
  
 
 

     Obec Pustějov 
 
 

 

 

Zastupitelstvo obce 
 

Pozvánka 
na 

veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pustějov,  které se bude konat 
ve čtvrtek  24.  března  2011 v 18:00 hodin v sále Obecního úřadu. 

 
 

Komunální odpad 
 
Termín výběru poplatků ve výši 400,-/os/rok za svoz komunálního odpadu byl stanoven 
na pátek 18. 3. od 13:00 do 17:00 hodin a na sobotu 19. března od od 7:00 do 10:00 hodin. 
Občané mají možnost zaplatit poplatky buď v hotovosti ve výše uvedeném termínu, nebo 
na účet obecního úřadu č.ú. 1760201379/0800, var. symbol číslo domu. 
 

 
Zápis dětí do MŠ v Pustějově 
 
Zápis dětí do mateřské školy od školního roku 2011/2012 se uskuteční v úterý 29. 3. 2011 
od 13:00 do 16:00 hodin ve školce.  
K zápisu se mohou dostavit rodiče dítěte (dětí), které  k 1. 9. 2011 dovrší věku tří let. Předem si 
v MŠ vyzvedněte tiskopis Evidenční list dítěte... z důvodu písemného vyjádření pediatra 
k docházce dítěte do kolektivu a k otázce zralosti dítěte.  

Děkujeme. 
 

                                                                                      Mgr. Yveta Šimečková 

 
Statistika obyvatel k 31.12.2010  v obci Pustějov  

 
K 31.12.2010 čítala naše obec 984 obyvatel s trvalým pobytem v obci. 
V průběhu roku 2010 došlo k těmto změnám:  
 

‐  k  trvalému pobytu se přihlásilo 17 občanů, z toho 9 mužů a 8 žen 

‐  narodilo se 7 dětí ,  z toho  3 chlapci, 4 děvčata 

‐  zemřelo 10  občanů,  z toho  7 mužů  a 3 ženy 

‐  z trvalého pobytu se odhlásilo 27 občanů, z toho 9 mužů a 18 žen   

Lenka Stixová, pracovnice OÚ 



Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 
 

S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2011, která probíhala ve 
dnech od 1.1. do 14.1.2011. Charita Studénka letos organizovala sbírku ve Studénce, 
Albrechtičkách, Pustějově a Bartošovicích, dále pak v Petřvaldu, Kateřinicích, 
Mošnově, Trnávce, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bílovci, Výškovicích a Tísku. 
Do koledování se zapojilo 252 dětí a 84 dospělých. 

 
Výsledek Tříkrálové sbírky 2011: 
 
Albrechtičky     6 pokladniček    22.675 Kč 
Bartošovice    6     18.298 Kč 
Bílovec    10     49.525 Kč 
Bravantice    1       4.127 Kč 
Kateřince    2     13.149 Kč 
Mošnov    4     14.139 Kč 
Petřvald    7     37.268 Kč 
Pustějov    3     11.736 Kč 
Slatina     1       6.610 Kč 
Stará Ves n. O.   11     67.708 Kč 
Studénka    10     62.812 Kč 
Studénka - Butovice   15     56.697 Kč 
Studénka - Nová Horka  2       4.145 Kč 
Tísek     5      22.005Kč 
Trnávka    1     12.227 Kč 
 
CELKEM         403.121Kč 
 

Vybraná částka je o 1.707 Kč vyšší než v loňském roce. 
 

35% vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof  u nás 
i v zahraničí, na celostátní projekty charity, 65% výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na 
realizaci vlastních projektů. Protože zájem o zapůjčování zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek je stále velký, rozhodli jsme se výtěžek letošní Tříkrálové sbírky použít na zakoupení 
nových pomůcek a opravu a údržbu stávajících pomůcek. 
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří králů navštívili téměř 
všechny domácnosti ve výše uvedených obcích. Poděkování patří i všem, kteří zabezpečovali 
přípravu a zdárný průběh sbírky. 
 

Ještě jednou Vám děkujeme. 
  Mgr. Martina Pituchová, 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný 
rok.  

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se 
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: 

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově 
tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. 



 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje 
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak 
nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má 
rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

 Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-
line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří 
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.  

 Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 

 V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.  

