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Netradiční výstavu obrázků můžeme obdivovat na školním plotě. Děti si vybraly téma PODZIM. 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 19/2018)  

Dne 24. září 2018 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočtové opatření č 4./2018. 
- Investiční dotaci DentAdel centrum s.r.o. se sídlem v Pustějově 27, 742 43, zastoupenou MDDr. 

Adélou Teglovou na vybavení stomatologické ordinace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
veřejné finanční podpory (investiční dotace). 

- Organizační zabezpečení inventarizace 2018. 
 

Bere na vědomí: 
- Informaci o 100 výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Pustějov v roce 2019. 
 

Vyhlášení výsledků voleb do Zastupitelstva obce Pustějov, 
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 ve volebním okrsku č. 1 Pustějov 
 

Celkový počet zapsaných voličů   805 
Voleb se zúčastnilo voličů    542  tj. 67,33% 
Odevzdáno platných hlasů   4642 
 

1. se umístila volební strana č. 2  Pustějov 2018 2475 hlasů  53,3%  5 mandátů 
2.          č. 3 ODS  1309 hlasů  28,2%  3 mandáty 
3.         č. 1 KSČM    858 hlasů  18,5%  1 mandát 
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Za volební stranu č1.   Komunistická strana Čech a Moravy 
Pavel Pisch    207 hlasů 
 

Za volební stranu č. 2   Pustějov 2018 
Ludmila Tisovská   327 hlasů 
Ing. Tomáš Maiwaelder  323 hlasů 
Petra Názalaniková  285 hlasů 
Ing. Pavel Dobeš Ph.D.  261 hlasů 
Ing. Jitka Priviczerová  254 hlasů 
 

Za volební stranu č. 3  Občanská demokratická strana 
Mgr. Vojtěch Zachar  196 hlasů 
Karel Bednařík   183 hlasů 
Mgr. Ing. Vojtech Zachar  168 hlasů 
 

Okrsková volební komise děkuje všem voličům za odpovědný přístup k volbám do zastupitelstva 
obce a zároveň blahopřeje všem nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Pustějov. 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov,  
konaného dne 1. listopadu 2018 v 18.00 hodin v sále obecního úřadu v Pustějově. 
   

Zastupitelstvo obce Pustějov bere na vědomí: 
- Rezignaci Mgr. Ing. Vojtecha Zachara ke dni 29.10.2018 na člena zastupitelstva obce Pustějov. 
Osvědčuje: 
- Ke dni 30.10.2018 se ing. Daniel Lazaridis stal členem zastupitelstva obce Pustějov. 
 
Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Pustějov pro volební období 2018 - 2022 p. Karel 

Bednařík, Ing. Pavel Dobeš Ph.D., Ing. Daniel Lazaridis, Ing. Tomáš Maiwaelder, p. Petra 
Názalaniková, p. Pavel Pisch, Ing. Jitka Priviczerová, p. Ludmila Tisovská a Mgr. Vojtěch 
Zachar  složili slib podle §69 odst. 2 a 3 zákona o obcích a zvolili členy do funkcí a předsedů výborů 
Zastupitelstva obce Pustějov takto: 
 

starosta:       Ing.Tomáš Maiwaelder  
místostarostka:      p. Ludmila Tisovská 
předseda finančního výboru:    Mgr. Vojtěch Zachar  
předseda kontrolního výboru:    Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. 
předsedkyně kulturního výboru:      p. Petra Názalaniková 
předseda výboru pro sport a spolkový život:   Ing. Daniel Lazaridis 
 

   Členové jednotlivých výborů budou zvoleni na 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov dne 13. 12. 
2018. 
 

   Všem nově zvoleným zastupitelům obce Pustějov blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v práci 
pro naši obec. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Dne 31. 10.  2018 byla splatná faktura za stočné za rok 2018, kterou jste obdrželi v jarních 
měsících. Vy, kteří jste ještě fakturu neuhradili, učiňte tak co nejdříve na účet obecního úřadu, č.ú. 
1760201379/0800 (viz. faktura). 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Je až k neuvěření, jak ten čas letí. Zase je tu podzim a s ním i tradiční víkend slavnostních obřadů. 

Jako první přišli na řadu naši stříbrní manželé. Letošní dva páry, manželé Barvíkovi a manželé 
Grézlovi si po pětadvaceti letech zopakovali svůj novomanželský polibek v sobotu 10. října.  

