
 

 

Obec Pustějov 
 

Krásné vánoce plné pohody, lásky, splněných přání a setkání 
se svými nejbližšími, do nového roku zdraví, štěstí, 

spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů přejí 

Ing. Tomáš Maiwaelder                                                              Ing. Viliam Malek                                     
starosta obce  Pustějov                                                                                  místostarosta obce 

 

 

         a všichni zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ 

Zastupitelstvo obce 

Ve čtvrtek 11. prosince v 18.00 hodin se konalo 1. zasedání Zastupitelstva obce 

Pustějov,  na kterém bylo mimo jiné projednáno a schváleno: 

 Rozpočet na rok 2015 jako ztrátový,  příjmy 35.815 tis. Kč, financování - 

čerpání úvěru u České spořitelny, a.s. a půjčky SFŽP - 3.928 tis. Kč, celkem 

příjmy 39.743 tis. Kč, výdaje 39.511 tis. Kč, financování - splátky úvěrů u 

České spořitelny, a.s. ve výši 232.000 tis. Kč, celkem výdaje 39.743 tis. Kč.  

 Rozpočtové opatření č.5/2014 

 Vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

zachování poplatku 400,- Kč/os./rok. 

 Pořízení trubního vedení pro přípojky splaškové kanalizace. 

 Investiční záměr vybudování parkoviště pod kostelem a zadání vypracování 

projektové dokumentace vč. vydání povolení. 

 Investiční záměr vybudování chodníkového tělesa a zadání vypracování 

projektové dokumentace vč. vydání povolení jako podklad k žádosti o dotaci. 

 Demolici Obecního domu s využitím dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko 

a zadání výběrového řízení. 

 Zadání zpracování projektové dokumentace na ozelenění areálu fotbalového 

hřiště. 

 Složení výborů: členové 

- výbor finanční: Mgr. Vojtěch Zachar, Ing. Jitka Priviczerová 

- výbor kontrolní: RNDr. Zdeněk Bartošek, Ing. Michal Radecký Ph.D. 

- výbor životního prostředí: Zdeněk Jařina, Zdeněk Gebauer, Ivo Popp,  

Miroslav Kratochvíla 

-výbor kulturní: Květuše Kniezková, Magdalena Zindlerová, Alena Ovesná 



- výbor sportu a spolkového života: Přemysl Pošvic, Miluše Kubáčková, Jiří 

Pisch, Ivana Morávková 

 Za zřizovatele Obce Pustějov deleguje do školské rady ZŠ Pustějov  

Ing. Viliama Malka a p. Petru Názalanikovou. 

       Úplné znění usnesení ZO  je zveřejněno na webu obce Pustějov. 

 

Na co se můžete těšit v následující plesové sezóně : 

Obení ples     17. ledna 19:00 sokolovna KV 

Sportovní ples    31. ledna 19:00 sál OÚ  SPV+NH 

Fotbalový ples    14. února 19:30 sokolovna FK 

Rodičovský večírek    20. února 19:30 sál OÚ  SRPŠ 

Dětský maškarní ples   28. února 14:00 sokolovna SRPŠ 

 

                                         Kulturní výbor Vás srdečně zve na 

SVÁTEČNÍ KONCERT 

v neděli 14. 12. 

v 17:00 hodin v kostele 

Vánoční i "nevánoční" písně nám zahrají a zazpívají Daniel 
Hochman a Michal Berger 

Vstupné je dobrovolné 

 

Základní škola a mateřská škola Pustějov 

Vás zve na  

Vánoční jarmark 

 středa 17.12.2014 

 v 16 hod v budově ZŠ  
 

 

Základní škola a mateřská škola Pustějov 

Vás zve na 

Vánoční koncert 
 pátek  19.prosince 2014  

 v 17 hodin v místním kostele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 

V neděli 30. listopadu jsme společně započali novou tradici v Pustějově a to 

Rozsvěcení vánočního stromu. Přestože na přípravu akce bylo poměrně málo času, 

měli jsme obrovskou radost, že účast obyvatel byla nad očekávání velká a následná 

odezva velmi pozitivní. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhali tuto 

milou akci připravit a také děkujeme všem zúčastněným, kteří i přes nepřízeň počasí 

přišli společně s námi oslavit první adventní neděli. 

Tak zase za rok se na Vás těší tým Kulturního výboru. 

 

 Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v době od 22.12.2014 do 

31.12.2014 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen. 



 Oznamujeme občanům, že svoz komunálního odpadu zůstane o vánočních 

svátcích nezměněn, tzn. ve středu 24.12 a 31.12. 

 

Tříkrálová sbírka 2015 

Začátkem ledna u Vašich dveří opět zazvoní koledníci – tři králové a budou Vám 

nejen přát vše dobré v novém roce, ale také  Vás žádat o finanční příspěvek na 

projekty Charity. 65% vybraných peněz, které zůstávají Charitě Studénka, bychom 

v roce 2015 rádi využili na finanční podporu volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se 

sbírka realizuje, podporu pečovatelské služby ve Studénce, Pustějově, Bartošovicích, 

Albrechtičkách a Velkých Albrechticích a na nákup a údržbu zdravotnických a 

kompenzačních pomůcek do půjčovny.V letošním roce pro Charitu Studénka  tři 

králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli 

částkou 501 631 Kč. Výtěžek ve výši 326 000 Kč byl použit na částečnou úhradu nově 

zakoupeného automobilu, podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a opravu 

zdravotnických a kompenzačních pomůcek.Část peněz směřovala na celostátní 

projekty a humanitární pomoc. 

Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte všem 

potřebným spoluobčanům.  

Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2015 Vám přejí pracovníci Charity 

Studénka. 

        Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor  

Jedinečná akce pro topnou sezónu za zaváděcí ceny  !!!!! 

Společnost TRIOENERGY s.r.o. ,Jeseník nad Odrou-Polouvsí  vám nabízí EKO Brikety 
Luha ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s příměsí kůry (pro delší dobu hoření) bez použití 
jakýchkoliv pojiv, vynikají vysokou výhřevností a dlouhou dobou hoření.  

 Rozměr brikety Ø 7 cm x délka 7 

 Baleno v igelitových pytlích / 30 kg  nebo volně v BIG BAGU 

Cena:   

- do 1t  - 5200 Kč s DPH 

- nad 1t  - 4900 Kč s DPH 

- nad 10t – ceny smluvní   !!!! 

Při objednávce nad 2t  -  DOPRAVA ZDARMA do 40 km od Polouvsí   !!! 

Objednávky na tel: 775 886 847                                                              www.trioenergy.cz 

nebo    briketyapelety@trioenergy.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. 

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redakční úpravou, autoři článků jsou odpovědni 
za jejich obsah.  
Vydává Obecní úřad Pustějov dne 12. 12. 2014. 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 
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