
  
 
    

 

 

 
 

 

Zastupitelstvo obce 
 
Dne 5. března 2014 se konalo 
mimo jiné projednáno a schváleno
 

-  Rozpočtové opatření č. 1/2014, hodnocení inventarizace dle p
 majetku 
  

-  Zadání zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na domovní 
přípojky splaškové kanalizace ke všem stávajícím nemovitostem.

 

-   Zadání výběrového řízení na realizátora akce:  „Zateplení ZŠ Pust
 

-   Investiční záměr vybudování ve
řízení na  realizátora akce.

 

-   Dar ve výši 200.000,- Kč Ř
 

 

 

 
Dne 4. března 2014 se konala i
„ Kanalizace a ČOV v Pustějov
 
přítomni byli: 
Za Obec Pustějov:   Ing.  Tomáš Maiwaelder
Technický dozor investora:  Ing. Dobroslav Janko
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing.  Tomáš Jab
Stavbyvedoucí: p. Radek Rýc 
 
Informativní schůzka realizátora výstavby investi
stavebního dozoru, zástupců obce a ve
s průběhem výstavby, organizač
Předání staveniště bylo v měsíci lednu 2014, následn
akce je do 30. 6. 2015. Akce:  „Kanalizace a  
tzn. od ČOV.  V první řadě bude vybudován hlavní 
pozemků zakončených šachticí, v
vlastník bude informován, kdy budou p
z tohoto důvodu všechny občany žádáme o spolupráci a toleranci p
 

  

     
Obec Pustějov

 

se konalo 17. zasedání Zastupitelstva obce Pustě
jiné projednáno a schváleno 

ř č. 1/2014, hodnocení inventarizace dle předložené zprávy, vy

Zadání zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na domovní 
ípojky splaškové kanalizace ke všem stávajícím nemovitostem. 

řízení na realizátora akce:  „Zateplení ZŠ Pustějov“.

ěr vybudování veřejného internetu v obci Pustějov a zadání výb
ízení na  realizátora akce. 

Kč Římskokatolické  farnosti Pustějov na opra

 

ezna 2014 se konala informativní  schůzka realizátora výstavby investi
Pustějově“,  

Ing.  Tomáš Maiwaelder, Ing.  Viliam Malek, 
Ing. Dobroslav Janko 
Ing.  Tomáš Jabůrek,  Ing. Jaroslav Horník 
p. Radek Rýc  

zka realizátora výstavby investiční akce: „Kanalizace a 
ů obce a veřejnosti v souvislosti se zahájením výstavby. Seznámení 

hem výstavby, organizačním zabezpečením a kontaktními osobami realizátora akce. 
ěsíci lednu 2014, následně zahájena výstavba. Termín dokon

5. Akce:  „Kanalizace a  ČOV v Pustějově“ bude zač
ř ě bude vybudován hlavní řád a odbočení na hranice soukromých 

ených šachticí, v další fázi budou realizované přípojky k 
ník bude informován, kdy budou před jeho domem začínat výkopové práce.  Je to stavba, 

čany žádáme o spolupráci a toleranci při provádě

Obec Pustějov 

. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 

ředložené zprávy, vyřazení 

Zadání zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na domovní 

ějov“. 

ějov a zadání výběrového 

jov na opravu hřbitovní kaple. 

zátora výstavby investiční akce: 

, Ing.  Viliam Malek,  

ní akce: „Kanalizace a ČOV v Pustějově“, 
souvislosti se zahájením výstavby. Seznámení 

ením a kontaktními osobami realizátora akce.  
 zahájena výstavba. Termín dokončení celé 

“ bude začínat od dolního konce 
čení na hranice soukromých 

 nemovitostem.  Každý 
ínat výkopové práce.  Je to stavba, 

ři prováděcích pracích.  



Dotaz - Jak to bude s průjezdem silnice při výstavbě kanalizace, například  při pravidelném 
dojíždění lékařské služby?  
Odpověď – Bude umožněn průjezd vozidel, vše závisí na domluvě, požadavky občanů se bude 
firma při výstavbě snažit maximálně respektovat. Konkrétní případy můžete řešit s Ing. 
Tomášem Jabůrkem  tel.: 739 663 006 a panem Radkem Rýcem tel.: 734 314 946. 
 
