
      
 

    Obec Pustějov 

_________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce 

Dne 26.března 2015 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém 

bylo mimo jiné projednáno a schváleno.  

 Rozpočtové opatření č. 1/2015 

 Hodnocení inventarizace dle předložené zprávy. 

 Vyřazení majetku dle přílohy č. 2. 

 Investiční záměr realizace parkoviště pod kostelem a zadání zpracování projektové 

dokumentace. 

 Investiční záměr vybudování chodníkových těles v obci Pustějov kolem silnic III. 

třídy a místních komunikací a zadání zpracování projektové dokumentace. 

 Realizace zabezpečovacího a kamerového systému na budově ZŠ a MŠ Pustějov a 

zázemí na školním hřišti vč. sociálního zařízení. 

 Zpracování projektové dokumentace a realizaci rekuperace vzduchu v budově ZŠ 

a MŠ Pustějov. 

 Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na florbalové turnaje ml. a 

st. žactva, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ pustějov na úhradu energií 

při pořádání dětského maškarního plesu a Společnosti přátel Poodří na vydávání 

časopisu POODŘÍ v roce 2015. 

 Organizaci dotazníkového šetření za účelem opětovného prošetření názoru voličů 

obce Pustějov na demolici, popřípadě zachování Obecního domu do termínu 

9.4.2015. 

 

Zpráva o činnosti OÚ 

1. zasedání ZO se konalo 11. prosince 2014, druhé pak 2. února 2015. Činnost 

v daném období byla zaměřena na přípravu podkladů a vlastní fyzickou inventarizaci 

obecního majetku. Proběhly kontroly ze SFŽP na již dříve ukončené projekty podpořené 

dotací – t.j. pořízení čistícího vozu a revitalizace parku pod kostelem. Proběhlo výběrové 

řízení na realizátora energetických opatření na budově ZŠ Pustějov. Nyní probíhá 

příprava na vlastní realizaci, která začne v měsíci květnu, jejím hlavním cílem je 

kompletní zateplení obvodového pláště a stropních konstrukcí, výměna oken a vstupních 

dveří, rekonstrukce kotelny a optimalizace a řízení otopného systému. Průběžně 

probíhaly práce na realizaci Kanalizace a ČOV, které byly koordinovány na pravidelných 

kontrolních dnech. Proběhla kontrola rozestavěnosti, fakturace a výkaznictví ze strany 

SFŽP na tuto akci – s výsledkem bez závad. V tuto chvíli jsou ze strany realizátora 

zpracovány změnové listy, které řeší drobné změny při realizaci. V tuto chvíli je 

položeno cca 90 % hlavních sítí a cca 50 %  odbočení. Současně je instalována vlastní 

technologie na ČOV. Asfaltování povrchů začne v 2. týdnu měsíce dubna.  



Jsou připraveny podklady pro výběrové řízení na dodavatele trubního vedení 

domovních přípojek splaškové kanalizace, jejichž realizace může začít v červnu 2015, 

kdy již bude v provozu technologie nové ČOV. Byla podepsána smlouva o dotaci mezi 

obcí Pustějov a ROP NUTS II. Moravskoslezsko na demolici Obecního domu. Zároveň 

byla p. Květuši Kniezkovou podána žádost na Ministerstvo kultury o zápis objektu mezi 

kulturní památky. Na základě tohoto podání proběhlo již několik prohlídek ze strany 

památkového úřadu a ostatních institucí státní správy k vydání stanoviska k zápisu, čímž 

může být ohrožena vlastní realizace a čerpání již přiznané dotace. Rovněž probíhají práce 

na přípravě nového územního plánu obce,  který bude nejdříve projednán s dotčenými 

orgány státní správy. V podzimních měsících by mělo být veřejné projednání s občany 

tak, aby mohl být v příštím roce tj. 2016 schválen. Zastupitelstvo obce se dohodlo na 

zpracování Strategického plánu obce Pustějov, který bude podpůrným materiálem pro 

přípravu dalších projektů a žádosti o dotace v příštích obdobích (např. parkoviště pod 

kostelem, nová chodníková tělesa v obci, opravy místních komunikací, úprava středu 

obce atd.) 