 
Základní termíny sčítání lidu 
 

26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně 
sčítání každý den od 8:00 do 22:00.  

 Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek 
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do 
schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese 
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 
6. března. 

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. 
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a 
uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.  

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik.  

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. 
Existují tři základní cesty: 

 Internet  

 Předání sčítacímu komisaři  

 Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 

14. dubna 2011   Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je 
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat 
sčítacímu komisaři.  

20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude 
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email info@scitani.cz. 

 
 

Inzerce:  
 Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny: 
          dub fošny  50 mm - výběr    13.500,- Kč/m3 + DPH, 
          dub prkna  30 mm - výběr        10.700,- Kč/m3 + DPH.  
 Sidlo:   Životice u Nového Jičína 194      Kontakt:   telefon 556 759 385, www.asompo.cz 
 



Základní škola a školní družina 

  

Ve dnech 23. března – 25. března 2011 se uskuteční v sále obecního úřadu 
„Výstavka ručních prací “, kterou organizuje ŠD Pustějov. Svými výrobky, které mohou být 
i z dob dřívějších, mohou přispět všichni občané – děti i dospělí.  
Své práce můžete přinést do 21. března 2011 do ZŠ Pustějov. 
 

 
 

Chtěla bych jen touto cestou připomenout, že soutěž ve sběru papíru, do které se naše děti 
přihlásily, stále pokračuje. Pokud máte starý papír a chcete našim dětem se sběrem pomoci, 
budeme jen rádi. O termínu přistavení konteineru Vás budeme informovat. 
 

Za všechny děti ZŠ Pustějov Mgr. Miluše Klementová 
 

 
 

Jednou z velice vydařených akcí, které pořádá naše družina, byla soutěž jednotlivců ve skládání 
puzzle. Do soutěže se zapojilo 26 dětí ze všech ročníků. Nejdříve ve dvojicích skládali obrázky 
a pak mezi sebou soutěžili v pexesu. Jednotlivci postoupili do dalšího kola.  
Další skládání obrázků a velké finále. Tam postoupilo šest dětí – Nelinka, Klárka, Eliška, 
Simča, Danielka a Honza. Finále bylo náročnější, všichni skládali stejný obrázek, ale 
rozhodující byla doba skládání – čas.  
Umístění -  1. Eliška Tomečková – 2.56.80 min. 
         2. Simona Pesničáková – 4.02.80 min. 
         3. Klára Barvíková – 4.11.56 min. 
         4. Daniela Pivková – 4.34.51 min.  
         5. Jan Lakomý – 4.57.92 min. 
         6. Nela Tomšů – 6.26.47 min. 
Finalisté byli odměněni krásnými cenami. Velikou pochvalu zaslouží Nelinka, která se jako 
nejmladší dostala až do finále. Všechny děti si odnesly z tohoto zábavného odpoledne dobrou 
náladu a malou odměnu. 
 

 
Maminky a babičky si děti pozvaly do školy na malou módní přehlídku. Modely, které 
předváděly, byly přímo úžasné. Mohli jsme vidět Pipi, siamská dvojčata, zedníky, miminka, 
folklorní tanečnice, hráče florballu a další manekýnky, které předváděly modely různých 
známých módních značek – H+H, Dior, Versage, Prada. Největší úspěch měl model babičky 
z 50-tých let, který předvedla paní vychovatelka Šárka. Maminky a babičky se s námi výborně 
pobavily a určitě se těší na další společnou akci. 

Mgr. Miluše Klementová 

 



Z činnosti SRPDŠ 
 

Rodičovský večírek 
 

Osmadvacátého ledna, tak to je, 
rodičovský večírek byl poprvé. 
sešlo se nás sice jenom pár, 
účasti přesto nikdo nelitoval. 

 

Gulášek a pivko jsem si dali, 
super jsme se pobavili,  
k náladě nám Matěj hrál, 
zpíval tančil celý sál. 

 

Všem organizátorům patří náš velký dík, 
a doufejme, že nás příště bude mnohem víc. 

 
 
Dětský maškarní ples 
 
V sobotu 26. února SRPDŠ pořádalo 
dětský maškarní  ples, na který si přišlo 
zatančit a užít si pěkný den spousta 
malých i větších dětí v krásných 
maskách. 
K tanci jim hrál DJ Matěj a odpolednem 
provázely Fajné pustějovské děvuchy. 
Svým programem se soutěžemi děti 
bavily a za odměnu rozdávaly sladkosti.  
Odpoledne se vydařilo a ziskem z plesu 
přispějeme na výlety a jiné aktivity dětí 
naší školy a školky. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě 
plesu podíleli, sponzorům a rodičům za 
dárky do tomboly. 
 

 
 

Poděkování 
 
Touto cestou chci jménem tanečního kroužku "Fajné pustějovské děvuchy" poděkovat všem 
příznivcům, kteří nás podpořili svou návštěvou na první přehlídce našich tanců koncem 
minulého roku pod názvem Silvestr nanečisto dne 29. 12. Děvčata za rok své aktivní činnosti 
měla opravdu co předvést a sklidila zasloužený úspěch. Děkujeme za sponzorské dary: dárky 
pro účinkující děvčata paní Petře Názalanikové, ceny pro  soutěžící panu Evženu Koždoňovi 
a za ušití sukni na vystoupení pani Kaštánkové. 
Ani v tomto roce taneční kroužek nezahálí. Nacvičili jsme českou besedu, nové valašské tance 
a sestavu roztleskávaček na vystoupení pro zahájení obecního a fotbalového plesu. Doufáme, 
že se naskytnou další příležitosti, kdy vás potěší naše vystoupení. Velmi oceňuji zodpovědný 
přístup členů tanečního kroužku a také vstřícnost, pochopení a pomoc rodičů i prarodičů. 

 
Za "FPD" Květuše Kniezková 

 
 



Tělocvičná jednota Sokol 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat Mgr. Květce Kniezkové za vedení tanečního kroužku 
"Fajné pustějovské děvuchy" při Tělocvičné jednotě Sokol. Za obětavost, trpělivost a hlavně za 
dobré nápady.Taneční kroužek vystupuje při různých příležitostech jak v naší obci, tak 
v okolních obcích. 29. 12. 2010 připravila děvčata samostatné vystoupení v sokolovně pro své 
rodiče i ostatní spoluobčany. Mají připravena vystoupení na všechny plesy, Obecní, Fotbalový 
aj. jako předtančení, krojové tance. 
Je to něco nového, neobvyklého v naší obci. Poděkování patří také rodičům, hlavně maminkám 
a babičkám dětí za přípravu úborů a krojů na tancování. 

                                                                                               Jan Horák, starosta 
 

 
 

Fotbalový klub 
 
Celý náš fotbalový klub v loňském roce zažil šťastný rok se vším všudy. Proto 
jsme si dovolili jedním ze symbolů štěstí (čtyřlístek) vyzdobit celou sokolovnu 
na našem plese. 

 
Jak už jsme se zmínili, největší šťastnou událostí (měřenou penězi) je získání dotace od 
MAS Poodří v hodnotě 1 800 000,- Kč na dostavbu šaten. Na počátku ale bylo postavení hrubé 
stavby pod záštitou firmy Stryk zcela zdarma ! Není to štěstí? 
Obec nám zaplatila střešní krytinu a ještě k tomu zastupitelstvo schválilo dofinancování stavby 
ve výši 10 %  = 200 000,- Kč – další štěstí ! 
 
Aby to nebylo málo, štěstí při nás stálo i na fotbalových trávnících, u týmu mužů dvojnásob, 
protože se nám podařilo postoupit do III. třídy z 2. místa v tabulce. To samé štěstí jsme měli 
u dorostenců, rovněž postoupili z 2. místa v tabulce. 
Musíme ale jedním dechem dodat, že jsme celý fotbalový klub šli štěstí naproti. 
Největší štěstí ale je, že máme Vás! 
Vás všechny, co jste pomáhali na našich akcích, jak sportovních, kulturních a hlavně na 
brigádách při výstavbě šaten. 

Vám všem patří největší dík! 
 

Na celém loňském roce se dá jedině vytknout jen počasí. To nám nepřálo, což se výrazně 
projevilo na návštěvnosti zápasů  a kvalitě hřiště. Letos to snad bude lepší. 
 

