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  Pasování předškoláků na školáky 

 

Obecní úřad přeje všem občanům krásné, slunečné léto, pěkně prožitou 

dovolenou a dětem a studentům prázdniny, naplněné zážitky, smíchem 

a dobrou náladou ☺ . 

 

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 19/2022)  

Dne  9. 6. 2022 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č. 4/2022. 

- Účetní závěrku Obce Pustějov za rok 2021. 
- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Pustějov za rok 2021 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 10.149,60 Kč do rezervního fondu p.o. 
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- Zprávu o provedení inventarizace majetku obce Pustějov a ZŠ a MŠ Pustějov p.o.. 
- Vyřazení majetku Obce Pustějov.  
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

8020854/SOBS VB/1 mezi obcí Pustějov a ČEZ Distibuce a.s. 
- Finanční dar Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu Poodří a darovací smlouvu. 
- Dotaci Fotbalovému klubu Pustějov na činnost a dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu obce Pustějov. 
- Dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na pořádání „Krmášového karnevalu a posezení“ a 

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Dotaci Fotbalovému klubu Pustějov na výstavbu technického zázemí FK Pustějov a smlouvu o 

poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Dotaci Římskokatolické farnosti Pustějov IČ: 64125700,na rekonstrukci fary (bývalé školky) a 

smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi p. Pavlem Pischem a Obcí Pustějov – 

prodloužení vodovodního řadu pro 5 RD v k.ú. Pustějov. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

8023895 mezi obcí Pustějov a ČEZ Distribuce a.s. 

Bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č.3/2022. 
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov za rok 2021 ze strany KÚ MSK 

s výsledkem bez výhrad. 
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021. 
- Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 13.12.2021. 
- Informaci o zadání zpracování projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi a vodovodních 

přípojek. 
- Informaci o opravě místní komunikace ve směru na dolní konec. 
- Informaci o kontrole ze strany MMR, poskytovatele dotace na akci „Stavební úprava křižovatky 

silnic III/46420 a III/46421 v obci Pustějov“. 
- Informaci o získání dotace na 5 pracovníků na VPP od ÚP Nový Jičín. 

 

Poděkování 

Dobrý den, paní místostarostko, 
chtěl bych Vám poděkovat za zapojení obce do úklidu Odry. Sobotní akce byla z našeho pohledu 
vydařená, výsledek je vidět, nějakou dobu bude svět zase hezčí. Vážím si přitom zejména toho, že se 
podařilo zapojit najednou více stran - samosprávy, veřejnost, podnik povodí i  státní správu.  
Budeme rádi, když by spolupráce pokračovala i v budoucnu.  

   -Mgr. Jan Klečka, Ph.D.,  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR-  
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RUBRIKA ZŠ a MŠ PUSTĚJOV 

Pasování na čtenáře 

Každoročně v červnu pro žáky 1.ročníku ZŠ Pustějov pořádá knihovnice Magdalena Zindlerová 
„Pasování na čtenáře“.                                                                                

I letos jsme zavítali s prvňáčky do obecní knihovny. Během dopoledne žáci plnili různé úkoly a také 
předvedli své čtenářské dovednosti z knížky 
„Bubáček a klobouková víla“ od autorky 
Daniely Krolupperové. Seznámili se s 
„Desaterem pro čtenáře“, aby pochopili, jak se 
ke knihám chovat. 

Po složení slavnostního slibu byli žáci 
pasováni do řádu čtenáře. Jako upomínku 
všichni obdrželi pamětní list, dětskou knížku, 
průkaz do knihovny, záložku a nechyběla ani 
malá sladkost. 

Všem malým čtenářům přeji, aby je zájem o 
čtení knih nikdy neopustil a rádi si chodili 
knížky do knihovny půjčovat. Paní knihovnici děkujeme  za uskutečnění celé akce. 

                                                                     

Pedagogická činnost – Beseda o J. A. Komenském 

Právě pedagogickými díly se J. A. Komenský proslavil na mezinárodní úrovni, stal se významnou 
osobností a také reformátorem školství. Jeho metody 
patří dodnes k neoddělitelné součásti vzdělávání 
žáků. Způsob jeho výuky byl vskutku moderní a 
nadčasový. 

A tak jsem ráda, že jsme v pustějovské knihovně 
mohly společně s paní knihovnicí žákům 1. a 2. 
ročníku zábavnou a nenásilnou formou představit 
tohoto velikána. 

