolik očekávaný 
školní výlet. Na ten letošní jsme se vydali v pátek 3. 
června na krásné místo Moravskoslezských Beskyd 
– Pustevny. S dobrou náladou jsme vyjeli do 
slunečného počasí. Po příjezdu jsme si prohlédli 
vyhořelou chatu Libušín a krásnou Maměnku, 
posvačili jsme a vydali se na cestu k vrcholu hory 
Radhoště ve výšce 1129 metrů nad mořem. První 
zastávka byla samozřejmě u sochy pohanského 
boha úrody Radegasta s býčí hlavou, rohem 
hojnosti, kačenou a s valašskými krpci. Na vrcholku 
Radhoště jsme měli větší odpočinek. Prošli jsme se 
až ke dřevěné kapli s kopií obrazu Valašské 
madony z roku 1898 a kříži se sousoším Cyrila a 
Metoděje z roku 1931. Ve výhledu nám bránila 
mlha, ale za chvíli se vyčasilo a opět nás potěšilo 
pěkné počasí. Všichni jsme si výlet užili. Děti 
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nakoupily dárky pro sebe a pro své blízké a plni 
dojmů jsme jeli domů. 

Beseda v knihovně 

Hodinu čtení trochu jinak zažili žáci 3., 4. a 5. 
ročníku. Společně s paní učitelkou byli pozváni do 
místní knihovny. Paní knihovnice Magda Zindlerová 
si pro ně připravila ukázky z knih. Žáci 3. ročníku 
četli ukázky z pohádek a určovali názvy. Pro žáky 4. 
a 5. ročníku byly připraveny ukázky z knih starších i 
novějších určených pro tuto věkovou skupinu – 
např. Hanýžka a Martínek, Harry Potter, Z deníku 
malého poseroutky, Za trnkovým keřem. Pak jim 
přečetla ukázky z knih pí Zindlerová. Nakonec si 
děti prohlédly knihy a většina z nich se těší na 
návštěvu knihovny. Chtěla bych pí Magdě 
Zindlerové poděkovat za krásnou a podnětnou 
vyučovací hodinu. 

-Mgr. Miluše Klementová- 

Pasování na čtenáře 

Chtěla bych poděkovat knihovnici pí Magdě 
Zindlerové  za připravené dopoledne pro žáky 1. 
ročníku, kteří úspěšně zvládli zkoušku  malých 
čtenářů a obdrželi průkazku čtenáře do místní 
knihovny. Každý žák dostal úryvek známé pohádky, 
kterou všem přečetl. Většina dětí dokázala určit, z 
jaké pohádky ukázka byla.  

Po složení čtenářského slibu byli všichni prvňáci 
pasování na čtenáře. Kromě bohatých zážitků také 
děti obdržely diplom, knížku básniček od Jiřího 
Žáčka „Odemyky, zamyky „ a nechyběla ani sladká 
odměna. Prostředí knihovny na děti příjemně 
zapůsobilo a mnohé si už knihy odpoledne vypůjčily.  

 -Ladislava Kremzerová, učitelka ZŠ- 

 

Den pro rodinu 

Děti si pozvaly na školní zahradu své rodiče, pro 
které si připravily plno zábavy. Prvňáčci s paní 
vychovatelkou Janou a paní učitelkou Laďkou 
sehrály hudební pohádku „O Budulínkovi.“ Na 
akordeon zahrál rodičům Tomáš Vincek, na flétnu 
Eva Martinásková. Taneční vystoupení předvedly 
Natálie Zwingerová a Karolína Flaxová. Děti sklidily 
veliký aplaus. S rodiči si mohly zasoutěžit, nebo si 
zahrát hru Mollki, kterou je učil Michal Horák. 

Děti malovaly na textil obrázky a vyzkoušely si 
zajímavou techniku enkaustiku. Tatínkové nám 
připravili ohniště, kde jsme si opekli párky, na 
kterých si všichni pochutnali. 

Nálada byla skvělá a úsměvy rodičů a děti 
svědčily o tom, že se jim celé odpoledne moc líbilo. 
Děkujeme všem a těšíme se opět za rok. 

