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Obecní úřad přeje všem občanům krásné, slunečné léto,
pěkně prožitou dovolenou a dětem a studentům prázdniny
naplněné zážitky, smíchem a dobrou náladou.
Rozkvetlá louka podél cesty směrem do Bartošovic.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 17 / 2018)
Dne 7. června 2018 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo
mimo jiné projednáno a schváleno:
-

Celoroční hospodaření, účetní závěrka a Závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s
celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Rozpočtové opatření č. 2/2018.
Účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustějov a převod
hosp. výsledku do rezervního fondu přísp. organizace.
Finanční dar Římskokatolické farnosti Pustějov na opravu střechy kostela a Společnosti přátel
Poodří na vydávání časopisu Poodří.
Dotaci TJ Pustějov, TJ Sokol Pustějov a FK Pustějov na činnost a zajištění připravovaných
akcí.
Bere na vědomí:

- Zprávu o činnosti od 16. zasedání ZO.
- Informaci o postupu prací na investičních akcích Obce Pustějov v roce 2018.
- Informaci o “Výzvě vlastníkům vodovodů a kanalizací” zpracované Ministerstvem Zemědělství,
odborem dozoru a regulace vodárenství na možné riziko nedostatečné tvorby prostředků na
obnovu VaK.
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-

Informaci o přijetí opatření k zajištění povinností vyplývajících z nového zákona o GDPR
(zabezpečení ochrany osobních údajů)
Informaci o přijetí nových pracovníků na VPP podpořených dotací z ÚP Nový Jičín.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme znepokojující zprávu firmy Asompo a.s., která v naší obci zajišťuje svoz bioodpadu v
hnědých kontejnerech. Již z názvu “bioodpad” vyplývá, že se jedná pouze o rostlinný odpad.
Bohužel při svozu bylo zjištěno, že v kontejnerech se běžně vyskytuje komunální odpad, stavební
suť, zemina, kamení, dokonce pařezy či větve přesahující velikost 1,5m.
Firma Asompo a.s. zcela oprávněně odmítá takto zaplněné kontejnery vyvážet a obci hrozí sankce
za možné znehodnocení kontejnerů a nedodržení stanovených podmínek.
Apelujeme na Váš rozumný a zodpovědný přístup a žádáme, aby jste dodržovali stanovená
pravidla. Připomínáme, že do hnědých kontejnerů patří jen: travní hmota, plevel, košťály a celé
rostliny, piliny, hobliny nebo drcené větve, listí, seno, sláma, nať ze zeleniny, nepoživatelná
či nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti, kávový a čajový odpad včetně
filtrů.
Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ: pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné
potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, biologicky nerozložitelné odpady,
uhelný popel, smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, hnůj, slepičí trus,
podestýlka z chovu drobných zvířat a již výše zmíněné odpady.
Rovněž jsme zaregistrovali, že si někteří občané pletou nádoby na tříděný odpad za
velkoobjemové kontejnery a pokud se jejich objemný odpad nevejde do nádob, odloží jej vedle.
Nacházíme tak volně pohozené kusy nábytku, koberce apod. I po několika upozorněních v
Informátoru, stále řešíme problém se stavební sutí, kterou nacházíme v kontejnerech na tříděný
odpad i v kontejnerech velkoobjemových. Stavební suť musíte vyvézt na skládku, nebo si objednat
kontejner domů. Chápeme, že je to spojeno s nemalými finančními náklady, ale jiná možnost
neexistuje.
Vážení občané, nedělejme si ze své obce skládku a nepřenášejme odpovědnost za své
nepotřebné věci na obec. Obec není povinna odklízet a likvidovat věci, které Vám doma překážejí.
K tomu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou dvakrát ročně přistaveny. V případě, že je
nestihnete nebo jsou již zcela zaplněny, fungují v našem blízkém okolí skládky a sběrné dvory
(např. Studénka).
Na druhou stranu registrujeme, že stoupá množství tříděného odpadu. Díky tomu se nám
daří držet cenu za svoz již několik let na stejné výši a nezdražujeme. Tohoto si opravdu
vážíme a děkujeme, že odpad třídíte.
 Upozorňujeme občany, že školní hřiště k soukromému sportování si mohou dopředu
zamluvit pouze na dobu jednoho měsíce, vyjímku tvoří jen sportovní spolky (tréninky). Dále
upozorňujeme, že v květnu a červnu se školní hřiště vyhrazuje primárně k odehrání
tenisových zápasů v rámci soutěže Sportovní pár roku. Děkujeme za pochopení.
 Žádáme občany o ohleduplnost ke svým sousedům a okolí při volbě času sekání zahrad či
řezání dřeva. Např. nesekat v brzkých ranních hodinách, kdy mnozí spí, nebo v neděli.
Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’18
2

