
 
 

 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 
 
Provovozní doba Obecního úřadu během vánočních svátku: 

28.12. - 31.12. bude obecní úřad uzavřen. 

 

Upozornění - občané, kteří ještě nezaplatili fakturu za stočné, ať tak učiní v co nejkratší      

době, na č.ú. 1760201379/0800 nebo v hotovosti na obecním úřadě. 

 

Poděkování 

Manželé Viola a Jan Riesovi vyslovují tímto Obecnímu úřadu v Pustějově upřímné 

poděkování za velmi krásný obřad k výročí naší  "Diamantové svatby", který s námi společně 

oslavil pan starosta Ing. Tomáš Maiwaelder a členové kulturního výboru při OÚ v Pustějově.  

Ještě jednou všem upřímně děkujeme za velmi krásně strávené dopoledne. 

manželé Riesovi 

 

O adventu, vánočním stromě, světle a Vánocích 

Vážení spoluobčané, dnes (29.11 – při 1. neděli adventní), jsem se s řadou z Vás při nedělním 

zšeřelém odpoledni zúčastnil rozsvěcení obecního vánočního stromu. Přes moji určitou antipatii 

k předčasné mediální masáži v obchodech koledami, vánoční výzdobou a podobně, jsem se tam, 

u autobusové zastávky, ohrady s ovcemi, nazdobenými stromy, pódiem, dětmi a 

improvizovanými jesličkami za zvuku cimbálové muziky, cítil dobře. Darovali jsme si navzájem 

trochu času. Bylo příjemné pozdravit s úsměvem a v dobrém duchu sousedy, potřást si pravicí 

se starými známými a prohodit pár slov v oné až podivně upokojené atmosféře, kdy světla 

stromů rozjasňovala nedávno nastalé období dlouhých nocí, zimy, chladu a možná i častých 

depresí a špatných nálad. 

Pro mě osobně byl tento rychle končící rok jedním z dosud nejtěžších v životě, kdy bylo 

potřeba zvládnout a dokončit v práci řadu projektů, snažit se o nové příležitosti pro to, aby bylo 

možno při VŠ udržet a zaměstnat mladé lidi, účastnit se jako nově zvolený zastupitel v rámci 

omezeného času správy naší obce, pokračující služby ve farnosti a doma si „nenechat ujít“ 

například výkop nové přípojky. To vše při obvyklém počtu starostí a poruch doma, v práci i 



jinde (je mi jasné, že tyto strasti každodenního života také dobře znáte). Ani vážné nemoci se 

letos mým blízkým a řadě přátel nevyhýbaly.  Jak říkala moje babička – „neštěstí nechodí enem 

po horách, ale tež po lidech“ (s odstupem času jí dávám stále více v řadě věcí za pravdu).  

Vzhledem k tomu, že řada z výše uvedeného, se prozatím v dobré obrátila, děkuji za to vše 

Všemohoucímu - jako omylný člověk, stále ještě v Boha věřící. 

Budu doufat a věřit, že Vám – podobně jako mně, dnešní nedělní „generálka“ koled, přispěla 

v adventním čase k získání trochy pokoje a míru, který je v dnešním světě velmi zapotřebí. 

Bude mi také připomínat, že bych měl „narovnat cestu Pánu“, k tomu každý den udělat alespoň 

jeden dobrý skutek, a připravit se tak po svém na slavení Božích Vánoc. Snad nám světlo 

vánočního stromu i světlo svíce na adventním věnci v příštích týdnech rozjasní temnotu noci a 

zimy, podobně jako Bůh svým věřícím dal prostřednictvím dítěte Ježíše naději na věčný život.  

Chtěl bych tímto rovněž jménem farnosti Pustějov a farní rady srdečně pozvat všechny, kdo 

hledají pokoj, prostor ticha, společenství či přímo Boha, na adventní nedělní mše svaté (v neděli 

již delší dobu v čase 9.30) a poté na vánoční mše sv. (čas bude upřesněn na vývěsce na hlavních 

dveřích do kostela, pro mladší generaci jsou informace dostupné i na webu: http://rkf-

pustejov.webnode.cz/ ). 

