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anci OÚ cní úřad přeje všem  
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Slavnostní otevření školního hřiště a učebny v přírodě 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

V neděli 3. října jsme společně otevřeli a oslavili nově vybudovanou Učebnu v přírodě a 
zrekonstruované školní hřiště v areálu školní zahrady. A když říkám všichni, tak opravdu všichni. Na 
přípravě této akce se podílel nejen Obecní úřad a Základní a Mateřská škola, ale téměř všechny 
spolky v obci – TJ Pustějov, SDH, Fotbalový klub, Myslivecké sdružení Racek a Rybářské sdružení. 
A bylo z toho báječné slunečné odpoledne, plné her a dovednostních soutěží pro děti a skvělé muziky 
a chutného občerstvení pro dospělé.  
Areál školní zahrady prošel za poslední dva roky velkou proměnou. V loňském roce byla vybudována  
Učebna v přírodě, která obsahuje řadu naučných interaktivních tabulí o zvířatech i rostlinách a 
pozorovatelny ptáků. V letošním roce započala rekonstrukce školního hřiště, které bylo nově 
oploceno a doplněno osvětlením a tréninkovou stěnou. To vše za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. 
Věříme, že tato místa budou k výuce i sportu maximálně využita a splní tak dokonale svůj účel. 

-Magdalena Zindlerová za OÚ- 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Slavnostní obřady vítání občánků a setkání jubilantů 

Protože v loňském roce z důvodu covidové pandemie se obřady uskutečnit nemohly, letos jsme je 
stihli uskutečnit v hodině dvanácté, a to jak loňské, tak i letošní. Jsme tomu velmi rádi, že jsme mohli 
naše malé občánky i seniory přivítat na obecním úřadě ještě v přiměřeně příznivé době k setkávání. 

Loňské obřady se uskutečnily v neděli 24. října. Dopoledne jsme přivítali malé občánky, kteří už ale 
nebyli miminky, na které jsme zvyklí, ale malými, téměř dvouletými neposedy. A nebylo jich málo. Rok 
2020 byl silným ročníkem, narodilo se patnáct dětí a třináct z nich jsme přivítali do naší obce. Anděl, 
kominík a babička jim popřáli do života spoustu lásky, štěstí a životní moudrosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Miroslava Langrová a Norbert Sosna se synem Norbertem, Martina Dragounová a Michal Šindel se synem 
Matyášem, Sabina Paverová a Jan Návrat se synem Janem, Tereza a Petr Hejzákovi se synem Tadeášem, Kateřina 
Šimurdová a Lukáš Šimeček se synem Jáchymam, Andrea Hejzáková a Tomáš Burek se synem Filipem, Nela Tomšů 
se synem Štěpánem, Petra a Zbyněk Dohnalovi se synem Dominikem, Marie a Patrik Jarošovi s dcerou Miou, Darina 
a Radomír Nováčkovi se synem Danielem, Veronika a Ondřej Chaloupkovi s dcerou Natálií, Lucie a Václav Palatovi se 
synem Vojtěchem, Karolína a Milan Rovenští s dcerou Zuzanou. 

 

Odpoledne již patřilo jubilantům. Z původně čtyřiceti pozvaných přišlo dvacetpět. Věříme, že jim bylo s námi 
dobře a mohli si společně popovídat a zavzpomínat. 
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Zleva sedící: Anna Dreslerová, Alena Vrzalová, Anna Rokytová, Irena Šimečková, Marie Horáková, Libuše Bučková, 
Anna Poppová, Oldřich Haluska, Oldřich Rokyta 
Zleva stojící: Anna Černínová, Jaroslav Martínek, Jaroslava Davidová, Marta Maiwaelderová, Alena Davidová, Zdeňka 
Grosmanová, Ivo Macháček, Anna Madziová, Jaromír Zindler, Anna Genzerová, Dalimil David, Jana Barvíková, Marie 
Benáčková, Božena Gilarová, Helena Vantuchová, Štefan Rapák. 