Omezení provozu obecního úřadu a uzavření knihovny z důvodu čerpání řádné dovolené
Sekretariát: 18. 6. - 12. 7. 2018
Knihovna: 2. - 4. 7. 2018 a 13. - 23. 8. 2018
Obecní kolo Pooderského koštování
Loňský rok opravdu nepřál milovníkům a výrobcům domácích pálenek. Ovoce dozrálo jen velmi
málo, ale obecní kolo koštování nakonec proběhlo, i když za účasti pouze pěťi soupeřů.
A jak to dopadlo?
Kategorie jabkovice: 1. Karel Bednařík, 2. Oldřich Usvald, 3. Obec Pustějov
Kategorie slivovice: 1. Oldřich Usvald, 2. Jaroslav Hejzák, 3. Karel Bednařík
Oba výherci se dále zúčastnili finále Pooderského koštování v Bartošovicích, kde se umístili takto:
Karel Bednařík se svou jabkovicí na 8. místě z devíti soutěžících. Oldřich Usvald se svou slivovicí
na 5. místě z osmi soutěžících.
Všem účastníkům děkujeme, výhercům gratulujeme, přejeme bohatou sklizeň, dobrý kvas a těšíme
se na příští rok.

RUBRIKA KNIHOVNY
Kurz trénování paměti
Máme za sebou již tři hodiny tohoto kurzu a nutno říci, že se stal oblíbeným a zábavným. Jsou to
dvě hodinky příjemně strávené nenásilným, ale učinným tréninkem, který zvládne opravdu každý.
Hodiny na sebe nenavazují, takže, pokud jste se ještě nezúčastnili a máte zájem, nebojte se přijít.
Vždy v sudé úterý v 18:00 hodin v sále OÚ. V období prázdnin necháme hlavičky odpočívat, ale
v září opět začneme!
-Knihovnice Magdalena Zindlerová-

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
Sportovní pár roku 2018
V pořadí druhý raketový sport „Tenis“, vyhlášený Výborem sportu a spolkového života, má již za
sebou turnaje smíšených párů v základních skupinách. Do soutěže se přihlásilo celkem 17 párů a
po první části si nejlépe vedli ve skupině A) Maiwaelderovi, v B) J.Pisch a H.Sanitráková, v C)
D.Lazaridis a A.Teglová, v D) Zuzaníkovi. Nic není ztraceno, od finále účastníky dělí ještě dva
zápasy, které dávají šanci párům z 2. místa ještě zasáhnout do medailových pozic. Závěrečné
ukončení čtvrtého ročníku tenisu proběhne během posledního červnového víkendu, přesné datum
bude včas zveřejněno.
Výsledky finalistů prvních tří ročníků:
1.roč. (2015) 1. T.a H.Maiwaelderovi, 2. J. a E.Beleščákovi, 3. M. a K. Brňákovi, 4. J. Rodek a H.Maiwalderová
2.roč. (2016) 1. D.Lazaridis a A.Teglová, 2. P. a A.Zuzaníkovi, 3. T. a H. Maiwaelderovi, 4. T. a E. Kocmichovi
3.roč. (2017) 1. D.Lazaridis a A.Teglová, 2.T. a H. Maiwaelderovi, 3. T. a E. Kocmichovi, 4. P. a A.Zuzaníkovi

