
                            
 

              Obec Pustějov 

_________________________________________ 
 

Statistika obyvatel k 31.12.2014 v obci Pustějov 

K 31.12.2014 čítala naše obec 982 obyvatel s trvalým pobytem v obci. 

V průběhu roku 2014 došlo těmto změnám : 

- k trvalému pobytu se přihlásilo 21 občanů, z toho 10 mužů a 11 žen 

- narodilo se 9 dětí, z toho 3 chlapci a 6 děvčat 

- zemřelo 11 občanů, z toho 8 mužů a 3 ženy 

-  z trvalého pobytu se odhlásilo 20 občanů, z toho 8 mužů a 12 žen 

Lenka Stixová 

pracovnice OÚ 

Upozornění 

 

Poplatky za vodu bude zástupce firmy LXM Group a.s. (p. Pončík) vybírat v pondělí 

16.února 2015 od 14:00 - 16:30 hodin v knihovně. 

 

 

Poděkování 

 

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy panu Lukáši Silberovi za 120 

bezpřízpěvkových odběrů. Ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je 

projevem jeho humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří mu dík nejen těch, kterým 

pomohl navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. DĚKUJEME! 

 

 

Knihovna 

 

Začátkem loňského roku vyhlásila knihovna celoroční soutěž O nejlepšího čtenáře a to ve 

dvou kategoriích: děti od 6 - 15 let a dospělí. 

V kategorii děti od 6 - 15 let zvítězil Pavel Černoch (15 přečtených knih) 

V kategorii dospělých zvítězil pan Ivan Grosman (74 přečtených knih) 

 

Oba vítězové budou odměněni, jak jinak než knihou. 

 Velmi mě těší, že naše knihovna má své čtenáře, ale ráda bych přivítala v knihovně více 

dětských a mladých čtenářů, protože knížky jsou dary, při kterých si nejen upevníme náš 

krásný český jazyk, ale také rozvíjejí představivost a fantazii každého čtenáře.  

A tak apeluji na rodiče, posílejte své děti do knihovny, je to jedna z opravdu dobrých 

věcí, které pro své dítě můžete udělat. :-) 

Magda Zindlerová, knihovnice 

 

 



Kulturní výbor 

 

Letošní plesovou sezonu jsme odstartovali Obecním plesem s názvem "fér-plej". Tradicí 

se již stalo vystoupení "našich synků z dědiny", na které se všichni těšíme a vždy nás 

pobaví. Hoši se jej zhostili s nadšením a na výbornou zacvičili sestavu na spartakiádní 

skladbu  "Poupata" v originálních červených dresech. Byli skvělí a tímto jim ještě jednou 

děkujeme. Těší nás i Vaše velká účast na plese, která je pro nás velmi motivační.  Náš dík 

patří všem, kteří nám pomáhali s přípravou plesu, jak dětem z MŠ a ZŠ za pomoc při 

výzdobě sálu, tak kuchařkám za výbornou večeři, tak Jardovi Fabiánovi a jeho "rychlé 

rotě" a dalším. V neposlední řadě i sponzorům za dárky do tomboly. Doufáme, že jste se 

dobře bavili a zachováte nám svou přízeň. 

Tak zase příští rok nashledanou na Obecním plese :-) 

 

Současně Vás srdečně zveme 14. března na Černobílý ples, kterým letošní plesovou 

sezonu zakončíme. Těšíme se na Vás! 

Tým Kulturního výboru 

 

 

 

 

 

SRPŠ 

 

Zveme všechny rodiče a nejen rodiče na RODIČOVSKÝ VEČÍREK, který se bude konat 

v sobotu 21. února 2015 v sále Obecního úřadu od 20 hodin. Přijďte a společně si užijme 

dobu ve stylu 20.- 30. let, kdy převládaly krátké účesy, ze šatů zmizely rukávy a 

nahradily je ramínka a vznikal swing, tehdy populární taneční hudba………….. 

Kostým není podmínkou účasti na plese, prostě jen přijďte a bavte se s námi:-) 



Současně Vás zveme o týden později 28. února od 14:00 hodin na Dětský maškarní 

ples do sokolovny. 

Za SRPŠ Martina Pekařová 

 

Výbor sportu a spolkového života 

 

Memoriál Pavla Heinricha 

 

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

„nočního“ fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“, který je určen pro 

všechny fotbalové fanoušky, ať už aktivní nebo pasivní. 