Průběžně proběhla údržba obecního majetku, opravy veřejného osvětlení a 

rozhlasu, úklid veřejných prostranství a příprava komunální techniky pro letní období. 

Díky aktivnímu přístupu Kulturního výboru a Výboru pro sport a spolkový život bylo 

zorganizováno několik akcí s velkou účastí občanů. V současné době jsou připravovány 

podklady pro pravidelnou kontrolu hospodaření obce ze strany Kú MSK. Od 25.3. 

probíhá  výběr poplatků za komunální odpad. Kontejnery na velkoobjemový a 

nebezpečný odpad budou firmou OZO Ostrava přistaveny ve dnech 10. – 12. dubna. Sběr 

elektroodpadu proběhne ve stejných dnech u Obecního domu. Kontejnery na biologický 

odpad budou rovněž rozmístěny dne 10. dubna, jejich počet byl pro letošní rok opět 

rozšířen. Svoz začne dnem 14. dubna. Jsou připravovány podklady, hlavně získávány 

potvrzení o bezdlužnosti, které budou přílohou žádosti o poskytnutí příspěvku (ze strany 

Úřadu práce) na pracovníky Veřejně prospěšných prací pro rok 2015. 

 

Upozornění 

Jako každé jaro i letos budou ve dnech od 10.4. - 13.4. přistaveny velkoobjemové 

kontejnery na místech, na které jste zvyklí, tzn. jeden kontejner na dolním konci vedle 

nádob na tříděný odpad (naproti Zemspolu), další dva kontejnery na volném prostranství 

mezi firmou Egas a panelákem, poslední na horním konci vedle nádob na tříděný odpad 

(na točně).  

U autobusové zastávky pak bude 13.4. v době od 12.00 - 17.00 hodin přistaven 

kontejner na nebezpečný odpad. 

Elektroodpad můžete odevzdat u Obecního domu v pátek 10.4. od 12.00 - 18. hodin a 

v sobotu 11.4. od 8.00 - 12.00 hod. Kontejnery na bioodpad budou přistaveny 10.4 a 

svoz proběhne 14.4.2015. 

Tašky na tříděný odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadě. 

 

 

Komunální odpad 

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč/os/rok můžete hradit na účet 

obecního úřadu č.ú. 1760201379/0800, variab. symbol je číslo domu nebo lze poplatky 

hradit v hotovosti na obecním úřadě. 

 

 Dne 30.dubna od 7.00 - 15.00 hodin bude výluka elektrické energie - celý 

horní konec + směr Studénka + částečně směr Hl. Životice. 

 



Poděkování 

 

Děkujeme zaměstnancům  Obecního úřadu v Pustějově za krásný zážitek z obřadu naší 

zlaté svatby, který pro nás připravili. 

manželé Martínkovi 

 

Pozvánky kulturního výboru 

 
Kulturní výbor při Obecním úřadě v Pustějově zve 

všechny milovníky pěkné muziky, tance a dobré nálady na 

Čaj o páté s kapelou 
tentokrát už ve čtyři :-) 

v sobotu 18. dubna v 16.00 hodin 
v sále Obecního úřadu 

K poslechu i tanci hraje kapela Oldřicha Bordovského 

 Pro potěšení vystoupí "naše malé tanečnice z Pustějova". 

Přijďte si příjemně posedět, popovídat , zazpívat si i zatančit a strávit společně 
pěkný sobotní podvečer. 

Vstupné: 40,- (předprodej v knihovně do pondělí 13. dubna) 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

 

Rádi bychom Vás pozvali na další dvě akce, které pořádáme v měsíci květnu. 

 16. května zveme všechny ženy do sálu OÚ, aby s námi oslavily Den Matek. 