Pohodové léto přeje Výbor sportu a spolkového života v Pustějově
-Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila TisovskáInformátor obce Pustějov č. 3/ červen ’18
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RUBRIKA ZŠ a MŠ
I malá škola může zažít velké úspěchy
Začátek září je vždy ve znamení návratů žáků do školních lavic. Mnozí ale základní školu
opouštějí, jiní přecházejí na druhý stupeň a z těch nejmenších se stávají noví školáci.
Úkolem vyspělé společnosti je poskytnout žákům ty nejlepší vzdělávací možnosti, aby do
budoucna měli na čem stavět při výběru budoucího povolání.
Krédo naší vesnické málotřídní školy je, abychom všem absolventům pustějovské školy předali
dostatek vědomostí a dovedností, které dostatečně využijí a zúročí na druhém stupni ZŠ či
osmiletém gymnáziu.
Mnohé školy si jako hodnotící kritérium stanovily testování žáků 5. ročníků realizované společnosti
SCIO. My jsme se před 10 lety také rozhodli do tohoto testování zapojit. Tímto si ověřujeme zpětnou
vazbu, zda děti něco naučíme.
Žáci jsou testováni z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních
předpokladů. Každoročně se nám daří vyzvednout téměř všechny jednotlivce výše, než jsou jejich
obecné studijní předpoklady.
Za posledních 8 let se nám podařilo u dvou žáků získat v testech z matematiky plný počet bodů.
První velký úspěch jsme jako škola zažili ve školním roce 2009/2010, kdy se do testů z matematiky
zapojilo 14 672 žáků z celé ČR. Druhého vynikajícího výsledku jsme dosáhli v letošním roce.
Testování se zúčastnilo přes 14 000 žáků 5. ročníků z celé České republiky. Jen 18 získalo
v matematice plný počet bodů, z toho 2 byli z Moravskoslezského kraje. Jsme právem hrdí na to, že
jedním z nejúspěšnějších je opět žák naší školy.
Blahopřejeme touto cestou oběma zmíněným studentům, kteří pomohli zvednout prestiž
pustějovské ZŠ a touto cestou děkujeme všem, kteří v minulosti, ale i v letošním roce prokázali
skvělé výsledky jak v matematice, tak i v českém a anglickém jazyce.
Latinské motto:“ Z tohoto místa jsme dosáhli osvícení a drahé znalosti.“
-Ladislava Kremzerová, učitelka ZŠObušku, z pytle ven
V pátek 13. dubna jsme s dětmi základní
školy a předškoláky mateřské školy
navštívili divadelní představení Obušku,
z pytle ven v Beskydském divadle v Novém
Jičíně. Klasickou pohádku na motivy Karla
Jaromíra Erbena tentokrát v muzikálovém
pojetí dětem zahrála Divadelní společnost
Julie
Jurištové.
Tato
společnost
prostřednictvím profesionálních herců
pomáhá bavit a vychovávat děti
předškolního a školního věku. Její soubor
nabízí
dětem
nekomerční
zábavu
zaměřenou na klasické výpravné pohádky obsahující morální poselství.
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit
všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý
švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká
vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený
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výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a
komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.

Beseda se Zuzanou Pospíšilovou
O svých knížkách nám přišla v pátek 20. dubna vyprávět paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová.
Nejdříve dětem povídala o tom, jak vznikají knížky a kdo se podílí na jejich
konečném vzhledu. Kromě spisovatele také ilustrátor, grafik a samozřejmě
nakladatel. Přivezla s sobou spoustu svých knížek, které představila
dětem. Z některých četla ukázky, říkadla a básničky recitovala zpaměti.
Děti zapojila do hádanek a nakonec do básniček s ozvěnou. Jako dárek
jsme dostali knížku O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi s věnováním,
slabikář a převyprávěné pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy
Němcové. Její knihy si můžeme zakoupit v knihkupectví MonAmi v Bílovci
nebo přímo v internetové knihovně paní Zuzany Pospíšilové. Všichni žáci
na závěr dostali na závěr záložku s říkankou a bonbon. Beseda byla
úžasná a dětem se moc líbila.
Něco a Zuzaně Pospíšilové.
Dřív by mě snad ani nenapadlo, že budu psát knížky pro děti, ale když se nám s manželem
narodily dvě dcerky, přišlo to tak nějak přirozeně. Vymýšlela jsem pro ně pohádky, říkanky a jiné
činnosti, které je po všech stránkách rozvíjely. Manžel byl první, který mě podnítil k tomu, abych si to
psala a někde uveřejnila, aby to mohlo být přínosné i pro ostatní děti.
V polovině roku 2004 mi vyšly první pohádky v časopise Sluníčko, a po nich další a další pohádky
a básničky. V roce 2005 pak už začaly vycházet i první knížky. Od té doby jsem pro děti napsala
mnoho knížek s pohádkami, příběhy a veršíky. Moc mě těší, když se dětem mé knížky líbí a dělají
jim radost.
Motto: Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává.