Pro ty z Vás, kdo budou mít zájem o Betlémské světlo domů, bude k dispozici 

pravděpodobně v týdnu před vánocemi - v předsíni kostela (přes den). Vzhledem k tomu, že na 

některé se vloni nedostalo, budeme hledat další možnosti, jak Vám toto světlo dále přiblížit 

(podrobnosti sdělíme včas na nástěnce a na webu). 

V duchu otce Huberta, který nás předešel do domu Otce v loňském roce a rád nám 

zprostředkovával odkazy na moudré knihy, si dovolím na závěr sdílet jeden knižní tip pod 

stromeček: Weissman, Petr: Laskavé slovo na každý den. Nakladatelství Portál, Praha, 2006. 

ISBN 80-7367-149-2.    

 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. (toho času člen farní rady a zastupitelstva obce).  

 

 

Pozvánka:  
                                  Obecní knihovna a Roman Stix Vás srdečně zvou 

v neděli 20. prosince v 18 hodin do sálu Obecního úřadu na 
PŘEDNÁŠKU O PERU 

Vypněte trouby a vysavače, odhoďte prachovky a přijďte si odpočinout. 

Své zážitky bude vyprávět Roman Stix a jeho zahraniční hosté. 

Vstup je zdarma! 

 

 

Pozvánka KV 

 
Kulturní výbor a účinkující Vás srdečně zvou na 

SVÁTEČNÍ KONCERT 
v neděli 6. prosince v 16:30 hodin v kostele 

Zahrají a zazpívají Daniel Hochman, Michal Berger a hosté. 
Vstupné je dobrovolné 

 

http://rkf-pustejov.webnode.cz/
http://rkf-pustejov.webnode.cz/


Kulturní výbor 

Tak jako každý rok, i letos se v sobotu 7. listopadu odpoledne sešly v sále Obecního úřadu 

manželské páry, které letos oslavily pětadvacáté výročí svatby. Stříbrných párů bylo celkem 

sedm, ale obřadu se zúčastnily pouze čtyři páry.  

Přejeme všem manželským párům do dalších společných let hodně lásky, zdraví, tolerance a 

porozumění a doufáme, že se  ve zdraví a plné sestavě sejdeme se všemi za dalších pětadvacet 

let při obřadech zlatých svateb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 8. listopadu dopoledne zase sudičky přivítaly naše nové občánky a daly jim do vínku 

jen to nejlepší - rodičovskou lásku a porozumění, odvahu jít si za svými cíli a sny a aby na své 

cestě životem potkávali jen dobré lidi. Sklonily se nad kolébkou Dominika Čechmánka, 

Samuela Zuby, Samuela Štverky, Nelinky Skýpalové, Elišky Stankové, Klárky Pravdové, 

Janičky Jakabovičové a Emičky Kopecké. 



Nedělní odpoledne 8. listopadu patřilo všem našim jubilantům, kteří v letošním roce oslavili 

70, 75, 80 a 85 narozeniny. Obdivovali jsme jejich vitalitu a chuť do života, se kterou se také 

dovedli bavit. Bylo veselo a doufáme, že oslavenci odcházeli domů spokojeni. 

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Na přípravu této akce se těšíme čím dál více a máme z ní obrovskou radost, protože samotné 

vánoce dělají lidi lepšími, ohleduplnějšími a citlivějšími a to se již na atmosféře u rozsvíceného 

vánočního stromku projeví. Rozzářené dětské oči a určitá melancholie utváří jedinečný okamžik 

souladu mezi všemi.  