Obřady za letošní rok se odvíjely v podobném duchu jako předchozí. Jen dětí už bylo méně. Do 
konce října se narodilo šest dětí a čtyři z nich jsme přivítali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Petra Hrabovská a Dalibor Lemík s dcerou Ellou, Kamila a Patrik Davidovi se synem Theodorem, Veronika a 
Erik Kuchyňkovi s dvojčátky Erikem a Patrikem. 

Odpoledne se z šestatřiceti pozvaných jubilantů sešlo pouhých dvacet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zleva sedící: Angela Mičulková, Vědunka Riesová, Adéla Dreslerová, Libuše Riedlová, Helena Ferencová, Viola 
Riesová, Ludmila Šolcová 
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Zleva stojící: Jiřina Bergrová, Josef Macháček, Vilém Gilar, Anděla Zindlerová, Marie Bučková, Jaroslava Teglová, 
Eva Kaštánková, Jiřina Zindlerová, Stanislava Juráčková, Drahomíra Skýpalová, Věra Knoppová, Vlastimil Bílek, 
Jarmila Dluhošová. 

-Magdalena Zindlerová za KV- 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala za všechny jubilanty, kteří jsme v roce 2020 oslavili své kulaté či půlkulaté 
narozeniny, obecnímu úřadu a kulturnímu výboru za krásné a příjemně strávené odpoledne.  

-Zdeňka Grosmanová- 
 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad proběhne v pátek 26. listopadu. 
 Provoz sběrného místa bude v zimním období od 8. 11. 2021 do 31. 3. 2022 zajištěn na 

základě telefonické domluvy s p. Fabiánem (774 912 210) 
 

 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

„Kniha napříč školami“… 
Toto je část titulku nové knihy, kterou napsali malí spisovatelé základních škol z našeho okolí. 

Dobrovolně se do projektu „Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti“ zapojili žáci I. a II. 
stupně ZŠ, aby vytvořili příběh na pokračování.   

 Doba, ve které se jednotlivé kapitoly realizovaly, byla ztížena 
distanční výukou, a proto autorská díla byla přeposílána elektronicky. 

 Co bylo prvotním impulzem této akce? 
Před dvěma lety vznikl nápad pracovní skupiny propojit tvůrčí aktivitu 

žáků 5. a 7. ročníků ZŠ a podpořit u nich zájem o český jazyk a 
literaturu. Celkem se do této činnosti zapojilo osm základních škol - 
z Bílovce, Studénky, Pustějova, Tísku a Kujav. 

Kniha je rozdělena do dvou částí s dvaceti pěti příběhy, které jednotliví 
autoři doplnili vlastní nebo kolektivní ilustrací. Součástí díla jsou také 
rukopisy dětí. Sedmdesáti stránková dětská publikace byla slavnostně 
pokřtěna 3. listopadu 2021 v Kulturním domě Bílovec starostkou města 
Mgr. Renatou  Mikolašovou. 

Akce se zúčastnili nejen samotní autoři knihy společně se zákonnými 
zástupci, ale i pedagogičtí pracovníci ZŠ a starostové obcí. 

Za vysokou literární úroveň si ocenění žáci převzali zmíněnou 
knihu a upomínkové předměty, věnované městem Bílovec. 

Přestože kniha není určena k prodeji, k zájemcům se dostane. 
Byla distribuována všem zúčastněným školám, obecním 
knihovnám a starostům obcí zapojených do projektu MAP II ORP 
Bílovec. 

Ráda bych knize popřála mnoho nadšených čtenářů. Současně 
bych chtěla poděkovat žákům loňského 5. ročníku ZŠ Pustějov za aktivní 
účast na tomto projektu a pedagogům za podporu při vzniku knihy. 

