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2 sloupec: Superpohár starších žaček v Pustějově.                                                                                                                                                             
                 (družstvo Severní Moravy)  

1 sloupec: Mezizemské utkání Čechy- Morava ve Studénce:   Superpohár dorostenek (druž. Severní Moravy) ve St.Vsi 
muži Morava, ženy Morava, legendy Morava           - Více v RUBRICE NÁRODNÍ HÁZENÉ-

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 3/2019)  

Dne  15. března 2019 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 
- Rozpočtové opatření č. 3/2019  

Informátor 
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- Zprávu o provedení inventarizace majetku Obce Pustějov a Základní a mateřské školy Pustějov. 

- Vyřazení majetku Obce Pustějov a Základní a mateřské školy Pustějov. 

- Demolici domu č.p. 219 v k.ú. Pustějov v majetku obce a zadání výběru zhotovitele. 

- Zadání výběrového řízení na opravu cesty na „potůčkách“. 

- Finanční dar p. Jiřímu Jařinovi, Pustějov 167, za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 

- Finanční dar Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu Poodří v roce 2019. 

- Návrh územního plánu zpracovaného Atelierem Archplan Ostrava pro společné jednání. 

- Finanční dar p. Filipu Tomáškovi, Pustějov 25, na propagaci obce Pustějov na cestě „Na babetě do 
Gruzie“. 

 

Bere na vědomí 

- Informaci o rekonstrukci chodníků na dolním konci obce. 

- Informaci o investičních akcích obce v roce 2019 a připravovaných projektech. 
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov ze strany KÚ MSK s výsledkem – bez 
závad. 
- Informaci o projektu MAP ORP Bílovec – oblast školství. 
- Informaci o podání žádosti na SFŽP na vyvázání zástavy obce na úvěr u SFŽP na výstavbu 
kanalizace a ČOV. 
- Informaci o zpracování a odeslání monitorovacích zpráv k dřívějším realizovaným akcím z dotací. 
- Informaci o obdržení Rozhodnutí o závěrečném vyhodnocení akce z MMR na akci „Dětské hřiště 
Pustějov“ a definitivní přiznání dotace. 
- Informaci o akci „Ukliďme Česko“. 
- Informaci o kotlíkových dotacích a bezúročných půjčkách na realizaci výměny kotlů. 
- Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018. 
- Závěrečný účet svazku DSO Regionu Poodří za rok 2018, včetně Zprávy Krajského úřadu MSK o 
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018.  

 

Oznámení o době a místě konání voleb  do Evropského parlamentu  

Starosta obce Pustějov dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky 
č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 

oznamuje, 

1. Volby do Evropského parlamentu  se uskuteční  

 dne 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin 

        dne 25. května 2019 od  8.00 do 14.00 hodin  

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební místnost sál Obecního 
úřadu Pustějov, v budově č. 54. 
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky. Občan jiného členského státu EU tak učiní například 
průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.  

4. Voliči, který neprokáže svou totožnost nebo který se neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději do 21. května 2019. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen řídit 
se pokyny předsedy okrskové volební komise. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.  

Telefonické spojení  do volební místnosti v okrsku č. 1 Pustějov   tel.: 734 620 164 

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Ve dnech od 10. – 20. června  bude provoz obecního úřadu omezen z důvodu čerpání řádné 
dovolené – sekretariát a pokladna. 
 

 Občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad 400,-/os./rok, žádáme, aby jej 
uhradili co nejdříve v hotovosti na OÚ, nebo na účet obce, č.ú. 1760201379/0800, variabilní 
symbol je číslo domu. 
 

 V těchto dnech jste obdrželi fakturu za stočné na rok 2019. Uvedenou částku můžete uhradit  
na účet obce, č.ú. 1760201379/0800, v.s. je uveden na faktuře, nebo v hotovosti na OÚ. 
Faktura je splatná do 31. října. 

Ukliďme Česko 

   V sobotu 6. dubna se občané Pustějova vydali uklidit místa v okolí naší obce v rámci 
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ani nepřízeň počasí nás neodradila, 33 dospělých a 11 dětí se 
rozdělilo do několika skupin a vyčistili okolí hasičské chaty a splavu, okolí Pustějovského potoka 
směrem k myslivecké chatě, nános v řece Odře, který zabraňoval plynulému průtoku, okolí jezera 
Kaménky a svahy podél železniční tratě.  
   Akce pokračovala ve středu 17. dubna, kdy se žáci Základní školy vydali uklidit břehy okolo řeky 
Odry a Husího potoka. Děti se s nadšením pustily do práce a na vlastní kůži zakusily, kolik sil a času 
je třeba k úklidu nepořádku, který sami vytváříme, byť jen lehkovážným upuštěním plastové lahve 
nebo sáčku od svačiny v přírodě. 
   Společně jsme sesbírali 4 tuny netříděného odpadu a sutě, téměř 2 tuny tříděného odpadu a 
10 kusů pneumatik. 
   Děkujeme všem, kteří se této úklidové akce zúčastnili, také všem spolkům v obci a  jmenovitě panu 
Pavlu Divínovi z Hladkých Životic a panu Evženu Koždoňovi za pomoc a zapůjčení traktoru. 
   Doufáme, že tako akce bude mít motivační a výchovný dopad nejen na děti, ale hlavně na nás 
dospělé a pokusíme se naše životní prostředí udržovat v čistotě a pořádku. 
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Pooderské koštování – obecní kolo 
 

   V pátek 10. května se v domečku U Miladky koštovalo, která pálenka je v dědině ta nejlepší .    
Koštování se zúčastnilo celkem 8 pěstitelů a pětičlenná komise rozhodla takto: 
 

V kategorii nejlepší slivovice: 1. Tomáš Burek,   2. Oldřich Usvald,   3. Jaroslav Martínek 
V kategorii nejlepší jablkovice: 1. Tomáš Burek,  2. Jaroslav Bednařík,  3. Karel Bednařík  
V kategorii nejlepší hruškovice: 1. Jaroslav Hejzák,  2. Oldřich Usvald,  3. Karel Bednařík  
    
Výhercům blahopřejeme, děkujeme všem zúčastněným a přejeme bohatou úrodu a dobrý kvas! 
Výherci se zúčastní finálového kola v Bartošovicích v sobotu 18. května. Držme jim palce! 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA  

 Sportovní pár roku 2019 - Tenis  
 

  Výbor sportu a spolkového života srdečně zve všechny sportovce na tenisový turnaj smíšených 
dvojic v rámci soutěže Sportovní pár roku 2019.  Turnaj se bude konat v následujících týdnech (podle 
počasí) na tenisovém kurtu u sportovní haly nebo na školním hřišti. 
  Přihlásit se mohou i páry, které se nechtějí účastnit soutěže Sportovní pár roku 2019.  Přihlášky 
prosím zasílejte na e-mail daniel.lazaridis@seznam.cz. Po obdržení přihlášek budete seznámeni 
s herním systémem. Děkujeme a těšíme se na hojnou účast. 
          

           -Za Výbor sportu a spolkového života Ing. Daniel Lazaridis- 
 

RUBRIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PUSTĚJOV  

 

Ukliďme Česko 

V letošním roce se Pustějov zapojil do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Velká brigáda se 
konala 6. dubna 2019. Žáci základní školy šli uklízet okolí Pustějova 17. dubna. S nadšením a 
elánem jsme ve 14:30 hodin vyrazili od školy na fotbalové hřiště. Tam děti dostaly rukavice, plastové 
pytle, informace od paní Tisovské a úklid mohl začít. Šli jsme směrem k Husímu potoku. Rozdělili 

jsme se na dvě skupinky a začali sbírat odpadky, které vyhodili lidé a také plast, který do Husího 
potoka přinesla voda. Za dvě hodiny žáci nasbírali 20 pytlů odpadu. Po návratu na fotbalové hřiště 
nás čekaly opečené párky a klobásky a domácí chléb. Pracovní odpoledne jsme zakončili zábavou na 
hřišti. V pondělí 23. dubna přišla paní místostarostka L. Tisovská osobně žákům do školy poděkovat 

mailto:daniel.lazaridis@seznam.cz


Informátor obce Pustějov č. 2/ květen ’19 

5 

za práci. Všichni dostali diplomy a pro ty nejlepší byly připraveny odměny. Oceněny byly děti, které se 
zúčastnily velké i školní brigády – Veronika Silberová, Filip Silber, Aleš Popp, Ivan Pekař, 
František Pekař a Zuzana Koždoňová. Ti, kteří jako první nasbírali plný pytel odpadu – Patrik 
Silber a Aleš Popp a nejlepší a nejaktivnější „pracovníci“ – Ivan Pekař, Matěj Vopat a Josef Horák. 
Zvláštní ocenění dostala Hana Názalaniková, která se svou maminkou byla sbírat odpadky v okolí 
Pustějova dokonce čtyřikrát. Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme a těšíme se na příští rok. 
Věříme, že tyto děti žádné odpadky do přírody vyhazovat nebudou.   

 

Zápis do 1. ročníku 

Poslední dubnový den proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. V doprovodu rodičů a 
sourozenců se dostavilo 7 dětí, 5 chlapců a 2 dívky.  

V tělocvičně si nejdříve vyzkoušeli zápis na nečisto. Ten si pro ně připravili jejich budoucí spolužáci. 
Počítali, poznávali barvy, zasportovali si a zahráli. Odměnou byly dárky na památku a sladkosti, které 
si odnesli domů. 

Pak už je ve třídě čekala paní učitelka a pan ředitel. Začal ten pravý a důležitý zápis. Paní učitelka 
zkoušela matematické dovednosti, barvy, řeč, zavazování tkaniček, hledání rozdílů. Kromě zážitků si 
odnesli domů pamětní listy a drobné dárky, které jim budou dnešní den připomínat. Děti i rodiče 
odcházeli plni příjemných zážitků a moc se do školy těší. 

Předškoláci jednou měsíčně navštěvovali svou novou třídu a s paní učitelkou se připravovali na 
vstup do školy. Proto pro ně zápis byl příjemnou tečkou jejich přípravy. Ve škole se na ně těší všichni 
spolužáci a samozřejmě také učitelé.  

 

Recitační soutěž 

Letošního ročníku recitační soutěže se opět zúčastnili všichni žáci základní školy. Z mateřské školy 
přednášeli všichni předškoláci a mladší děti, které se nebály recitovat před svými kamarády. Do 
poroty zasedli vzácní hosté – ředitelka ZŠ Studénka, Butovická Mgr. Aranka Horváthová, paní 
učitelka Mgr. Jana Barvíková a naše knihovnice pí Magda Zindlerová. Paní učitelka M. Klementová 
všechny přivítala a popřála hodně štěstí. Zároveň poděkovala rodičům, kteří věnovali ceny pro vítěze 
a zúčastněné – pí J. Minaříková, pí G. Silberová, pí V. Silberová, pí E. Beleščáková, pí D. Flaksová, 
pí M. Pekařová, p. M. Paulas, pí P. Názalaniková. Odměny pro všechny děti věnovalo SRPŠ. 
Diplomy vytvořili žáci 5. ročníku v informatice. Porota neměla jednoduchou práci, všechny děti i žáci 
se snažili. Básničky byly delší i kratší a všem se povedly. Nejmenší děti z MŠ dostaly cenu za odvahu 
a všem moc gratulujeme. Byli to Eliška Stanková, Adam Čechovský, Denis Myslivec, Jan Šelong, 
Alexandr Urbiš a Jan Trubianský. Ostatní soutěžili v šesti kategoriích a tady jsou vítězové. 

I.kategorie – předškoláci MŠ – 1. Eliáš Medek,  2. Adam Kotásek,   3. Dominik Kopecký 

II.kategorie – 1. ročník ZŠ – 1. Lukáš David,  2. Filip Silber,   3. Alex Šenk 

III.kategorie – 2. ročník ZŠ – 1. František Pekař,   2. Mariana Paulasová,   3. Aneta Musialová 

IV.kategorie – 3. ročník ZŠ – 1. Zuzana Hegerová,  2. Daniel Slíva,  3. Eliška Kleinová 

V.kategorie – 4. ročník ZŠ – 1. Daniela Dobešová,  2. Adéla Martinásková,  3. Ivan Pekař 

VI.kategorie – 5. ročník ZŠ – 1. Matěj Vopat,  2. Josef Horák 

Překvapením na závěr bylo losování cen z kouzelného klobouku. Štěstí měli – Alexandr Urbiš, 
Adéla Martinásková a Daniel Slíva. Už se těšíme na další ročník. 

-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 
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RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Akce TJ Pustějov, odbor SPV 
 

   V sobotu 27. dubna uspořádal odbor SPV na místním fotbalovém hřišti a v jeho okolí již 20. ročník 
Medvědí stezky. I přes nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo 34 dětí, které ve dvoučlenných 
skupinkách zdolávaly trasu dlouhou 2,5 km.  Na trati je čekalo 20 stanovišť, na kterých děti 
prokazovaly své pohybové schopnosti i rozumové znalosti. Ihned po doběhnutí byli naši soutěžící, 
stejně jako loni, odměněni sladkou palačinkou. Velký úspěch rovněž sklidil skákací hrad firmy 
Aquazorbing Příbor, který dětem vyplnil čekací dobu před startem a po doběhnutí. Celé dopoledne 
bylo završeno rozdáním diplomů, medailí a drobných sladkostí všem zúčastněným sportovcům. O 
zdárný a plynulý průběh celé akce se postaralo 25 pořadatelů na trati a 7 v občerstvení. Za spolupráci 
rovněž děkujeme členům SDH, kteří opět nezklamali a s celou akcí nám  pomohli.  
   V pondělí 29. dubna se uskutečnil v areálu sokolovny „Atletický čtyřboj“, do kterého se zapojilo 
25 dětí. Závodilo se v hodu, skoku do dálky, běhu na 50 a 60m a vytrvalostním běhu. Přestože nám 
opět počasí nepřálo, probíhaly závody ve skvělé atmosféře, za vydatné podpory pořadatelů a rodičů, 
kteří přišli povzbudit své ratolesti. Na závěr si všichni pochutnali na výborné smaženici, kterou nám ze 
100 vajec připravily členky TJ.  
   3. května se 12 našich dětí zúčastnilo „Atletického čtyřboje RCSPV“ v Mošnově. Zde jsme 
vybojovali tři 1. místa, dvě 2. místa, dvě 3. místa, dvě 4. místa, jedno 5. místo, jedno 6. místo a jedno 
7. místo.    
Rovněž zde proběhla soutěž v bränballe, umístili jsme se na 3.místě. 
Jménem odboru SPV bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají s organizací našich 
akcí.  
                                                                                                                    -Za odbor SPV Šárka Hoňková- 

 
 
Výsledky krajské soutěže v atletickém čtyřboji ve Stonavě 
   Celkem 9 žáků TJ Pustějov se zúčastnilo krajské soutěže v atletice ve Stonavě 12. 5. 2019. Celé 
dopoledne bylo sychravé, deštivé počasí, které ovlivnilo průběh soutěže, výkony účastníků i samotné 
výsledky. Touto cestou chci všem žákům moc poděkovat za bojovnost, vytrvalost a vzornou 
reprezentaci naší TJ i obce Pustějov, za skvělé výsledky a postup do republikového finále, které se 
uskuteční 8. 6. 2019 v Třebíči.   

   Nejlépe se umístil Tomáš Vincek v kategorii starších žáků 
III., který obsadil již druhým rokem vynikající 1. místo.  Patricie 
Minaříková velice zlepšila svůj loňský výkon a z desáté příčky 
letos obsadila skvělé 3. místo a těsně v patách jí byla Hanka 
Názalaniková na 4. místě, obě v kategorii mladší žákyně II.  
Nejmladší zástupce TJ Anetka Musialová byla pátá, stejně  
jako  Nela Šabacká, která měla velice silnou skupinu 
v kategorií starších žákyň III. Výsledky ostatních soutěžících 
ještě nejsou k dispozici, ale budou všechny uveřejněny ve 
vývěsní skřínce před hřištěm u sokolovny. 
     Závěrem chci poděkovat rodičům, kteří děti doprovázeli na 
soutěž a zajistili dopravu, zejména panu J. Vinckovi, který se 
postaral o celou organizaci při soutěži. 
       

-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 
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RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

S počátkem jarní části sezóny se naše hráčky zúčastnily několika akcí, jako byly například 
Minikempy mladších a starších žaček, kterých se dohromady zúčastnilo cca 85 mladších a 45 
starších žaček ze severomoravské oblasti. Holky měly možnost porovnat své dovednosti s ostatními 
hráčkami z naší oblasti pod vedením zkušených trenérů. V letošním roce se akce konaly na hřištích 
Studénky a Pustějova a sloužily především k osvojení a zvýšení kvality individuálních dovedností 
jednotlivých hráček. 

  

V rámci reprezentačního utkání Čechy – Morava, které se letos konalo 5. 5. 2019 ve Studénce, se 
v moravskoslezském kraji konaly i Superpoháry mládežnických družstev. Starší žáci hráli v Oseku 
n/B., starší žačky v Pustějově, dorostenci ve Svinově a dorostenky ve Staré Vsi. Všechny turnaje se 
konaly v sobotu 4. 5.2019 za účasti šesti oblastí (Severní Morava, Jižní Morava, Východní Čechy, 
Střední Čechy, Severní Čechy, Západní Čechy). Náš oddíl měl své zastoupení ve všech svých 
kategoriích, kdy v kategorii starších žaček reprezentovaly Severní Moravu Bára Macháčková a 
Kristýna Pošvicová, v kategorii dorostenek Nikol Horáková a Pavla Šelongová, v družstvu Moravy žen 
Hana Sanytráková a v družstvu Moravy mužů Jiří Pisch a Radek Šimeček.  