Nedělní dopoledne 11. října patřilo našim nejmenším občánkům. Osm rodičovských párů přišlo se 
svými dětmi, abychom je společně přivítali v naší obci a popřáli jim do života lásku, štěstí, moudrost a 
schopnost žít život tak, aby z nich vyrostli opravdu šťastní lidé. 

Zleva: rodiče Stoklasovi se synem Markem, rodiče D. Remešová a R. Zuba se synem Sebastiánem, H. 
Vavrečková - Bílková se synem Matějem, rodiče Fiedorovi s dcerou Odetou, rodiče K. Šimurdová a L. 
Šimeček se synem Lukášem, rodiče Štverkovi se synem Oliverem, rodiče N. Nagyová a Š. Spišovský se 
synem Kryštofem a rodiče Malkovi se synem Ondřejem. 
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Našim jubilantům zase patřilo nedělní odpoledne. Z čtyřiadvaceti se jich sešlo úctyhodných 
devatenáct. Děti  ZŠ je přišly potěšit pohádkou O Kolblížkovi a pásmem písniček. Oslavenci obdrželi 
dárečky a pak už se jen povídalo, vzpomínalo a zpívalo. Věříme, že se všichni za dalších pět let opět 
setkáme a strávíme tak spolu pěkný čas. 

-Magdalena Zindlerová za KV- 
 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

  

Stolní tenis 3. soutěž o „Sportovní pár roku 2018“ 
   V sobotu 27. října se odehrál v sokolovně turnaj smíšených párů ve stolním tenise za účasti 16-ti 
smíšených párů. Tímto byla ukončená série tří raketových sportů, kterou Výbor sportu a spolkového 
života připravil pro všechny příznivce amatérského sportování. Stolní tenis měl ve všech ročnících 
vysokou úroveň díky některým bývalým registrovaným hráčům. Ten letošní ročník však byl výjimečný 
v obměnách některých párů a účasti nově příchozích hráčů. Celkově byl turnaj hodnocen jako 
nejlepší ze všech čtyř ročníků. K celkové úrovni přispěla i účast ligového rozhodčího JUDr. Stanislava 
Vodného, kterému touto cestou ještě jednou moc děkujeme za spolupráci.  
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Výsledky turnaje: 
1. Radek a Zuzana Pustowkovi 
2. Stanislav Vodný a Věra Kratochvílová 
3. Tomáš a Hana Maiwaelderovi 
4. Pavel Zuzaník a Kateřina Brňáková 
5. Roman Tomeček a Iveta Barčáková 
6. Pavel a Ludmila Tisovští 
7. Miroslav Priviczer a Soňa Pustovková 
8. Lukáš Vlk a Lenka Pischová 
9. Rostislav a Erika Bajtkovi 
10. Pavel Tisovský a Pavla Šelongová 
11. Pavel a Gábina Šelongovi 
12. Lukáš Silber a Silva Jurgošová 
13. Matyáš Otto a Hana Maiwaelderová 
14. Milan Brňák a Martina Lazaridisová 
15.Jiří Pisch a Hana Sanytráková 
Mimo soutěž: 3. Jindřich Vincek a AlenaZuzaníková 
 

   Závěrem chci moc poděkovat „rychlé rotě“ za svezení stolů ze ZŠ, FK a hasičárny do sokolovny a 
zpět, zároveň děkuji všem za zapůjčení stolů, včetně TJ.Sokol Pustějov. 
   Jménem komise Výboru sportu a spolkového života v Pustějově chci poděkovat vám, účastníkům 
soutěže Sportovní pár roku, kteří jste s námi po celé čtyři roky setrvali, dále děkuji i těm, kteří vstoupili 
jen do některých soutěží a podpořili tak sportovní dění v obci. Volby ukončily činnost komise Výboru 
sportu a spolkového života ve složení L.Tisovská, J. Pisch, G.Šelongová, M. Kubáčková a  P.Pošvic,  
nově zvolené komisi přejeme hodně úspěchů,  spokojenosti a radosti při organizaci volnočasových 
aktivit v Pustějově. 
  

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší „Sportovní pár roku 2018“ se uskuteční 19. ledna 
2019 na Obecním plese v sokolovně. 