 Třídenní výlet do Budišova n/ B 

Třídenní výlet do Budišova n/ B na, který se 
těšíme celý rok se uskutečnil od 10. 6. – 12. 6. 
2016. Nastoupili jsme do vlaku, zamávali rodičům a 
odjeli. Tak začala naše výprava. Bylo plno možností, 
jak se vydovádět v areálu. Hráli jsme tenis, míčové 
hry, pinpong, schovávanou. Procházkou jsme se 
vydali po okolí Budišova n / B a mohli se podívat, 
jak se hraje Discgolf. Soutěže pro nás tentokrát 
vymyslely děvčata 9. ročníku Pavla Šelongová a 
Nikol Horáková např: podávání vejce v kruhu tak, 
aby se nerozbilo, hledání ručníku se zavázanýma 
očima nás velmi pobavilo a moc jsme se nasmáli. 
Na večerní tajůplnou stezku odvahy, kterou připravili 
společně s páťáky jsme se moc těšili a zvládli jsme 
ji výborně.Odvaha těch nejmladších nás přesvědčila 
o tom, jaký bezva kolektiv dokážeme vytvořit a jak si 
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umíme pomáhat. Celé tři dny nám přálo počasí a tak 
děkujeme za zážitky.  

   -Š.Holbová, vychovatelka ŠD- 

Den Země v MŠ 

Ani ve školce jsme nezapomněli na Den Země, 
který svět slaví 22. dubna. Připomněli jsme si, co my 
malí můžeme udělat pro naši planetu, co zvládneme 
sami. Třídíme odpad, uklízíme si hračky, chováme 
se šetrně k přírodě –např.  neničíme kytičky, 
neodhazujeme odpadky na zem. 

Také jsme se byli podívat u čističky odpadních vod 
v Pustějově. Zahráli jsme si na hvězdáře a 
pozorovali jsme oblohu dalekohledem,  i na 
badatele a zkoumali jsme přírodu lupou. 

Vycházky v MŠ 

Ve vzdělávací oblasti Dítě a svět, získávají děti 
povědomí o okolním světě a to začíná nejbližším 
okolím. Na vycházky chodíme rádi. Poznáváme 
okolní přírodu, jak se mění, zvířátka na pastvě i 
významné budovy v obci. Protože semafory v naší 
obci nejsou, vypravili jsme se k železničnímu 
přejezdu na Dolním konci Pustějova a kromě 
výstražného znamení (semaforu) jsme viděli 
projíždět osobní a nákladní vlaky. Nejraději však 
chodíme na školní zahradu, kde se vydovádíme. 

Besídka k Svátku matek v MŠ 

Na středu 4.5.2016 jsme se všichni pečlivě 
připravili. Pozvali jsme maminky i babičky a 
básničkami, písničkami a tanečky jsme jim popřáli k 
jejich svátku. Vydali jsme se do vesmíru a navštívili 
kouzelné planety – kočičkovou, školkovou, africkou, 
rodinkovou a poslední – maminčinu. Děti z družinky 
nám vyrobily planety a raketu s mimozemšťanem. 

My jsme maminkám vyrobili dárečky – kytičku a 
srdíčko. Odměnou nám byl nejenom potlesk 
maminek, babiček, ale i tatínků a také sladká 
muffinová odměna, kterou nám upekly maminky od 
Frantíka Pekaře a Aleška Poppa. Všem děkujeme.  

Výlet MŠ do DinoParku Vyškov 3.6.2016 

Delší cestu autobusem nám zpříjemnil pan řidič 
pohádkami z doby ledové. Po příjezdu nás čekala 
jízda DinoExpresem přes Vyškov do DinoParku, 
který je umístěný v přírodním prostředí 
Marchanického hájku. Čekala na nás dobrodružná 
výprava do druhohor, kde jsme kromě dinosaurů 
shlédli v kině 3D film Příběh mláděte a navštívili 
jsme hvězdárnu.  DinoExpresem jsme dojeli zpět  
do ZOO Vyškov, kde jsme si prohlédli nejen zvířátka 
na Babiččině dvorečku, ale prohlédli si i úseky 
Zooparku Asie a Afriky. Součástí areálu zoo je i 
Hanácký statek, jehož expozice nám připomněly 
způsob života našich babiček a dědečků a nabídku 
poučení z oblasti environmentální výchovy. Nic 
nebylo za“šňůrkou“, takže si vše mohly děti užít na 
vlastní oči, uši, ale i ruce. Zajímavá byla expozice 
„Včely a med“, kde si děti mohly vyzkoušet na 
vlastní kůži, jaké to je vlézt si do včelí plástve.  