Memoriál je vzpomínkou na jednoho ze zakladatelů fotbalu v obci Pavla Heinricha. 

 

Program: 

7. 2. 2015 17:30 – 18:00 hod prezentace, oficiální zahájení 

   18:00 – 19:30 hod starší žáci do 15 let 

  19:30 – 09:00 hod dorost od 15 let a muži 

8.2.2015  09:00 – 11:00 hod starší muži 

  11:00 –  vyhodnocení, předání cen nejlepším hráčům; guláš (zdarma) 

 

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení v bistru pana Pische. 

Vstup pro žactvo je zdarma, pro dorost a muže je účastnický poplatek 100Kč.  

Zvou a těší se na vaši účast Výbor sportu a spolkového života v Pustějově ve spolupráci 

s FK, NH, SPV a TJ Sokol. 

Přihlášky nebo bližší informace vám podají: Ludmila Tisovská 774 774 691 a Roman 

Stix 732 531 635. 

 
P O Z V Á N K A 

Výbor sportu a spolkového života v Pustějově vyhlašuje soutěž: 

Sportovní pár roku 2015     

 
Motto: Spolu si protáhneme kosti, zapomeneme na starosti. 

        Nemusíte formu míti, přijďte se hrou pobaviti. 
Soutěž je určená pro: 

 sportovní oddíly - SPV, NH, FK, TJ Sokol 

 spolky -  SDH, Český rybářský svaz a Myslivecké sdružení  

 sportovce i amatéry  

 mládež od 15 let a dospělé 

 ženy a muže 

zkrátka pro všechny, kteří se chtějí pobavit, protáhnout tělo a vyzkoušet si svou 

všestrannou dovednost!!! 

Soutěžící : 

 smíšený pár (jeden z páru musí být občan Pustějova)  

 v průběhu roku je možno kdykoliv vstoupit do soutěže 

 jeden partner z důvodu absence může být nahrazen, ale v celkovém hodnocení tato 

změna ovlivní pořadí 



 

Jednotlivé soutěže: 

 Badminton    1.března  sportovní hala  

 Beach volejbal  červen   areál FC 

 Požární soutěž  22.srpna   areál hasičské chaty 

 Tenis    září   školní hřiště 

 Ping-pong   listopad  sokolovna 

     

Účastnický poplatek: vše zdarma 

 

Termín přihlášek na badminton: do 26.2.2015 

 

Sportovní vybavení: pálky a rakety budou k zapůjčení  

 

Hodnocení:  každá soutěž bude na závěr vyhodnocena  a první tři nejlepší páry obdrží 

drobné ceny 

 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům:  proběhne na Obecním plese v lednu 

2016. 

 Rovněž bude vyhodnocen a finančně odměněn i nejaktivnější sportovní oddíl nebo 

spolek.  

 

Bližší informace:  plakáty, informátor, obecní rozhlas, internetové stránky obce 

 

Kontakt: Ludmila Tisovská, lidatisovska@centrum.cz, MT: 774 774 691 

 

Těší se na vás pořadatelé a členové Sportovní komise L. Tisovská, P. Pošvic, M. 

Kubáčková, I. Morávková a J. Pisch. 

 

 

 

Soutěže  odboru SPV na konci roku 2014 

Konečné pořadí podzimní části  Okresního poháru žen ve volejbalu - ročník 2014-15 

Nový Jičín 

1. Bílovec        15    (15:9) 

2. Kunín          15    (15:10) 

3. Mořkov        11    (11:12) 

4. Rybí             10   (10:13) 

5. Hodslavice   10   (10:13) 

6. Pustějov       10   (10:14) 

 

30.11.2014 proběhl poprvé losovaný turnaj ve volejbalu mixů  ve sportovní  hale 

v Pustějově za účasti 28 hráčů, kteří byli rozlosování do pěti družstev. Hra byla  

vyrovnaná, atmosféra skvělá, všichni se dobře bavili. 

          Další zajímavá soutěž proběhla 6.12.2014 -  turnaj v badmintonu jednotlivců  ve 

sportovní hale. Badminton jako sport se začíná v Pustějově silně prosazovat. Možnost  

hrát  na 3-5 hřištích nám závidí nejedna vesnice a město v okolí. Mikulášského turnaje se 

zúčastnilo celkem 7 žen, na prvních třech místech v pořadí 1. Lenka Pischová, 2. 

