
 
 

 Obec Pustějov 

_________________________________________ 
 

                   Obecní úřad přeje všem občanům příjemně  

             prožitou dovolenou a všem školákům a studentům  

        krásné a sluníčkové prázdniny k načerpání nových sil  

                        do další práce i do dalšího studia. 

 

Zastupitelstvo obce 

Dne 18. června 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 

mimo jiné projednáno a schváleno.  

Schvaluje: 

 Celoroční hospodaření obce,  Závěrečný účet a účetní závěrku obce Pustějov za rok 2014 

a souhlasí s celoročním hospodařením. 

 Rozpočtové opatření č. 2/2015 

 Cenu za stočné ve výši 11 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2015. 

 Dodatek ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Pustějov a Sdružením realizace ČOV Pustějov. 

 Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pustějov a zápis o provedené inventarizaci majetku. 

 Finanční příspěvek FK Pustějov na zabezpečení turnajů "O kalich mistra Jana Husa"  

a "O kalíšek mistra Jana Husa" a akce u příležitosti 10. výročí založení FK.  

 Finanční příspěvek Tatra Veterán Sport Clubu Ostrava  na občerstvení při Veterán rallye 

v Pustějově. 

 Finanční příspěvek Charitě Studénka na částečnou úhradu nákladů spojených   

s poskytováním charitativní pečovatelské služby občanům Pustějova. 

Bere na vědomí : 

 Informaci o postupu prací při realizaci akce "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov. 

 Informaci o postupu prací na akci "Realizace energetických úspor na budově ZŠ a MŠ. 

 Informaci o zahájení stavby cyklostezky "Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském 

kraji. 

 Informaci o realizaci společných zařízení po jednoduché pozemkové úpravě v Pustějově. 

Vydává: 

 Obecně závaznou vyhlášku, kterou se určují prodejní místa a stanovuje se zákaz 

podomního a pochůzkového prodeje. 

 

Zpráva o činnosti OÚ 

3. zasedání ZO se konalo 26. března 2015. Činnost v daném období byla zaměřena na 

koordinaci prací na dokončení kanalizace a ČOV v Pustějově a její administraci pro SFŽP. 

Pravidelně probíhají kontrolní dny. Byly zpracovány a státním fondem odsouhlaseny změnové 



listy a zpracován dodatek smlouvy. Na základě úkolu z minulého zasedání proběhla schůzka 

zastupitelů obce s ing. Šmírou, který projevil zájem o odkup Obecního domu. Dne 15. dubna 

proběhla pravidelná roční kontrola hospodaření obce Pustějov ze strany KÚ Moravskoslezského 

kraje – s výsledkem - bez závad. Na obecním úřadě v Pustějově proběhlo jednání starostů ORP 

Bílovec v rámci mezi obecní spolupráce. Začátkem května bylo předáno staveniště a byly 

zahájeny práce na ZŠ v Pustějově, jejímž výsledkem bude kompletní zateplení obvodového 

pláště, výměna oken a rekonstrukce topného systému. Na tuto revitalizaci obec na základě 

žádosti rovněž obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce bude 

ukončena do začátku nového školního roku. Zástupci obce se zúčastnili Valných hromad 

Regionu Poodří a společnosti ASOMPO, a. s. – provozující skládku komunálního odpadu. Na 

základě podané žádosti nám byl Úřadem práce v Novém Jičíně schválen příspěvek na 17 

pracovníků na veřejně prospěšné práce na dobu 1 roku. V květnu proběhla kontrola ze strany 

SFŽP, na již dříve s pomocí dotace realizovanou akci – „Revitalizace parku pod kostelem“ – 

s výsledkem – bez závad a byla konstatována vzorná péče o vysazené dřeviny. 
Díky aktivnímu přístupu kulturního výboru a výboru pro sport a spolkový život bylo v minulých 

měsících zorganizováno a zabezpečeno několik významných akcí, ve spolupráci s ostatními 

organizacemi v obci, s velkou účastí našich občanů. Mezi nejvýznamnější patřily – den pro 

ženy, den pro muže spojený s dětským dnem, turnaj ve volejbale – jako součást celoročních 

sportovních her. 
V jarních měsících se započalo s pravidelným sečením veřejných prostranství, očista od 

posypových materiálů, údržba majetku. Proběhly pravidelné opravy veřejného osvětlení a 

rozhlasu, lokálně byla opravena hřbitovní zeď. 

Tomáš Maiwaelder, starosta 

 

Žádost o ohleduplnější odběr vody z obecního vodovodu v době horka a sucha 

Vážení spoluobčané, 

Několik obyvatel obce (zejména z panelových domů a z nové výstavby), odebírajících vodu 

pouze z obecního vodovodu, si na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 18.6.2015 

opakovaně stěžovalo na to, že jim ve večerních hodinách v létě - minimálně 1x týdně, neteče 

vůbec voda (například v období od 9 hodiny večer do 1 hodiny ráno) nebo je velmi nízký až 

žádný tlak ve vod. řádu. 