Milé ženy, letos nechte své ratolesti a manžely doma a přijďte si na chvíli 

odpočinout od každodenních starostí. Postará se o Vás kadeřnice, kosmetička, 

manikérka, výživová poradkyně. Vaše oko potěší módní přehlídka oděvů a 

klobouků, šperky a květinové vazby, budete mít možnost se vyfotografovat, 

ochutnat dobré vínko, kávičku i dortíky. Numerolog Vám poradí s Vašimi 

životními čísly a mladý taneční pár předvede latinské tance. Večer na Vás čeká 

překvapení! Ženy, těšíme se na Vás! :-) 

 

 A aby to mužům a dětem nebylo líto, tak je 30. května zveme všechny na 

sokolovnu, kde společně oslavíme Den dětí a Den otců. Pro děti budou 

připraveny hry a atrakce a tatínkové si přijdou na své při Veteran ralye a dalším 

doprovodném programu. 

Těší se na Vás tým kulturního výboru 

Pooderské koštování 

Obecní kolo Pooderského koštování o nejlepší pálenku z Pustějova v kategoriích 

slivovice, hruškovice, jablkovice proběhne v  prvním týdnu měsíce května. Zájemci 

mohou své vzorky pálenky odevzdat na OÚ nebo v knihovně do 30.dubna a to v láhvi 

označené jménem a druhem pálenky s obsahem min. 0,3 l. Těším se na Vaši účast! 

Karel Bednařík 



Základní škola a školní družina 

 

 
 

V pátek 20. března opět zazněly tělocvičnou naší základní školy 

básně a básničky známých i méně známých autorů. Do soutěže 

se zapojily také děti z mateřské školy. Přednášely čtyři děti 

z malého oddělení a všichni předškoláci. Ze základní školy 

přednášeli všichni přítomní žáci. Porota ve složení Mgr. 

Ladislava Kremzerová, pí Jana Paulasová a pí Šárka Holbová 

vybírala ty nejlepší. Všechny děti dostaly oplatek od SRPŠ a děti 

z MŠ hru Motanice. Pro vítěze byla připravena kniha a dárky 

dostali také ti, kteří se umístili na 2. a 3. místě. U nejmladších dětí porota udělila dvě 

první místa a cenu dostala také obě děvčata. V pátém ročníku bylo uděleno pouze 1. 

místo. Diplomy tvořili žáci 5. ročníku v informatice. Cenu poroty za nejlepší přednes si 

odnesla Sára Pravdová. 

Nejmladší děti – 1. místo Eliška Kleinová a Adam Nováček 

   Izabela a Sofie Beleščákovy 

I.kategorie – předškoláci MŠ – 1. Patrik Silber, 2. Sabina Loskotová, 3. Adéla   

    Martinásková, Cena poroty Daniela Dobešová 

II.kategorie – 1. a 2. ročník – 1. Nela Šabacká, 2. Matěj Vopat,  3. Matyáš Holba 

III.kategorie – 3. ročník – 1. Tomáš Vincek,  2. Karolína Flaksová, 3. Michal Horák 

IV.kategorie – 4. ročník – 1. Sára Pravdová, 2. Kristýna Pošvicová, 3. Eva Rolková 

V.kategorie – 5. ročník – 1. Nela Tomšů 

Mgr. Miluše Klementová 

 

 

Také v letošním školním roce jsme se s dětmi zúčastnili grantového projektu ZŠ 

Studénka Butovická – „Butovická hvězdička“. Devět dětí odjelo se svými učitelkami 

zpívat a malovat. Do soutěže se zapojili žáci sedmi škol. Ve třech kategoriích soutěžili 

čtyři žáci – Matěj Vopat – 1. ročník, Matěj Černý – 5. ročník, Natálie Zwingerová – 3. 

ročník a Sára Pravdová – 4. ročník. Ve velké konkurenci se neumístili, ale zpívali krásně 

a pochvala patří také za odvahu. Protože zpívat do mikrofonu před cizími lidmi, není 

vůbec jednoduché. Ostatní žáci malovali na téma – „Co dělám ve svém volném čase“. 