Letos nám první adventní neděli zpříjemnila cimbálovka Radhošť, která také doprovázela 

naše děti ze ZŠ a MŠ při zpěvu koled. Své malé vystoupení a současně i pozvánku na svůj 

koncert v kostele měli i Danek Hochman s Míšou Bergrem. Rádi bychom poděkovali rodině 

Grosmanové, která nám zapůjčila ovečky a nemalý dík patří Ludvíkovi Rokytovi a všem 

děvčatům z Rychlé roty za vytvoření oslíka k jesličkám. Za veškeré osvětlení a rozsvícení 

stromečků vděčíme Karlu Bednaříkovi. Prostě děkujeme všem , kteří nám pomáhali a těšíme se, 

že se příští rok u stromečku opět sejdeme. 

 



 Rok 2015 nám pomalu končí, máme za sebou řádku akcí, náročných na čas i 

přípravu a tak bychom rádi, opravdu ze srdce, poděkovali všem pracovníkům 

RYCHLÉ ROTY, kteří byli pokaždé nápomocni a i když naše nápady a úkoly pro 

ně nebyly vždy jednoduché, zhostili se jich vždy na výbornou. Jsme rádi, že Vás 

máme a ještě jednou VELKÝ DÍK.  

 Tým Kulturního výboru 

Na co se můžete těšit v následující plesové sezóně : 

Obení ples     16. ledna 19:00 sokolovna  KV 

Sportovní ples        30. ledna 19:00 sál OÚ  SPV+NH 

Fotbalový ples      20. února 19:30 sokolovna  FK 

Dětský maškarní ples      termín neuveden sokolovna  SRPŠ 

 

 

Základní a mateřská škola v Pustějově. 

Přiblížil se konec října a s ním dětmi očekávaný 

svátek Halloween. Ve vyzdobené jídelně a 

tělocvičně se sešly 26. října 2015 v hojném počtu 

děti ze ZŠ a MŠ se svými rodiči. Vydlabat dýně 

všech 

velikostí 

daly 

všem pořádně zabrat, ale výsledek stál za to. Nádherně 

osvětlené výtvory zdobily alespoň na chvíli dvorek 

školy. Na závěr dostaly všechny děti pozornost 

s halloweenskou ozdobou a oplatek od SRPŠ. 

Odměnou pro rodiče byly rozzářené oči dětí. 

                                         Mgr. Miluše Klementová 

 
 
 

 
Vánoce dnes by měly být především svátkem klidu, pohody, 

odpoutání se od každodenního pracovního shonu. Měly by být 

příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní 

atmosféry vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti 

těšící se na ozdobený stromeček a dárky, které jim přiveze Ježíšek. 

Kouzlo dětských Vánoc si v sobě každý nese po celý život a rád se k 

němu v dospělosti o Vánocích vrací. 

Rádi bychom Vás v době blížících se Vánoc pozvali na tradiční 

„Vánoční koncert“, který se uskuteční 18. prosince 2015 v 17 hodin v místním kostele svaté 

Máří Magdalény. Těšíme se, že si přijdete poslechnout vánoční koledy v podání dětí ZŠ a MŠ a 

společně s námi také zazpívat.  

Zvou děti ZŠ a MŠ Pustějov se svými pedagogy 

 



Co to cinká, co to voní?  Kouzlo Vánoc jako loni.                      

Kouzlo Vánoc věčně nové, ze skořápky už se klove. 

Tichá chvíle k zastavení, závan štěstí, nad nějž není.             

 ZŠ a MŠ PUSTĚJOV pořádá  

VÁNOČNÍ JARMARK   ve středu 16. 12. 2015  v 16 hodin v prostorách školy               

 

NH Pustějov 

Oddíl NH Pustějov má momentálně za sebou podzimní část sezóny, ve které se všechna 

družstva prezentovala vydařenými výkony. Družstvo přípravky se v měsíci září zúčastnilo 

turnaje přípravek v Chropyni, ve kterém děvčata získaly nové a cenné zkušenosti.  