 
Dotaz  –  Po které straně silnice se bude kopat hlavní řád? 
Odpověď – Vše je zakresleno v projektové dokumentaci,v každé části obce je to trochu jinak, 
v závislosti na již položených ostatních inženýrských sítích. Zastupitelstvo obce po projednání 
rozhodlo o zadání vypracování projektové dokumentace jako celku pro všechny domovní 
přípojky,  jejich realizace s největší pravděpodobností spadne do r. 2015. Domovní přípojky 
budou konzultovány samostatně, aby mohly být provedeny cestou nejmenšího násilí a nákladů. 
 
Dotaz  –  Domovní přípojky si bude každý vlastník hradit sám? 
Odpověď – Zastupitelstvo obce Pustějov se dohodlo, že práce si bude hradit vlastník sám a obec 
přispěje na technologie, ale jelikož v listopadu 2014 budou volby,  konečné rozhodnutí provede 
nové zastupitelstvo obce. 
 
Dotaz  –  Je plánovaná dostatečná kapacita řadu? 
Odpověď  – Dimenze hlavního řadu je projektována dle platných norem. Potrubí ukládané do 
země zvládne dvojnásobek stávajícího počtu obyvatel obce. 
 
Dotaz  – Kde povede hlavní řád? 
Odpověď – Vše řeší prováděcí projekt, hlavní řád musí minout stávající kanalizaci a ostaní 
inženýrské sítě. 
 
Dotaz –  Bude nachystána případně nějaká skládka? 
Odpověď – Obec nemá  k dispozici vlastní skládku.  
 
Dotaz – Šachtice budou na pozemku vlastníka? 
Odpověď – Kontrolní šachtice na konci odbočení budou na hranici pozemku veřejného 
a soukromého. Do nich budou následně napojeny domovní přípojky. 
 
Dotaz – Půjde o tlačenou kanalizace nebo kopanou, jaká bude hloubka výkopu? 
Odpověď – Bezvýkopová technologie bude použita jen pod silnici 3.třídy v místech křížení, 
v ostatních případech bude kopaná, hloubka bude cca od 2 do 3 m, nebude to všude stejné. 
 
Dotaz – Jak to bude s asfaltem? 
Odpověď  - po uložení  hlavního řadu a odbočení bude zaasfaltovaný jen výkop následně po 
sednutí  bude položen nový asfaltový povrch dle požadavku správce komunikace. Max. horizont 
– 2 roky po realizaci. 
 
Dotaz – nebylo by možné opravit komunikaci přes „Potůčky“ ? 
Odpověď  –  Komunikace není majetkem obce, ale obec se pokusí situaci řešit. 
 
 
Komunální odpad 
 

Poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč/os/rok můžete hradit na účet obecního 
úřadu č. ú. 1760201379/0800, var. symbol číslo domu nebo lze poplatky hradit v hotovosti 
v pondělí 24. března 2014 od 13:00 do 17:00 hodin a v úterý 25. března 2014 od 9:00 do 
16:00 hodin na obecním úřadě.  



 
 
Tašky na tříděný odpad si můžete vyzvednout na Obecním 
úřadě. 

 
 
 
Velkoobjemový odpad 
 

Jarní svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech od 4. 4. 2014 do 7. 4. 2014. Kontejnery 
budou rozmístěny na horním a dolním konci obce u sběrných nádob na tříděný odpad a na 
volném prostranství mezi firmou EGAS a panelákem. 
Kontejner na elektro odpad bude přistaven v obecním dvoře v pátek 4. 4. 2014  od 12.00  do 
17.00 hodin a v sobotu dne 5. 4. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin. 
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v pondělí dne 14. 4. 2014 od 9.00 do 17.00 
hodin. 
 
 
 
Statistika obyvatel  k 31. 12. 2013 v obci Pustějov  
 
K 31.12. 2013 čítala naše obec  983 obyvatel s trvalým pobytem v obci. 

 
V průběhu roku 2013 došlo k těmto změnám : 
 

- k trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů,  z toho  10 mužů a 15 žen 
- narodily se 3 děti,  z  toho 2 chlapci a 1 děvče 
- zemřelo  7 občanů, z toho 4 muži a 3 ženy 
- odhlášeno   21 občanů,  z toho 8 mužů a 13 žen 

 
 Lenka Stixová 

pracovnice OÚ 
 

Knihovna 
 

Knihovna vyhlašuje celoroční soutěž 
 

O nejlepšího čtenáře 
 

                                     Účastníkem se stává každý čtenář, který navštěvuje knihovnu a má 
uhrazený poplatek na rok 2014. 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích dětský a dospělý čtenář, 
do soutěže se budou počítat všechny knihy naučné literatury a beletrie, které si čtenář 

zapůjčí a přečte za celé období roku 2014. 
Vypůjčené, ale nepřečtené knihy nahlásíte a nebudou započteny. 