Žáci 2.ročníku skupinově vypracovávali úkoly o 
Komenském. Ke splnění správných odpovědí jim 
pomohla kniha Kláry Smolíkové „S Komenským do 
komiksu“. Autorka knihy bezvadně a poutavě zpracovala vše o „Učiteli národa“.  

V závěru besedy jsme si společně vyhodnotili splněné úkoly. Žáci získali zábavnou formou 
povědomí, kdo to J. A. Komenský byl a proč se o něm v letošním roce zmiňujeme. 

-Ladislava Kremzerová, učitelka 1.a 2.ročníku ZŠ- 
 

Exkurze na Ekofarmu Šelongovi 

S žáky 3., 4. a 5. ročníku jsme v pátek 27. května 2022 navštívili Ekofarmu Šelongovi v Pustějově. 
Paní Gabriela Šelongová žákům nejdříve řekla, čím se zabývají a v čem spočívá jejich celoroční 
práce. Podívali jsme se na semínka rostlin, na malé rostlinky, na fóliovníky a rostliny na polích. 
Vysvětlila žákům, v čem spočívá ekologické zemědělství – nesmí používat žádné chemické postřiky, 
zvířata musí mít velký výběh. Kolem polí majitelé vysadili také ovocné stromy, které slouží jako 
větrolamy.  Na nich jsme viděli větší množství ptačích budek, ptáci jim likvidují mandelinky. Prohlédli 
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jsme si malá hříbátka a vyslechli jsme příběh výběru jejich jmen – klisničky musí začínat na písmeno 
J a hřebečci na písmeno N, aby se zachovala linie. Klisnička se jmenuje Jasmína a hřebeček Natan.  

Prohlédli jsme si i další zvířata – krávy a telátka, prasata, slepice. Paní Šelongová nám ukázala také 
stroje, které jim nesnadnou práci na polích usnadňují. Žáci si vyzkoušeli vytrhávání plevele mezi 
malými rostlinkami červené řepy. Na závěr jsme dostali zeleninové občerstvení – kedlubny a 
ředkvičky – vodnice. Moc děkujeme za krásný zážitek. 

-Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 
 
 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S HOPSALÍNEM 
 

Přiblížil se konec školního roku a s ním 

spojena přeměna našich malých předškoláků 

ve velké a opravdové ŠKOLÁKY. 

 A to není jen tak!  Je to velmi zodpovědný 

krok, který se musí pořádně oslavit. Letos 

jsme si ho pořádně užili na školní zahradě 

společně s klaunem Hopsalínem, který nás 

provázel zábavným programem, a naše předškoláky pasoval do pozice školáků.  

Učitelky se s nimi rozloučily. Děti dostaly na památku knížky a krásná trička. Rodiče si mohli užít tuto 

radost společně s dětmi. Bylo to velmi příjemné odpoledne, za které děkujeme rodičům, dětem a 

SRPŠ. Přejeme budoucím prvňáčkům a ostatním dětem, pohodové prázdniny. 

                                                              -Učitelky MŠ- 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ PUSTĚJOV 

    Jarní část sezóny utekla jako voda a prázdniny již klepou na dveře. O závěrečném hracím víkendu 
(11. – 12. 6. 2022) bodovala naše družstva téměř stoprocentně. Mladší žačky porazily družstvo Kokor 
24:4 (12:3), ženy braly dva body se soupeřem z Drakenu Brno 14:10 (6:4) a muži v sobotu remizovali 
s Drakenem Brno 13:13 (7:6) a v neděli již brali dva body za vítězství s Moravskou Slavií Brno, kdy 
kluci zvítězili v poměru 15:12 (9:6). Celkové výsledky a umístění všech našich týmů najdete později 
na našich stránkách www.facebook.com/nhpustejov (oficiální tabulky budou vydány až po uzávěrce 
tohoto čísla).  

http://www.facebook.com/nhpustejov
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Zakončení sezóny 2021/2022 si zpestřily jednotlivá družstva individuálně. Družstvo přípravky mělo za 
úkol projít cestu k pokladu, kdy cestou absolvovaly různé soutěže, hádanky a dovednostní disciplíny. 
Mladší žačky si rovněž prošly cestu k pokladu a tu ještě doplnily týmovou soutěží v házené. Starší 
žačky a ženy si závěrečný trénink zpestřily dovednostními a výkonnostními disciplínami.   
    Nyní nás čekají prázdniny, proto bychom vám všem chtěli popřát jejich příjemné prožití se 
spoustou sportovních aktivit a zábavy. Ke společným tréninkům se sejdou jednotlivá družstva 
v měsíci srpnu.  