 

Tým dorostenek se po ospalém začátku sezóny prezentoval zlepšujícími se výkony a 

týmovým pojetím hry, který přinesl zisk cenných bodů. V polovině probíhající sezóny se 

dorostenky nacházejí na čtvrtém místě tabulky.  

Družstvo žen po těsném vítězství v úvodním zápase ve Studénce udrželo nastolený trend i 

v ostatních zápasech podzimní části a v polovině probíhající sezóny se tým žen nachází na 

prvním místě tabulky. Ženy se rovněž zúčastnily „Turnaje Moravy žen“, který pořádali 

reprezentační trenéři Moravy ve sportovní hale v Pustějově v sobotu 21.11.2015. Turnaje se 

zúčastnilo šest ženských moravských družstev. Jmenovitě Chropyně, Pustějov, Studénka, 

Svinov, Vítkovice a Vracov a naše družstvo se prezentovalo těmito výsledky. 

 



Turnaj Moravy 
žen 

Chropyně Vracov Pustějov Vítkovice Svinov Studénka Body Skóre Pořadí 

Chropyně  13:7 7:11 12:7 11:3 11:12 6 54:40 2 

Vracov 7:13  9:11 15:13 11:10 14:10 6 56:57 3 

Pustějov 11:7 11:9  7:8 6:3 9:6 8 44:23 1 

Vítkovice 7:12 13:15 8:7  3:5 11:11 3 42:50 6 

Svinov 3:11 10:11 3:6 5:3  6:4 4 27:35 4 

Studénka 12:11 10:14 6:9 11:11 4:6  3 43:51 5 

 

V nadcházejícím období nás čeká především zimní příprava, která probíhá pravidelně 

každou středu od 16:00 do 17:30 a v pátek od 17:30 do 19:00 hod ve sportovní hale Pustějov. 

Kromě toho ještě naše družstvo přípravky čeká v letošním roce jeden turnaj, který se bude konat 

12.12.2015 v Ostravě a o týden později bychom rádi uspořádali každoroční vánoční utkání 

hráček proti rodičům. 

V novém roce již máme potvrzenou účast na dvou turnajích dorostenek a to 17.1.2016 na 

„Zimní lize mládeže“, jejíž první kolo se bude konat v Pustějově a také máme v plánu se 

zúčastnit „Zimního halového poháru“, který se bude konat 27.3.2016 rovněž v Pustějově.  

Za NH Pustějov Rostislav Bajtek a Jiří Pisch 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov 
 

S podzimem započala i sezóna florbalu. Naše hráčky a hráči se v sobotu 28.11. 2015 

zúčastnili turnaje v Bernarticích nad Odrou, kde dále hrála družstva Suchdolu n, Odrou, Focus 

Nový Jičín. Reprezentovala nás 2 družstva a to st. žáci a žačky, celkem 15 dětí s umístěním na 

3. a 4. příčce.  

V prosinci bude vánoční pauza a turnaje budou pokračovat po novém roce. 

 

V prosinci připravujeme: 28.12.2015  v sokolovně sportovní hry pro malé i velké 

s posezením a pohoštěním a 30.12.2015 již tradiční  Silvestrovský pochod Poodřím do 

Bartošovic. Chtěli bychom touto cestou naše spoluobčany pozvat na krásnou zimní procházku 

s posezením v Bistru pí. Dědíkové u rybníka v Bartošovicích. 

Všem našim členům, kteří se podílejí na chodu a práci naší jednoty patří upřímné 

poděkování. Všem přeji i nadále pro sokolskou práci pochopení ve svých rodinách a hlavně 

radost ze cvičení. 

V advetním čase bych chtěl  členům i našim spoluobčanům popřát klidné, pohodové Vánoce, 

přiměřeně dárků a do nového roku 2016  vykročení správnou nohou, radost, spokojenost a 

hlavně pevné zdraví.   