Jelikož tento problém je indikován jen v horkých a suchých obdobích (zejména v létě) a v 

ostatních měsících roku voda teče (tedy vodovod je na běžný odběr dimenzován), zastupitelstvo 

obce tímto obyvatele ŽÁDÁ o ohleduplnější chování při odběru vody z obecního vodovodu v 

horkých a suchých dnech. Prosíme, pokud je již několik dnů horko a neprší, nezalévejte večer 

masivně zahrady z vodovodu a nenapouštějte odpoledne na jeden zátah Vaše bazény! Tyto 

mimořádné velké odběry způsobují (je-li jich několik najednou) zavzdušnění vodovodního řádu 

s důsledkem, že řada Vašich spoluobčanů nemá vodu, nemůže se večer umýt a musí čekat 

několik hodin, než jim opět teče. Základní potřeby hygieny jsou přednější, než plné soukromé 

bazény, květiny, zeleň a bio-plodiny. 

Pokud je to skutečně nezbytné, je vhodné vodu pro zahrádku a pro bazén odebírat spíše v 

ranních až dopoledních hodinách tak, aby odpoledne byl řád opět odvzdušněn. Vody je zatím 

dost, přesto je s ní ale potřeba nakládat hospodárně -  jako s "neobnovitelným" přírodním 

zdrojem. Jak můžete sledovat v médiích, problémy se suchem v posledním desetiletí v důsledku 

probíhající klimatické změny narůstají i v České republice a časem se můžeme potýkat se 

skutečným nedostatkem vody i v katastru naší obce. Dle dostupných mapových podkladů z 

ČHMÚ je zřejmé, že půda v našem okrese vykazuje za posledních 10 let spíše zápornou 

vláhovou bilanci (pokles dlouhodobé vláhy v půdě cca o -10 %), což znamená - že o něco méně 

prší a je více sucho. 



Problém se zastupitelstvo obce bude snažit řešit s provozovatelem vodovodu i po technické 

stránce (již s ním vstoupila ohledně tohoto problému v řešení), nicméně zlepšení se nepodaří 

realizovat v rámci tohoto letního období, ale spíše až napřesrok. Situace je sledována.  

Občany, kteří mají tyto problémy s vodou , prosíme o to, aby si další opakovaný výskyt 

problému s netekoucí vodou poznačili například do stolního kalendáře a dále zastupitelstvo 

informovali. Pokud se situace dále zhorší, další alternativou organizačního řešení je příprava 

obecní vyhlášky na režimový odběr vody pouze v určitých hodinách a úplný zákaz napouštění 

bazénů a zalévání zahrad, k čemuž přistoupit nechceme. 

S úctou Vaše zastupitelstvo. 
 

Upozornění občanům: 

Aby nedocházelo k přeplnění kontejnerů na biologický odpad, umožňuje Obecní úřad v 

Pustějově svoz posekané trávy ze zahrad. Upozorňujeme, že se jedná pouze o trávu sekanou 

sekačkou (travní drť). V žádném případě neodvezeme dlouhou trávu, plevel, větve apod., není 

možné další uskladnění tohoto odpadu.  Zájemci o tuto službu musí vždy nechat trávu před 

domem, aby k ní byl přístup z veřejné komunikace a předem nahlásit svoz na OÚ panu 

Fabiánovi na tel. č. 774 912 210. 

Poděkování 

Rádi bychom poděkovali děvčatům z Kulturního výboru při OÚ v Pustějově za krásný sobotní 

podvečer s názvem "Čaj o páté". Příjemná atmosféra a dobrá muzika nám dala na chvíli 

zapomenout na každodenní starosti.  

Spokojení návštěvníci akce 

Jménem celé rodiny děkujeme pracovníkům Obecního úřadu v Pustějově za krásný obřad k 

výročí naší zlaté svatby. Velmi nás překvapili a připravili nám nádherný zážitek. 

manželé Haluskovi 

Kulturní výbor 

 
V minulém čísle Informátoru jsme Vás zvali na jarní akce, které jsme pořádali pro všechny 

věkové skupiny našich občanů. Nyní bychom Vás rádi informovali o jejich průběhu. 

 

Jako první se konal 18.dubna Čaj o páté, určen 

převážně seniorům. V sále Obecního úřadu se 

nás, pravda, sešlo sotva dvacet, čehož je nám 

nesmírně líto, ale kapela Oldřicha Bordovského 

vytvořila příjemnou atmosféru a i v malém počtu 

se všichni dobře bavili. Pro potěšení si naše malé 

tanečnice nacvičily dva tanečky a byly, jako vždy, 

kouzelné. Děkujeme všem návštěvníkům a 

doufáme, že se Vás v příštím roce sejde více! 

 

V pořadí druhá akce s názvem Dámská jízda, 

byla věnována ženám k oslavě Dne matek. Měli 

jsme z ní opravdu velkou radost, protože účast 

byla nad očekávání hojná, ženám se tento nový 

styl oslavy líbil a užily si jej se vším všudy.. Milé ženy, děkujeme, že jste byly s námi a těšíme 

se  příští rok na viděnou. 
                                                                                            

 



A aby to mužům a dětem nebylo líto, 

uspořádali jsme pro ně společně Zábavný 

den pro malé i velké a to 30. května v 

areálu sokolovny. Bohužel nás prudký 

déšť vyhnal ze sokolovny dříve, než jsme 

plánovali, ale i tak, doufáme, že se 

všichni dobře bavili. Děkujeme 

maminkám i tatínkům ze SRPŠ za 

přípravu krásného programu pro děti, TJ 

Sokolu za spolupráci při Veterán Rallye a 

vůbec všem, kteří nám s přípravou akce 

pomáhali. 

Za Kulturní výbor Magdalena Zindlerová 

Veteran Rallye 

 
V sobotu 30. května se hřiště NH zaplnilo 

automobilovými i motorkovými veterány. Tato 

krásná a zajímavá podívaná přilákala spoustu 

obdivovatelů a nadšení majitelé motorových 

miláčků se rádi podělili o své zážitky a informace. 

Protože jen příprava auta na takový typ akce stojí 

nepředstavitelné množství času a nemalé penízky. 

Za Tatra Veteran Sport Club Ostrava děkuji 

Obecnímu úřadu v Pustějově za spolupráci při 

organizaci této akce a Tělocvičné jednotě Sokol za 

výborné občerstvení. Těšíme se na další ročníky.                                     

        Jaromír Buček 

 

Výsledky obecního kola Pooderského koštování 
 

Dne 7. května proběhlo v domečku  "U Miládky" další obecní kolo 

Pooderského koštování. Sedmičlenná porota rozhodla takto: 

Nejlepší slivovice:   1. místo Jaroslav Hejzák 

                                 2. místo Oldřich Usvald 

                                 3. místo Karel Bednařík 

                                 4. místo Jaroslav Bednařík 

Nejlepší jabkovice: 1. místo Jaroslav Bednařík 

                                 2. místo Ondřej Kotas 

                                 3. místo Karel Bednařík 

                                 4. místo Obecní kalvádos - OÚ Pustějov 

                                 5. místo Jaroslav Hejzák 

                                 6. místo Oldřich Usvald 

                                 7. místo Josef Horák 

Nejlepší hruškovice: 1. místo Oldřich Usvald      ( byl posuzován pouze jeden vzorek) 

 

Následovalo další kolo Pooderského koštování v Bartošovicích , kde uspěli naši zástupci takto: 

Nejlepší slivovice:    11. místo  Jaroslav Hejzák 

Nejlepší jabkovice:    2. místo Karel Bednařík 

nejlepší hruškovice:  3. místo Oldřich Usvald 

Karel Bednařík 



Výlet Mateřské školy do ZOO  v Ostravě 
 

V pátek 19. června 2015 se děti MŠ vydaly společně se svými učitelkami a některé s rodiči na 

společný výlet. Cílem byla ZOO Ostrava. Počasí nám moc nepřálo, pršelo a bylo docela 

chladno. To nám vůbec nevadilo a výlet jsme si opravdu užili. Prohlédli jsme si zvířata, projeli 

se vláčkem a zakoupili si dárečky na památku.  

Mgr. Miluše Klementová 

ŠKOLNÍ VÝLET 

Ani kapky deště nás 

neodradily, abychom v pátek 

19.6.2015 odjeli na tolik 

očekávaný školní výlet do 

ZOO na Svatém Kopečku. 

Nálada v autobuse byla 

výborná a počasí během dne 

se také umoudřilo a poslalo 

nám paprsky sluníčka, takže 

jsme se i trochu ohřáli. 

Kromě prohlídky zvířat se 

dětem zalíbilo lanové 

centrum, u kterého se mohli 

pořádně vydovádět. Na 

zpáteční cestě si děti v areálu 

zakoupily suvenýry a po 

celodenní procházce se také někteří nezapomněli odměnit plyšovou hračkou. Tak jsme společně 

zakončili zase jeden ze školních roků a už se budeme těšit, kam vyjedeme příští rok. 

CO DĚTI JEŠTĚ DO KONCE ROKU ČEKÁ? 

26. 6.   112 ZASAHUJE 

Ukázka práce zachranářů v areálu zimního stadionu ve Studénce. 

27. 6.   MYSLIVECKÁ STEZKA 

Sobotní akce v okolí myslivecké chaty v Pustějově, které se zúčastní žáci a 

učitelé ZŠ. Soutěžní družstva budou plnit úkoly z oblasti přírodovědy. 

29. 6.   PASOVÁNÍ  NA ČTENÁŘE 

Žáci 1. ročníku budou skládat čtenářské zkoušky v místní knihovně. 

29. 6.   ROZLOUČENÍ  S ŽÁKY  5. ROČNÍKU 

Divadelní představení ŠD „O hloupém Honzovi“, rozdání upomínkových 

předmětů pro odcházející žáky. Zábavné soutěže pro děti MŠ 1. a 2.ročníků, 

které si  pro  ně připravili starší žáci. 