Na konci roku se podle záznamů na Vaši kartě výpůjček provede součet všech přečtených 
knih a vyhodnotí se výsledky. 

Výherci budou odměněni. 

 



V loňském roce si nejvíce knih v naší knihovn
vypůjčených titulů), Miroslav 
vypůjčených titulů). O aktuální
v on-line katalogu, který najdete na webových  stránkách obce
katalog. 
Provoz fitcentra v budově obecního ú
 

 

Kulturní výbor  
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na p
 

Připravujeme: neděle 11. kvě
 

si nejvíce knih v naší knihovně vypůjčili tito čtenář
Miroslav Kunte Hl. Životice (61 vypůjčených titulů ), V
O aktuálním stavu knihovního fondu naší knihovny získáte informace také 

ajdete na webových  stránkách obce, v záložce knihovna

ě obecního úřadu bude v letošním roce pouze do 31. 3. 2014.

 Gabriela Šelongová, knihovnice

ří se podíleli na přípravě a konání úspěšného obecního plesu.

ěle 11. května  - svátek matek - Den pro maminku 

čtenáři: Ivan Grosman (63 
), Věra Lehnertová (50 

m stavu knihovního fondu naší knihovny získáte informace také 
v záložce knihovna on-line 

adu bude v letošním roce pouze do 31. 3. 2014. 

Gabriela Šelongová, knihovnice 
 

 

 

šného obecního plesu.  



 
Připravme se na jaro 
 
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než v minulých letech a v této 
souvislosti dojde i k urychlení jarních zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají 
hasiči často plné ruce práce.  
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách 
v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování 
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují 
svým jednáním okolí. 
   

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného 
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto 
zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek 
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.  
  

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), 
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. 
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly 
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky 
k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již 
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. 
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani 
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  
 

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném 
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a 
šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o 
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších 
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky 
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně  
elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto 
včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou 
takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající 
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. 
 

Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost 
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku 
požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze 
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou 
hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 
 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, 
kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně 
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost 
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným 
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného 
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč. 
 

Dagmar Benešová vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva HZS Moravskoslezského kraje 

 
 



 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 
 
14.1.2014 skončil již 14. ročník Tříkrálové sbírky. 
V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 
pokladniček.  
 

obec Počet pokladniček Sbírka  2013 Sbírka 2014 

Studénka I. 11 60 236 67 610 
Studénka-Butovice 17 39 371 83 725 
Studénka-Nová 
Horka 

2 4 482 5 372 

Bartošovice 6 21 464 27 340 
Bravantice 2 9 517 11 182 
Vyškovice 2 8 331 9 114 
Tísek 5 24 015 23 950 
Bílov 1 4 815 6 089 
Bílovec 15 78 366 72 329 
Albrechtičky 6 23 621 23 354 
Stará Ves 
n.Ondřejnicí 

11 78 165 80 884 

Pustějov 5 26 512 21 237 
Velké Albrechtice 0 7 419 - 
Mošnov 3 1 315 1 754 
Kateřinice 2 9 646 14 427 
Petřvald 6 35 530 36 122 
Trnávka 2 11 795 17 142 

celkem 96 444 779 Kč 501 631 
 
Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení 
a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro 
pečovatelskou službu. 
Zbývající část vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc. 
 
Děkujeme všem, kteří jste se aktivně účastnili organizace a průběhu sbírky, dětem – Třem 
králům i jejich dospělému doprovodu. 
Velké poděkování patří také Vám, kteří jste koledníky s láskou a štědrostí přijali. 
 

      Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky 
 
 

Základní škola a školní družina 
 

Poděkování: 
 

Chtěla bych poděkovat paním vychovatelkám ze školní družiny v ZŠ Pustějov, za krásné 
odpoledne "Posezení s babičkou", které se uskutečnilo 29. 1. 2014. 
Zavzpomínaly jsme si na své dětství a měly možnost porovnat, jak jde všechno dopředu. Zároveň 
děkuji učitelskému sboru za názorné ukázky dnešní výuky. Je to rozdíl i proti našim dětem, které 
navštěvovaly školu v Pustějově ještě ve staré budově.  
Hodně úspěchů a tak skvělých nápadů v práci s dětmi. 