Tady jsme se umístili hned dvakrát. Josef Horák z 1. ročníku se umístil na 1. místě a 

Tomáš Popp ze 4. ročníku na 3. místě. Andrea Dreslerová – 2. ročník. Karolína 

Flaksová – 3. ročník a Vojtěch Zuzaník – 5. ročník se neumístili, ale také jejich obrázky 

byly krásné. Už se těšíme na další ročník. 

Mgr. Miluše Klementová 



SBĚR PAPÍRU S PANEM POPELOU 

 

V areálu školy jsou již přistaveny kontejnery na papír, který již 5 rokem sbíráme. Vaši 

pomoci si velmi vážíme neboť nám tím pomáháte. Nadále můžete nosit svázaný papír, v 

měsíci dubnu.Mnohokrát děkujeme. 

 
JARO PŘIŠLO MEZI NÁS, PŘIJĎTE SE PODÍVAT 

 

KDE : SÁL OBECNÍHO ÚŘADU 
SRDEČNĚ ZVOU DĚTI ZŠ A MŠ PUSTĚJOV 

 Školní družina 

Fotbalový klub Pustějov 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotbalový klub Pustějov Vás srdečně zve v neděli 5. dubna ve 20.00 

hodin do sokolovny na Velikonoční zábavu. Hraje: TRAKTOR, 

Rebel a D.J. Křak. 

Těší se na Vás FC 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov 

Florbalová liga 

V sobotu 28.3.2015 se naši mladší žáci zúčastnili  již druhého letošního florbalového 

turnaje. Naše družstvo zvítězilo 7:6 nad družstvem  Suchdolu nad Odrou. Svou 

turnajovou zkušenost zažili i ti nejmladší, které ještě velká vítězství čekají . 

Připravujeme 

V druhé polovině dubna plánujeme vycházku po Poodří. Trasa povede z Pustějova do 

Hladkých Životic (nádraží) a dále do Suchdolu n/O. Procházka bude vhodná i pro menší 

„turisty“, kteří ke své přepravě mohou použít odrážedlo nebo kolo. Zpáteční cestu 

zrychlíme vlakem. Těšíme se na velkou účast! 

Další sportovní událost bude turnaj ve stolním tenise, který plánujeme na začátek dubna v 

období Velikonoc. 

V květnu připravujeme oslavu Sv. Ducha smažením vaječiny. 

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Martina Pekařová 

 
 

Zpráva o činnosti odboru SPV 

 

 28.února 2015 se zúčastnili Petr, Pavel a Jakub Šenkovi (u Niklů) turnaje ve stolním 

tenisu v Mořkově.   Celá akce byla organizována  pod záštitou  RC SPV Nový Jičín, 

soutěžilo se jak v mužské tak i ženské kategorii. Bohužel  ženy se prozatím aktivně 

v Pustějově stolnímu tenisu nevěnují, ale možná po listopadovém turnaji je objevíme. 

Trio Šenkových, otec a synové, na turnaji obsadili první tři místa v pořadí Pavel, Petr 

(otec) a Jakub. Všem třem sportovcům blahopřejeme , děkujeme za účast a super 

reprezentaci našeho odboru SPV.  

V neděli 29.března jsme připravili pro širokou veřejnost besedu v sále pustějovské haly. 

O  své nevšední zážitky z dovolené v Mexiku se s námi podělil Ing.Jiří Stachovič a pak 

pokračovali  manželé Polachovi, kteří mimo jiné nám přiblížili jak slavili Vánoce a 

Silvestr v roce 2013 v Chile. Obě přednášky byly velice pečlivě připraveny, obohaceny 

širokou škálou fotografií, historickými událostmi obou krajin a vlastními prožitky. 

Mnohé příhody vypravěčů byly úsměvné, vzbuzovaly údiv i strach, ale i obdiv a respekt. 

Pro  45 účastníků  bylo deštivé nedělní odpoledne určitě podnětným vyplněním volného 

času. Na podzim plánujeme národní parky v USA a Havai.  