                                                 Ladislava  Kremzerová učitelka ZŠ Pustějov 

Výlet do Budišova n/Budišovkou 

Krásné slunné počasí nám přálo a my jsme se společně s dětmi vypravili vlakem do autokempu 

v Budišově n/B. Po rozdělení do chatek jsme dětem, které zde byly poprvé, ukázali areál. Děti 

mohly skotačit na průlezkách, hrát hry, tenis, minigolf, brouzdat se v potůčku a zkoumat tamní 

přírodu. Vše bylo úžasné. Odpoledne jsme se společně podívali na discgolf, který je novou 

atrakcí zde v campu. Mohli jsme si tuto novou hru zahrát. Večer nám hrála hudba a děti byly 

velmi nadšené.Svou starostlivostí o druhé nám ukázaly svou radostnou a bezprostřední dušičku. 

Druhý den si pro nás čtvrťáci a páťáci připravili trasu, kde jsme plnili úkoly, hlavolamy, 

poznávali stromy a hádali ovoce podle chuti. Trasa se velmi povedla a dětem se líbila. Malou 



procházkou po nově otevřeném discgolfovém hřišti jsme náš pobyt ukončili a ráno jsme se plni 

dojmů a zážitků vydali zpět domů. Děkujeme rodičům Matušikovým a Šelongovým za odvoz 

batohů.Také děkujeme dětem, za jejich nadšení a radost. Všichni jsme se radovali, že nám  

slunce hřálo a již nyní se těšíme na další výlet.....:-) 

                                                                                                                                Školní družinka 

 

 Jarní soutěže odboru SPV 

 
V sobotu 25.dubna 2015 se uskutečnil již 18.ročník známé Medvědí stezky. Areál fotbalového 

hřiště přivítal 48 soutěžících dětí a více než 50 dospělých ( rodičů a organizátorů). Pořadatelem 

byl tradičně odbor SPV ve spolupráci s FK Pustějov a TJ.Sokol , ale rovněž se  zapojily i složky 

SDH, MS a ČRS. Spolupráce se odrazila na spokojenosti, radosti a dobré náladě všech, 

pochvaly a poděkování všem organizátorům přicházely jak od dětí, tak i od rodičů.  V pondělí 

27.dubna 2015 proběhla atletická soutěž pro děti MŠ a žactvo.  Pro žákovské složky v 

Pustějově je atletika stále méně atraktivní, hlavně  běh. Přitom trendem dnešní doby  je právě 

vytrvalostní běh, který je vhodný pro všechny věkové kategorie. Soutěže se zúčastnilo 29 dětí, 

což není mnoho, ale  všechny doprovázeli rodiče, kteří vytvářeli skvělou atmosféru při závodění 

svých ratolestí. Krásné sportovní odpoledne bylo ukončeno tradiční smaženicí, kterou letos 

poprvé pro děti připravily ženy SPV.  

15.května proběhla okresní soutěže atletiky  RC ASPV Nový Jičín, která se tentokrát konala v  

Hladkých Životicích. Za Pustějov nás reprezentovalo 8 žáků ZŠ. Nejlépe se umístila za kategorií 

mladších žákyň  Nela Šabacká, která měla nejen na děvčata, ale i na chlapce téměř 100 bodový  

náskok. Soutěže se zúčastnili dále tyto děti: Karolína Flaksová (9), Andrea Dreslerová (14), 

Jan Morávek (4), Matěj Holba (5), Michal Horák (7), Marek Brňák (5), Patrik Morávek 

(2). Všem dětem blahopřejeme a 

přejeme hodně sportovních úspěchů, 

vytrvalosti a radosti z vítězství. 

 22. května se vítězka okresní soutěže 

Nela Šabacká zúčastnila krajské soutěže 

v atletice, která se konala na sportovním 

stadionu ve Stonavě. Zde všechny děti 

zažívají velký sportovní zážitek i šok, 

protože poprvé se setkávají se závodem 

na úrovní vrcholových reprezentantů.   

 Nela si vedla výtečně, ale nepodařilo se 

jí zopakovat  tak skvělé výkony jako na 

okrese a obsadila 4.místo. V celkovém 

hodnocení okresů  výrazně pomohla  

mladším  žačkám k vítězství a postupu 

na republikovou soutěž do Třebíče. Moc Nele blahopřejeme a děkujeme i dědečkovi za 

podporu. 



16.5. se uskutečnilo na fotbalovém hřišti 1. kolo v Mölkkách pro smíšené páry za účasti 9-ti 

družstev a 6.6.  Sportovní den s SPV, který ve 13hod byl zahájen druhým kolem v Mölkkách 

pro smíšené páry ( účast 8 družstev). Od 16-20hod probíhal Beach volejbal a na závěr si změřili 

fyzické síly rodiče proti dětem při bränballu. Jedná se o beznákladové pohodové soutěže. 

 30.5. proběhla volejbalová soutěž RC ASPV NJ ve sportovní hale v Bílovci, kde jsme měli za 

odbor SPV přihlášeny 3družstva. Umístění našich: družstvo Mixu 1.místo (ze 4) , muži 2.místo 

(ze 4) a ženy 5.místo (z 5).  

