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anci OÚ cní úřad přeje všem  
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Možná si někteří z Vás, při svých procházkách či cyklotoulkách všimli nově položeného pamětního 
kamene pod lípou u sjezdu z hlavní cesty k rybníkům a hasičské chatě.  

Tuto lípu před 65-ti lety zasadili společně pan Buček, pan Šnajdr a tehdy devítiletý Josef Horák. 
V této pohnuté době nemohli devítiletému chlapci přiznat, že lípu vsazují do země na počest prvního 
čekoslovenského prezidenta T. G. Masaryka, ale proto, aby včelky měly dostatek potravy a oni pak 
dostatek medu. Pravdu se dozvěděl až o mnoho let později, až jak sám pan Horák řekl …“až jsem 
rozum bral“. Vzpomínka a úcta na tento okamžik se v něm znovu probudila a se svým vnukem 
Pepíkem, dnes již beze strachu a obav, usadili letos na jaře pod lípu pamětní kámen k uctění 
památky na tohoto významného člověka. Až dojemně se zde historie opakuje napříč generacemi. Tak 
jako před mnoha lety on pomáhal zasadit lípu, dnes mu jeho vnuk pomáhal usadit pamětní kamen. 

Děkujeme za toto vzácné gesto. Není pravidlem, že by občan sám, ze své vůle a na své náklady, 
takovýmto způsobem uctil tuto vzácnou osobnost naší stoleté republiky. Věřme, že tento pamětní 
kámen bude připomínat tuto nelehkou dobu, kdy se na svět klubala „nová republika“ mnoha 
generacím po nás. Nesmíme zapomínat, že svoboda není samozřejmost! 

-Magdalena Zindlerová- 
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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  . 

 

 

 

 

 

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 9/2020)  

Dne  22. 6. 2020 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočtové opatření č. 4/2020. 

-.Účetní závěrku obce Pustějov za rok 2019. 

- Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2019   a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce – bez výhrad. 

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvkové organizace. 

- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustějov a převod hospodářského 
výsledku ve výši 5.032,52 Kč do rezervního fondu p.o. 

- Dotaci TJ Pustějov na zajištění sportovní činnosti oddílu Národní házené, odboru Sportu pro 
všechny a oddílu Karate v roce 2020 a Dodatek č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Pustějov. 

- Dotace Fotbalovému klubu Pustějov na činnost a Dodatek č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Pustějov. 

- Dotace Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na činnost a provoz a Dodatek č. 1. ke smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

- Přijetí dotace na akci „Protipovodňová opatření obce Pustějov“, realizaci akce a dofinancování 
z rozpočtu obce a zadání výběrového řízení. 

- Přijetí dotace na akci „Pumtracková modulární dráha Pustějov“, realizaci akce a dofinancování 
z rozpočtu obce a zadání výběrového řízení. 

- Přijetí dotace na akci „Učebna v přírodě na školní zahradě v Pustějově“, realizaci akce a 
dofinancování z rozpočtu obce a zadání výběrového řízení. 

 

II. Bere na vědomí : 

- Informaci o získání dotace na akci „Protipovodňová opatření obce Pustějov“. 

- Informaci o získání dotace na akci „Pumtracková modulární dráha Pustějov“. 

- Informaci o získání dotace na akci „Učebna v přírodě na školní zahradě v Pustějově“. 
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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

- Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad, který činní 400,- Kč/os/rok, ať jej 
uhradí co nejdříve v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú. 1760201379/0800, 
variabilní symbol je číslo domu. 
 

- V měsíci květnu obdržely všechny domácnosti fakturu za stočné, která je splatná do konce  
měsíce října. 
Zastupitelstvo obce Pustějov schválilo na 6.zasedání dne 12. prosince 2019 cenu za stočné ve 
výši 30,10 Kč /m³ bez DPH na rok 2020. Průměrná roční spotřeba na 1 osobu dle vyhlášky 
48/2014 Sb., (příloha číslo 12) v platném znění činí 35 m³.  
Výpočet stočného na 1 osobu: 30,10 x 35= 1053,5 Kč bez DPH  + 10% DPH = 1159 Kč/os/rok 
 

- Na OÚ jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. 
 

- Od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. obdržela obec Pustějov Osvědčení o úspoře emisí 
a množství odpadu, který naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2019. Celkem jsme 
vytřídili 60,187 tun odpadu, přispěli jsme ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové 
stopy (emise CO2 ekv.: 52,006 tun,  úspora energie: 1 453 558 MJ) a obec tímto 
ušetřila196 439,- Kč.  

      Děkujeme, že třídíte odpad! Šetříte tím životní prostředí a peníze sami sobě! 

 
- Omezení provozu OÚ v období letní dovolené:  20. – 24. července - sekretariát OÚ 

 13. – 17. července - knihovna 
 
 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Vážení a milí příznivci kulturního života, v minulém čísle Informátoru jste se dočetli, že díky 

nepříznivé situaci spojené s pandemií COVID-19 se ruší letošní letní kulturní akce. 

S velkým potěšením Vám oznamujeme, že vzhledem k uvolnění určitých opatření nařízení 

vlády ČR jsme se rozhodli plánované akce uskutečnit. Nepřijdete o Rockovou noc s kapelami 

Doga a AC/CZ revival, ani o koncert Moniky Absolonové a Adriany Bajtkové. V tuto chvíli 

probíhá předprodej vstupenek na obě akce v knihovně a obchodě Petry Názalanikové. 

Jsme velmi rádi, že se nám kulturní život do naší obce opět vrací. Bylo by nám po Vás opravdu 

smutno. Pevně věříme, že nás podpoříte, přijdete se bavit a užijeme si společně úžasné okamžiky. 

-Magdalena Zindlerová za kulturní výbor- 

RUBRIKA KNIHOVNY 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

   Každoročně koncem školního roku vítám v knihovně prvňáčky. Letos ale bylo všechno jinak. Díky 
ochranným opatřením spojeným s pandemií koronaviru, děti nesmějí ze svých tříd. Tudíž, když nejde 
Mohamed k hoře…jde knihovnice za dětmi do školy. Aby mohli být pasováni na čtenáře, museli 
prokázat, že číst umějí!  Takže střídavě přečetli Desatero správného čtenáře knihovny, u každého 
z nich jsme se zastavili a vysvětlili si, co znamená a jak mu děti rozumí. Také jsme si vyprávěli o 
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knihách, jak se správně v knihovně vyhledávají, představili si novou knihu, ze které jsme si přečetli 
úryvek a ještě na děti čekal Večerníčkový kvíz. A protože prvňáčci četli moc pěkně, byli dřevěným 
mečem pasováni na čtenáře. Obdarováni byli pamětním listem, sladkostí a jak jinak než pěknou 
knížkou. Prožili jsme společně pěknou uvolněnou hodinku a se smíchem a bonbónem v puse se 
rozloučili. Já budu jen věřit, že děti si zase cestu do knihovny najdou a jejich čtenářský průkaz, který 
také obdrželi, bude plný výpůjček.   

 

 
-Knihovnice Magdalena Zindlerová- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Magdalena Zindlerová, knihovna- 
 
Knihovna v Pustějově připravuje ve spolupráci s Milenou Šolcovou a Cyprienem N‘TSAI    

Sváteční krmášový kytarový koncert klasické hudby v kostele sv. Maří Magdaleny v Pustějově. 
Přijďte se zaposlouchat do nádherných tónů skladeb Bacha, Albenize, Rodriga, Legnaniho v podání 
dvou velmi talentovaných kytaristů. 

 

MILENA ŠOLCOVÁ 

Patří v současné době mezi největší talenty mladé generace v oblasti klasické kytary. 
Narozena v roce 1997. 
Hře na kytaru se začala věnovat v 9 letech na ZUŠ Jana Amose Komenského ve Studénce pod 

vedením Zdeňka Vlka. V roce 2012 nastoupila na konzervatoř v Ostravě do třídy MgA. Tomáše 
Vávry. Absolvovala na konzervatoři v Pardubicích u Petra Saidla a Anny Hronové. 

V současné době je posluchačkou pražské HAMU.  
Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů a laureátkou mnoha mezinárodních soutěží, např: 

Mezinárodní Bienále Kutná Hora – 1.místo, Cithara Ignea – 2.cena (Polsko), Brno Guitartalent – 2. 
místo. Spolupracovala s filharmonií Hradec Králové a v roce 2018 se stala finalistkou soutěže 
Silesian Guitar Autumn v polských Tychách, kde zahrála kytarový koncert Maria Castelnuova- 
Tedesca.  

Aktivně se také věnuje koncertní a pedagogické činnosti na ZUŠ.  

 

CYPRIEN N‘TSAI 

Narozen v Marseille na jihu Francie.  Začal hrát na kytaru v 8 letech, hlavním inspiračním zdrojem 
byl jeho otec. Posléze byl přijat na prestižní univerzitu v Paříži kde studoval u hlavních soudobých 
představitelů francouzské kytarové školy Jeremyho Jouvea a Juddicaela Perroye.  
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Zúčastnil se mnoha mezinárodních soutěží v Tokiu, Vídni, Kutné Hoře. Nedávno natočil své první 
CD s názvem ‚Reflets‘. 

Již mnohokrát byl pozván na koncertní pódia v Asii a Evropě.  
Vedle učitelské činnosti na hudební škole v Paříži, stále zdokonaluje své hudební schopnosti 

studiem.  
V budoucnu se chce Cyprien zaměřit na učitelskou dráhu současně se svými uměleckými projekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUBRIKA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

9.června se v areálu hřiště u sokolovny uskutečnil Atletický čtyřboj.  Sportovního zápolení se 
zúčastnilo 41 dětí, které změřily své síly ve sprintu, hodu do dálky, skoku do dálky a vytrvalostním 
běhu. Všechny přítomné potěšil pohled na malé i větší sportovce, kteří se snažili o dosažení co 
nejlepších výkonů v daných disciplínách. Všichni pak byli za své výkony oceněni diplomy a 
perníkovými medailemi a jak už bývá při tomto čtyřboji zvykem skvělou smaženicí, kterou tentokrát 
členky TJ připravily ze 150 vajec. Na zdárném průběhu se spolupodíleli, stejně jako v minulých 
ročnících, rodiče soutěžících dětí, kteří pomáhali měřit výkony sportovců u jednotlivých disciplín a 
rovněž se postarali o skvělou atmosféru celého odpoledne, za což jim patří naše velké poděkování. 
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Soutěžící kategorie:                                               CH                   D 

                                     A - ročník 2016 a mladší      4                     6 

                                     B – ročník 2015-2013           4                     5   

                              Mladší žáci I.  2012-2011           5                     4 

                              Mladší žáci II. 2019-2009           4                     5 

                              Starší žáci III. 2008-2007           1                     2 

                              Starší žáci IV. 2006-2005           0                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 2020 - nejlepší výkony závodníků podle kategorií: 

A) 2016 a ml.   Rovenská Nela sprint 30 m 8,14 s; skok z místa 107 cm 

Topolová Nela hod míčkem 3,5 m 
Štverka Samuel sprint 8,48 s; skok z místa 95 cm, 
Kubáček Jan hod míčkem 10 m; 

B) 2015–2014    Zemánková Julie sprint 30 m 6,57 s;  

Hoňková Zuzana skok z místa 114 cm; 
Stanková Eliška hod míčkem 6,90 m; 

Mladší žáci I. Pekař František sprint 50 m 9,29 s; skok 270 cm; hod 27 m; běh 400 m 1:40,0 

Mladší žáci II. Názalaniková Hana skok 273 cm; běh 400 m 1:42,0; 
     Minaříková Terezie sprint 50 m 9,04 s; 
   Beleščáková Sofie hod 19 m; 
   Popp Aleš sprint 50 m 8,54 s; 
   Silber Patrik skok 307 cm; hod 23 m; běh 400 m 1:36,0 
   Pešat Jakub sprint 50 m 8,54 s; hod 23 m. 
 
Mölkky 
Odbor SPV uskutečnil v neděli 14. června pod vedením Pavla Tisovského 1. kolo VII. ročníku turnaje 
v Mölkkách za účasti 29 hráčů. První místa obsadili bílovečtí hráči – J. Richtrová aj. Richter, za 
Pustějov 7. L. Tisovská, 6. P. Tisovský, 7. V. Bílek, 8. R. Tomeček. Druhé kolo turnaje proběhne 
6.září.  

                                                                    -Za odbor SPV Šárka Hoňková- 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

RUBRIKA RŮZNÉ 

Informace z nemocnice 

Bílovecká nemocnice, a.s., ukončila provoz jednotek Covid+ a během června se připravuje na příjem 

pacientů k následné péči. Celkem se na oddělení za celou dobu vystřídalo 28 pacientů – seniorů. V 

současné době prostory prošly dezinfekcí, úklidem a úpravou do původního stavu. Vedení nemocnice 

děkuje veškerému personálu za obětavou práci a péči v nelehké době. Rovněž děkuje Sdružení obcí 

Bílovecka za poskytnutí finančního daru na nákup zdravotnické pomůcky. 

Během pandemie se podařilo provést generální opravu klimatizace operačních sálů, která zjednoduší 

a zkvalitní prostředí pro zdravotnický personál a pacienty. 

Aktuální stav ohledně návštěv a bezpečnostních opatření sledujte na webu nemocnice. K dispozici 

návštěvníkům nadále zůstávají dávkovače s dezinfekcí, v prostorách nemocnice platí povinnost nosit 

roušky. 

V provozu jsou odborné ambulance a nemocnice se vrací k běžnému režimu. 

-Ing. Josef Zajíc, ředitel, místopředseda představenstva- 

 

 

Léto a prázdninový čas 

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní lavice 
již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit.  A proto se již většina z nich těší na letní 
prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.  

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, 
že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli 
bychom myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je 
důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku 
nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, 
které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i 
malé dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu 
hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti 

  červenec 

 

srpen 

 

 

Vladislav Rolko 

Irena Šimečková 

Alena Davidová 

Marie Horáková 

Jaromír Zindler  
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upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a 
s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.    

K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ 
do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených 
tábořištích: 

 oheň rozdělávat vždy 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. 

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 
 
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky 

obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat 
spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, 
úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé 
pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících 
bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. 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. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které 
sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího 
auta. Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou 
cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná. 

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. 

Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín 

 -nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje- 
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Otevřené chrámy v Poodří 
Církevní památky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Kostely a kaple často jen mineme na 

náměstích a návsích. Podél cest a uprostřed polí jsou rozeseta Boží muka. U studánky nebo u křížku 
v lese si chvíli odpočineme po dlouhé pěší túře. To vše najdeme v Poodří, které ukrývá nenápadné 
přírodní i kulturní klenoty. Údolí řeky Odry, bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské krajiny 
nadchne milovníky přírody. Zájemcům o kulturu, historii a sakrální umění přijde vhod návštěva Muzea 
Oderska a kaple sv. Rodiny v Odrách kostela sv. Jakuba ve Spálově, nedalekého poutního místa 
Panny Marie ve Skále či kostela Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou. Prohlídky 
kostelů s průvodcem jsou součástí projektu Otevřené chrámy, který připravilo Biskupství ostravsko-
opavské za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální informace o otevírací době všech 33 
kostelů a věží najdete na www.doo./otevrenechramy.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilov       Spálov    Suchdol n/O  
               
 

KOVÁŘI KOVAJÍ, DĚTI TVOŘÍ ANEB CO, JAK A ČÍM SE DĚLÁ! 

HRADEC NAD MORAVICÍ  1. 8. – 2.8.2020 

Děti společně se skřítky z Pohádkového Poodří zažijí den plný zábavy a soutěží, kterými je provedou 

mistři kovářského řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře, měditepce a ražení mincí. Odnesou 

si spoustu dárků, sladkostí, vlastních výrobků a hlavně zážitků.                                                               

    Na již sedmém ročníku „KOVÁŘSKÝCH SONÁT" se během dvou dnů prostřídá u kovadlin 

bezmála na sedm desítek kovářů, kteří předvedou svoji uměleckou kovářskou tvořivost a překvapí 

vykovanými exponáty na téma „CESTA DO PRAVĚKU". Přijeďte se přesvědčit! 

www.kovarskesonaty.cz   

 

Prázdninové pohádkové putování Poodřím 
 

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu Odersko, 
Regionu Poodří, Bílovecka a města Fulnek, Studénka a Klimkovice. Oblast, ve které působily 
mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána 
bohatou sítí cyklotras a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc 
zabydlely pohádkové bytosti.  

Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti objektech po celém Poodří – Moravském Kravařsku. 
Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž bude léčit zvířata a stromy, v tamním zámku 
bude na malé i velké návštěvníky čekat víla, které se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům Johanna 
Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách 
u Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu skřítci Prutníčci.  

http://www.doo./otevrenechramy.cz
http://www.kovarskesonaty.cz/
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Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a 
Plamínka, pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici. 
Svého skřítka Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.  

Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Rodinku 
roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je tam však 
mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se pozorně dívat.  

U zámku ve Studénce hlídá questing trasu Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá 
víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách řeky Odry. Brzy se do Klimkovic bude 
stěhovat za kamarádkou veverkou Augustinkou i náš „cestovatel“ Floriánek Všudybyl . 

 

Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový pas). 
Až navštíví pět skřítků, splní jejich úkoly a budou mít 
„Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na divadýlko. 
Malí návštěvníci získají na třinácti pohádkových 
místech již při návštěvě skřítka malého prstového 
maňáska nebo jiný drobný dárek. Celá soutěž 
probíhá od července do srpna 2020. 
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní 
pohádky, které najdete na YouTube – Pohádkové 
Poodří a www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší 
informace, soutěže a zajímavosti ze života skřítků 
můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří a  

www.poodri.com. 
Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezským 

krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG 
V-A ČR-Polsko. 

-Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pohadkovepoodri.cz/
http://www.poodri.com/


Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’20 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’20 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 25.6.2020. 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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