Plánované akce na duben:  

- sobota 25.dubna v 9:00hod Medvědí stezka, start na fotbalovém hřišti 

- pondělí 27.dubna v 16:00hod Atletika v areálu sokolovny se smaženicí 

 Těšíme se na Vás, sportujte s SPV                                                                                              

                                                                                                                   LudmilaTisovská 

 

 



Zpráva o činnosti Výboru sportu a spolkového života v Pustějově 

Memoriál Pavla Heinricha 

 

Ve sportovní hale v Pustějově se ve dnech 7. a 8. února 2015 uskutečnil 1. ročník 

„nočního“ fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“. Byl určen pro všechny 

fotbalové fanoušky, ať už aktivní nebo pasivní, žactvo, dorost, mladší i starší „zralé“ 

muže. Memoriál byl věnován vzpomínce na jednoho ze zakladatelů fotbalu v obci Pavlu 

Heinrichovi. Protože všichni dorazili včas, v plném počtu, s dobrou náladou a plní sil, byl 

v 18:00hod fotbalový maraton oficiálně zahájen starostou obce Tomášem Maiwaelderem. 

První slavnostní výkop provedla paní Marta Blahetová.  Poté již míč na kopačkách měli 

plně pod kontrolou  starší žáci do 15let v počtu 12chlapců + 1dívky. V 19:30hod pak 

převzali „štafetu“ dorostenci a mladší muži. Tentokrát míč vykopla  Aneta Petríková se 

synem Jakubem. Celkem 45 dorostenců a mladších mužů přijalo výzvu a podpořilo tuto 

sportovní  akci v Pustějově. To, že maraton  byl fyzicky náročný bylo zřejmé při pohledu 

na hráče v neděli ráno  v 6:00hod, kdy byla hra po 12hod pro vyčerpání sil a nedostatek 

hráčů přerušena.  Závěr patřil    starším mužům, kteří oficiálně ukončili fotbalový 

maraton v 11:00hod s výsledkem horní a dolní konec 118:118 . Samotný výsledek  zde 

nebyl tak důležitý jako nevšední zážitek, radost ze hry  a v neposlední řadě možné i 

nemožné hranice fyzických sil jednotlivých fotbalistů. Závěrem byli oceněni nejlepší 

hráči - brankář Radek Vokáč,   střelec Marek Janoušek  (21 gólů) a nejlepší hráč Zdeněk 

Barvík. Ceny v hodnotě 1500Kč věnoval   pro oceněné  ZEMSPOL Pustějov. 

 Akci považuji za vydařenou, splnila očekávání pořadatelů jak počtem 66 hráčů tak i 

návštěvnosti veřejnosti.  Samozřejmě tento první ročník se nemohl obejít bez drobných 

organizačních chyb.  Pokud máte nějaké připomínky k soutěži nebo naopak podněty, 

které by vedly ke zlepšení herního systému,  předejte je hlavním organizátorům soutěže a 

nenechte si je pro sebe (Roman Stix, Ludmila Tisovská a Jiří Pisch).  Jsme vstřícní a 

ochotni vyslechnout jakýkoliv názor a připomínky.  
 

 

 



SPORTOVNÍ PÁR ROKU 2015    
  

         I. Soutěž z pětiboje – Badmintonový turnaj smíšených dvojic 

V neděli 1.března 2015  Výbor sportu a spolkového života v Pustějově připravil  pro 

sportovní  oddíly a spolky,  sportovce i amatéry , mládež od 15 let a dospělé, ženy a muže, 

turnaj smíšených dvojic. Soutěž probíhala v pustějovské sportovní hale za účastí 24 

smíšených párů. Dvojice byly rozlosovány do  čtyř skupin, kde se hrál systém každý 

s každým a pak dále pavoukovým vyřazovacím systémem. Turnaj smíšených dvojic byl 

uspořádán poprvé pro občany Pustějova a odezva byla víc než skvělá. Na hráčích bylo vidět 

nadšení, spokojenost, pohoda a radost z každého vítězného bodu. Umístění párů ve 

finálové skupině:  
1. Radek Šimeček a Lenka Pischová  2.Rostislav a Erika Bajtkovi 