 

 Byl zahájen Okresní pohár žen ve volejbalu - ročník 2015-16 NJ. Naše družstvo žen  první 

dva zápasy s družstvem Hodslavic prohrálo  0:2, 0:2. Turnaj s Kunínem byl lepší 0:2 a 2:1 

s Bílovcem byly zápasy vyrovnané, ale opět chyběl krůček nebo štěstí k vítězství (výsledek 0:2, 

0:2). Zveme všechny příznivce na poslední  zápas s Mořkovem, který se bude hrát  na školním 

hřišti v úterý 30.6. v 18:00hod. 

 

Výsledky regionální soutěže W+M+K v Bartošovicích 12.6.2015 

 Náš odbor byl zastoupen  družstvem  v  kategorii  90+ V.Bílkem a L.Dreslerem, kteří obsadili 

skvělé první místo v Kubbe a druhé místo v Mölkkách. Blahopřejeme a těšíme se na výsledky 

v republikové soutěži.  

V pondělí 22.6.připravil odbor SPV pro žactvo základních škol z Pustějova a Hladkých Životic 

Sportovní den netradičních her na fotbalovém hřišti v Pustějově. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 75 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií - mladší žactvo 1.-2.třída a starší žactvo 

3.-5.třída. Mladší žactvo zahájilo sportovní den Petanquem, kde soutěžilo celkem 16dvojic. 

Umístění nejlepších: 1.Adéla Kubátová a Julie Kráĺová (HŽ), 2.David Radvanský a Jakub 

Zindler (Pus.), 3.Matěj Mičulka(HŽ) a Michaela Kneifelová (Pus), 4.Ondřej Černoch a Tomáš 

Tomeček (Pus).  

 
 

Další hru Woodball si již některé děti  zkusily na medvědí stezce a pro velký zájem jsme ji 

zařadili i zde. Z 32 žáku se umístili nejlépe - 1. Richard Orálek (HŽ), 2.Josef Horák (Pus), 

3.Ondřej Černoch (Pus). 

Starší žactvo zahájilo sportovní den hrou Mölkky. Soutěžilo celkem 22 dvojic , které byly 

rozděleny do 6-ti skupin.  V každé skupině  se odehrály čtyři kola. Nejlépe si vedli hoši z HŽ 

Alexandr Křikava a Jakub Žitník s počtem bodů 199, na 2.místě Anna Častulíková a Kryštof 

Liďák 190 bodů (HŽ), 3.místo Michal Horák a Tomáš Vincek 183bodů (Pus). Na závěr 

sportovního dne si žáci zahráli oblíbenou hru Bränball.  

Na spolupráci s odborem SPV se podílel za FK Přemysl Pošvic, s přípravou jídla a obsluhou 

pomohly ženy SPV M.Bílková, I.Poppová, J.Dluhošová a E.Švancerová. Na závěr bych chtěla 

všem zúčastněným moc poděkovat za pomoc a příkladnou spolupráci,  sportovcům a 

příznivcům odboru SPV  popřát odpočinkové a pohodové  léto.   

                                                                                                                                                                

         Za odbor SPV Ludmila Tisovská 



Komplex cvičení ozdravující páteř a klouby  

 Sestava cvičení je profesionálním fyzioterapeutem a léčitelem Mistrem Borisem 

Tichanovským propracovaná tak, že obsahuje postupně cviky na každý obratel i  každý kloub 

horních a dolních končetin. Soustavným cvičením této sestavy fyzických cviků doplněných 

krátkými sekvencemi soustředění se na procvičenou oblast (s prociťováním tepla, brnění, 

pulzace atd.) se lze v průběhu individuálně dlouhé doby zbavit nepříjemných pocitů, zcela 

obnovit pohyblivost páteře  a zlepšit celkový zdravotní stav. Ke cvičení nepotřebujeme žádné 

pomůcky, podložky či náčiní, stačí 1m místa a chuť něco udělat pro své tělo. Cvičí se stále 

stejně, takže nepřítomnost při lekci cvičení není problém. Cvičit budeme v sále obecního úřadu 

v Pustějově, termín 1. lekce je stanoven na úterý 22. 9. v 17hod. Pokud čas nebude vyhovovat, 

můžeme se o změně domluvit na prvním cvičení. Poslední 10. lekce vychází na 2. 12. 2015. 

Protože v úterý 17. 11. je státní svátek -dohodneme se na místě, zda budeme v tento den cvičit 

nebo zvolíme náhradní termín 8. 12. 2015. Cena 200,-Kč za 10 lekcí. 

Cvičení povede cvičitelka Jarka Böhmová-absolventka školy  Mistra Borise Tichanovského.  

Přihláška:  Ludmila Tisovská, MT: 774 774 691, e-mail: lidatisovska@centrum.cz 

Beach volejbal aneb, když počasí nepřeje ... 
Výbor sportu a spolkového života v Pustějově organizoval ve dnech 23. a 24.5.2015 Beach 

volejbal pro smíšené páry, což byl 2.turnaj z vyhlášené soutěže „Sportovní pár roku 2015“. Za   

velké pomoci pracovní čety OÚ a členů z odboru SPV P. Zuzaníka a M. Brňáka se podařilo 

udělat terénní úpravy v okolí pískového hřiště, pan E. Koždoň vysadil trávník, dále byl 

zakoupen písek, síť a míč. Úchyty a naviják přivařil Karel Dluhoš,  lavice zapůjčili TJ. Sokol, za  

FK uvařil Přemysl Pošvic s panem Macháčkem vynikající kotlíkový guláš. 