Eva Kaštánková 



 

 
 
Dopravní výchova tvoří součást výchovně-vzdělávacího procesu. Se základy se děti setkávají 
v prvouce a přírodovědě. Dopravní značky, vybavenost kola a cyklisty, dopravní situace a další 
zajímavosti nám přišli přiblížit praporčík Chýlek a podpraporčík Malý, oba příslušníci Policie 
ČR ve Studénce. Do besedy doplněné obrázky a informacemi se děti zapojovaly a na kladené 
otázky odpovídaly. Zopakovali jsme si značky v obci, jízdu na kole, přechod přes silnici. Na 
závěr si žáci prohlédli služební zbraně a teleskopické obušky. Oběma příslušníkům bychom 
chtěli poděkovat. 

        Mgr. Miluše Klementová 
    
 

Fotbalový klub 

 
V sobotu 8. 2. 2014 se konala výroční členská schůze, které se zúčastnilo 35 členů. Zde byly 
předneseny zprávy o hospodaření a činnosti klubu. Dále pak byla schválena úprava výše 
členských příspěvků. 
V sobotu 15. 2. 2014 se konal 8. fotbalový ples. Pro cca 150 účastníků hrála kapela Regent. 
Výborně bylo hodnoceno vystoupení taneční skupiny STYX. 
Děkujeme všem za účast a samozřejmě i těm, kteří se na přípravách těchto akcí jakýmkoliv 
způsobem podíleli. 
Těšíme se na setkání při dalších akcích. 
 
Připravujeme: 
 
V pátek 18. 4. 2014 proběhne Velikonoční jarmark  s posezením „ U Miladky“.  
Na Vánočním jarmarku jsme bohužel neodhadli množství výrobků z domácí zabíjačky a mnoho 
návštěvníků tak odcházelo zklamáno. Za toto bychom se jim chtěli dodatečně omluvit. Tato 
situace vznikla nejen z většího počtu návštěvníků ale i z důvodu, že spoustu lidí na místo 
obvyklého množství nakoupilo i 2 – 3x více než obvykle. Přesto, že každoročně se množství 
výrobku navyšuje, vzali jsme si z této situace ponaučení a na Velikonočním jarmarku již bude 
možné si požadované množství předem objednat.     
 
Na Velikonoční neděli 20. 4. 2014 je přichystána zábava kapel Bimetal a Nevím. 
 
 
Rozpis utkání jaro 2014 
 

PŘÍPRAVKA MUŽI 

DATUM DEN ČAS ZÁPAS DATUM DEN ČAS ZÁPAS 

18.04.14 pátek 17:00 Suchdol n.O. - Pustějov 19.04.14 sobota 16:00 Pustějov - Vražné 

25.04.14 pátek 16:30 Pustějov - Jeseník n. O. 27.04.14 neděle 16:00 Bernartice - Pustějov 

02.05.14 pátek 16:30 Jakubčovice - Pustějov 03.05.14 sobota 16:30 Pustějov - Kujavy 
06.05.14 úterý 16:30 Tísek - Pustějov 10.05.14 sobota 16:30 Mankovice - Pustějov 

09.05.14 pátek 16:30 Kujavy - Pustějov 17.05.14 sobota 17:00 Pustějov - Děrné 

16.05.14 pátek 16:30 Pustějov - Tísek 24.05.14 sobota 17:00 Stachovice - Pustějov 

23.05.14 pátek 16:30 Pustějov - Jakubčovice 31.05.14 sobota 17:00 Heřmanice - Pustějov 

30.05.14 pátek 16:30 Jeseník n. O. - Pustějov 07.06.14 sobota 17:00 Pustějov - Hl. Životice 

06.06.14 pátek 16:30 Pustějov - Suchdol n. O. 15.06.14 neděle 17:00 Bravinné - Pustějov 

13.06.14 pátek 16:30 Pustějov - Kujavy 



DOROST ŽÁCI 

DATUM DEN ČAS ZÁPAS DATUM DEN ČAS ZÁPAS 

05.04.14 sobota 13:00 Pustějov - Fulnek 20.04.14 neděle 13:30 Ženklava - Pustějov 

13.04.14 neděle 13:30 Tichá - Pustějov 26.04.14 sobota 12:00 Pustějov - Hl. Životice 

19.04.14 sobota 13:30 Pustějov - Štramberk 01.05.14 čtvrtek 10:00 Troj.-Bystré - Pustějov 

26.04.14 sobota 13:45 Troj.-Bystré - Pustějov 10.05.14 sobota 14:30 Vražné - Pustějov 

03.05.14 sobota 14:00 Pustějov - Kateřinice 17.05.14 sobota 13:00 Pustějov - Troj.-Bystré 

10.05.14 sobota 14:00 Veřovice - Pustějov 01.06.14 neděle 14:45 Hl. Životice - Pustějov 

17.05.14 sobota 14:30 Pustějov - Troj.-Bystré 07.06.14 sobota 13:00 Pustějov - Ženklava 

24.05.14 sobota 14:45 Štramberk - Pustějov 14.06.14 sobota 14:45 Pustějov - Vražné 

31.05.14 sobota 14:30 Pustějov - Tichá 

07.06.14 sobota 14:30 Fulnek - Pustějov 

15.06.14 neděle 14:30 Starý Jičín - Pustějov 

  

 

 
Tělocvičná jednota Sokol 

 
V sobotu 8. března se v naší sokolovně uskutečnil turnaj starších žáku ve florbalu. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 6 týmů - ZŠ Suchdolu nad Odrou,  Bernatských Bobrů, dva týmy Hladkých 
Životic, a dva týmy naše. Celkem asi 35 hráčů. Naše týmy hráli ve složení: Pavel Černoch, Erik, 
Dresler, Aleš Horák, Jan Lakomý, Patrik Malý, Hana Priviczerová, Pavla Šelongová a Ondřej 
Šelong. 
 

 
 
Celkem se odehrálo 15 utkání, kde po vzájemných soubojích zvítězilo družstvo ZŠ Suchdolu nad 
Odrou, před dvěma týmy z Hladkých Životic. Čtvrtá pozice patřila Bernarticím a zbylá dvě místa 
obsadila naše družstva i když mnohdy jen s těsným rozdílem vzájemných utkání.  
Nás to ale nezlomilo a příští týden se budeme těšit na turnaj v Suchdolu nad Odrou. Tam se bude 
konat poslední ze série zimních florbalových turnajů.  

Pavel Šelong, trenér 
 



Připravujeme: 
 

 

 
 

 

Odbor SPV 

 
Vánoční turnaje odboru SPV
 
V závěru roku 2013 uskutečnil odbor SPV 29. ro
hrách. Pořadatelé odboru SPV př
utkala turnajovým způsobem v kopan
sportovní hale p. Pische a z tohoto d
košíkovou nahradila národní házená. Již po prvém odehraném turnaji v kopané se umístilo na 
1. místě družstvo ZUZAtým ve složení Zuzaník 2x, Tomášek 2x
a Kubáček. Toto družstvo si své postavení udrželo
O jejich výrazné převaze svědč
druhém místě skončili hráči NH (7)
skončilo družstvo Štik (10). Všechna družstva odm
získal putovní plaketu. 
Všichni hráči i přihlížející diváci ocenili p
obci.  
27.12. se uskutečnil již 27. roč
družstva. Po vyrovnaném průbě
 

ní turnaje odboru SPV 

čnil odbor SPV 29. ročník Vánočního turnaje muž
adatelé odboru SPV přizvali ke sportovnímu zápolení 4 osmičlenná družstva, která se 

ůsobem v kopané, národní házené a  odbíjené. Turnaj poprvé prob
sportovní hale p. Pische a z tohoto důvodu došlo ke změně sportovních her, když tradi

dní házená. Již po prvém odehraném turnaji v kopané se umístilo na 
tým ve složení Zuzaník 2x, Tomášek 2x, Štverka 2x

ek. Toto družstvo si své postavení udrželo i  po turnajích v národní házené a odbíjené. 
ědčí i součet umístění ze všech druhů sportů, který 
či NH (7), třetí místo obsadilo družstvo FK (9) a na 

ilo družstvo Štik (10). Všechna družstva odměnilo vedení SPV věcnými cenami 

ihlížející diváci ocenili přínos nové sportovní haly pro další rozvoj sportu v naší 

nil již 27. ročník Vánočního turnaje žen v odbíjené, kterého se zú
ůběhu utkání zvítězilo družstvo SPV A před družstvem SPV B.

 

ního turnaje mužů ve sportovních 
členná družstva, která se 
urnaj poprvé proběhl ve 

 sportovních her, když tradiční 
dní házená. Již po prvém odehraném turnaji v kopané se umístilo na 

Štverka 2x, Honusek 
po turnajích v národní házené a odbíjené. 

ů ů, který činil 4 body. Na 
etí místo obsadilo družstvo FK (9) a na čtvrtém místě 

nilo vedení SPV věcnými cenami a vítěz 

ínos nové sportovní haly pro další rozvoj sportu v naší 

ního turnaje žen v odbíjené, kterého se zúčastnila dvě 
řed družstvem SPV B. 

Lubomír Dresler 



Dne 5.února 2014 uskutečnil Odbor Sporu pro všechny besedu Cestování po Africe (Uganda, 
Kenya, Tanzánie, Zanzibar) s paní Danou Červenkovou, fyzioterapeutkou ve FN Ostrava. Kromě 
toho, že má ráda svou práci a i v důchodovém věku se jí plně věnuje, od mládí také ráda cestuje 
a fotografuje. Vyjíždí každý rok na poznávací zájezdy do odlehlých a životně náročných krajin. 
Své poznatky a  zážitky  fotograficky  zpracovává  jak do fotoknih, tak jako prezentace. Její 
poslední cesta směřovala v únoru – březnu 2013 do Afriky, kde právě končilo léto a začalo 
období dešťů. Prezentace paní Dany Červenkové se 30-ti účastníkům líbila, byla hodnocena 
velice pozitivně a někteří projevili zájem o další přednášku.  Máme v plánu pokračovat  
a připravujeme na podzim cestování po Jižní Americe - Chilskou republiku .  
Zveme začínající i pokročilé na : 
Badmintonový turnaj mužů a žen jednotlivců ve sportovní hale v Pustějově na sobotu 15. 3. 2014  
od 15:00 hod. Účastnický poplatek bude činit 100,- Kč. 
Zájemci se mohou přihlásit  do 13.3.2014 přímo u Ludmily nebo Pavla Tisovských, 
emailem lidatisovska@centrum.cz, telefonicky 774 774 691 
 
 
T a b u l k a Okresního poháru ve volejbalu žen okresu Nový Jičín po podzimní části: 
 
1.    Kunín     12        8         4                 18:13                20  bodů 
2.    Hodslavice      12        9         3                 18:3                  19 
3.    Mořkov       12        6         6                 15:15                18 
4.    Rybí        12        6         6                 14:14                18 
5.    Pustějov  12        5         7                 11:18                17 
6.    Bílovec  12        3         9                   9:20                15 
7.    Nový Jičín   12        3         9                 10:14                13 
 
 

                                                                                Za odbor SPV Ludmila Lisovská 
 
 

Národní házená 

 
1.   Sobota 15.3.2014 - semifinále 40.ročníku ČP mužů (sk.L) v národní házené za účasti celků: 
      NH Brno, Sokol Krčín, SK NH Veselí n.M.,SSK Vítkovice - Sportovní hala v Pustějově. 
 
2.   Sobota 22.3.2014 - Finále ZHP mládeže v kategorii starších žaček za účasti domácího celku 
      a vítězů oblastních kol z celé ČR 
      Přijďte povzbudit naše děvčata ! 
      Sportovní hala v Pustějově. 
 
3.   Sobota, neděle 29.3, 30.3.2014 
      Finále 40. ročníku ČP mužů a žen - dvoudenní akce za účasti špičkových družstev dospělých 
      v obou kategoriích. 
      Muži : první dvě družstva ze semifinále sk.L (15.3.v Pustějově) a celky Dioss Nýřany, TJ  
      Plzeň - Újezd. 
      Ženy : první dvě družstva ze semifinále sk.P (15.3.v Přerově) a celky Tymákova a Přeštic.   
       
      Sportovní hala v Pustějově.  Začátky všech akcí v 9:00 hodin.   

 
Příznivce sportu zvou házenkáři. 

 
 
 
 
 



Pozvánka 
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Společenská rubrika 
 

Své 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     
 
 

 Do dalších let Vám p
 
 Rozloučili jsme se: 
 Vilém Rokyta 
 Rostislav Dresler 
 
 

 Čest jejich památce ! 

 

� V případě, že chcete dostávat Informátor, pop
podobě,  pošlete svou e

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redak
za jejich obsah.  

Vydává Obecní úřad Pustějov dne 11
č. přidělené Ministerstvem kultury 
knihovnu Pustějov, nebo pište e

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví:

 leden Barvíková Klára 70 let
 únor  Šimečková Ludmila 70 let
  Mičulka Miroslav 75 let
  Dreslerová Žofie 80 let
  Buček Libor 80 let   

 březen  Kroboth Josef 70 let
  Kubánková Danuše 75 let
  Riesová Ludmila  85 let
  děkan Šula Hubert 90 let

     duben Heinrichová Marie 80 let
  Pischová Anna 80 let
   

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

. další informace z OÚ v elektronické 
knihovna@pustejov.cz. 
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