V současnosti jsme zhruba v polovině jarní části sezóny 2018/2019, ve které nás těší především 
zlepšený herní projev mladších a starších žaček a zároveň výborný vstup družstva žen do druhé 
poloviny soutěže, kdy děvčata z celkových pěti utkání hned čtyřikrát zvítězily. Všem družstvům 
přejeme, aby nastolený trend udržely a pokračovaly v pohledných výkonech. 

-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. 
 

iRozloučili jsme se        paní Božena Blahetová 
               pan Radomír Demel 

               pan Miroslav Mičulka  Čest jejich památce! 

Duben 

 

Květen 

 

Věra Blahetová 

Marie Heinrichová 

Ludmila Schmiedová 

Ludmila Zindlerová 



Informátor obce Pustějov č. 2/ květen ’19 

8 

RUBRIKA RŮZNÉ 
Pomozte nám zlepšit ochranu stromů v Poodří! 

Letošním rokem odstartoval pětiletý projekt Life Osmoderma, který má za úkol přispět na území 
CHKO Poodří a v jeho okolí k ochraně starých stromů, tzv. veteránů, na které je vázána řada zvláště 
chráněných druhů. Projekt společně realizují Arnika, ČSOP Studénka a Ostravská univerzita, a to ve 
spolupráci se Správou CHKO Poodří, obcemi, zemědělci a místními spolky a obyvateli. Cílem 
projektu je jednak zlepšení zdravotního stavu těchto stromů pomocí jejich šetrných ořezů (ořezy vrb, 
odstranění jmelí z lip, zmlazení porostů atp.), ale také výsadba několika tisíců nových stromů podél 
cest, vodních toků a hrází. V rámci výsadeb se bude jednat o duby či topoly odolné vůči jmelí a podél 
vodních toků budou vysázeny vrby jako zdroj dřeva a proutí. Plánuje se také výsadba ovocných 
stromů, obzvláště pak starých krajových odrůd jabloní, švestek či hrušní. Abychom lépe poznali, jak 
místní obyvatelé vnímají problémy a potřeby Poodří a jeho ochranu v rámci chráněné krajinné 
oblasti, rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který nám 
pomůže pochopit, jaký je Váš vztah k CHKO Poodří, čeho si ceníte a co Vám naopak vadí. Váš 
názor je pro nás velmi důležitý. Vyplnění dotazníku zabere max. 10 minut. Přiložený dotazník 
můžete vyplnit buď ručně a odevzdat jej na obecním úřadu, případně elektronicky na adrese 
http://bit.do/dotaznikpoodri Bližší informace k dotazníkovému šetření rád poskytne PhDr. Přemysl 
Mácha, Ph.D., email: premysl.macha@osu.cz, Ostravská univerzita. Děkujeme! 

 

Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů 

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním 
motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro chodce 
v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla narazit do boční 
části vozidla, upadnout na komunikaci a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes 
přechod měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, 
se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla… 

V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony 
dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji 
používány i v silničním provozu. Je potřeba si však 
uvědomit, že jejich používání v dopravě může být 
nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo 
třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou 
chodci.  
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky 
silničního provozu a jako takoví jsou povinni zachovávat 

povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě připomenout, že při 
účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a 
ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. 
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato 
činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje 
se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout 
nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a 
oči na obrazovce mobilního telefonu.  
Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky silničního 
provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.  

mailto:premysl.macha@osu.cz
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Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu je 
chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů 
více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším 
přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) 
z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli 
řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.  
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do 
vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je 
stejně důležité jako vidět či být viděn. 

-por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař- 

RUBRIKA POZVÁNKY 
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   V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické podobě, pošlete svou  
e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz . 

Jednotlivé příspěvky, publikované v Informátoru, neprocházejí redakční úpravou a korekturou. Autoři článků 
jsou odpovědni za jejich obsah a jazykovou správnost.  

Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 20.5.2019. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků. 
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a 
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