Bylo celkem přihlášeno 10 družstev (1 družstvo z dvou páru), které byly losem rozděleny do 

dvou skupin. Předpověď počasí na víkend byla velmi nepříznivá a k smůle pořadatelů se 

naplnila.Turnaj se nakonec uskutečnil ve sportovní hale pana Pische za účasti 9 družstev o 

celkovém počtu 44 hráčů. Smyslem celého turnaje mělo být praktické využití pískového hřiště, 

získat  nové zájemce o Beach volejbal a ukázat, že toto je také jedna z možností využití volného 

času v létě. Na hráčích jsme pozorovali postupné zlepšování práce s míčem, pohybu v hřišti a 

nad síti. Finálové zápasy již přinesly krásné a pohledné výměny. Obdiv patří všem, kteří vytrvali 

i přes bolavé prsty, oteklá zápěstí, naražený palec a zvrtlý kotník.  

Pořadí družstev: 

 1. P. a A. Zuzaníkovi – M. a K. Brňákovi 

 2. P. a L. Tisovští - P. Tisovský ml. a I. Brummer 

 3. S. Babůrek a Ž. Horáková – Z. Dresler a M. Lazaridisová  

 4. L. a G. Silbrovi – T. Silber a Š. Dluhošová.  

Připravujeme: 

 Jako třetí v pořadí je připraven pro soutěžící „Požární útok“v areálu hasičské chaty, který 

proběhne v sobotu 22.srpna odpoledne. Zveme všechny bezva lidi, kteří se k nám chtějí  přidat 

nebo alespoň povzbudit své kamarády, známé či svou rodinu.                        

                                              Za výbor sportu a spolkového života v Pustějově Ludmila Tisovská 

 

 

Fotbalový klub  

V minulém týdnu byly ukončeny mistrovské soutěže jarní části ročníku 2014/2015. V soutěžích 

jsme měli 3 mužstva – přípravku, žáky a muže.  

Přípravka skončila v OS starších přípravek se ziskem 27 b. na 3.místě, žáci obsadili v OP 

starších žáků 7.místo s 5 b. a muži v OP se ziskem 54 b. obsadili 2.místo. Všem týmům 

děkujeme za předvedenou hru, fanouškům a sponzorům za podporu a budeme se těšit na setkání 

v příštím ročníku. 

mailto:lidatisovska@centrum.cz


Srdečně Vás zveme na tradiční Fotbalové turnaje: 

 

5.7. v 8.00 hod.  "O KALICH MISTRA JANA HUSA" 

 S večerní zábavou, kde zahrají MORČATA NA ÚTĚKU, D.J.KŘAK A BIMETAL. 

 

6.7. od 13.00 hod.  "O KALÍŠEK MISTRA JANA HUSA"- pro děti do 14 let 

 

Přihlášky a informace na tel.737 463 909 nebo e-mailu fkpustejov@seznam.cz 

Za FK Radovan Popp 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov 

V pátek 8.5.2015 jsme uspořádali vycházku Poodřím na trase Pustějov – Hladké Životice – 

Suchdol nad Odrou a zpět. Pochodu se zúčastnili velcí i malí, rodiče s dětmi, nejmladší účastník 

ještě ne roční Jan Šelong absolvoval trasu  v kočárku, některé  děti na kolech. Celkem  29 

účastníků, převážně členů naší sokolské jednoty. Krásné prostředí kolem Odry, po modré 

turistické značce, absolvovali všichni v pohodové náladě, s občerstvením a příjemně unaveni se 

k večeru vraceli do svých domovů. 

Další akcí  byl již tradiční sraz automobilových Veteránů  v areálu sokolovny,  který se 

uskutečnil v sobotu 30.5.2015. Letošní ročník byl spojen s Dnem dětí a Dnem mužů, 

organizován byl ve spolupráci s OÚ a SRPŠ. 

Akce se zúčastnilo cca 150 členů Veterán klubu s  58 vozidly, všechny jsme pohostili 

v sokolovně.  

Přítomnost veteránů přilákala jejich obdivovatele a významně přispěla k hojné účasti na této 

akci, neboť stará, vyšperkovaná a nablýskaná auta i motorky byly hlavním magnetem 

odpoledního programu. 

Připravujeme: 

18.7.2015 – Krmášovou zábavu 

19.7.2015 – Krmášové posezení v areálu sokolovny 

Na obě akce co nejsrdečněji    z v e m e   všechny spoluobčany. 