Přípravka   od středy 17. 8. 2022 
Mladší a starší žačky od středy 17. 8. 2022 
Ženy    od úterý 16. 8. 2022 
Muži    od čtvrtku 18. 8. 2022 
    Soutěžní zápasy jsou naplánovány 
společně se začátkem školního roku a první 
hrací víkend nás čeká v termínu 3. - 4. 9. 
2022. Mladší a starší žačky čeká rovněž 
společné předsezónní soustředění, které se 
bude konat v termínu 25. – 28. 8. 2022. 
Děkujeme všem za podporu a na viděnou 
v sezóně 2022/2023! 

-Jiří Pisch za NH- 
 

RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Zpráva odboru SPV  
    Začíná léto, čas prázdnin a dovolených, čas odpočinku a relaxace. Závěr jarní sezóny odboru SPV 
vyvrcholil tradičními soutěžemi žactva, a proto mi dovolte krátkou rekapitulaci. Již v květnovém vydání 
obecního zpravodaje jsme vás informovali o úspěších našich žáků v atletickém čtyřboji v Kopřivnici a 
Stonavě. Republikového finále v Třebíči se tentokrát zúčastnilo sedm závodníků (Patricie 
Minaříková, Hana Názalaniková, Petr Mikšík, Patrik Silber, Tobiáš Pošvic, Kristýna Pošvicová, Ivan 
Pekař).  
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Finále se zúčastnilo celkem 200 závodníků z 10 krajů. Organizace soutěže a celý průběh atletických 
závodů byl na vrcholové úrovni, počasí až tropické, problém byl s občerstvením a sociálním 
zařízením. Po oficiálním nástupu a tónech státní hymny, byli závodníci rozděleni dle kategorii do 28 
skupin a více než 5 hodin bojovali s vedrem a žízní o nejlepší umístění.  Za bouřlivé atmosféry „hnali“ 
rodiče a diváci na tribuně za zvuků vuvuzel a potlesku své ratolesti do cíle. A jak se naši mladí 
sportovci „poprali“ s konkurencí: Patricie Minaříková 11 (z 17), Hana Názalaniková 18 (z 25), Petr 
Mikšík 4 (z 21), Patrik Silber 11(z 21), Tobiáš Pošvic 27(z 31), Kristýna Pošvicová 6 (z 9), Ivan Pekař 
16 (z 28).  
    Všem závodníkům moc blahopřejeme za skvělé umístění, vážíme si úsilí a snahy vybojovat co 
nejlepší výsledek, děkujeme za skvělou reprezentaci TJ Pustějov a přejeme hodně štěstí v příštím 
ročníku atletiky v Třebíči.  
 
TURNAJ ŽACTVA V BADMINTONU 
 

připravili trenéři Stanislav Vodný a Bronislav Tomášek. Své síly, kondici a dovednost si změřili žáci ve 
věku 6 -15 let v celkovém počtu 16 ve dvou kategoriích. Pro SPV a trenéry je potěšující oblíbenost 
tohoto kroužků a celoroční účast dětí na trénincích nad 75 %. Po ukončení turnaje byly rozdány ceny 
vítězům a pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení ve zdejším bistru.  
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SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH HER 
Petangue, Woodballu vybíjená, 
Discgolf a Brännball – základních škol 
z Pustějova a Hladkých Životic se 
podařilo zorganizovat opět po dvou 
letech kovidové pauzy. Akce se 
zúčastnilo 60 žáků, 10 pedagogů a 8 
členů odboru SPV. Žáci se naučili 
nové hry, které mohou využít jednak 
ve škole, ale i při volnočasových 
aktivitách s rodiči. Na občerstvení, 
odměnách a diplomech se  finančně 
podílela TJ Pustějov (2000,- Kč) a 
obec Hladké Životice (3000,- Kč).Děkujeme ředitelům málotřídních 
škol RNDr. Z. Bartoškovi a Mgr. V. Tomšů, za významnou podporu této sportovní akce a pomoc 
s organizací jednotlivých her, obci Hladkých Životic za finanční dar v hodnotě 3000,- Kč,  všem 
zástupcům škol, členům SPV, kteří se podíleli na organizaci akce a FK Pustějov za zapůjčení 
klubovny a celého sportovního areálu.  
Všem příznivcům TJ Pustějov přeji krásné léto, příjemnou dovolenou, mnoho cestovatelských 
a sportovních zážitků a po prázdninách na shledanou.                            