                                                                                                              Jan Horák, starosta 

   

Podzimní aktivity SPV a pozvání na prosincové soutěže 
 

Cvičení ozdravující páteř a klouby  s cvičitelkou Jarkou Böhmovou je velice úspěšné u našich 

žen, proto byly přidány ještě dvě lekce navíc a zdarma. Cvičit budeme až do úterý 15.12.2015. 

Po novém roce chceme kurz dle zájmu opět otevřít, bližší informace budou včas uveřejněny.   

   V Mošově se zúčastnili  opět republikového finále ve Woodballu, Mölkkách a Kubbe 

Vlastimil Bílek a Jiří Trojka. Tentokrát získali v Kubbe stříbrné poháry (zlato v roce 2012, 2014 

stříbro).     



      Turistický zájezd do Jeseníků byl krásnou tečkou podzimních akcí. Krásné slunečné 

počasí nás provázelo na vrcholcích hor celý den, houbaři se těšili svou sbírkou hřibů a všichni 

byli spokojeni s velkými možnostmi výběru tras. Celkem se zúčastnilo 40 turistů.  

 

   Začátkem října proběhlo  III.kolo druhého ročníku  „Pustějovského  turnaje smíšených 

dvojic v Mölkkách“. Soutěžilo 10 dvojic a v celkovém hodnocení se umístili na 1.místě 

manželé Kotrlovi z Bílovce, na  2. místě Pavel Tisovský a Jana Ryšavá, třetí místo obsadili 

manželé Štenclovi z Bílovce. V Pustějově tento netradiční sport stále nemá své příznivce.  

   

   Další velice zdárnou akcí byla beseda o Patagonii a Ohňové zemi . S nevšedními zážitky z 

dovolené se s námi přišel podělit Mgr.Petr Mokroš jehož téměř tří hodinové vyprávění zaujalo 

55 účastníků. K dobré atmosféře určitě přispělo ozvučení a drobné občerstvení. Na jaro 

plánujeme besedu s Lukášem Surákem -  možnosti turistiky v Rumunsku a národních parcích  

Polska. 

  

    Nultý ročník Cyklozávodu pro žactvo a 

dorost byl připraven ve spolupráci s FK. 

Závody probíhaly ve třech disciplínách – 

rychlost, dovednost a „pomalost“, neboli  

stabilita na kole. Trať připravil pan E. Koždoň a 

M.Šabacký, o organizaci závodů se starali 

cvičitelé SPV. Pro závody byla zakoupena nová 

startovací čísla v barvě obecního znaku 

(zelenožluté), s ředitelem školy bylo o 

organizaci akce předběžně jednáno. Žáci i 

rodiče byli vedením školy s předstihem o 

soutěži informováni, plakáty visely na všech 

dostupných plochách, rozhlas téměř denně 

hlásil o této akci. Tři ceny do soutěže věnovala 

firma 4ever, medaile, sladkosti a občerstvení zaplatilo TJ, hudbu sponzoroval pan E.Koždoň.  

Krásné počasí, úterní předprázdninové odpoledne, perfektně zajištěná soutěž a velkým  

zklamáním pro všechny pořadatelé byla účast jen 19 žáků. Ze ZŠ Pustějova přišlo jen 14 žáků.  

Myslím si, že tato dobře připravená akce se nesetkala s námi očekávanou vstřícnosti a podporou  

školy.  Větší účast žáků na cyklozávodech vyžadovalo časovou a organizační  úpravu  

školní  odpolední zájmové činnosti žáků, ve  které nám nebylo vyhověno.  Celkově lze tuto 

akci hodnotit jako jednu z nejvydařenějších akcí v letošním roce, nadšení žáků i pořadatelů  

bylo nevídané. 

Máme v plánu pořádat 1.ročník  Cyklozávodu již v září 2016,  zapojit  děti, dorost, muže  

i ženy, přesunout celou akci na sobotu  a využít i pomocí sponzorů.  

      

V Kopřivnici se již tradičně konala  soutěž odborů v bowlingu  za účasti 16 odborů. V 

letošním 13. ročníku se družstvo Pustějova ve složení Dresler, Trojka, Hoňková a Zindlerová 

umístilo na 6.místě.  

 

Okresní pohár žen ve volejbalu - ročník 2015 - 2016 byl ze strany organizátoru pro 

nezájem družstev zrušen. Někteří naší volejbalisti se přihlásili do Ostravské volejbalové ligy. 

 

29. 11. se uskutečnil turnaj v badmintonu jednotlivců. Startovala 18 dorostenců a mužů,  

na prvních čtyřech místech se umístili v tomto pořadí: Leoš Švancer ml., Radek Šimeček, Jiří 

Pisch a Pavel Tisovský st.. Dorostenek a žen nastoupilo k turnaji celkem 14 a zde pořadí bylo 

následovné: Lenka Pischová, Pavla Švancerová, Gabriela Šelongová, Alena Zuzaníková. Zájem 

o badminton v obci je stále větší, plánujeme na jaře turnaj znovu zařadit do aktivit SPV. 



Připravované akce: 

29.11.2015  - turnaj v badmintonu jednotlivců mužů a žen   neděle  8 - 17:00 hod 

06.12.2015  - losovaný turnaj ve volejbalu mixů ve sportovní hale   neděle 13 - 17:00 hod 

27.12.2014 – vánoční turnaj mužů       neděle 14 -  20:00 hod 

28.12.2014 – vánoční turnaj žen                                                          pondělí 18 – 20:00 hod  

 

Prosím zájemce o tyto sportovní soutěže, aby se přihlásili u  L.Tisovské nebo  L.Dreslera 

lidatisovska@centrum.cz, MT: 774 774 691 

Těšíme se na vás ! Sportujte s námi  „Sport pro všechny“ !  
                                                                                                     Za odbor SPV Ludmila Tisovská 

 

Stolní tenis – V.soutěž  „Sportovní pár roku 2015“ 
  

    Naposled v tomto roce jsme se sešli při soutěží Sportovní pár roku 2015, kterou vyhlásil 

Výbor sportu a spolkového života začátkem letošního roku. Tentokrát to byl stolní tenis, který 

prověřil nejen všestrannost, ale také souhru smíšených párů. Utkání se uskutečnilo v sokolovně 

ve spolupráci s  Tělocvičnou  Jednotou Sokol Pustějov. Do soutěže  se přihlásilo 16 smíšených 

párů, bylo odehráno 72 zápasů na tří vítězné sety a  hra probíhala na  čtyřech herních stolech. 

Vítězem turnaje  se stal manželský pár Pavel a Gabriela Šelongovi, druhé místo obsadili 

sourozenci David a Hana Sanytrákovi a třetí se umístili  Pavel a Ludmila Tisovští. I když 

většina párů hrála čtyřhru poprvé v životě, bylo se na co podívat a samotné finále pak přineslo 

řadu zlomových momentů, kdy o vítězství rozhodovaly né body, ale rozdíl odehraných setů 

anebo skóre míčků.  Všichni účastníci projevili spokojenost s organizací soutěže, s přípravou 

sokolovny a hlavně s občerstvením, které pro nás připravila T.J.Sokol Pustějov pod vedením 

pana Jana Horáka. Děkujeme za zdárnou spolupráci. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jménem Výboru sportu a spolkového života bych chtěla  poděkovat všem smíšeným párům, 

které se  zapojily dle svých možnosti do některých z vyhlášených soutěží (badminton, beach 

volejbal, požární útok, tenis a stolní tenis) a věřím, že jste se nejen dobře bavili, ale že jste 

někteří  utužili vztahy, jiní zas našli zalíbení v některé ze sportovních disciplín anebo vám nyní 

již vyhovuje sportovat s manželem/manželkou společně.      

mailto:lidatisovska@centrum.cz


      Závěrem Vás chceme pozvat na slavnostní vyhlášení 

výsledků nejlepšího Sportovního páru roku 2015, 

nejlepšího oddílu a celkové vyhodnocení soutěže. Vše 

proběhne na Obecním plese v sobotu 16. ledna 2016 

v sokolovně, kde jste všichni srdečně vítání. 