  -Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská- 
 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

 

 

 

 

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 

ŠKOLNÍ DRUŽINA DĚKUJE VŠEM SPOLUOBČANŮM ZA POMOC PŘI SBĚRU PAPÍRU A TĚŠÍ SE NA 
DALŠÍ SPOLUPRÁCI. MNOHOKRÁT DĚKUJEME. 
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  Výlet školní družiny - CHKO KOTVICE STUDÉNKA 

 Společně s dětmi jsme se jedno podzimní odpoledne vydali prozkoumávat naučnou stezku CHKO 
KOTVICE. Počasí se nám vydařilo, sluníčko hřálo a děti se těšily. Při čtení vývěsek této stezky jsme 
se dověděli spoustu zajímavostí o tamější fauně a flóře. Pozorovali jsme rodinku labutí, objevili jsme 
spoustu okouzlující přírodních zákoutí, které vybízely k prozkoumání a hře na schovávanou. Před 
odjezdem domů jsme stihli ochutnat pizzu z Restaurace U nádraží.   

 

                                                                                                             -Za ŠD vychovatelky Šárka a Jana- 

OVEČKY PASTÝŘE METŮDKA  

 V týdnu jsme s předškoláky navštívili muzeum v Bílovci. Pro děti byl připraven program s názvem 
,,Ovečky pastýře Metůdka´´. Cílem akce bylo seznámit děti s tradicí výroby vlny a vlněných látek, 
poznávat zpracování a využití různých knoflíků a rozvíjet vlastní kreativitu.  

Děti byly v budově muzea přivítaný a seznámeny s programem. Nejprve se seznámily s místními 
skřítky Picmochy, především s pastýřem ovcí Metůdkem. Tito skřítkové jsou umístění ve sklepení 
muzea. Následovala výroba ovečky z pravé vlny na předchystaném návrhu. Vyrobenou ovečku si děti 
mohly pojmenovat a vytvořit si z ní zápich. Na konci programu poznávaly různé druhy knoflíků a jejich 
využití. 

Neplánovaným programem v tentýž den byla účast na oficiálním otevření nového autobusového 
nádraží v Bílovci. Vyslechli jsme si krátce děkovnou řeč zastupitelů města Bílovce. Následovalo 
rozdávání koláčů pro všechny přítomné a samozřejmě naši předškoláci si také mohli pochutnat. 
Zúčastnili jsme se tak dvou akcí se sladkou tečkou na závěr.  

-Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ-

Oznámení školní jídelny 

Vážení občané, ve školní jídelně vaříme obědy i pro cizí strávníky. Z důvodu volné kapacity, Vám 
nabízíme možnost odběru obědů za cenu 62,- Kč a menší porci za 55,- Kč. V případě zájmu, se 
můžete přihlásit  na tel.č.  725 490 488, nebo osobně u vedoucí ŠJ. 

-Jana Blažencová, vedoucí ŠD- 

 

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

  

Podzimní činnost odboru SPV 
   Třetí ročník závodu  Cyklo „Cap“ 2018 se uskutečnil koncem září v areálu fotbalového hřiště, ale 
také mimořádně v okolí Koždoňových a Horákových polí, Mechlovy ulice a Zemspolu. Zde je třeba 
připomenout všem spolkům: „Hlaste dopředu termíny svých akcí na OÚ!“ Komunikujme a 
spolupracujme spolu, předcházejme problémům. Doufáme, že nečekané komplikace, které nás letos 
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provázely u dlouhodobě připravovaného cyklozávodu již nebudeme muset nikdy řešit! Krátká 
rekapitulace této akce. Závodníků přišlo na start celkem 41, letos poprvé chyběli muži a dorostenky, 
příjemně nás překvapila účast 4 dorostenců. O hudební doprovod se postaral pan Josef Mičulka, 
výborné langoše a topinky připravily seniorky z SPV a organizaci zajišťovalo 18 pořadatelů z řad 
členů TJ. Všem jmenovaným velmi děkujeme za podporu, ochotu a vstřícnost. 
   Velmi krásné počasí, blátivou trať, super občerstvení a skvělou zábavu perfektně doplnily hodnotné 
věcné ceny od našich sponzorů: 4-everu, cyklocentra Košárek, Kavamatu a pana Evžena 
Koždoně, který se významně podílel i na přípravách závodu. Všem posíláme vřelé DÍKY, jak za 
TJ Pustějov, tak za všechny obdarované sportovce. Nesmírně si vážíme vaší podpory.  
   Všem ještě jednou moc děkujeme. 