                                      -Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 

Úspěch ve výtvarné soutěži 
 

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky připravil v rámci projektu Markétina 
dopravní výchova další výtvarnou a literární soutěž. Tentokrát s názvem „BEZPEČNÝ CYKLISTA“. 
Připomeňte žákům ve školách základní pravidla, dříve než začne cyklistická sezóna, a to i ve 
výtvarné výchově. 
Rozkaz zněl tedy jasně… 

Vrhli jsme se na to a malby a kresby bezpečných 
cyklistů zaplavily výtvarnou třídu, ze kterých bylo 
těžké vybrat ty nejpovedenější. 
Nakonec se podařilo, do výtvarné soutěže „BEZPEČNÝ CYKLISTA“ jsme odeslali nejlepší výběr a 
čekali, zda přijde email s nějakým umístěním. A dočkali jsme se dokonce umístění nejvyššího. Adéla 
Martinásková ze třídy 7. B získala 1. místo ve své kategorii a zároveň postoupila z krajského kola do 
kola celorepublikového. Adéle gratulujeme a přejeme další hezké umístění v soutěži. 

-Mgr. Kamila Jedličková- 



Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’22 

8 

RUBRIKA RŮZNÉ – PRÁZDNINOVÉ TIPY NEJEN PRO DĚTI 

 
Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké  
 

Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku, Studénky a 
Klimkovic, to vše je turistická oblast Poodří, 
oblast bohatá na přírodní atraktivity i 
památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami 
pro turisty.  

 

K výjimečným místům této turistické oblasti 
patří Flascharův důl, jeden z pouhých dvou 
přístupných břidlicových dolů v republice. 
Prohlídka důlního díla z přelomu 19. a 20. století, 
která se nachází v lokalitě Nový Svět u Oder, 
určitě stojí za to! Kromě jiného tu poznáte 
černočernou tmu i pocit, že někde tady přece 
musejí žít skřítci…  

Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu pohádkové a skřítci, víly a mnohé 
další bytosti našli svůj domov už ve čtrnácti objektech! Záchrannou stanici 
v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž umí léčit zvířata a stromy, v tamním zámku na 
malé i velké návštěvníky čeká víla, jíž se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům J. 
G. Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky 
v Lou čkách u Oder hlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, 
obývají skřítci Prutníčci.  

Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a 
Plamínka, pak v muzeích ve Skotnici a Sedlnicích. Svého skřítka Větroplacha má i Balerův větrný 
mlýn ve Spálově. S vílou Zitěnkou v Jeseníku nad Odrou si můžete vyrobit vlastní sirup. 

V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, 
jejichž rodinku tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků se zdejší 
sklepení jen hemží, stačí se pozorně dívat! Se skřítky  si můžete prohlédnout i 
dřevěný větrný mlýn na Nových Dvorech nad Bílovcem. 

Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička Kotvička a v infocentru 
v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách 
řeky Odry. A do Klimkovic už za veverkou Augustinkou dorazil i cestovatel 
Floriánek Všu dybyl. 

Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím Vandrbuch – pohádkový pas. Když malí 
držitelé pasů navštíví 7 skřítků a splní jejich úkoly, budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se těšit 
na divadýlko. Ostatně zdejší skřítkové mají už i své vlastní pohádky na YouTube – Pohádkové 
Poodří!  

Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků a další tipy na výlety můžete nalézt na Facebooku a 
webových stránkách turistické oblasti Poodří.  

 www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří, FB Poodří – Moravské Kravařsko,  
www.flascharuvdul.cz 

 
 
 
 

http://www.poodri.com/
http://www.flascharuvdul.cz/
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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. 
 
Rozloučili jsme se:   Helena Ferencová 
                       Čest její památce! 

 

 
 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU PUSTĚJOV 

Chcete, aby vaše děti sportovaly? Baví je kopat do balónu? Vezměte je na hřiště za kamarády hrát 
fotbal. Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky do týmu přípravky. Tréninky od srpna každou středu na 
hřišti FK. Tel. 603 441 112, Radovan Popp. 

FK Pustějov vás 5.7.2022 zve na tradiční celodenní fotbalový turnaj O kalich mistra Jana Husa. Od 
19.00 hudební večer s „Čápem“.  

červenec 

 

srpen 

 

 

 

září 

Josef Chupík 

Jaroslava Dreslerová 

Zdeněk David 

Ludmila Halusková 

Anna Bučková 

Jaroslav Prucek 

Zdeněk Jařina 
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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 30.6.2022. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