Ludmila Tisovská a Alena Zuzaníková, 3. Šárka Dluhošová. Mužů soutěžilo celkem 14, 

na prvních třech místech v pořadí 1. Lukáš Silber, 2. Radek Šimeček, 3. Jiří Pisch.                                              
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           Závěr roku patří tradičně vánočním turnajům, takže ženy hrály 28.12.2014 

volejbal za účasti 4 družstev. Vítězství zde nebylo prvořadé, ale pohyb, zábava a pohoda 

po dlouhém vánočním nic nedělání.  

 

Připravované akce RC  SPV na jaro 2015: 

21.února – nohejbal v Rybím 

28.února – stolní tenis v Mořkově 

7.března – florbal žactvo ve Fulneku 

28.března – halová kopaná v Mořkově 

Zájemci z řad jednotlivců i týmů se mohou přihlásit u Ludmily Tisovské, 

lidatisovska@centrum.cz, MT:774 774 691do poloviny února 2015. 

 

Ludmila Tisovská za Výbor sportu a spolkového života a SPV  

 

Vánoční turnaj odboru SPV 

V závěru roku 2014 uskutečnil odbor SPV ve sportovní hale p. Pische jubilejní 30. ročník 

Vánočního turnaje mužů ve sportovních hrách. Turnaje se zúčastnila čtyři osmičlenná 

družstva, která se utkala turnajovým způsobem v kopané, národní házené a odbíjené.  

Již po prvním odehraném turnaji v kopané potvrdilo družstvo Zuza tým roli favorita a ve 

všech  zápasech nad svými soupeři zvítězilo. Toto družstvo ve složení Zuzaník, Tomášek, 

Lazaridis, Štverka, Kocmich, Kubáček a Zdeněk David si své vedení udrželo i v turnajích 

v NH a odbíjené. O jejich výrazné převaze svědčí i součet umístění ve všech třech 

disciplínách, který činil 4 body. Na druhém místě skončilo družstvo FC se 7body, třetí 

místo obsadili hráči NH s 8 body a čtvrté místo patřilo Štikám s 11body. Všechna 

družstva odměnilo vedení turnaje věcnými cenami a poněvadž Vánoční turnaj slavil 

třicáté výročí, byli u této příležitosti vyhodnoceni tři nejúspěšnější jednotlivci: v kopané 

F. Tomášek, v NH R. Šimeček a v odbíjené P. Pošvic. 

Turnaj byl zakončen společným posezením v Bistru při výborném guláši. 

Následující den  28.12.2014 se uskutečnil 28. ročník Vánočního turnaje žen za účasti čtyř 

družstev. 

Sportovní ples TJ Sokol Pustějov 

Letos jsme poprvé uspořádali náš sportovní ples v sále Obecního úřadu.  Akce se 

vydařila, sál byl zcela zaplněn a všichni se skvěle bavili při dobré hudbě až do ranních 

hodin. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu a také sponzorům za dary do 

tomboly. 

Za odbor SPV Lubomír Dresler 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov 

Florbalová liga 

Na začátku prosince jsme se účastnili florbalového turnaje v Bernarticích, který byl 

pořádán pro družstva starších žáků. Naši hráči se účastní těchto turnajů 4 x do roka, v 

neoficiální soutěži mezi obcemi Hladké Životice, Suchdol nad Odrou a Bernartice.  

V sobotu 31.1.2015 pořádá zápas skupina z Hladkých Životic, v tělocvičně fulnecké 

školy.  Zde se utkají pouze starší žáci. V naší sokolovně pořádáme turnaj 21.2.2015 pro 

mladší a 7.3.2015 pro starší žáky.  
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V současné době se zaměřujeme na trénink jak mladších, tak i starších florbalistů, 

abychom postupně mohli obsazovat přední místa v soutěžích . Rádi uvítáme další nové 

hráče pro tuto hru.  Naše krédo je: 

„Hrajeme pro radost a vítězství je až na druhém místě“ . 

Vánoční sportovní odpoledne 

V pondělí 29.12.2014  se uskutečnilo sportovní odpoledne. Pro dětské účastníky byla 

připravena opičí dráha a hned po jejím překonání jsme si společně zahráli smíšený turnaj 

ve florbalu.  Společným sportovním setkáním jsme oslavili konec roku i s našimi dětmi.  