3.  Pavel  a Ludmila Tisovští                         4. Pavel a Alena Zuzaníkovi 

5.  Lukáš a Gabriela Silbrovi             6. Pavel a Gabriela Šelongovi 

7.  Michal Stix a Eva Holišová  8. Radovan a Vendula Poppovi 

Některé účastníky hra tak zaujala, že si  koupili  nové pálky a již trénují v hale na další 

soutěž. Možnosti pro aktivní pohyb  jsou různé a nabídka pestrá,  jen se nebát zkusit něco 

nového. Mám radost, že badmintonový turnaj měl úspěch a věřím, že beach volejbal na 

fotbalovém hřišti bude mít také své příznivce a nadšence.  Závěrem  bych chtěla poděkovat 

za Výbor sportu a spolkového života a rovněž za všechny účastníky badmintonového 

turnaje Jiřímu Pischovi, který pomáhal nejen  s organizaci, dále s občerstvením, ale hlavně  

perfektně, bez prodlev zvládl řízení celého turnaje.   

        II. Soutěž z pětiboje – Beach volejbal se uskuteční 23. a 24.května 

         na pískovém hřišti FK Pustějov. Všichni účastníci badmintonového turnaje budou předem    

         informováni emailem, ostatní zájemci se mohou přihlásit u Ludmily Tisovské osobně nebo  

         email: lidatisovska@centrum.cz, MT:774 774 691  

                                                   

  za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská  
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Odbor dopravy Městského úřadu Bílovec informuje 

Odbor dopravy MěÚ Bílovec by chtěl seznámit veřejnost se změnou zákona č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. 

ledna 2015. Podle nových pravidel se vozidlo současně odhlásí i přihlásí. Smyslem změn 

je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznačný vlastník vozidla. Bude tak ihned 

zřejmé, kdo je zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky při porušení 

předpisů. Při vyřizování převodů ojetých aut bude záležet na prodávajícím a kupujícím, 

jak se domluví. Mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo oba 

zmocní třetí osobu. K zápisu a k vydání nových dokladů dojde na jednom úřadě a na 

základě jedné žádosti. Při vyřizování přes prostředníky bude třeba doložit úředně 

ověřenou plnou moc. Žádosti o převod vozidla budou lidé vyřizovat na úřadě, který je 

místně příslušný z pohledu prodávajícího. K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě deseti 

pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro přeregistrace bude aktuální 

evidenční kontrola, která nesmí být starší 14 dnů a zákonné pojištění (zelená karta). 

Majitelům dříve zpola převedených aut dává zákon přechodné půlroční období, aby tato 

vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudělají, jejich vůz administrativně zanikne se všemi 

důsledky, jež z toho vyplývají. Podobnou povinnost mají také lidé, kteří si vozidlo 

nechali dočasně vyřadit (převedli do depozitu) před 30. 6. 2013. Ti musí do konce roku 

2015 nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. 

Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu. 

Ministerstvo dopravy, chce do budoucna umožnit zájemcům, aby mohli administrativu 

vyřídit i na úřadě, pod který spadá kupující. Lidé by si tak mohli vybrat, která varianta 

bude pro ně výhodnější. 

Bc. Miroslav Besta, vedoucí odboru 

Jaro už je na dohled… 

Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již 

nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním 

odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro 

hasiče období  zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu 

na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí 

rodinných domů.  

Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování 

trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně.  Přitom si neuvědomují, že tím 

nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.  Plošné vypalování trávy je 

zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí 

občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé 

věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je 

možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly  

plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 

prostředky k hašení např. konev  s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal 

případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud 

není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak 

rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Při 

pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například 

zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 



Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 

nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, který občané, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému 

záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení 

klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas 

za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné 

pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba 

správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,-  Kč. 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. 

Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost  a chovat se obezřetně. 

Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče 

by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke 

zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. 

V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 

pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 

nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor   NovýJičín 

 

 

Nižší náklady pro domácnosti. Firma eCENTRE vyhlašuje elektronickou 

aukci na energie pro občany Pustějova. 

Elektronické aukce města a obce čím dál více využívají u veřejných zakázek, a to 

především na dodávky energií.   Jedná se obdobu dražby, která však probíhá on-line přes 

internet a ve které dodavatelé své nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku a klienta. 

Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, 

že dodavatelé o svého klienta férově soutěží. 

 „Domácnosti jsou oproti firmám nebo orgánům veřejné správy v nevýhodě, protože jako 

jednotlivci mají nižší objemy energií. Mají tak těžkou vyjednávací pozici. Pokud se 

podaří sdružit více domácností dohromady, bude to pro dodavatele natolik zajímavý 

objem poptávky, aby mohli nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se zapojí, 

tím větší úspory je možné dosáhnout,“ uvedl ředitel společnosti eCENTRE, která aukci 

pro domácnosti bude zajišťovat. 

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma převezme 

podklady, sdruží jednotlivé domácnosti a stanoví přesné podmínky, které musejí 

dodavatelé dodržet. Poté osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o celou skupinu 

domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.   

Tento způsob nákupu není výhodný jen pro občany, ale i pro dodavatele, kteří tímto 

způsobem mají šanci získat celou skupinu nových zákazníků. Pro občany je tato služba 

úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani obec. 

Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-aukci vyhraje. 

Na základě velmi dobrých výsledků z aukcí v minulých letech nabízíme zájemcům 

možnost přihlásit se do aukce na dodávky energií i v roce 2015. Výsledky aukcí nám 

ukazují, že umíme nabídnout nižší ceny, než dnes „garantují“ dominantní 

dodavatelé na trhu s energiemi. Za roky 2013 a 2014 jsme ušetřili více než 25 000 

domácnostem částku převyšující 250 milionů korun. 

 

http://www.hzsmsk.cz/


Chtějí-li se občané do aukce zapojit, je potřeba, aby přišli na kontaktní místo, kde 

podepíší  smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale 

definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se 

stávajícím dodavatelem elektřiny a zemního plynu včetně všech případných dodatků, a 

dále kopii ročního vyúčtování. Nic víc není třeba.  

Veškeré dotazy občanům zodpoví nezávislý obchodní zástupce společnosti 

eCENTRE na setkání s občany, které se uskuteční dne 9. dubna 2015 od 16,00 hodin 

v sále obecního úřadu v Pustějově.  

Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je třeba: 

- Uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s. 

- Přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu 

- Přinést kopii ročního vyúčtování energií 

Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné 

předat v tištěné podobě, tedy osobně na Kontaktním místě, nebo zaslat poštou na adresu: 

 

eCENTRE, a.s.  

ing. Jindřich Sedlář  

Nezávislý obchodní zástupce 

Pohoř 24  

742 35 Odry 

Tel: 602 199 979 

 

 

Kontaktní místo bude otevřeno: 

V sále obecního úřadu ve dnech  15.  a 22. dubna 2015 každou středu od 14,00 do 

16,00 hod. 

 
 
5. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu  
                          Termín:  23. 5. 2015 
 
Délky závodů:  

- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí 
- 11, 070 km - čtvrtmaraton  
- 21, 097 km - půlmaratón 
- 42, 195 km - maraton   

 
      +  dětská olympiáda s následným zábavným programem  
      + večerní afterparty  

 

Přihlas se i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz 

Martin Otto, hlavní pořadatel 

 

 

 

 

 

http://www.vh-půlmaraton.cz/


Černobílý masopustní průvod - připraveni k rozchodu.  Ještě jednou všem děkujeme! :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika 
 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 

březen Marie Benáčková 70 let 

  Božena Macháčková 75 let 

  Dalimil David 75 let 

  Anna Poppová 80 let 

   

duben Pavel Knopp 70 let 

  Františka Vilčáková 75 let 

  Libuše Bučková 80 let 

 

květen         Anna Genzerová 70 let    

         

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

   

Rozloučili jsme se: Stanislav Šimeček 

  Jan Skýpala 

      Čest jejich památce ! 

 

 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 2. 4 2015. N e p r o d e j n é. Náklad 400 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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