Setkání s malířem
V pátek 11. května navštívil naši školu známý malíř a karikaturista pan Václav Šípoš. Jeho
charakteristické a nezaměnitelné karikatury zdobí
nejednu soukromou sbírku, ale zároveň je možné se
s jeho prací setkat v televizním pořadu Draci v hrnci,
který realizuje ostravské QQ Studio a který děti znají
z dětského programu „Déčko“. Dětem předvedl své
umění, vyprávěl o své práci, své zážitky ze života
umělce. Kreslí nejen v České republice, ale jeho
karikatury znají také na Slovensku, kde se narodil,
také v Polsku, v Rakousku. Některé děti si odnesly
na památku svůj portrét a samozřejmě neodolali také
někteří zaměstnanci školy. Jeden obrázek nám
věnoval a ten bude zdobit chodbu naší školy. Setkání s ním bylo nezapomenutelné, naše škola se
mu moc líbila a těšíme se na další setkání, které nám přislíbil.
-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ-
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Jarní putování ve školce
V měsíc dubnu jsme již tradičně navštívili místní knihovnu, ve které nás paní Zindlerová seznámila
s Desatero pravidly čtenáře. Přiblížila dětem práci knihovnice a ukázala jim, jak by měli čtenáři
s knihou zacházet a také jak o ni pečovat.
Druhý den jsme se vydali do místní agrofirmy Zemspol, kde nás provedla provozem paní
Tesaříková.

V měsíci květnu jsme neopomenuli oslavit Den matek. Připravili jsme hudební vystoupení a tvořivé
dílny, ve kterých děti vyráběly z korálků náhrdelníky pro své maminky.
Také k nám do školky, zavítalo Divadýlko Leonka se svým představením pod názvem
,,Kroužek a proužek´´.
Děti se aktivně zapojovaly do vystoupení, které bylo zaměřeno na poznávání a určování
geometrických tvarů.
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsme se vydali do CHKO Poodří a to na Kaménku. Ukázaly jsme dětem
pozoruhodný a rozmanitý svět přírody v okolí řeky Odry.
Děkujeme všem, za jejich čas!
-Radka Martínková, ved. učitelka MŠ-

Výlet do autokempu v Budišově n/B
Tak jako každoročně se také letos ŠD rozhodla podniknout třídenní
výlet. Počasí nám přálo, dobrá nálada sbalena. Co víc si přát. Hlavně
ať vše vyjde bez úhony. Hned po příjezdu jsme věděli, že nás zláká
bazén s mořskou vodou. Skvělé osvěžení. Vodní hrátky mohly začít.
Stříkací pistole, míč a jdeme na to. Nikomu se z vody nechtělo, menší
odpočinek však musel být. Nic se nemá přehánět. Je tu spoustu aktivit,
které je třeba vyzkoušet. Co takhle skákací bublina, nebo minigolf,
hledání pokladů v potůčku, tenis……. První noc zvládnuta, nikdo se
nebál a stateční hoši a děvčata spali krásně unaveni až do rána. Druhý
den jsme si pochutnali na buchtách od maminek. Pak rychle zahrát
stolní tenis, fotbal, abychom nepromarnili ani chviličku. Sluníčko opět
krásně hřálo, tak rychle do vody. Naše potápky to zvládaly a my dvě
ulítané vychošky s vyplazeným jazykem, raději skočily za nimi. Večerní
bobřík odvahy, pro ty co odvahu mají - je připraven. Kdo chtěl, si zpíval
u kytary s našimi skvělými sousedy vodáky. Tak a zítra domů. „To je škoda, že tu nemůžeme být
Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’18
6

celý týden, paní vychovatelko, nám se tu moc líbilo.“ Slyšely jsme před spaním. My dvě jsme měly
úsměv na tváři, a jen jsme si pomyslely……… „Báječné dětičky, ví jak nás odměnit….“
Soutěž s panem Popelou
Děkujeme všem spoluobčanům za pomoc při sběru papíru, kterého se každoročně
zúčastňujeme. Budeme rádi za vaši pomoc také v příštím školním roce. Přejeme vám krásné
prázdniny.
-Za ŠD vychovatelky Šárka a Jana-