 
 
Další sportovní aktivity:  
  Buď Fit Seniore - 22. září – účast Vlastimila Bílka na soutěži KASPV v rámci projektu „ Sportovní 
hry seniorů“. 
  Turistického zájezdu Beskydy – Javorníky, 23. září  se zúčastnilo celkem 36 zájemců o turistiku. 
  Účast dvou družstev na republikovém finále Woodball, Kubbe a Mölkky v Pasohlávkách 5. - 6. 
října.  
  Ze 17 startujících obsadilo v říjnu družstvo (Bílek, Trojka, Kratochvílová, Tisovská) 5. místo 
s počtem 892 bodů na Bowlingu pořádaným RCSPV v Kopřivnici. 
 

Beseda s Leošem Hustákem, 
účastníkem výstupu na vrchol  
Nanga Parbat 8126m,  
9. nejvyšší horu světa.  
V neděli 18. 11. 2018 ve 14:30 hod. 
v sále OÚ v Pustějově. 
 

Pozvání odboru SPV na prosincové soutěže roku 2018 
 

    8.12.    9:00 - 16:00 hod. Mikulášský badmintonový turnaj pro děti  
   9.12.    9:00 - 16:00 hod. Mikulášský badmintonový turnaj losovaná čtyřhra 
   27.12.  14:00 - 20:00 hod. Vánoční turnaj mužů (Floorball, sálová kopaná, házená) 
   28.12. 16:00 - 20:00 hod. Vánoční turnaj žen (badminton, volejbal) 

-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 
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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. 

i  

RUBRIKA POZVÁNKY 
 

Kulturní výbor  při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na tradiční 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

v neděli 2. prosince od 15:30 hodin  

na křižovatce u autobusové zastávky 

První adventní neděli nám nejen koledy zahraje a zazpívá 
EVY BAND 

- balónky pro děti s přáním Ježíškovi 

- rozsvítíme první svíci na adventním věnci 
- zvonkohra 

- prodej vánočních ozdob a vazeb 
- sladké rohlíčky pro mlsné jazýčky  

- horký čaj, svařáček, občerstvení 
            Těšíme se na setkání s Vámi! 

Děti, přineste si sebou min. dvě prázdné PET láhve1,5l s víčkem,    

pokusíme se společně vyrobit…….. a to už bude překvapení  

 

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín zve zájemce o studium, rodiče i      
širokou veřejnost na Dny otevřených dveří v pátek 30. listopadu od 11.00 do 17.00 
hodin a v sobotu 1. prosince od 8.00 do 12.00 hodin. Rádi vás uvítáme v obou našich 
budovách, tedy v budově školy v Novém Jičíně – Žilině a v budově na Šenovské ulici za 
firmou Varroc. Více informací na www.tznj.cz  

 
   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 15.11.2018. 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. 

Listopad 

 

Prosinec 

Miloš Horák 

Žofie Poppová 

Milan Walek 

http://www.tznj.cz/
mailto:knihovna@pustejov.cz
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COMFORT REALITY 
Vřesinská 75/22, Ostrava – Poruba, 708 00 

                Kompletní služby 
• profesionální inzerce na  více jak 30-ti inzertních portálech 

• posouzení a odstranění právních vad, které brání prodeji  

   (věcná břemena, zástavy, exekuce, dědictví) 

• nabídka nemovitosti zájemcům z naší firemní databáze      

• profesionální prodej vaší nemovitosti, cílené vyhledávání  klienta 

• vyhledávání nemovitosti dle požadavku klienta  

 

       Finanční služby 

• zajištění financování nemovitostí u všech bankovních domů v ČR 

• bezplatná advokátní úschova peněz 

• výkup nemovitosti do 24 hod. 

• oddlužení klienta, vyplacení úvěrů, exekucí 

            Zajištění právních služeb 

• kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí 

• výmaz zástav a jiných věcných břemen  

• smlouvy o zřízení věcného břemene 

• řešení exekucí, zástav a jiných omezení 

 
Zdeněk Rolák  

makléř s 10-ti letou praxí v realitách 

Tel: 725 522 724        

E-mail: rolak@comfort-reality.cz   

Věřím, že se i Vy stanete naším spokojeným klientem  

Obchod Petry Názalanikové na křižovatce oznamuje, že letos 

zajistí prodej vánočních kaprů. SUPER CENA 85,- Kč/kg (cena 

je stejná jako  na sádkách). Objednat si můžete ihned! 

mailto:valaskova@comfort-reality.cz
mailto:valaskova@comfort-reality.cz
mailto:valaskova@comfort-reality.cz
mailto:valaskova@comfort-reality.cz