      Rádi bychom velmi poděkovali pracovní četě  OÚ 

pod vedením pana Jaroslava Fabiána, které vděčíme za 

vstřícnost a ochotu při organizaci téměř všech soutěží, 

protože nám vyřešili řadu starostí s dopravou materiálu, 

sekáním hřiště, sestavením stanů, stolů a lavic … .  

Za skvělou celoroční spolupráci moc děkujeme!  

                                              

Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská 

 

 

Poděkování Lidušce Tisovské 

 
    Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali 

naší úžasné hlavní organizátorce celoroční akce 

Sportovní pár roku. Velmi dobře si uvědomujeme, kolik svého volného času a energie 

investovala do této sportovní události a nejen do ní. Sport je její srdeční záležitost a je to na její 

práci a přípravě všech sportovních akcí vidět. Liduško, DĚKUJEME a těšíme se na další sezonu 

s Tebou v roce 2016. 

Za všechny smíšené páry děkuje Gabriela Silberová 

 

 

Tříkrálová sbírka 

 

Pomalu se blíží nový rok a s ním již 16. ročník 

Tříkrálové sbírky. 

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 2016 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. 

V letošním roce pro Charitu Studénka  tři králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo 

100 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 563 047 Kč.  

Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a opravu 

zdravotnických a kompenzačních pomůcek a letos také poprvé na podporu volnočasových 

aktivit dětí. Takto jsme podpořili 49 dětí, celkovou částkou 24 360 Kč. 

Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární pomoc. 

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

Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2016 Vám přejí pracovníci Charity Studénka. 

      Bc.Jarmila Pomikálková, DiS. 

              koordinátor sbírky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 

Poslední vývoz komunálního odpadu v letošním roce bude 30. 12. 2015 a první vývoz  

v novém roce bude 6. 1. 2016 a pak už vždy, každou lichou středu, jako obvykle. 

 



UPOZORNĚNÍ Z ÚŘADU PRÁCE  

Do konce roku 2015 si musí držitelé dočasných průkazů osob se zdravotním postižením 

(OZP) a průkazů mimořádných výhod tyto průkazy vyměnit za nový průkaz osob 

zdravotně postižených. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1.1.2016 využívat 

žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Úřední hodiny na Úřadu práce v Bílovci jsou takto : 

Pondělí a středa             8 - 12, 13 -17 hodin 

Úterý a čtvrtek              8 - 11 hodin 

Pátek - objednaní          8 -11 hodin 

 

Inzerce 

Vývoz jímek, žump, septiků, domovních čističek. Čištění přípojek, vpustí, dešťové   a 
splaškové kanalizace. Čištění kanalizací tlakosacím vozem, dn100-dn600mm. Vývoz 
tukových lapolů. Čištění studen a retenčních nádrží. Přeprava ADR 8. a 9. třídy.       

Ondřej Pavel, Ženklava 181, 74267   tel:608 211 122       www.tekuteodpady.cz 
          pavel.ondrej@seznam.cz 

 

 

Společenská rubrika 
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 

listopad Jiří Juráček 70 let 

  Miroslava Strakošová 70 let 

  Anna Riesová 75 let  

  Stanislava Davidová 80 let 

  

prosinec Jana Barvíková 70 let 

  Anna Dreslerová 70 let 

  Jiřina Dreslerová 80 let 

                   Eva Šleiterová 80 let 

               Josef Klein 85 let 

        

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

   

          Rozloučili jsme se:   Ludmila Langrová 

        Růžena Martinásková 

          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 3. 12. 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 

mailto:knihovna@pustejov.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz

