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Obecní úřad přeje všem občanům krásné jarní dny 

a pohodové Velikonoční svátky. 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

První poslové jara v plném květu u nás v Pustějově. 

 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 12/ 2017)  

Dne 14. března se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné 
projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2017. 

- Hodnocení inventarizace a vyřazení majetku dle předloženého zápisu. 

- Finanční příspěvek TJ Sokol Pustějov, TJ Pustějov, FK Pustějov na činnost. 

- Finanční příspěvek FK Pustějov na zavlažovací systém. 

- Finanční příspěvek Charitě Studénka, SRPŠ Pustějov, Svazu tělesně postižených, Českému svazu   
včelařů, Společnosti přátel Poodří, Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a 
Dům přírody Poodří v Bartošovicích na činnost. 

- Prodej obecního pozemkup.č.1/5 o výměře 146 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Pustějov 
firmě ISMM a EGAS s.r.o, Pustějov 285, 742 43. 

- Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území MS kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast 
Bílovecko. 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV              1 / 2017  
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Bere na vědomí: 

- Informaci o obdržení Protokolu závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP 
ČR na akci "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov". 

- Informaci o obdržení Protokolu závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP 
ČR na akci "Realizace úspor na budově základní školy v Pustějově. 

- Informaci o obdržení Protokolu závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP 
ČR na akci "Obnova zeleně na prostranství před kostelem v obci Pustějov". 

- Informaci o rekonstrukci vedení VO a rozhlasu "Na Drahách", v souvislosti s výměnou vedení NN ze 
strany ČEZ. 

      v kostele sv. Máří Magdalény v Pustějově 13. listopadu 2016. 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

  Statistika obyvatel obce Pustějov k 31. 12. 2016 - 

- k trvalému pobytu se přihlásilo 19 občanů, z toho 10 mužů a 9 žen 

- narodilo se 6 dětí, z toho 3 chlapci a 3 děvčata 

- zemřelo 8 občanů, z toho 4 muži a 4 ženy 

- z trvalého pobytu se odhlásilo 31 občanů, 15 mužů a 16 žen 

- k 31. 12. 2016 má obec Pustějov 973 obyvatel 

 

 Jako každé jaro proběhne v naší obci svoz velkoobjemového odpadu. 

    Vekoobjemové kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech od 7. - 10. 4. 2017. 

    Nebezpečný odpad můžete odevzdat v pátek 7. 4. 2017 od 12 - 17 hodin u autobusové   
    zastávky. 

    Elektroodpad můžete odevzdat v Obecním domě v pátek 7. 4. od 14 - 18 hod. a v sobotu 8. 4. 
    od 9 - 12 hod. 

    Tašky na tříděný odpad si můžete vyzvednout v knihovně. 

 

 Poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč/osobu/rok se budou vybírat 23. - 24. 3. 
2017 na OÚ, nebo je můžete uhradit na účet obecního úřadu, č.ú. 1760201379/0800, variabilní 
symbol je číslo domu. 
 

 Občany, kteří ještě neuhradil platbu za nájem hrobového místa na místním hřbitově, žádáme, aby 
tak učinili co nejdříve v hotovosti na OÚ. 
 

 Z důvodu rekonstrukce vedení NN a nových sloupů (Na Drahách) dojde k částečnému přerušení 
dodávky elektřiny ve dnech 20., 28. a 29. března od 7:30 - 15:30 hodin. Podrobný rozpis č.p., 
kterých se výluka týká, najdete na vývěsce OÚ nebo na www.pustejov.cz. 
Dojde také k rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu ve stejném úseku. Po dobu rekonstrukce 
bude cca 2 - 3 týdny mimo provoz rozhlas a lampy veřejného osvětlení. 
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RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

ýborrtpolta 
Sportovní pár roku 2016 
    I letos byl vyhlášen nejlepší sportovní pár roku 2016 v lednu  na obecním plese v Pustějově. Jen sedm 
párů splnilo kritéria soutěže, účast ve všech pěti soutěžích.  Celkově lze soutěž hodnotit úspěšně, účast 36 
párů ( o 7 více než v roce 2015) splnilo očekávání pořadatelů.  Přesto ale nejsme zcela spokojeni, přejeme 
si, aby se většina párů probojovala až do finále. Změnili jsme podmínky soutěže pro letošní rok následovně, 
raketové sporty (badminton, tenis, stolní tenis) budou povinné, beach volejbal a požární útok nepovinné. Do 
letošního ročníku přejeme všem zúčastněným radost ze hry, hodně zábavy a vytrvalost.   
 
Celkové pořadí vítězných párů: 
1. Pavel a Alena Zuzaníkovi 
2. Milan a Kateřina Brňákovi 
3. Pavel a Ludmila Tisovští 
4. Pavel a Gabriela Šelongovi 
5. Libor Brož a Věra Kratochvílová 
6. Jaroslav Tomášek a Martina Lazaridisová 
7. Jaroslav Krampota a Kateřina Flaksová 

rtovní pVýbor sortu a spolkového života 
S III.ročník fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“ 
Sportovní hala přivítala již od rána nejmenší fotbalisty „benjamíny“, kteří zahájili III.ročník fotbalového 
maratonu formou  turnaje „čtyř“ ( Pustějov, Studénka, Fulnek, Děrné). Celkový počet 40 žáků byl nejvyšší ze 
všech zúčastněných skupin. Nadšení, radost, bojovnost, to jsou hlavní charakteristické rysy této věkové 
kategorie, škoda jen, že se vytrácí již v další věkové skupině, kde je problém dát dohromady 12 kluků. 
fotDružstva starších žáků opět doplnili chlapci ze Studénky, Hladkých Životic a Bílovce. Hra byla vyrovnaná, 
některé triky a zákroky byly nádherné, ale bohužel neměly koho zvedat z lavic. Chyběli diváci, rodiče a 
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kamarádi, kteří by 
mládež podpořili.     Od 
14 – 15 hod. se zapojily 
do hry i ženy v počtu 12 
hráček, které přispěly 
k dobré náladě chlapců, 
mužů a manželů, kteří 
potleskem pochválili 
výkony svých dětí, dívek 
a manželek.  

V 15hod pak krátkým 
vystoupením obohatily 
program mažoretky 
Petra ze Studénky. Malé 
dívenky ve věku 5 – 8 let 
pod vedením Evy 
Šmudlové roztancovaly  
sportovní halu.   

Slavnostní výkop letos 
provedl vnuk a dcera 

Pavla Heinricha, Jakub a Aneta Petrikovi, kteří tímto odstartovali maraton mužů od 15 – 60let, kterého se 
letos zúčastnilo 36 hráčů, z toho bylo 11 dorostenců a 25 mužů. Ze hry se zcela vytratili muži nad 40 let, 
proto všichni smekáme nad výkony a vytrvalostí pana Vratě Honuska. A jak dopadlo závěrečné 
vyhodnocení fotbalového maratonu? Celková účast byla 100 hráčů (o 11 méně než v roce 2016), nejlepším 
střelcem s počtem 32 gólů se stal Lukáš Kocmich, cenu nejlepšího brankáře získal Denis Zalacko a za 
hráčskou jedničku byl vybrán Filip Tomášek. Cenu za vytrvalost a „mládí“ obdržel pán Vratislav 
Honusek, za objev roku cenu převzal dorostenec Aleš Horák. 

Hlavním sponzorem celé akce byl obecní úřad, ceny pro nejlepší hráče v hodnotě 1000Kč věnoval pro 
oceněné  ZEMSPOL Pustějov.  
 
SPORTOVNÍ PÁR ROKU 2017 
 
 26.února 2017  jsme zahájili 3. ročník soutěže „Sportovní pár roku 2017“, a to  čtyřhrou smíšených párů 
v Badmintonu. Do hry nastoupilo 23 párů ve věkové kategorií 15let a více. Hrál se opět švýcarský herní 
systém  7kol do 15b/10b, který vyhovuje všem účastníkům. 
 
Tenis bude druhou soutěží v Sportovním páru roku 2017. Turnaj bude zahájen počátkem  dubna  a ukončení 
plánujeme ke konci června.  Prosíme všechny soutěžící o včasné přihlášky, aby mohlo proběhnout 
rozlosování. Tabulky budou opět vyvěšeny na webových stránkách obce www.pustejov.cz .   
Výsledky budou pravidelně doplňovány do tabulek a zveřejňovány. Všichni soutěžící obdrží podrobné 
informace o herním systému emailem. 
Informovat se můžete u členů sportovní komise – Ludmily Tisovské a Jiřího Pishe .  
Všem přejeme hodně sportovních zážitků a radost ze hry. 

            -Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská-                                                                                                                  
moriál Pavla Heinricha“ 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Soutěž s panem Popelou 

   Vážení spoluobčané, prosíme Vás opět o pomoc při sběru papíru. Jarní svoz papíru se uskuteční v měsíci 
dubnu. Papír můžete nosit po přistavení kontejneru do areálu školy.Papír, noviny, časopisy, knihy, prosím 
svažte. Děkujeme Vám. 

http://www.pustejov.cz/
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vKrok za krokem tiše kráčí, jaro vchází do dveří, 
  rozhlíží se, hlavou kroutí, vlastním očím nevěří……             

  Přijměte naše pozvání na druhé naše OTVÍRÁNÍ JARA   

 VOŇAVÉ SETKÁNÍ dne 11. 4. 2017   od 15.30 hodin v sále OÚ                                                                                                         
Děti si pro Vás připravily: * Vystoupení s písničkou  *Kouzlení v dílničkách pro radost 
*Kávičku s dobrotami *Prodejní stánek s dekoracemi    

          VÝSTAVA dětských prací, LEGOSTAVEB a bytových dekorací   

                 ve  dnech  11. 4. - 12. 4. 2017 od   9 - 15 hodin v sále OÚ Pustějov 
. 

-Šárka Holbová za školní družinku- 

r RUBRIKA POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 

m Obecní kolo Pooderského koštování o nejlepší pálenku z Pustějova v kategoriích slivovice, hruškovice, 
jablkovice proběhne v pátek 5. května v domečku "U Miladky". 
Zájemci mohou své vzorky pálenky odevzdat na OÚ nebo v knihovně do 4. května a to v láhvi označené 
jménem a druhem pálenky s obsahem min. 0,3 l. Každý účastník, který donese vzorky pálenek se 
automaticky stává členem "koštovací" komise, není to však závazné. Vítěz bude dále reprezentovat naši 
obec v Bartošovicích. Těším se na Vaši účast! 

-Karel Bednařík- 

r RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Zpráva odboru TJ Pustějov, z.s. 

 Dne 22. 4. 2017 proběhne v Praze Valná hromada ČASPV, kde osobně převezme pan Lubomír Dresler 
vyznamenání v kolektivu tělovýchovných pracovníků ČASPV z celé České republiky. Jako ocenění 
celoživotní práce pro českou tělovýchovu bylo panu Dreslerovi výkonným výborem České asociace Sport 
pro všechny schváleno nejvyšší vyznamenání ČASPV, zlatá medaile Dr.Miroslava Tyrše. 

Pan Lubomír Dresler vstoupil do výboru TJ v roce 1960, když mu bylo 18 let. Po povinné  základní 
vojenské službě zdárně vykonal zkoušky na cvičitele II.třídy rekreačních sportů. Vedl cvičení  žactva, 
dorostu a mužů, vedl nácvik spartakiád a 6-ti z nich se i zúčastnil. V letech 1981-1983 působil jako člen 
výboru okresního svazu ZRTV v Novém Jičíně. Deset let pracoval ve funkci předsedy ZRTV v Pustějově. 
Má největší zásluhy na rozvoji rekreačních sportů v obci. Do svých hodin zařadil košíkovou, volejbal, 
sálovou kopanou, nohejbal. Zavedl turistické výšlapy, zájezdy na bazén, později turistické a lyžařské 
zájezdy. Pod jeho vedením probíhaly  mimo volejbalalové i turnaje ve stolním tenise, hrály se kuželky, ringo, 
petangue. Započal tradici vánočních turnajů mužů v košíkové, sálové kopané a odbíjené, které měly již 32 
premiéru.  

S žactvem a dorostenci se každoročně účastnil soutěží v atletice, medvědí stezce a bränballu, kdy se 
několikrát jeho svěřenci probojovali  až do republikového finále. V posledních létech zařadil do soutěží  
Mölkky, Wodball a Kubbe, v roce 2009 a  2010 se stal vítězem  republikového finále v Kube. Pravidelně se 
účastnil soutěže v bowlingu pořádanou RCSPV  Nový Jičín. 

 Lubomír Dresler svou energií a zapálením motivuje neustále jak cvičence, tak cvičitele, trenéry a členy 
výboru TJ, kterému předsedá již 23 let. Je součásti všech soutěží a turnajů, zájezdů, besed a plesů TJ. V 
roce 2012 se stal nositelem  nejvyššího ocenění   ČUS - obdržel  Medaili za práci ve prospěch tělovýchovy 
a sportu, za celoživotní práci a výjimečný přínos pro tělovýchovu.  

Z ČASPV obdržel v roce 2012  medaili Dr. Miroslava Tyrše za dlouholetou obětavou činnost pro rozvoj 
sportu pro všechny. Nyní  máme příležitost opět našemu předsedovi poblahopřát, tentokrát k nejvyššímu 
ocenění ČASPV k zlaté Medaili Dr. Miroslava Tyrše.  

Luboši, všichni obdivujeme Tvou vytrvalost, pevnou vůli a bojovnost. Ať tyto vlastnosti a naše podpora Ti 
pomohou překonat překážky, které Ti život postavil do cesty. Nesmírně si Tě vážíme!!!      
                                         členové výboru TJ Pustějov, z.s. 
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    Vzpomínka na Vánoční turnaj mužů 

    Dne 27. 12. 2016 se ve sportovní hale uskutečnil 32. ročník Vánočního tunaje mužů ve sportovních 
hrách. V průběhu pěti hodin se utkala čtyři přihlášená družstva, celkem v 18 zápasech ve fotbale, národní 
házené a florbale. 
    Vítězem turnaje se stalo mužstvo ŠTIKY, které o svém prvenství rozhodlo v průběhu posledního utkání 
ve florbale s družstvem ZUZA tým po výsledku 3:2. 

Konečné pořadí: 

1. ŠTIKY....součet umístění 4,         2. ZUZA tým.... součet umístění 5,         3. NH ....součet umístění 9  
4. FK ....součet umístění 12 

-Za vedení turnaje Lubomír Dresler- 

r RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Oddíl házené v Pustějově vstoupil do roku 2017 
více než úspěšně ve všech svých kategoriích, které se 
postupně zúčastňovaly svých zimních turnajů. 

Naše mladší žačky se v rámci svého zimního 
programu zúčastnily obou kol Zimního halového poháru 
2017. V rámci prvního kola holky zajížděly do Staré Vsi, 
kde v nabité konkurenci vybojovaly parádní páté místo. 
Druhé kolo ZHP se konalo v Troubkách u Přerova, kde si 
holky sice o jednu pozici pohoršily, ale v součtu obou kol 
ZHP 2017 obsadily celkové 5. místo, které je výborným 
výsledkem pro naše holky, které hrají v kategorii 
mladších žaček teprve prvním rokem.  

Naše dorostenky se v rámci své kategorie letos 
opět zúčastnily Zimní ligy mládeže 2017. Svůj první turnaj 
odehrály holky hned zpočátku roku, kdy v rámci 
oblastního kola konaného v Pustějově 8.1.2017 
vybojovaly skvělou druhou pozici, která jim zajišťovala 
účast ve čtvrtfinále ZLM 2017. V rámci čtvrtfinále 
zajížděly naše holky na turnaj do Staré Vsi, kde opět 

dokázaly uspět a svými výkony si zajistily účast 
v semifinále ZLM 2017, které se letos konalo 
v neděli 12.3.2017 ve Sportovní hale Pustějov. 
V neskutečně nabité a vyrovnané konkurenci 
moravské semifinálové skupiny, ve které 
startovaly družstva z Bakova, Chropyně, 
Krčína, Stará Vsi a Vracova obsadily děvčata 
parádní čtvrtou pozici, která ovšem byla první 
nepostupovou. I přesto si děvčata zaslouží 
obrovskou pochvalu za předvedené a bojovné 
výkony, které předváděly ve všech kolech ZLM 
2017. Naše poděkování patří i všem rodičům a 
fanouškům, kteří během semifinálového kola 
vytvořili skvělou atmosféru, za kterou by se 
nemuselo stydět jakékoliv ligové družstvo.  
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V zimním období roku 2017 nezahálely ani naše ženy, které se letos zúčastnily Českého poháru, ve 
kterém se díky svým dobrým výkonům probojovaly až do semifinále této soutěže, kde bojovaly v konkurenci 
prvoligových týmů z Dobrušky, Krčína a Hlinska. Holkám rovněž gratulujeme k předvedeným výkonům.  

Před startem jarní části sezóny 2016/2017 nás ještě čeká akce Minikemp mladších žaček, který se 
bude konat v neděli 2.4.2017 ve Sportovní hale Pustějov a turnaj přípravek, který se bude konat rovněž ve 
Sportovní hale Pustějov v neděli 9.4.2017. Všechny naše družstva se připravují pravidelně na svých 
trénincích (ve středu od 16:00 hod a v pátek od 17:30 hod), kde rádi přivítáme nové zájemce o házenou. 

-Jiří Pisch za NH- 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 

lásky a pohody. 
 

O Rozloučili jsme se:  Žofie Dreslerová 
     Ludmila Seevaldová 
     Přemysl Medek 
     Božena Knoppová 
       Čest jejich památce! 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a i přes 
letošní velmi nízké teploty vyšlo do ulic celkem 117 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.  

obec počet pokladniček  sbírka 2017 sbírka 2016 

Studénka I. 12 71 507 71 078 

Studénka-Butovice 16 94 506 86 647 

Studénka-Nová Horka 2 5 439 6 246 

Bartošovice 6 32 486 30 430 

Bravantice 4 11 528 13 054 

Vyškovice 1 9 410 9 855 

Slatina 5 15 979 1 800 

Tísek 5 34 487 33 810 

Bílov 1 3 400 6 799 

Leden Jana Gebauerová 

Miroslav Kryžka 

Lubomír Dresler 

Dášenka Duláková 

Stanislava Macháčková 

Přemysl Medek 

70 let 

70 let 

75 let 

75 let 

90 let 

90 let 

Březen František Románek 

Václav Šimčík 

Věroslav Ries 

75 let 

75 let 

80 let 
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Bílovec 18 110 288 83 863 

Albrechtičky 6 28 353 24 321 

Stará Ves n. Ondřejnicí 15 94 476 86 604 

Pustějov 5 32 107 30 506 

Mošnov 4 13 114 12 708 

Kateřinice 2 20 448 15 918 

Petřvald 10 56 199 54 217 

Trnávka 2 24 147 21 972 

Velké Albrechtice 3 19 263 5 333 

celkem 117 677 137 

Kč 

595 161 Kč 

 

Výtěžek Sbírky bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve 
Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově a Velkých Albrechticích. Dále na zakoupení a opravu 
zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.  

Část výtěžku - maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu 
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik 
apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu 
organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 1. 3. 2017 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových 
stránkách www.studenka.charita.cz . 

35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc. 

Velké poděkování patří všem místním koordinátorům, koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj volný 
čas darovali potřebným. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.  

-Bc.Jarmila Pomikálková,DiS., koordinátor sbírky- 

RUBRIKA RŮZNÉ 

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje 
„Absolutně dobré zprávy…-kriminalita v kraji klesá"  

Kriminalita v kraji klesá, je nejnižší od roku 1989. Moravskoslezští policisté prověřovali v roce 2016 celkem 
26 528 trestných činů, což znamená v meziročním srovnání pokles o téměř 13 procent. Pachatelé byli 
přitom zjištěni v polovině případů (konkrétně v 13 396 skutcích), což činí 50,50 procent. Jde o nejlepší 
výsledek, co se týče zjištění pachatelů, za posledních 13 let. 
 Nejvíc trestných činů bylo již tradičně spácháno na území Městského ředitelství policie Ostrava a to celkem 
11 187 trestných čin, což jej řadí v zatíženosti za osm krajských ředitelství. Dalším zatíženým teritoriem je 
Karvinsko s 5 295 skutky, Frýdeckomístecko s 3 437 trestnými činy. Na opačné straně spektra je pak 
územní odbor Bruntál s 1 674 spáchanými skutky a Novojičínsko s 2 325 případy i Opava s 2 402 trestnými 
činy. Největší pokles spáchaných trestných činů jsme registrovali na Opavsku (téměř o pětinu, konkrétně 
18,8 procent) a Karvinsku (o 16,4 procent). Pro doplnění je možné uvést, že na celém území České 
republiky pak bylo vloni prověřováno 218 432 trestných činů. 
K nejčastějším trestným činům, spáchaným vloni v Moravskoslezském kraji, náležely krádeže věcí z vozidel 
(2 395 případů). Stejně tomu bylo i v předchozím roce 2015. O čtvrtinu se zvýšil počet náhlých výjezdů naší  
zásahové jednotky. Policisté jednotky zadrželi celkem 80 pachatelů trestné činnosti, přičemž 22 bylo 
ozbrojeno zbraní, což činí téměř stoprocentní nárůst. 

