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nanci OÚ cní úřad přeje všem  

 

 

 

 

 

 
 

Nejkrásnější vánoce plné pohody, lásky, splněných přání a setkání se svými    
nejbližšími a do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho osobních i 
pracovních úspěchů Vám přejí  

 
Ing. Tomáš Maiwaelder 
starosta 

Ludmila Tisovská 
místostarostka 

zastupitelé obce  
a zaměstnanci OÚ 

 

 
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 1/2018)  

Dne 13. prosince 2018 se konalo 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočet na rok 2019 jako schodkový, příjmy 16.085,- tis. Kč, výdaje 19.198,- tis. Kč, 
financování –splátky dlouhodobých půjček 913,- tis. Kč, změna stavu krátkodobých prostředků 
na běžném účtu 4.026,- tis. Kč. 
 

- Rozpočet  na rok 2019 Základní a mateřské školy Pustějov, p.o. a střednědobý výhled rozpočtu 
na léta 2020 – 2021. 

 

- Rozpočtové opatření č. 5/2018. 
 

- Cena za stočné ve výši 28,- Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2019. 
 

- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území 
MS kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 
8. 6. 2019. 

 
- Darovací smlouva mezi obcí Pustějov (dárce) a Moravskoslezským krajem (obdarovaný), jejímž 

předmětem je darování pozemků p.č. 2146, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1359 
m2 a p.č. 2300 ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2, obě v k.ú. Pustějov. 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV      6/2018            
 
     4/2018 
 
 
 
V              4 / 2017  
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- Volba členů jednotlivých výborů: 
Finanční výbor:   Ing. Jitka Priviczerová, Pavel Pisch 
Kontrolní výbor:  Mgr. Vít Šustek, Karel Bednařík 
Kulturní výbor:  Alena Ovesná, Magdalena Zindlerová, Květuše Kniezková, Žaneta Horáková 
Výbor pro sport a spolkový život:  Gabriela Šelongová, Ing. Jiří Pisch, Mgr. Roman Stix  
 

 

   Bere na vědomí: 
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, Základní školy a mateřské školy 

Pustějov, příspěvkové organizace. 
- Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustějov ze strany KÚ MSK. 
- Informaci o ceně vody pro rok 2019 – 22,40 Kč/m3 bez DPH. 

 

Vydává: 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

 

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). 
 

 Blíží se zima a s ní i obvyklá údržba silnic. Žádáme občany, kteří  parkují na cestě nebo na 
chodníku u svých domů, aby svá auta parkovali na svém pozemku a nechali tak volný 
průjezd údžbové technice. V opačném případě nezaručíme v období sněhových srážek a 
náledí kvalitní obousměrnou údržbu a posyp. Naším cílem je zabránit vzniku nejen 
nebezpečných a nepřehledných úseků na komunikaci, ale také stíženému průjezdu 
integrovaných záchranných složek. Apelujeme tímto na Váš zodpovědný přístup a věříme, 
že plynulý průjezd naší obcí se stane samozřejmostí. 
 

 Vážení spoluobčané, i když se blíží konec roku a nálada posledního letošního čísla 
Informátoru by měla být vlídná a optimistická, přece jen jsme nuceni upozornit na velkou 
bolest naší obce a tím jsou nádoby na tříděný odpad. Několikrát ročně upozorňujeme a 
informujeme občany, jak nakládat s odpady. Naš apel nepadá na úrodnou půdu a stále se 
potýkame s problémem přetížených kontejnerů, zejména stavební sutí (viz. foto). 
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Chápeme, že náklady spojené s přistavením kontejneru pro osobní potřebu jsou nemalé, ale 
pokud provádíte ve svých domovech stavební práce, není jiná možnost. Připomínáme, že 
existují i skládky a sběrné dvory.  
Opravdu nelze vyvážet stavební suť do nádob na tříděný odpad!  
Firma OZO Ostrava s.r.o. zcela oprávněně odmítá takto zaplněné kontejnery vyvážet a obci 
hrozí sankce za možné znehodnocení nádob a nedodržení stanovených podmínek. 
Pracovníci OÚ jsou nuceni kontejnery vybírat a čistit, což je nedůstojné a zbytečné. Neradi 
bychom přistoupili k radikálnějšímu řešení této situace a žádáme Vás o zodpovědný a 
rozumný přístup při nakládání s odpady. 
 

 Provozní doba OÚ v době vánočních svátků: 
 

Ve dnech od 20. – 21. prosince bude provoz OÚ omezen. 
Ve dnech od 27. 12. 2018 – 1.1. 2019 budou OÚ i knihovna uzavřeny. 
 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Letošní první adventní neděle připadla na 2. prosince a s ní i tradiční Rozsvěcení vánočního 
stromečku. I když chladné povětří profukovalo teplými bundami a kabáty, přece jen jsme se opět 

v hojném počtu sešli na 
svahu na křižovatce, 
v příjemné atmosféře 
nadcházejícího svátečního 
času, v kruhu přátel a 
sousedů. Velkou měrou 
přispělo hudební duo EVY 
BAND a také koledy 
doprovázené zvonkohrou, 
které mnohým z nás vehnaly 
slzy do očí. Pro děti byly 

připraveny balónky s přáním Ježíškovi. Také anděla s PET lahví si děti mohly společně vyrobit. U 
horkého svařáčku a obecní jabkovice se dobře povídalo a až déšť nás zahnal do vyhřátých domovů 
k zapálení první svíce na adventním věnci. Byl to zas jeden z krásných podvečerů, kdy si 
uvědomujeme, jak důležitá jsou společná setkání, vzájemná blízkost a porozumění. 

 

Co pro Vás připravujeme v příštím roce: 

19. 1. 2019  Obecní ples 
13. 4. 2019  Dámská jízda 
23. 8. 2019  Rocková noc s kapelami Traktor a Demos 
11/2019  Slavnostní obřady 
1. 12. 2019  Rozsvěcení vánočního stromu 

-Magdalena Zindlerová za KV-

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Beseda se spisovatelem 

V předvánočním čase nás ve škole navštívil pan spisovatel Jiří Šandera. Bydlí v malé vesničce 
Milonice, v okrese Blansko. Se svými učitelkami si besedu přišli poslechnout také žáci ZŠ a MŠ 
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Kujavy. Pan Šandera přivezl své knížky, které si děti mohly prohlédnout. Starším žákům představil 
svou vesničku ve verších, které sám napsal. Pak 
předčítal ukázky z vybraných knih. U žáků 3. – 5. 
ročníku to byla kniha „Naše třídní je 
mimozemšťanka“. V 1. a 2. třídě předčítal z knihy 
„Kouzelná zahrada“. Ukázky měly velký úspěch a 
někteří žáci si knihy s věnováním a podpisem 
zakoupili.  Dobrovolníci z řad dětí četli říkanky o 
zvířatech z leporela „Rýmování se zvířátky“. Došlo 
také na otázky, kterými se žáci dozvěděli zajímavosti 
ze života pana spisovatele. Celý den jsme si užili a 
beseda se nám moc líbila.  

Něco málo ze života pana Jiřího Šandery: 

Jiří Šandera už od malička miloval pohádky a 
později dobrodružné příběhy. Psát původně začal 
pro svého syna. Nebyl totiž spokojený se 
současnými pohádkami. Při zahradničení k němu 
přišla múza a on napsal své první příběhy o 
rostlinách. Když sklidil úspěch nejen u syna, 
zúčastnil se se svými povídkami a pohádkami 
literární soutěže. Přívětivé přijetí ho motivovalo dál 
se věnovat literatuře. První kniha mu vyšla v roce 
2003. Dnes je autorem bezmála desítky 
pohádkových a dalších příběhů pro děti. Za 
všechny jmenujme například „Naše třídní je 
mimozemšťan!“, „Bambalanda a Štruntalanda“ a „Jdeme do ZOO“.          

 

Beseda s Markem Novotným 

Do školy nám přišel vyprávět o svých 
horolezeckých zážitcích ze zdolávání světových 
osmitisícovek náš spoluobčan Marek Novotný. 
Dětem přinesl ukázat horolezecké vybavení – 
cepíny, mačky, horolezecké boty. Děti se zájmem 
sledovaly fotografie a videa, která doprovodil svým 
povídáním o horách, kamarádech a svých 
nezapomenutelných zážitcích. Na závěr odpověděl 
na několik zvídavých otázek. 

 

-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

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 ŠJ- 
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Toulavá kytara v MŠ 

Na konci listopadu, nás přijel navštívit, umělec a hudebník pan Zábranský. Představil nám, svůj 
inovativní, hudební projekt ,,Toulavá kytara,, . Jedna se o hudební program pro děti z mateřských 
škol, kde základem je zvuk 12-ti strunné akustické kytary. Hlavní náplní tohoto programu byl zpěv, 
rytmika a aktivní zapojení dětí. Produkce lidových a dětských písní na dvanáctistrunnou akustickou 
kytaru byla pro většinu dětí novým zážitkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ- 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   V neděli 9. 12. 2018 se naše družstvo přípravky zúčastnilo svého prvního letošního turnaje, který se 
tentokrát konal ve Svinově. Za účasti šesti družstev se naše družstvo umístilo na skvělém 1.místě. 
Holkám gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v dalších házenkářských krůčcích! 

   Celkové pořadí: 1.Pustějov, 2.Svinov „B“, 3.Svinov „C“, 4.Svinov „A“, 5.Vítkovice, 6.Vracov 

 

Zároveň bychom rádi poděkovali všem za podporu v roce 2018 a do nového roku 2019 vám 
popřáli hlavně pevné zdraví a spoustu sportovních a životních úspěchů! 

-Jiří Pisch za NH- 
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RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

 Mikulášské turnaje v badmintonu 

Odbor SPV ve spolupráci s RAM Studénka připravil na sobotu 8.prosince ve sportovní hale 

v Pustějově již 2.ročník Mikulášského turnaje v badmintonu pro děti a rodiče. Nejprve probíhala 

švýcarským systémem dvouhra mladších a starších žáků v počtu 17 dětí, odpoledne pak čtyřhra 

rodičů s dětmi v počtu 16 párů. Krásná hra, skvělé výkony a ohromné zlepšení dětí, které pravidelně 

trénují v hale. Pohodu a předvánoční náladu posílil i Mikuláš, který dětem přinesl nadílku.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky turnaje: 
Skupina A:    Rodiče a děti:     

1. A. Vodný   1. L. a D. Mrózkovi     
2. D. Mrózek   2. A. a S. Vodní 
3. D. Langer   3. M. a B. Tomáškovi 
4. M. Brňák   4. L. Iwoniak a R. Bajtek 
5. J. Horák   5. K. a T. Grosmannovi 
6. L. Iwoniak   6. A. Němec a L. Ruski  
7. O. Šelong   7. M. a M. Paulasovi  

Skupina B:    8. J. a P. Horákovi 
1. K. Grosmann   9. O. a G. Šelongovi 
2. A. Němec   10. V. a T. Silberovi 
3. P. Silber   11. D. a L. Vlkovi 
4. I. Pekař    12. M. a K. Brňákovi 
5. M.Böhm   13. D. a M. Langerovi 
6. M.Paulas   14. P. a L. Silberovi 
7. D.Vlk    15. I. a M. Pekařovi 
8. F. Silber   16. M. Böhm a V. Šimeček 

Dívky:  
skupina A: 1. M. Tomášková                     skupina B: 1. V. Silberová 

 
Badminton losovaný: 
V neděli 9.prosince pak odbor SPV připravil turnaj v badmintonu čtyřhru losovanou každé kolo muži i 
ženy. Tento systém se hrál u nás poprvé a zúčastnilo se ho celkem 34 jednotlivců. I když los nebyl ke 
všem spravedlivý, všichni pravidla respektovali a na závěr projevili spokojenost a pochvalu.  
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Výsledky: muži: 1. R. Jurgoš, 2. S. Vodný, 3. L. Brož, ženy: 1. S. Jurgošová, 2. E. Holišová, 3. M. 
Lubojacká 
 

TJ Pustějov Vám všem přeje pohodový a klidný adventní čas, radostné  
a spokojené vánoční svátky a těšíme se na setkání s Vámi u vánočních turnajů. 
 

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) 
 
Upozornění: Cvičení s Jarkou Böhmovou začne v novém roce 5. února! 
 

Připravujeme a srdečně Vás zveme na sportovní ples Tělovýchovné jednoty  
2. února 2019 v sále OÚ. 

-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 

 

Tříkrálová sbírka 2019 

 

sPomalu se blíží další ročník Tříkrálové sbírky. Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna 

setkáváme s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu koledy přinášejí požehnání do 
našich rodin. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky můžeme podpořit ty, kteří potřebují pomoc. 

Tříkrálová sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy pro celé území České republiky. 
Pomáhají nám ji realizovat dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Díky nim ji můžeme začátkem roku 
2019 organizovat již po devatenácté. 

V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky do 
půjčovny za 50.000,- Kč, část výtěžku ve výši 19.500,- Kč směřovala dětem na podporu jejich 
volnočasových aktivit a zbylou částku, tedy 417.525,- Kč použijeme na vybudování skladu 
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Celkové náklady na výstavbu skladu jsou stanoveny na 1. 
300 000,- Kč a stavba již byla započata. Dosud jsme proinvestovali 250.000,- Kč. 

Výtěžek dalšího ročníku Tříkrálové sbírky máme v úmyslu použít na doplnění sortimentu 
zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme znovu podpořit i 
volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme, část výtěžku ještě použijeme na dokončení 
stavby skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Záměrem Charity Studénka je stavba nové 
budovy, která by bezprostředně sousedila s Domovem sv. Anny. Zde by vznikla nová místa domova 
pro seniory, denní stacionář a odlehčovací služba. Část výtěžku z tříkrálové sbírky tedy použijeme k 
úhradě studie proveditelnosti této stavby. 

Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory, díky níž můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme.  

       -Mgr. Martina Pituchová, člen týmu realizátorů sbírky- 
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RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov pořádá 28. 12. 2018 v 15:00 hod v sokolovně 10. ročník 

Sportovních her pro velké i malé sportovce. 
 

Dne 30. 12. 2018 se uskuteční 8. ročník Silvestrovského pochodu do Bartošovic s občerstvením 

v Bistru u Dědíků. Sraz v 9:00 hod u školy. 

Srdečně zveme spoluobčany, kteří si také rádi zasportují a nechtějí lenošit doma u televize. 

Procházka Poodřím v mrazivém počasí je docela fajn. 

 

 

 

   Radostné a klidné vánoční svátky, 

  

  v novém roce štěstí, spokojenost a zdraví 

 

   všem                         spoluobčanům 

 

 

 

 

přeje 

Tělocvičná jednota 

               SOKOL PUSTĚJOV 

PF 2019                                    
 

-Jan Horák, starosta jednoty- 
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RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 1. 2019  Memoriál P. Heinricha, od 8:00 – turnaj starších přípravek, od 15:45 - muži 

16. 2. 2019  Fotbalový ples 

19. 4. 2019  Velikonoční jarmark 

5. – 6. 7. 2019 Turnaje o kalich a kalíšek Mistra Jana Husa 

20. 12. 2019 Vánoční Jarmark 

 

RUBRIKA FARNÍ RADY 

Milé farnice a farníci,  

po delší odmlce, kdy náš sloupek chyběl v několika vydáních Informátoru, si dovolíme přinést opět 
něco k zamyšlení, pozvání i poděkování. Poslední vydání Informátoru vychází zhruba v polovině 
adventu, připomeňme si tedy formou citace loňského kázání našeho faráře - otce Martina Sudory 
ze 2. neděle adventní  téma „poušť“ (Iz 40,1-11 Ž 85 2 Pt 3,8-14 Mk 1,1-8) a procvičme se trochu ve 
čtení knihy knih – Bible, tvořící součást evropské kultury a vzdělanosti: 

„Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou 
neděli adventní (ve všech třech cyklech). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve svůj lid, 
který pouští putoval 40 let; (ale zve i každého jednotlivého věřícího. Ale proč právě na poušť? Že by 
ten, který, jak říká Bible: „vysadil zahradu a dal vyrůst ze země rozmanitým stromům, krásným na 
pohled, jejichž ovoce je dobré k jídlu“ (srov. Gen 2,9), měl takový morbidní vkus a divnou zálibu v 
nehostinných místech? Sotva. Spíše vybírá toto místo proto, aby vyšel v ústrety člověku, který odmítl 
obývat rajskou zahradu; který podle Jeremiášových slov: „opustil, zdroj živých vod, aby si vytesal 
rozpukané cisterny“ (srov. Jer 2,13) a tímto svým rozhodnutím se jakoby „přestěhoval“ na poušť. Hlas 
volajícího na poušti: "Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky," provází lidstvo skoro 28 století, 
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tedy Boží slovo vdechnuté do pera proroka Izaiáše se stává později skutečností u muže jménem Jan 
Křtitel. Evangelista Marek si Izaiášovo proroctví půjčuje, aby naznačil, že Starý zákon je v tom Novém 
naplněn. Vše, co je napsáno, svědčí, že v Ježíši Kristu mezi nás jedinečným způsobem přichází sám 
Bůh.  Úkolem Jana Křtitele bylo, aby svůj národ připravil na jeho příchod. Pouští se tu myslí skalnatý 
kraj poblíž Mrtvého moře, ve kterém na jihu končí řeka Jordán. Břehy a vody Jordánu byly dějištěm 
Janova kázání a křtění.  

Na historicko-geografických poznatcích nám však nejde jen o biblický výklad, jde o život: o urovnání 
všeho, co je v nás hrbolatého a křivého. Co se má vyrovnat a co spravit ... Chci-li nalézt jádro 
problému svého života, musím se zastavit. Podívat se do sebe, vedle sebe a nad sebe. Pak 
pochopím, že hlas volajícího na poušti mi není cizí. Je to hlas mého svědomí i touhy po Bohu. Další 
poselství biblických textů 2. neděle adventní by se dalo shrnout do slova: Přijde. Tedy On, Ježíš. 
Křesťanství směrem do budoucnosti neohlašuje něco, ale především někoho. A ten, který přijde, nás 
miluje - už teď. A tak jeho příchod může začínat také už teď. Je tedy třeba s Izaiášem připravit cestu. 
Tehdy proto, aby mohl Bůh přijít a vyvést národ z Babylonu do jeho vlastní, Bohem darované země. 
Dnes - především proto, aby mohl Pán přijít a křtít Duchem. To, co bylo v dějinách uskutečněno 
jednou provždy - totiž příchod Spasitele a osvobození, které přináší - se neopakuje, ale musí se nově 
a nově v každé generaci stávat pro reálné lidi přítomným, uskutečnitelným. Mně je dán také čas k 
pokání, který však není neomezený. Evangelium znamená také osvobození ze strachu z 
budoucnosti, ze strachu často ochromujícího. Protože jasně a jednoznačně ukazuje budoucnost jako 
Boží, ukazuje nakonec na nové nebe a novou zemi...“ Více zde: 
https://homilie.webnode.cz/products/a2-adventni-nedele2/  

Farní rada tímto děkuje všem lidem dobré vůle, účastnícím se v roce 2018 úklidu, údržby a výzdoby 
kostela, modliteb přede mší a po mši, přípravy a realizace liturgie, za zpěv i varhaníkovi. Děkujeme 
také velmi obecními úřadu za letošní dar na opravy kostela a pracovníkům „rychlé roty“ za údržbu a 
úpravy prostor kolem kostela, včetně zahrady. Zpevněná část cesty přes farní zahradu je velmi 
využívána pro přístup ke kostelu osobami se sníženou pohyblivostí, ulehčuje přístup techniky pro 
opravy i dovoz materiálu. 

Dále zveme všechny obyvatele obce i jejich hosty na „půlnoční“ mši sv., která letos bude u 
nás v Pustějově v kostele navečer 24.12.2018 od 21.00 hod.  

Zveme také na mši sv. 25.12.2018 v 9.30 ráno (připomínáme, že tento svátek je, na rozdíl od 
Štědrého dne, tím hlavním svátkem vánočním). Další mše sv. běží dle běžného rozpisu ohlášek 
viz https://rkf-pustejov.webnode.cz/ nebo ve vývěsce na dveřích kostela. 

V závěru tohoto roku jsme nově začali křesťanské a otevřené setkávání -  společenství pro rodiny 
s dětmi i jednotlivce, s možností společné diskuse, krátké modlitby a čtení Písma, zpívání s kytarou 
a her, při kávě a čaji. Poslední setkání bude letos dle zájmu v pátek 28.12.2018 od 16 - 19 hod, 
v domku „U Miladky“, vedle OÚ. Toto společenství se pokusíme v roce 2019 dělat pravidelně, každý 
2. pátek v měsíci, od 17 – 19 hod. buď „U Miladky“ nebo venku na předem domluveném místě. 
K setkání zveme zvláště lidi mladého až středního věku. Zájem přijít můžete potvrdit telefonicky (tel. 
736 607 253) nebo osobně (P. Dobeš, V. Šustek).      

-farní rada- 

   

 Smuteční oznámení 
     Rozloučili jsme se s paní Ludmilou Kloudovou. 

https://homilie.webnode.cz/products/a2-adventni-nedele2/
https://rkf-pustejov.webnode.cz/
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RUBRIKA RŮZNÉ 
 

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pokračuje návazným projektem - MAP II.  

Město Bílovec získalo dotaci na projekt MAP II ORP Bílovec, který navazuje na projekt MAP I, 
ukončený v závěru roku 2017. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit 
v území, které vedou ke zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem, vzájemné informování a spolupráce vzdělávacích institucí v území.  Bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 9 225 940 Kč. Do společného projektu bude zapojeno 
celkem 18 škol v ORP. Od března 2018 až do konce roku 2021 budou realizační tým a pracovní 
skupiny včele s řídícím výborem plánovat a realizovat aktivity pro děti a žáky, pedagogy, zřizovatele 
škol, rodiče a veřejnost. Počet pracovních skupin je šest a jsou zaměřeny na práci v oblastech 
matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti, rovných příležitostí, předškolního vzdělávání a 
malotřídních škol a polytechnického vzdělávání a envirometální výchovy. 

V září se uskutečnilo jednání realizačního týmu s vedením škol a v říjnu bylo projednáno obsazení 
pracovních skupin učiteli škol, odborníky na vzdělávání a rodiči. Dne 19. 11. 2018 zasedal Řídící 
výbor projektu a schválil zásadní dokumenty, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci.   

Mezi plánované aktivity patří projektové 
dny ve Velkém světě techniky, besedy se 
spisovateli, organizace výtvarného 
plenéru, besedy pro rodiče a mnohé další. 
V měsíci dubnu se uskutečnil seminář 
lektorky Lenky Bínové pro učitelky 
mateřských škol s názvem „Agresivita dětí 
předškolního a mladšího školního věku“. 
Pro rodiče s dětmi se uskutečnil také 
workshop „Jarní bubnování“. Možnosti 
vyzkoušet si drumbeny využilo pět 

mateřských škol. V měsíci říjnu proběhla první z cyklu besed pro žáky prvního stupně základních škol 
se spisovatelkou Lucií Seifertovou. Děti si vyzkoušely vyrobit prostorový obrázek ke 100. výročí 
vzniku Československa a seznámily se s osobnostmi našich dějin.  

Dne 22. 11. 2018 proběhla pod názvem Od písmene ke knížce beseda pro žáky škol a jejich učitele. 
Děti zažily výpravu za poznáním, jak kdysi vznikaly první záznamy, čím a na co lidé psali, seznámily 
se s úžasným vynálezem knihtiskem. Paní PhDr. Lenka Juráčková, muzejní pedagožka, ukázala 
dětem knihy, které jsou staré více než 100 let. A aby nezůstalo jen při teorii, děti si vyzkoušely, jak se 
psalo husím brkem a vyrobily si ex libris. 

Slovo ex libris pochází z latiny a znamená "z knih". Původně bylo nazýváno i knižní značka. Jedná 
se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či 
monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se 
vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich majitele.  

Veškeré aktivity projektu MAP II budou pro zúčastněné zdarma a informace o nich najdete 
především na webových stránkách projektu MAP II www.mapbilovec.cz a na facebooku. 

-Ing. Radomíra Michálková, koordinátor projektu- 

http://www.mapbilovec.cz/
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NABÍDKA PRODEJE 

Na základě usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 22. 1. 2018, právní moc 17. 2. 2018, 
byla nařízena likvidace pozůstalosti po zůstaviteli Stanislavu Böhmovi, posledně bytem Pustějov 252. 
Likvidačním správcem pozůstalosti byla jmenována JUDr. Dagmar Jahnová, advokát, zaps. 
v seznamu advokátů ČAK, ev. č. 5011, se sídlem Nový Jičín, Gen.Hlaďo 4, 741 01.  
(tel. č. 556 711 096) 

V rámci své činnnosti nabízí likvidátor pozůstalosti k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/2 na bytové jednotce č. 252/6, v budově čp. 252 v obci Pustějov, stojící na pozemku p.č. 355 
se spoluvlastnickým podílem na spol. částech domu a pozemku. 

Dle znaleckého posudku činní hodnota spoluvlastnického podílu na bytě 225.000,- Kč. 

Zájemci mohou zasílat své nabídky do 10. 1. 2019 na výše uvedenou adresu likvidátora 
pozůstalosti, popř. mailem na adresu: advokatjahnova@seznam.cz 

Nabídka musí obsahovat – jméno, příjmení a bydliště zájemce, nabízenou cenu a prohlášení 
zájemce, že je schopen nabízenou cenu uhradit. 

O způsobu prodeje bude rozhodovat soud svým usnesením po vyhodnocení přijatých nabídek. 

 

INZERCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   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 18.12.2018. 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. 
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