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY
V sobotu 21. 4. se na místním fotbalovém hřišti a v jeho okolí uskutečnil již 19. ročník Medvědí
stezky. Krásné slunečné počasí přálo všem 44 účastníkům, kteří ve dvoučlenných skupinkách
zdolávali trasu dlouhou 2,5 km. Na trati děti plnily úkoly celkem na 20 stanovištích. Různorodost
úkolů nutila děti využít nejen své pohybové a obratnostní schopnosti, ale byli nuceni použít i
schopnosti rozumové. Ihned po doběhnutí byli naši soutěžící odměněni sladkou palačinkou. Dobu
mezi závodem a vyhodnocením zkrátil dětem skákací hrad firmy Aquazorbing Příbor. Celé
dopoledne bylo završeno rozdáním diplomů, medailí a drobných sladkostí všem zúčastněným
sportovcům. Za zdárný a plynulý průběh celé akce se postaralo 28 pořadatelů na trati a 5 v
občerstvení. Za spolupráci rovněž děkujeme členům SDH, kteří nám při této akci již tradičně
pomáhají.
V pondělí 30. 4. proběhl v areálu sokolovny „ atletický čtyřboj,“ do kterého se zapojilo 36 dětí. Naši
mladí sportovci soutěžili v hodu, skoku do dálky, běhu na 50m a vytrvalostním běhu. Čtyřboj
probíhal ve skvělé atmosféře, vytvořené jak pořadateli, tak velkým množstvím rodičů, kteří přišli
podpořit své ratolesti. Na závěr si všichni pochutnali na výborné smaženici, kterou nám připravili
manželé Bílkovi a paní Iva Poppová.
Dne 4. 5. se 17 našich dětí zúčastnilo atletického čtyřboje RCSPV v Mošnově. Zde jsme vybojovali
dvě 1. místa, tři 2. místa, dvě 3. místa, dvě 4. místa, dvě 5. místa, čtyři 6. místa a dvě 8. místa.
Rovněž zde proběhla soutěž v bränballe, kde se naši umístili na 2. místě ze tří.
Dne 12.5. na krajské soutěži v atletice ve Stonavě nás reprezentovalo 11 dětí a tady jsou naše
úspěchy.
Kategorie: ml. žačky II. - 7. E. Filipcová, 9. A. Dreslerová, 10. P. Minaříková
st. žačky III. - 10. G. Urbišová
st. žačky IV. - 2. K. Pošvicová
ml. žáci II. - 5. T. Zuzaník, 14. J. Horák, 16. M. Paulas, 17. M. Černý, 18. M. Vopat
st. žáci III. - 1. T.Vincek
Jménem odboru SPV bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají s organizací našich
akcí. Zvláštní poděkování pak patří rodičům, kteří se zúčastnili závodů v Pustějově, Mošnově, ve
Stonavě nebo v Třebíči a pomohli zajistit dopravu pro děti a dohled nad nimi.
- Za odbor SPV Mgr. Šárka Hoňková-
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Republiková soutěž v atletickém čtyřboji ČASPV
V sobotu 26. května 2018 se uskutečnilo v Třebíči „Republikové finále v atletickém čtyřboji“, které
pořádala Česká asociace sportu pro všechny. Sportovního klání se zúčastnilo 250 sportovců a
sportovkyň rozdělených do 12 kategorií. Závodilo se v disciplínách : běh na 50 m (mladší) resp. 60
m (starší), hod kriketovým míčkem s gramáží 150 a 350 g, skok do dálky a běh na 400 m (mladší)
resp. 800 m (starší). Naše obec v tomto republikovém finále měla čtyřnásobné zastoupení !
Postupně se přes okresní a krajské kola kvalifikovali - Tomáš Vincek, Tobiáš Zuzaník, Gabriela
Urbišová a Kristýna Pošvicová (viz. foto zleva). Konkurence byla opravdu veliká, zejména
z Královehradeckého a Plzeňského
kraje, které vyslaly velmi dobře
připravené sportovce ze sportovních tříd
zaměřených na atletiku. Tito sportovci
prováděli jednotlivé disciplíny již na dost
vysoké technické úrovni. Přesto, že naši
zástupci neabsolvovali žádnou speciální
přípravu, tak si vedli výborně a to
zejména Kristýna Pošvicová, která
obsadila celkově 5. místo z 26 a
Tomáš Vincek zaujal celkově 8. místo
z 31. Další dva účastníci vybojovali také
pěkná umístění , a to 17. místo - Tobiáš
Zuzaník a 26. místo Gabriela Urbišová.
Určitě bych chtěl vyzdvihnout 2 nejlepší
výkony našich, a to Kristýny ve skoku dalekém se skokem dlouhým 445 cm a Tomáše v běhu na
800 m s časem 2 min. 40 sec., kdy se oba těmito výsledky v daných disciplínách umístili na 3.
místech! Závěrem bych chtěl všechny pochválit za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje
a také naší obce Pustějov. Doufejme, že úspěchy našich mladých sportovců na republikové úrovni,
podnítí i další zájemce v naší obci, a že příští rok pojedeme na „republiku“ v ještě větším a silnějším
zastoupení.
-Jindřich Vincek-

Mölkky
Odbor SPV pod vedením Pavla Tisovského organizuje letos již V. ročník Pustějovského turnaje
v mölkkách. První kolo se uskutečnilo 6. května za účasti 27 jednotlivců, druhé kolo je připraveno
na 10. června, třetí kolo je předběžně plánováno na září. Výsledky všech tří kol určí celkového
vítěze této soutěže.
16. června proběhne okresní kolo ve Woodballu+Kube+Mölkkách v Bartošovicích za účasti naši
dvojice V. Bílek a T. Kocmich.
Volejbal:
26. května se naše družstvo ve složení P. Zuzaník, Z. Dresler, M. Paruza, L. Šrámek, J.
Škrobáková, M. Lazaridisová a A.Teglová zúčastnilo okresní soutěže RC SPV ve volejbalu v
Bílovci, kde po vyrovnaném výkonu podlehlo jen Bílovci a obsadilo tak krásné 2. místo ze čtyř (1.
Bílovec, 2. Pustějov, 3. Nový Jičín, 4. Rybí). Blahopřejeme k úspěchu!
TJ Pustějov přeje všem příznivcům krásné a pohodové léto, skvělou dovolenou a hodně
sportovních zážitků.
-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská-
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RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ
Oddíl národní házené v Pustějově by rád touto cestou poděkoval společnosti BONATRANS
GROUP a.s. za poskytnutí finanční daru na tělovýchovnou a sportovní činnost spolku TJ Pustějov,
z.s.. Velice si vážíme projevené podpory, která bude sloužit k rozvoji sportovní činnosti oddílu
pomocí zakoupení nového sportovního vybavení a sportovních pomůcek.

.

Aktuální výsledky a informace z momentálně probíhající jarní části sezóny můžete najít na
našich webových stránkách www.facebook.com/nhpustejov.

45 let Národní házené v Pustějově (1973 – 2018)
Pro připomenutí vzniku oddílu NH přinášíme čtyři archívní fotografie družstev ml. žáků, starších
žáků, starších žaček a mužů.
Zároveň vyhlašujeme soutěž: Poznej v historii prvního družstva mužů, (foto č. 4) z roku 1975/76,
alespoň tři hráče ze čtyř. Své tipy odevzdejte v knihovně paní Magdě Zindlerové do pátku 22.
června. Losování tří úspěšných soutěžících proběhne na „Turnaji generací“ v sobotu 23. června
na hřišti u sportovní haly v Pustějově. Výherci obdrží jedinečné upomínkové předměty.

č.1) Mladší žáci - přeborník Sm kraje - 1979/80
Žeravice
č.2) Starší žáci na přípravném utkání ve Veselí n.M.
č.3) Starší žačky – budoucí
dvojnásobný Přeborník žen ČR
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č.4) Soutěžní
fotografie
Momentka z utkání
v historii prvního
družstva mužů
1975/1976

Poznejte alespoň tři
ze čtyř hráčů
Pustějova.
(v bílých trenýrkách)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví:
Červen

Josef David
Jaroslav Kubelka

Červenec

Vítězslav Knopp
Libuše Davidová

Srpen

Jana Šimečková
Vilém Macháček

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a pohody.
ODěti a léto
Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’18
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RUBRIKA POZVÁNKY
Kulturní výbor při OÚ v Pustějově ve spolupráci se ČRO a spolky v obci Vás srdečně zve na

OBECNÍ VESELICI s ČESKÝM ROZHLASEM Ostrava
v sobotu 16. června 2018 od 14:00 hodin areálu sokolovny.
Celým programem nás provede moderátor ČRO Artur Kubica, který bude zároveň
prostředníkem mezi touto akcí a živým vysíláním Českého rozhlasu Ostrava.








14:00 - 15:00 - vystoupení dětí ZŠ Pustějov, Hladké Životice a Kujavy
15:00 - 16:00 - kapela Plyš
16:00 - 16:30 - malé mažoretky – studio Petra Studénka
16:30 - 18:00 - kapela Maras Banda
18:00 - 18:30 - vystoupení kulturního výboru a příznivců dobré nálady v Pustějově
18:30 - 20:00 – kapela Marod
20:00 – rozloučení z Českým rozhlasem a následuje volná zábava pro děti i dospělé, táborák a
opékání špekáčků s kytarou, spaní dětí v sokolovně nebo v kouzelném hradu.

Po celou dobu bude připraven bohatý program a soutěže pro děti, bublinková školka, skákací
hrad, kouzelný hrad, kolo štěstí, jízda na koni atd.
Bohaté občerstvení - makrely - klobásy- párky v rohlíku - hranolky - palačinky…..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Připravujeme: Rocková noc s kapelami ARAKAIN a RAMMSTEIN revival – 31. 8. 2018, FK
a koncert ILONY CSÁKOVÉ – 9. 9. 2018 v kostele. Vstupenky jsou v prodeji v knihovně,
v obchodě Petry Názalanikové a v hospůdce U Moniky.
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TJ SOKOL PŘIPRAVUJE:
 Krmašovou zábavu 21. 7. 2018 a to za účasti kapel NEVIM a VAR. Elektronickou hudbu
zajistí D.J. během přestávek. Sobotní karneval se bude konat za každého počasí.
 V neděli 22. 7. 2018 tradiční krmašovské posezení. Pro všechny spoluobčany bude
připraveno bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast
V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické podobě, pošlete svou
e-mailovou adresu na adresu knihovna@pustejov.cz .
Jednotlivé příspěvky, publikované v Informátoru, neprocházejí redakční úpravou a korekturou. Autoři
článků jsou odpovědni za jejich obsah a jazykovou správnost.
Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 8.6.2018. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků.
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov.
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INZERCE:

Nakupte odřezy překližek za zajímavé ceny.
VAGONKA INTERIORS prodává odřezy překližek a také drobné výrobky.
Nakupujte z domu na www.vi-eshop.cz
Materiál je vhodný pro použití v garáži, sklepě, domácí dílně či zahradě.

Například překližka 18 x 250 x 750 jen za 22,-Kč … může být ideální
jako police do garáže 
Nakoupit můžete také přímo ve společnosti VAGONKA INTERIORS,
ve Studénce (avšak pokud si přejete nakupit bez objednávky v eshopu,

pak prosíme, kontaktujte nás předem!!!).
Využijte 15% slevový kód na všechny odřezy s platnosti
do 30.6.2018. Stačí jen, před dokončením objednávky v košíku,
zadat kód PU1 a celková cena se sníží o 15%.

Zásoby odřezů jsou omezené !!
VAGONKA INTERIORS s.r.o., Na Vyhlídce 836, 74243 Studénka.
tel: 556 414 273
www.vi-eshop.cz
Doba odběru: úterý 7:00 – 15:00 a čtvrtek 7:00 – 15:00
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PRO TUTO OBLAST
VY CHCETE PRODAT – MY VÍME JAK
PŘENECHEJTE NÁM STAROSTI
SPOJENÉ S PRODEJEM NEMOVITOSTI
ZAŘÍDÍME PRO VÁS:












Propagaci nemovitosti (internet, tištená periodika, informační tabule apod.)
Tvorbu veškerých smluvních dokumentů advokátem
Advokátní úschovu peněz a listin
Veškeré jednání s úřady (Katastr nem., Stavební úřad, Finanční úřad apod.)
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Vyhotovení daňového přiznání vč. jeho podání
Znalecký posudek
Odhad tržní hodnoty nemovitosti
Nezávislá inspekce nemovitosti
Video prohlídka, den otevřených dveří, VIP pozice v inzerci
Férové jednání a profesionální přístup

Domluvte si nezávaznou schůzku!
Zdeněk Rolák - 725 522 724n7724ku přejeme
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