Nový rok jsme zahájili již zmíněným fotbalovým plesem. Příjemně jste překvapili svou hojnou 
účastí a ještě víc vašimi dary do tomboly. Srdečně děkujeme, moc si toho vážíme. 
Specielně děkujeme těm, co se společně složili na hlavní ceny, (nestáli o jmenování).  
„Příští rok zas,  jo“? 
Dodatečně se chceme omluvit, že nebyly z důvodu nemoci v prodeji slibované míchané nápoje. 
Všichni ostatní pořadatelé od šatnářek až po vystupující Vám snad všem vyhověli ke 
spokojenosti. 
Dovolte nám abychom i za Vás jim tímto ještě jednou poděkovali. 
 

Byli jste skvělí, díky! 
 
Pozor, fotbalová sezóna začíná již za měsíc! 
 

Evžen Koždoň, předseda FK 
 



Tj odbor spv 
 
V závěru roku 2010 uskutečnil odbor SPV tradiční vánoční turnaje mužů a žen ve sportovních 
hrách. 
V pondělí 27. 12. se sešla tři družstva žen ke 24. ročníku turnaje v odbíjené. Po vyrovnaném 
průběhu všech tří utkání zvítězilo v turnaji družstvo hráček NH starší, druhé skončily žen 
odboru SPV a třetí místo zůstalo pro družstvo NH mladší. 
V úterý 28.12. se uskutečnil již 26. ročník turnaje mužů ve sportovních hrách. 
Po pětihodinovém zápolení v kopané, košíkové a odbíjené obhájilo loňské prvenství družstvo 
ŠTIK , ve složení R. Popp, T. Berger, L. Pravda, M. Jedlička a L. Bajtek. Na druhém místě 
skončilo družstvo NH, třetí místo vybojovali hráči reprezentující FK. Čtvrtá příčka patřila 
nejmladším v turnaji Juniorům, tabulku turnaje uzavřelo na pátém místě družstvo SPV, 
kterému však patřila pozornost ostatních účastníků turnaje, protože řada jeho hráčů již byla 
u vzniku turnaje před 26 lety. 
Turnaje se aktivně zúčastnilo 31 hráčů. 
Všechna družstva odměnilo vedení odboru SPV věcnými cenami a vítěz získal putovní plaketu. 
 

Za odbor SPV Lubomír Dresler 

 
 
Pozvánka 

Kulturní komise OÚ v Pustějově Vás srdečně zve 
 

v sobotu 19. března 2011  do sokolovny  
   na 

 
 

 
                                    s pochováním basy 
 
 

                                Zahájení v 19:00 hodin  
       slavnostním průvodem masek. 
 

              občerstvení  - langoše,  klobásky 
 

                                vstupné: 50,- Kč    galerie 20,- Kč      
‐     masky a Josefové vstup zdarma - odměna pro všechny masky 

 
 
 
 
 

„Kdo dřív příjde, dřív se baví“ !!! 
 

 
 

PIRÁTI OD PUSTĚJOVSKÉHO POTOKA SE TĚŠÍ NA VAŠI ÚČAST !!! 

 
 
Součástí MAŠKARNÍHO PLESU bude obecní kolo „Pooderského koštování“ o nejlepší 
pálenku v obci. 
Soutěžit se  bude  v těchto kategoriích: slivovice, jablkovce, hruškovice. 
Soutěžní vzorky můžete odevzdat  na OÚ p. Málkovi. Vzorek má mít 50% a množství 0,3 l.  
Všem soutěžícím předem děkuje OÚ. 
 
 

živá hudba: 
 

KARAOKE STONES 

Soutěž o masku: 
 

- nejlepší 
- diváckou              
- nejaktivnější 
- nejpočetnější 
- nejerotičtější 



Společenská rubrika 
 

Vítáme nové občánky naší obce:  
 

Zuzana Koždoňová 
 

František Pekař  
 

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.  
 

 
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 
 
únor  Jan Šimeček  80 let 
 

březen  Irena Usvaldová  70 let 
 

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

Rozloučili jsme se: 
 

Stanislav Barvík 
 

Milada Martinásková 
 

Čest jejich památce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redakční úpravou, autoři článků jsou odpovědni 
za jejich obsah.  
Vydává Obecní úřad Pustějov dne 4. 3. 2011. N e p r o d e j n é. Náklad 380 výtisků. Evidenční 
č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK E 1047. Své náměty a připomínky adresujte na 
knihovnu Pustějov, nebo pište e-mailem: knihovna@pustejov.cz 