Na závěr pěkného dne nechyběly průlezky, 
houpačky, skluzavky a samozřejmě zmrzlina. 

Za pěkný průběh výletu děkujeme panu řidiči za 
bezpečnou jízdu a všem dospělým, kteří si na své 
děti udělali čas a výlet si společně s nimi užili. 

Den dětí v MŠ 

„Svět je nejhezčí, když mají naše děti svátek“ 

Na svátek dětí , který se slaví  1. června, 
nezapomněli členové KSČM. Předseda pan Ivo 
Popp přinesl dětem do školky zmrzlinový kornout a 
lízátko s třešničkami. Všem moc chutnalo. 
Děkujeme. 

Namaluj Amálku 

Výtvarnou soutěž pro děti „Namaluj Amálku“ 
vyhlásil Masokombinát Krásno. Amálka bude 
kamarádka pro uličníka Káju, kterého mají na 
etiketě krásenské výrobky pro nejmenší děti. 
Vítězná Amálka bude k vidění na etiketě nové šunky 
nejvyšší jakosti pro děti. 

Soutěžící vyhráli pro sebe a svého kamaráda 
lístky na zábavné odpoledne s Míšou Růžičkovou v 
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neděli  5. června v Muzeu řeznictví ve Valašském 
Meziříčí. Z naší pustějovské školky to jsou: 

• Hegerová Zuzana 
• Beleščáková Sofie 
• Kleinová Eliška 
• Minaříková Terezie 
• Slíva Daniel 

Dětem gratulujeme a necháme se překvapit, která 
Amálka bude na krásenské šunce. Odpoledne se 
dětem líbilo a krásenské výrobky i frgály jim moc 
chutnaly. 

-Mgr. Věra Heiníková, vedoucí učitelka MŠ- 

 

Oznámení Školní jídelny 

V době prázdnin od 1. 7. - 14. 8.  bude školní 
jídelna uzavřena. 

Začínáme vařit a vydávat obědy od 15.8.2016. 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

V minulém týdnu byly ukončeny mistrovské 
soutěže jarní části ročníku 2015/2016. V soutěžích 
jsme měli 3 mužstva – přípravku, žáky a muže.  

Přípravka skončila v OS starších přípravek se 
ziskem 24 b. na 7.místě, žáci obsadili v OP starších 
žáků 2.místo s 52 b. a muži v OP se ziskem 40 b. 
obsadili 8.místo. Všem týmům děkujeme za 
předvedenou hru, fanouškům a sponzorům za 
podporu a budeme se těšit na setkání v příštím 
ročníku. 

-Radovan Popp za FK Pustějov- 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Házenkářky NH Pustějov mají za sebou úspěšně 
zvládnutou sezónu 2015/2016. V dlouhodobé 
soutěži, ve které jsme měli přihlášené dvě družstva 
jsme skončili následovně. Družstvo dorostenek v 
celkové tabulce soutěže obsadilo 3.místo v 
konkurenci pěti družstev a družstvo žen se v 
konkurenci čtyř družstev umístilo na 1.místě a staly 
se tak vítězkami oblastního přeboru sezóny 
2015/2016.  

Závěrečný turnaj sezóny již má za sebou i 
družstvo přípravky, které se v neděli 19.6.2016 
zúčastnilo turnaje mladšího žactva, který se konal 
ve Svinově. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmu, 
které se utkaly ve dvou skupinách „O pohár 
svinovské pandy“. Naše holky se v těžké konkurenci 

umístily na 6.místě. Holky v turnaji předvedly 
výborné bojovné výkony, které jsou příslibem do 
další sezóny.   

 Jelikož nám už prázdniny klepou na dveře, tak i 
nás čeká mezisezónní přestávka a na další 
házenkářské zážitky se budeme se všemi těšit 
zhruba od poloviny srpna, kdy se naše družstva 
začnou připravovat na novou sezónu 2016/2017, ve 
které bude náš klub reprezentovat družstvo 
přípravky, mladších žaček, dorostenek a žen. 

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu 
házenkářského klubu moc děkujeme a přejeme 
všem příjemné prožití prázdnin. 

   -Jiří Pisch za NH Pustějov- 

RUBRIKA FARNOSTI 

Na úvod sloupku chceme poděkovat 
organizátorům i aktérům hojně navštívené letošní 
Noci kostelů i hudebníkům v čele s Petrem 
Usvaldem za hodnotný koncert (kytary, housle). 
Mnozí z nás se v kostele zdrželi téměř do půlnoci. 
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Rádi bychom Vám předali požehnání a několik 
myšlenek, přivezených z české Národní pouti do 
Krakova, vykonané dne 29. 5. 2016, které se 
zúčastnilo cca 6 000 poutníků včetně mnoha rodin a 
dětí. Citujme z kázání arcibiskupa Graubnera: 
„Někdy se ptáme, jak je to s tím milosrdenstvím? Je 
ho málo či moc? Je to spravedlnost nebo 
nespravedlnost?“ Zeptal se v úvodu. Lidé často 
nevidí žádné řešení ze svých obtížných situací, 
kapitulují, utíkají. Ale ani útěk do jiného města, do 
jiného zaměstnání, do jiné rodiny často nepomáhá, 
upozornil olomoucký arcibiskup. Odpověď je v 
milosrdenství: „Odpuštění, smíření a milosrdenství 
způsobuje něco nemožného, to co je z hlediska 
spravedlnosti neospravedlnitelné,“ řekl. Není třeba 
se ptát, jestli je odpuštění spravedlivé, protože 
„odpuštění je vždy nezasloužený dar“. Bůh je ten, 
který nám odpustil jako první, „Kristus svou obětí na 
kalvárii spustil lavinu milosrdenství,“ a k tomu i nás 
vyzývá Svatý rok milosrdenství: spustit lavinu 
milosrdenství ve světě, řekl arcibiskup Graubner. 
Kromě areálu Kongregace sester Božího 
milosrdenství a baziliky Božího milosrdenství 
doporučujeme navštívit blízké nově postavené a 
denně otevřené  centrum sv. Jana Pavla II 
(http://www.sanktuariumjp2.pl/ ). Oba areály by snad 
měly být propojeny již letos cestou s mostem pro 
pěší.  

Radostnou událostí byl křest malé Anežky a 
přistěhování dalších mladých farníků - manželů. Děti 
i kočárky v kostele jsou vždy radostí nás starších. 
Prosíme za dar víry pro nás i naše děti.  

„Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich je 
království nebeské.“ (Mt 19,14). 

-farní rada - 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Rádi bychom srdečně poblahopřáli manželům 
Benáčkovým, kteří 18. června oslavili PADESÁT 
LET společného manželského soužití.  

Zlatou svatbu oslaví  23. července i manželé 
Volkovi.  

Oběma párům přejeme hodně zdraví a sil do 
každého dne a doufáme, že se setkáme za deset let 
a společně oslavíme svatbu diamantovou. 
Blahopřejeme. 

-Zastupitelé obce a kulturní výbor- 

 

Své významné životní jubileum letos již oslavili     
a oslaví: 

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

 Rozloučili jsme se: 

 Jiří Mičulka 

 Čest jeho památce! 

 

RUBRIKA „PODĚKOVÁNÍ“ 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy panu Tomáši 
Kocmichovi za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. 

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i 
záchranu života je projevem jejich humánního 
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, 
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší 
společnosti. DĚKUJEME! 

RUBRIKA „RŮZNÉ“ 

Oslavy 1. máje v naší obci 

Od roku 2005 pořádá ZO KSČM v Pustějově 
oslavy 1. máje Svátku práce v areálu Bistra p. Pavla 
Pische. I letošní oslavy se uskutečnily na stejném 
místě, kterému by lépe slušel název Jedinečné 
sportovní centrum. 

Oslav se zúčastnilo více než 130 spokojených 
hostů, které úvodním slovem přivítal předseda ZO 
KSČM pan Ivo Popp a následně pan Pavel Pisch, 
jež přítomné seznámil se svým záměrem kandidovat 
do senátu ČR za KSČM. 

Za slunečného počasí s domácím gulášem, koláči 
a hudbou pana J. Mičulky, očekávali přítomní 
vylosování tomboly, do které pořadatelé připravili 45 
hodnotných cen. Celý průběh oslav v naší obci, 

červen Josef Macháček 

Ludmila Šolcová 

Jiřina Zindlerová 

70 let 

75 let 

75 let 

Červenec 

 

 

Zdeněk Černý 

Milada Hermanová 

Věra Lehnertová 

75 let 

80 let 

80 let 

Srpen František Volhradský 

Marie Bajtková 

70 let 

85 let 

http://www.sanktuariumjp2.pl/
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důstojně naplnil odkaz jednoho z nejvýznamnějších 
svátků lidstva. Pořadatelé děkují všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru těchto oslav. 

Dne 3. května položili členové výboru ZO KSČM 
kytici rudých karafiátů k pomníku osvobození, k 
uctění památky šestačtyřiceti padlých vojáků Rudé 
armády a čtyř našich občanů, kteří padli při 
osvobozovacích bojích o naši obec ve dnech 3. a 4. 
května 1945. 

-Za ZO KSČM Lubomír Dresler-  

25 let CHKO Poodří  

Po naučných stezkách 

Začínají prázdniny a jednou z možností, jak se 
projít krajinou Poodří a zároveň se něco dozvědět o 
přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme dva tipy. Obě 
stezky jsou vedeny v nenáročném terénu a za 
suššího počasí jsou přístupné celoročně. 

Krajinou povodní 

Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou 
formou přibližuje nejen povodně, ale seznamuje 
příchozí i s přírodou v nivě Odry, kterou někdy i 
vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje se také 
zajímavým živočichům, Odře coby migračnímu 
koridoru, významu „mrtvého“ dřeva, invazivním 
druhům, péči o luční porosty, geologii a proměnám 
krajiny. Stejně jako obsah tabulí je nápadité i jejich 
vlastní provedení. U Jeseníku nad Odrou stezka 
začíná na lávce přes Odru u rybníka (GPS: 
49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic nad Odrou 
je možné se na ni napojit poblíž mostu přes řeku. 
Stezka pak pokračuje dále souběžně se žlutou 
turistickou značkou směrem na Suchdol nad Odrou. 
Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od 
železničního nádraží (GPS: 49.6397208N, 
17.9438247E).  

Kotvice  

Staronová naučná stezka nese podtitul „Putování 
krajinou proměn“ a prochází přírodní rezervací 
Kotvice. Začíná na Pasečném mostě přes Mlýnku u 
Studénky (GPS: 49.7145386N, 18.0920600E), 
pokračuje kolem mokřadů, přes louky k rybníkům a 
končí u Nové Horky. Má devět zastavení a její 
součástí je i ptačí pozorovatelna na rybníku Kotvice. 
Texty a fotografie na panelech nápaditě zpestřují 
ilustrace Ivany Kolářové a krátké komiksové vydří 
příběhy. Témata jednotlivých zastavení: Příběh 

luhu, Džungle v rybníce, Skrytý život v litorálu, 
Rybníkářství v Poodří, Klikatá osa Poodří, Říční 
krajina, Slaňáky, Divadlo proměn krajiny a Pasečný 
most. 

Ptačí pozorovatelna. 

-Správa CHKO Poodří- 

Zdravé a bezpečné léto! 

Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného 
času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily 
bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby 
svým ratolestem (a také sobě) připomněli  pravidla, 
jak se chovat  nejen v přírodě, ale i doma. 

 Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně 
nejen na „vyhrazeném tábořišti“: 

  oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé 
osoby,  

 nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

 nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, 
Např. za silného větru nebo extrémního sucha,  

 nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

  mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody 
k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v 
místě, kde není žádný vodní zdroj, 

  nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby 
si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí 
vznícení šatstva), 

 do ohně niky neházet jakékoliv výbušné 
předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od 
sprejů apod.), 

  oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené 
větvi), 

 oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným 
množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho 
samovolné rozhoření. 
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Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se 
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou 
často dostanou  do blízkosti okrajů skal nebo 
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak 
na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, 
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, 
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých 
prostorách. V nejhorších případech může dojít i k 
nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti 
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v 
takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně 
varovat. 

 Velkou letní nástrahou je i koupání  na řekách a 
různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, 
kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých 
schopností je pravidelnou příčinou prázdninových 
tragédií. 

Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v 
přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Proto 
neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, 
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo 
různé chemické přípravky. Upozornit děti, že 
plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a 
experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při 
odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále 
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, 
žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou 
zavřená okna  a že jsou  uzavřeny všechny 
vodovodní kohoutky.  

Tento výčet  možných nebezpečí, která číhají na 
naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného 
času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko 
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče 
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená 
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme 
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, 
požárů a jiných mimořádných událostí. 

-nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 

HZS MSK, územní odbor Nový Jičín- 

 

 

 

POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 

Výsledky 15. ročníku Pooderského koštování v 
Bartošovicích, konané 14. května 2016. 

Jak se umístili zástupci pustějovských pálenek? 

V kategorii slivovice se na 7. - 8. místě s 42 body 
umístil p. Jan Němec, který se o toto místo dělil s p. 
Alešem Kelnerem z Petřvaldu. 

V kategorii jablkovice se na 6. místě s 41 body 
umístil p. Kamil Bednařík. 

V kategorii hruškovice 3. místo s 18 body dobyla 
obecní hruškovice - Obec Pustějov. 

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci 
naší obce a přejeme jim dobrý kvas a úspěch v 
dalších ročnících. 

 

Prázdninový kurz angličtiny  

Milí spoluobčané, Roman Stix ve spolupráci s 
knihovnou v Pustějově by pro Vás v období 
prázdnin rádi připravili PRÁZDNINOVÝ KURZ 
ANGLIČTINY pro děti a dospělé s rodilým mluvčím. 

 Máte možnost se hravou, uvolněnou a 
nezávaznou formou zdokonalit v anglickém jazyce, 
který by spolu s Romanem vedla studentka žijící v 
USA. Kurzy by probíhaly v odpoledních či 
podvečerních hodinách v domečku u Miladky nebo v 
knihovně. Četnost kurzu by se postupně řešila dle 
Vašeho zájmu a možností. Pokročilým se nabízí 
možnost konverzačních hodin. Začátek kurzu 
plánujeme na konec července, pravděpodobně od 
25.7. do konce srpna.  

Touto informací provádíme jakýsi průzkum, zda by 
jste o tento bezplatný kurz měli zájem.  Prosíme 
Vás, aby jste se v případě zájmu co nejdříve 
objednali na tel. č. 556 731 996 , 734 145 996 nebo 
přímo v knihovně. Se zájemci  o tento kurz se 
sejdeme předem na informační schůzce.  

Děkujeme a doufáme, že Vás tato zajímavá 
nabídka, jak užitečně vyplnit o prázdninách volný 
čas sobě i svým dětem zaujala. 

-knihovna- 

 

.    
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POZVÁNKY NA AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACENÁ INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kulturní výbor při OÚ v Pustějově vas srdečně zve na  

 koncert LENKY FILIPOVÉ 

 v neděli 4. září v 18:00 hodin  

 v kostele sv. Máří Magdalény  

Předprodej vstupenek vstupenek v knihovně. 

Cena vstupenky v předprodeji je 220,- Kč. 

Cena vstupenky na místě je 270,- Kč. 

 Kostel bude ke vstupu na koncert  

  otevřen v 17:30 hodin. 

 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově ve spolupráci s FK Pustějov srdečně zve 

 všechny příznivce rockové muziky na koncert s taneční zábavou 

TRAKTOR A VAR 

pátek 19. srpna od 20:00 hodin na hřišti FK 

Natáhněte si staré rifle a džisku a přijďte se společně s námi rozloučit s prázdninami. 

           LOSOVÁNÍ o TŘI PIVNÍ SUDY 

                     za slosovatelné vstupenky, proběhne    
      v 22:00 hod.  

          Bohaté občerstvení. 

              Vstupné je 150,- 
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Pavel Pisch - KANDIDÁT DO SENÁTU S PODPOROU KSČM 

Vás srdečně zve do areálu Bistra Pisch v Pustějově 3. července 2016 na 

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE 

  

13.30 Slavnostní zahájení: Ing. Ivan Strachoň    - občerstvení (guláš, pivo, víno) 

 a představení kandidátů do krajských a senátních voleb  - setkání motorkářů 

14.30 Dechová hudba JAVOŘINKA z Lichnova   - pro děti: trampolína a malování 

16.30 Posvěcení nové sportovní plochy    - v průběhu této akce proběhne 

17.00 Hudební produkce EVY BAND z Pustějova       finále v tenise sportovních dvojic 

20.00 AC/DC REIVAIVEL z Ostravy a zpěvačka ELLA z Brna     s vyhlášením vítězů, které pořádá 

20.00 DJ ROSS            Akce se koná za každého počasí.    Sportovní komise při OÚ v Pustějově 
Přijďte prožít pěknou neděli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 dne 30.6.2016. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků.                                                   
Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK E 1047.                                                                                       

Své náměty a připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov.cz 
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