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

v období Velikonoc. 

Silvestrovský výšlap 

Den před posledním dnem v roce jsme si všichni, kteří měli ještě chuť a čas, vyšli na 

procházku po chráněné krajinné oblasti Poodří. Trasa byla přiměřeně dlouhá k věku 

nemladších účastníků (3 roky), stejně jako převýšení mezi startem a cílem  Pustějov 

škola –  Bartošovický rybník. Sněhová nadílka vytvořila podmínky pro zimní radovánky 

všech silvestrovských turistů. Díky tomu jsme uviděli krajinu úplně jinak, protože ji 

známe jen ze sedla svých kol. 

Akce se setkala s úspěchem, proto uspořádáme pochod i v jarním období, tak abychom 

poznali i další krásné části Poodří.   

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Martina Pekařová 

 

Tříkrálová sbírka 2015 

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 

obcích, do ulic vyšlo 100 skupinek koledníků. 

Děkujeme všem vedoucím skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas darovali 

potřebným. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.  

 
obec Počet pokladniček Sbírka 2014 Sbírka 2015 

Studénka I. 11 67 610 64 815 
Studénka-Butovice 17 83 725 85 114 
Studénka-Nová Horka 2 5 372 6 206 
Bartošovice 6 27 340 29 822 
Bravantice 4 11 182 11 936 
Vyškovice 1 8 180 10 205 
Slatina 1    934 1 795 
Tísek 5 23 950 28 100 
Bílov 1 6 089 6 018 
Bílovec 15 72 329 87 235 
Albrechtičky 6 23 354 23 629 
Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka 11 80 884 86 596 
Pustějov 5 21 237 27 846 
Mošnov 4 1 754 12 008 
Kateřinice 2 14 427 15 309 
Petřvald 7 36 122 48 142 
Trnávka 2 17 142 18 271 

celkem 100 501 631 563 047 

 



 

Výtěžek bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je 

poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení 

a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Maximálně 15% 

z vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí 

ze sociálně slabých rodin ( lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). 

Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který 

aktivitu organizuje.Žádost si můžete vyzvednout  od 1.3.2015 přímo v Charitě ve 

Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz . 

35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc. 

     Bc.Jarmila Pomikálková,DiS., koordinátor sbírky 

 

 

 

INZERCE 

 

 

KOSMETICKÝ SALON KAMILA KOPECKÁ  

 
 

KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PLETI JIŽ ZA 460,- (cca 2 hod.) 

 

MASÁŽ DEKOLTU A OBLIČEJE LÁVOVÝMI KAMENY 

 

ÚPRAVA OBOČÍ, BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS 

PEELING RUKOU, PARAFÍNOVÝ ZÁBAL, REGENERAČNÍ MASKA,  

VÝŽIVNÝ KRÉM 

 

AHA CHEMICKÝ PEELING OVOCNÝMI KYSELINAMI (akné, stárnoucí pleť) 

 

DEPILACE CUKROVOU PASTOU, DEPILACE SAMOTRŽNÝMI VOSKY, 

VČETNĚ BRAZILSKÉ DEPILACE 

 

MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ 

BALZÁM NA UNAVENÉ OČI, VÁČKY, VYPNUTÍ OČNÍHO OKOLÍ 

 

PRACUJI PŘEVÁŽNĚ S DERMOKOSMETIKOU A BIOKOSMETIKOU 

SYNCARE 

POSKYTUJI TAKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJ KOSMETIKY MARY KAY 

 

PRACOVNÍ DOBA: NA OBJEDNÁVKU (také o víkendu) 

v prostorách budovy za Bistrem v Pustějově 286 (vedle sportovní haly) 

 

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 

TEL: 732 106 054 
 

 

 

http://www.studenka.charita.cz/


 
 

 

Společenská rubrika 
 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 

leden Anna Baraňská 70 let 

  Helena Vantuchová 70 let 

  Pavel Benáček 70 let 

  Josef Schmied 70 let 

  Štefan Rapák 75 let 

 

únor Božena Grosmanová 70 let 

  Alena Vrzalová 75 let 

  Josef Seevald 75 let 

               Marie Mičulková 80 let 

               Blažena Šimečková 85 let 

               Jan Ries 85 let   

                          

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

   

Rozloučili jsme se: Blažena Šlajterová 

      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 30. 1 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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