http://www.studenka.charita.cz/
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Na lince 158 jsme v roce 2016 přijali celkem 138 598 volání. V regionu bylo spácháno 17 zvlášť závažných 
zločinů vražd, ve všech případech policisté zjistili pachatele. Dlouhodobě se kriminalisté naší „násilné“ řadí k 
nejúspěšnějším v zemi. Úspěšnější však byli moravskoslezští policisté také při odhalování trestné činnosti 
související s výrobou drog. Celkem se jednalo o zjištění 460 podezřelých osob, zajištěno bylo 51 pěstíren. 
Odhalování této trestné činnosti náleží dlouhodobě k našim prioritám. 
Nezastupitelná role v souvislosti s kriminalitou náleží preventivní činnosti. Na každém obvodním oddělení 
moravskoslezské policie byl vloni nominován minimálně jeden policista, který se každoměsíčně věnuje 
preventivním aktivitám (například besedám, seminářům ve školách či klubech seniorů apod.) přímo ve svém 
služebním teritoriu. Tento „tým“ má aktuálně 66 policistů a realizuje preventivní činnost přímo na území 
„svého“ obvodního oddělení. V roce 2016 jsme rovněž do praxe uvedli zcela nový preventivní projekt pro 
seniory, publikaci „Černá kronika aneb ze soudních síní,“ detailně viz http://www.policie.cz/clanek/cerna-
kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. A žádanou novinkou je i zbrusu nová didaktická hra „Učíme se s 
Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ pro děti prvního stupně základních škol, více na 
http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx. 

-mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje- 

d a 
Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu 
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání 
sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, 
nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody 
… a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění 
staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého 
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své 
okolí.  Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj 
majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění  jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích 
nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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. Při pálení odpadu 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 občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému 
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě 
těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k 
požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 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. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.  
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli by je  poučit  o tom, jak 
lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na 
všech místech,  které si  děti vyhledávají ke svým hrám.  I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a 
postihuje je  pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených 
vypalování starých porostů, které často končí  tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším 
případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno! 

-nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje- 
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14 –hod sojiy do hry žen v počt 12 hráček, kteispěly áladě chlapců, mužů a mnželů, kteří pskemchili výko 

Upozornění: 

   Každý pátek od 16.00 -17.30 hodin probíhá na Obecním úřadě v Pustějově výuka angličtiny. 
   Vyučuje Mgr. Petr Krajča.  
   Pokud máte zájem zdokonalit své jazykové znalosti, informujte se u paní Lenky Stixové nebo  
v knihovně, popř. na tel čísle 603 230 973. 
, dív a mapo rtovnpár roku 016Bro  

RUBRIKA POZVÁNKY 

yl vyh  

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na 

Velikonoční DÁMSKOU JÍZDU 

 v sobotu 8.dubna v 17:00 hodin v sále OÚ. 

Připraven je pro Vás bohatý program - kadeřnice, kosmetička, fotografka, šperkařka, květinářka, duševní 
poradkyně, numerolog. Svůj krámek rozbalí i paní Romana s oděvy, paní Venda se svými šitými a 

vyšívanými výrobky. Dozvíte se, jak se foukají a zdobí velikonoční skleněná vajíčka, která si mužete samy 
vyfoukat i namalovat, nebo zakoupit již nazdobená. 

Připraveno je i malé taneční vystoupení. 
Postaráno bude i o Vaše chutě - dobré vínko, kávička, skvělé zákusky, chlebíčky atd. 

Proběhne slosovaní vstupenek, kdy výherkyně bude mít možnost proměny zdarma! 
( kadeřnice, kosmetička, oděv a fotograf) 

Vstupné 50,- Kč - vstupeneky v předprodeji zakoupíte v knihovně. 