Jan Horák, starosta 

NH PUSTĚJOV 

V sobotu 13.6.2015 se naše družstvo přípravky (5-10 let) zúčastnilo turnaje v Chropyni, který 

byl posledním turnajem této kategorie v sezóně 2014/15. Turnaje se zúčastnilo osm družstev 

v kategoriích mladší a starší přípravky. Naše družstvo v celkové konkurenci obsadilo 3.místo, 

což je krásný výsledek z toho pohledu, že v dané kategorii nejde tolik o výsledek, ale především 

o radost ze hry. Z turnaje jsme si odvezli dokonce i jedno individuální ocenění, kdy nejlepší 

brankářkou turnaje byla oceněna naše hráčka Sára Pravdová.  
Děkujeme holkám za předvedené výkony a doufáme, že si turnaj náležitě užily. Další turnaje 

nás čekají zase v další sezóně, která začíná začátkem září.  
Rovněž naše starší žačky a dorostenky zakončily letošní sezónu 2014/2015. Celkově jsme 

v dané sezóně odehráli v těchto kategoriích 40 mistrovských utkání. Za celou sezónu, která pro 

nás bylo především o získávání herních zkušeností, musíme děvčata pochválit, protože na 

mnohých z nich bylo vidět obrovské zlepšení v jejich hře. V celkovém hodnocení se naše 

družstvo starších žaček umístilo na 5.místě tabulky, zatímco dorostenky se ve své první sezóně 

v této kategorii umístily na 6.místě.  



V současnosti mají děvčata před sebou prázdniny a s plným tréninkem opět začnou zhruba 

v polovině srpna tak, aby opět byly připraveny na nadcházející sezónu. V případě, že by některá 

z dívek měla zájem pravidelněji sportovat, tak nás neváhejte v srpnu navštívit. Holky mezi 

sebou rády přivítají nové hračky do kategorií přípravek (5-10 let), popřípadě do kategorie 

mladších žaček (10-13let).  

Výsledky zápasů jarní sezóny 2015: 

Datum Čas Domácí   Hosté Kategorie Výsledek   

19.4.2015 14:00 Pustějov -  Studénka Starší žačky 4:13 (1:9)   

19.4.2015 15:15 Pustějov -  Studénka Dorostenky 14:30 (11:14)   

25.4.2015 9:00 Svinov -  Pustějov Starší žačky 17:10 (7:3)   

25.4.2015 11:30 Svinov -  Pustějov Dorostenky 27:8 (12:1)   

3.5.2015 9:30 Stará Ves -  Pustějov Starší žačky 15:6 (6:4)   

3.5.2015 12:00 Stará Ves -  Pustějov Dorostenky 24:8 (11:5)   

10.5.2015 14:00 Pustějov -  Osek n/B. Starší žačky 20:4 (7:1)   

10.5.2015 15:15 Pustějov -  Vítkovice Dorostenky 9:10 (6:4)   

16.5.2015 14:00 Pustějov -  Chropyně Dorostenky 13:15 (5:10)   

16.5.2015 15:15 Pustějov -  Chropyně Starší žačky 13:24 (7:10)   

23.5.2015 10:00 Studénka -  Pustějov Starší žačky 16:14 (6:6)   

23.5.2015 11:15 Studénka -  Pustějov Dorostenky 29:16 (12:7)   

24.5.2015 14:00 Pustějov -  Svinov Starší žačky 12:14 (6:2)   

30.5.2015 12:15 Osek n/B. -  Pustějov Starší žačky 11:13 (4:7)   

30.5.2015 16:00 Vítkovice - Pustějov Dorostenky 18:17 (8:8)   

31.5.2015 14:00 Pustějov -  Svinov Dorostenky 12:19 (8:8)   

6.6.2015 10:15 Chropyně -  Pustějov Starší žačky 17:11 (7:4)   

6.6.2015 11:30 Chropyně -  Pustějov Dorostenky 16:6 (8:2)   

14.6.2015 14:00 Pustějov -  Stará Ves Starší žačky 20:20 (10:12)   

14.6.2015 15:15 Pustějov -  Stará Ves Dorostenky 16:15 (7:8)   

 

Za NH Pustějov Rostislav Bajtek a Jiří Pisch 

 

Mobilní hospic Strom života 

Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli 

ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.  

Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, 

v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky 

až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění 

i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. 

Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud 

nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. 

Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou 

bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný 

nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný … 



Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, 

biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, 

zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, 

psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o 

naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich 

rodinám a blízkým.  

Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby 

nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, 

že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. 

                                                                                                                          Marie Ryšková 

 zakladatelka mobilního hospice Strom života 

Můžete nás podpořit: 

č. účtu 3925391369/0800  

Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života  

(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)  

 

První máj a sedmdesáté výročí osvobození obce 
 

Naše obec patří nadále k těm místům, které si připomínají a slaví 1. máj - Svátek práce. Účastníci 

prvomájového setkání se svou velkou účastí  přihlásili k historickému poslání tohoto svátku a to k 

právu na práci a na její spravedlivé ocenění. 

Oslavy se již tradičně uskutečnily v areálu Bistra p. Pische. Tentokrát pořadatelé oslav poprvé 

využili sportovní halu, kde se ve společenském sále sešlo na sto tradičních i nově příchozích 

hostů. Hezké prostředí, domácí guláš, výborné koláče, 53 cen v tombole, příjemná hudba, to vše 

přispělo k dobré náladě všech přítomných. Letošních oslav se ze zdravotních důvodů nezúčastnila 

řada tradičních účastníků. O to více pořadatele potěšila účast mladší generace. 

Během dopoledne k účastníkům setkání krátce promluvil předseda krajské organizace KSČM 

Karel Kuboš a dále Ivo Popp, který vyzval přítomné k účasti na vzpomínkové akci u pomníku 

osvobození při příležitosti 70-tiletého výročí ukončení 2. svět. války. 

Za  výbor ZO KSČM Lubomír Dresler 

 

Osvobození obce Pustějov v květnu r. 1945 
 

V prvních květnových dnech si každoročně připomínáme osvobození naší obce od německých 

okupantů vojsky Rudé armády. V letošním roce uplynulo od osvobození a těžkých bojů o naší 

obec 70 let. Zatímco v mnoha místech našeho okresu i kraje probíhaly četné vzpomínkové akce k 

uctění padlých vojáků Rudé armády i místních občanů, vč. vydání příslušných publikací, 

dokumentů, brožur apod., v naší obci se mladá generace o průběhu bojů o naši obec mnoho 

dozvědět nemohla.  

Taktéž Česká televize i rozhlas a další média, se již 25 let snaží o zkreslení faktů o osvobození 

naši republiky. Role Rudé armády se systematicky snižuje a naopak je neúměrně vyzdvihován 

podíl na osvobození americkými vojsky. 

Výbor KSČM by proto chtěl v následující informaci připomenout a seznámit naše občany s 

průběhem osvobozovacích bojů v květnu 1945.  

30. dubna 1945 se občané Pustějova uchýlili do krytů a sklepů, poněvadž v tuto dobu zahájila 

vojska Rudé armády dělostřeleckou přípravu na postavení německé armády. Pustějov byl 

vystaven v následujících dnech silné dělostřelecké palbě, která měla oslabit postavení německých 

vojsk v obci. Německá armáda měla v obci dvě strategická opevnění, kterými chtěla ztížit postup 

Rudé armády. 

http://www.zivotastrom.cz/


 První opevnění bylo u statku p. V. Srubka č.p. 118 (nyní p. E. Koždoň), druhé za obytným 

domem p. J.Bučka, č.p. 197 (nyní p. L. Buček). Horní část obce, až po kostel, obsadila sovětská 

vojska téměř bez boje 3.5. 1945, zatímco dolní část obce dobývali sovětští vojáci dům od domu. 

Nejtěžší boje se soustředily na dolní konec a skončily obsazením statku p. V. Srubka 4.5. v 16:30 

hod. Poslední válečnou operací se stala likvidace opevnění za domem p. J. Bučka v Podrolí v 

posledních hodinách 5.5.1945. 

Osvobození naší obce si vyžádalo krutou daň, zahynulo 46 vojáků Rudé armády. O tom, že v 

Pustějově probíhaly jedny s nejtěžších bojů v okrese, svědčí i následující přehled padlých 

sovětských vojáků v jednotlivých obcích: Vyškovice 87, Tísek 65, Mankovice 54, Hukovice 49, 

Slatina 48, Pustějov 46, Bartošovice 44, Bílovec 44 , Butovice 38, atd. 

Osvobození obce se neobešlo ani bez obětí z řad občanů Pustějova. Padl 25- letý R. Pitřík č.p. 

170, střepinou granátu byl zasažen V. Dresler č.p. 127, zastřelen byl V. Lopušinský a na následky 

zranění zemřel V. David. č.p. 70. Další čtyři občané svá zranění přežili. Po nálezu nevybuchlé 

munice zemřeli ve věku 7 let sourozenci Stillerovi č.p. 12. Pustějov utrpěl i značné materiální 

škody. Z 236 domů bylo válkou poškozeno 192 domů, z toho 9 velmi těžce.  

Osvobození našich obcí a měst si vyžádalo mnoho lidských životů. Na území naší republiky 

zahynulo asi 150 tis. sovětských vojáků. Téměř v každé obci či městě byly na památku padlých 

postaveny a odhaleny pomníky osvobození. V Pustějově byl odhalen pomník na památku Rudé 

armády 5.6.1949 a nese nápis: "Nezapomeneme těch, kteří padli, abychom my mohli žít." 

Význam těchto slov by neměla zapomenout současná ani budoucí generace. Mladí lidé, kteří pro 

naši svobodu obětovali to nejcennější - svůj život, si úctu a tichou vzpomínku jistě zaslouží. 

Členové KSČM a někteří občané uctili památku padlých při osvobození v neděli 3.5.2015 

položením kytice rudých karafiátů. 

Za  výbor ZO KSČM Lubomír Dresler 

 

 

Společenská rubrika 
 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 

červen Dagmar Schaumannová 70 let 

  Oldřich Haluska 70 let 

     

červenec Irena Šimečková 75 let 

  Anna Petrošová  80 let 

   

               

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

   

 

                                     Rozloučili jsme se:   Marie Mičulková 

   

      Čest její 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 29. 6. 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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