                                                     
  -Ladislava  Kremzerová,členka Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti- 
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Podzimní akce ve školce 

Koncem záři jsme si s dětmi připomněli, jak je důležité dbát o své zdraví a posilovat ho před 
nebezpečnými viry. Učili jsme se poznávat různé druhy ovoce a zeleniny pomocí smyslových her a 
prožitkového učení. Pekli jsme jablečné záviny a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny ve třídě.  
Pěknou exkurzi si pro nás nachystala paní Martinásková, která si pro děti připravila pestrou nabídku 
k poznávání. Tímto jí moc děkujeme. 

V říjnu jsme společně s rodiči pouštěli papírové draky na poli. Tentokrát vyletěli opravdu vysoko. 
Cesta byla označená barevnými fáborky, u kterých děti plnily jednoduché úkoly. 

V listopadu jsme se vydali směrem k fotbalovému hřišti uspávat broučky. Děti je ve školce tvořily ze 
skořápek a kamínků a naučily se o nich básničku. Na cestě, plnily úkoly. Navlékaly na provázek 
přírodniny, skákaly do listí, házely do dálky šiškami, skládaly obrázky. Poté společně broučky uložily 
k zimnímu spánku a po setmění jsme si na cestu domů posvítili lampiony. 

  -Bc. Radka Martinková, vedoucí učitelka MŠ- 

Mateřská škola oslavila 70. let od svého založení. 

Připravujeme pro Vás v sále Obecního úřadu výstavu fotografií. 

Přejeme Vám klidný adventní čas. 

Učitelky MŠ 
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RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Podzimní aktivity TJ Pustějov 
Republiková soutěž ČASPV kubb – mölkky – woodbal 2021 se uskutečnila o víkendu 1. – 3. 10. 

2021 na Mušově v kempu ATC Merkur. Za náš odbor hrálo dvoučlenné družstvo ve složení Vlastimil 
Bílek a Jaroslav Koňařík 
(rodák z Pustějova, nyní 
z Bílovce). Natrénovanost se 
vyplatila našemu družstvu 
v konkurenci dvaceti sedmi 
družstev převážně z 
Moravských a Slezských 
krajských asociací. Výsledky 
byly skvělé – woodbal 1. 
místo (z 11), mölkky 
7.místo (z 26), kubb 6. 
místo (z 13).  
Hurá vítězům !!! 

 

9.10. se uskutečnil turistický výšlap z Hradce nad Moravicí do Vítkova kolem Moravice. 
Nenáročný výšlap v celkové délce 19 km krásnou podzimní krajinou potěšilo všechny příznivce 
turistiky. 

21.10. pořádalo RCSPV Nový Jičín 19. ročník otevřeného turnaje v bowlingu v Kopřivnici. Za náš 
odbor „kouleli“ V. Bílek (249 b) , M. Šabacký (212 b), Ž. Horáková (243 b) a L. Tisovská (187 b), kteří 
se radovali z 5. místa s 891 body v konkurenci 14 družstev, z 4. místa Ž. Horákové a 6. místa V. Bílka  
z celkového počtu čtyřiceti devíti hráčů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11. se konala čtyřhra losovaného badmintonového turnaje za účastí 24 hráčů. Krásné 
zápasy se super atmosférou a dobrou organizaci JUDr. S. Vodného ocenili všichni hráči turnaje. Za 
ženy se nejlépe umístily: 1. K. Brňáková, 2. A. Šimečková, 3. M. Kvitová, muži si rozdělili stupně 
vítězů takto: 1. T. Dostál, 2. L. Silber, 3. R. Šimeček. 
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-Ludmila Tisovská za TJ Pustějov-                                                     

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

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

Rozloučili jsme se:   Antonín Nikl 
    Jiřina Dreslerová 
    Jaruška Grosmanová 
    Věra Blahetová   Čest jejich památce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad 

 

 

 

 

prosinec 

Eva Kaštánková 

Stanislav Švrčina 

Eva Davidová 

Adéla Dreslerová 

Helena Ferencová 

Věra Knoppová 

Irena Dreslerová 
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RUBRIKA POZVÁNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 25.11.2021. 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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