Těšíme se na setkání s Vámi, milé dámy! 

lášen nejlepší sportovní pár roku 2016 v led na obecním plese v Pustějově. Jen sedm párů splnilo kritéri 
Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na 

Veliko Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na 

operetní představení "Když DVA se rádi mají" 

v neděli 23. dubna v 15 hodin v sokolovně. 

Příjďte strávit příjemné nedělní odpoledne ve společnosti umělců ostravského divadla J. Myrona. 

Vstupné je 50,- Kč. Předprodej bude v knihovně. 

noční DÁMSKOU JÍZDUSSSDGBFDGBXSSSS v so 
SRPŠ Vás srdečně zve na  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL s Hopsalínem 

v neděli 26.3. od 15:00 hodin v sokolovně (sokolovna otevřena od 14 hod.) 

Čeká na Vás prima zábava, občerstvení, bohatá tombola, kolo štěstí... 

Vstupné 50,-Kč.     Děti a masky zdarma! 

bn v 17:00 hodin v sále OÚ. 
Připraven je pro Vás bohatý program - kadeřnice, kosmetička, fotografka, šperkařka, květinářka, duševní 
poradkyně, nurolog. Svůj krámek rozbalí i paní Romana s oděvy, paní Venda se svými šitými a vyšívanými 
výrobky, ukážeme Vám, jak se foukají velikonoční skleněná vajíčka, která si mužete samy namalovat, nebo 
zakoupit již nazdobená. 
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Připreno je i malé taneční vystoupení.Po Plánované akce odboru SPV: 
V sobotu 25.3.2017 se uskuteční v 9:00 hod. ve sportovní hale v Pustějově Badminton, tentokrát losovaná 

čtyřhra. Účastnický poplatek 200kč, přihlášky do 23.3.2017 
 

Ve středu 5.4.2017 v 17hod v sále obecního úřadu  proběhne beseda s  Jiřím Kleinem, horolezcem a v 
civilu ředitel Městské policie v Novém Jičíně. Vyprávět bude o strastiplné cestě na nejvyšší sopku světa 
Ojos del Salado , která  je na hranici Argentiny a Chile. Po návratu Jiří Klein řekl:„Nejtěžší byl závěrečný 

výstup na vrchol, kdy teplota ráno klesla na -27 °C.“ Vrchol sopky měří  6893 m. n. m. 
 

Akce pro MŠ,  žactvo a rodiče: 
Atletický čtyřboj- v pondělí 24.dubna v 16:00hod v areálu sokolovny. 

Přineste si 2vajíčka/osoba, na závěr připraví naše členky tradiční smaženici. 
Medvědí stezka -  v sobotu 29.dubna v 9:00hod v areálu fotbalového hřiště. 

Je nutné sportovní oblečení a nepromokavá obuv. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno. 
 

kontakty: Ludmila Tisovská 774 774 691, lidatisovska@centrum.cz 
 

S Fotbalový klub Pustějov Vás srdečně zve na Velikonoční zábavu 

v neděli 16.4. od 20.00 v sokolovně 

vystoupí revival AC/DC a Red Hot Chili Peppers. 

) 

- dobré vínko, kavička, skvělé zákusky, chlebíčky atd. 
Proběhne slosí vstupenek, kdy výherky bude mít možnost proměny ( kadeřnice, kosmětička, oděv a  

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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Vstu vstuneky v předprodeji zakoupíte v knihovně.těž odnotit úspěšně, úča36 párů ( o 7 v roce 2015) splnilo  

VÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA 
 

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 - 725 522 724 

   

ásleoě, raketové sportyminton, tenis, stolní tenis) budou povinné, beach volejbal a požární útok nepinné. Do  

Firma Topenářský servis s.r.o. bude provádět v úterý 21.3. 2017 v Pustějově revizi 
kotlů na tuhá paliva, kontrolu a čištění plyn. kotlů, kontrolu a čištění komínů. 
Objednávky na tel. č. 608 748989ho ročníku přejeme všem zúčastněným radost ze 
hry, hodněbavy a vytrvalost.   
párů:1. P    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. 

V Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 21.3.2017. 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.cz 

mailto:knihovna@pustejov.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz

