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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU 

Statistika obyvatel v Pustějově v roce 2015: 

 K trvalému pobytu se přihlásilo 24 občanů,  
z toho 8 muţů a 16 ţen. 

 Narodilo se 7 dětí, z toho 6 chlapců  
a 1 děvče. 

 Zemřelo 7 občanů, z toho 3 muţi a 4 ţeny. 

 Z trvalého pobytu se odhlásilo 19 občanů,  
z toho 9 muţů a 10 ţen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K 31.12.2015 má naše obec celkem 987 
obyvatel.    

 
Nová výpůjční doba v knihovně: 

pondělí: 8.00 - 10.00, 14.00 - 17.00 
úterý:     8.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 
středa:   8.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 
čtvrtek:  8.00 - 10.00, 14.00 - 18.00 
pátek:    8.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 

Zápis z veřejného zasedání 
zastupitelstva (č. 6 / 2015)  

Dne 16. prosince se konalo 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočet na rok 2016 jako přebytkový, příjmy 
13534,-tis. Kč, výdaje 12389,-tis. Kč, financování - 
splátky úvěrů od České spořitelny, a.s. a SFŢP ve 
výši 1145,- tis. Kč, výdaje celkem 13534,-tis. Kč. 

- Rozpočtové opatření č. 4/2015. 

- Organizační zabezpečení inventarizace 2015. 

- Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
"Kotlíkové dotace v MSK". 

- Ceny na Obecní ples a příspěvky na ples 
ostatním spolkům v obci Pustějov. 

- Dotace ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice 
a Dům přírody Poodří v Bartošovicích, 
Tělovýchovné jednotě Sokol Pustějov, odbor SPV a 
NH. 

Bere na vědomí: 

- Výroční zprávu příspěvkové organizace ŢŠ a MŠ 
Pustějov. 

- Informaci o administraci akce "Realizace 
energetických úspor na budově ZŠ Pustějov 
 a o postupu prací a administraci na akci 
"Kanalizace a ČOV v obci Pustějov. 
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- Informaci o vypracování a podání Závěrečného 
vyhodnocení poskytovatelům dotace na akci 
"Sníţení prašnosti v Pustějově - pořízení čistícího 
vozu" a "Obnova parku pod kostelem". 

- Informaci o postupu prací na cykloztezce "Odra - 
Morava - Dunaj" v k.ú. Pustějov a náhradní výsadbě 
stromů za ekologickou újmu při výstavbě 
cyklostezky. 

- Informaci o odstoupení od smlouvy na poskytnutí 
dotace na demolici Obecního domu z ROP 
Moravskoslezko. 

Vydává: Obecně závazné vyhlášky - o stanovení 
systému a o místním poplatku za shromaţďování, 
sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Pustějov. 

- ZOP - 

Připojení obce Pustějov k realizaci 
projektu „Kotlíkové dotace v MSK“ 

Váţení spoluobčané, 

na základě kladného hlasování z 6. zastupitelstva 
obce (bod 4.6 veřejného ZOP) v prosinci 2015 se 
Pustějov, zastoupen starostou, připojuje od roku 
2016 formou smlouvy s Moravskoslezským krajem,  
k podpoře výměny kotlů, s cílem podpořit zlepšení 
ovzduší v obci. Řada obyvatel obce (topících 
dlouhodobě plynem, dřevem, peletami či v nových 
kotlích na uhlí s vysokou účinností spalování),  
si opakovaně stěţuje zejména v zimním období  
na výrazně zhoršenou kvalitu ovzduší způsobenou 
některými sousedy, dodnes topícími například 
hnědým uhlím s vysokým obsahem síry ve starých 
kotlích. Z toho vyplývá, ţe těchto typů kotlů, 
nevhodných a neefektivních pro naši potřebnou 
adaptaci na probíhající změnu klimatu, máme v obci 
dle Vašich reakcí i vlastních zkušeností stále ještě 
dost. Podpora dotace ze SFŢP, přidělované přes 
krajský úřad MSK, spolu s přispěním obce, má tedy 
smysl. S potěšením sledujeme, ţe řada z Vás hodlá 
této dotace letos nebo v dalších letech vyuţít.  

Podpora je zaměřena prioritně na náhradu 
zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za 
nové environmentálně šetrné způsoby s prioritní 
podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů,  
s přihlédnutím k regionálnímu specifiku spočívajícím 
v tradičním zaměření lokálních topenišť na uhlí. 

V rámci Operačního programu Ţivotní prostředí 
2014 – 2020  (OPŢP) a projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/ 
15_016/0000010, budou fyzickým osobám / 
domácnostem poskytovány dotace na výměnu kotlů, 
a to ve výši 70 – 80 % z částky 150 000,- Kč jako 
maximálních celkových způsobilých výdajů podle 
typu zvoleného nového zdroje vytápění. Pro prioritní 
území dle příslušných dokumentů MŢP (do kterého 
Pustějov spadá), je dotace navýšena o dalších 5%. 
Na financování výměny kotlů dle smlouvy poskytne 
dotaci ze svých finančních prostředků také kraj, a to 
ve výši 5% způsobilých výdajů. 

Projekt probíhá do 31. 12. 2018 s tím, ţe 
způsobilými výdaji jsou výdaje vzniklé po 15. 7. 
2015. Vyhlášení 1. výzvy pro podávání ţádostí o 
dotaci konečnými uţivateli se uskutečnilo v prosinci 
2015. 

ZO Pustějov má zájem na podpoře výměny kotlů  
v rámci výše citovaného projektu, a to formou 
spolufinancování této výměny v součinnosti s 
krajem. Konkrétně se obec zavázala poskytnout 
konečným uţivatelům na spolufinancování výměny 
kotlů částku 5.000,- Kč, celkově však maximálně 
120.000,- Kč. Tímto způsobem tedy hodlá podpořit 
obec výměnu kotlů ve 24 domácnostech (bude-li 
tato podpora vyčerpána, je moţno hlasovat o jejím 
navýšení v dalších letech). Uvedená částka bude 
poskytnuta ţadatelům – vlastníkům rodinných domů 
nacházejících se na území obce.  

Spolufinancování dle smlouvy bude realizováno 
tak, ţe částka odpovídající spolufinancování obce 
bude ţadatelům (konečným uţivatelům) poskytnuta 
krajem současně s dotací z OPŢP a dotací kraje. 
Obec následně uhradí kraji finanční prostředky, 
takto vyplacené konečným uţivatelům.  

Ţádost o dotaci na příslušném formuláři, včetně 
potřebných náleţitostí, je potřeba podávat na 
krajský úřad MSK. Není potřeba se obracet na 
Obecní úřad Pustějov. Kraj zašle obci ţádost o 
poskytnutí dotace vţdy do 31. 7. a 31. 10. 
příslušného kalendářního roku. Dotace bude 
poskytnuta v termínu do 2 měsíců od doručení 
příslušné ţádosti o poskytnutí dotace. Finanční 
vypořádání dotace bude krajem předloţeno vţdy do 
31. 1. kalendářního roku následujícího po poskytnutí 
dotace. 
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Základní podmínky a formuláře pro získání 
kotlíkové dotace jsou uvedeny například  
na stránkách: 

- http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/ , 

- http://www.lokalni-topeniste.cz . 

Seznam výrobků a technologií, které je moţné  
si pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním 
přikládáním v rámci kotlíkových dotací, je pravidelně 
aktualizován a zveřejněn na internetové adrese: 
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ . Při 
výběru kotle je potřeba dbát, aby splňoval 
poţadavky na emisní třídu 4. a vyšší. Na adrese 
http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx je 
uveřejněn odkaz na Seznam energetických 
specialistů, kteří mohou posoudit vhodnost „mikro“ 
energetických opatření.  

Za účelem poskytování informací veřejnosti  
k připravovaným kotlíkovým dotacím financovaným 
z OPŢP 2014-2020 byla zřízena speciální telefonní 
linka 595 622 355 a speciální e-mailová adresa  
kotliky@msk.cz . 

Termín příjmu ţádostí na KÚ MSK pro letošek je 
od 1. února do 29. dubna 2016. 

- ZOP – 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Je tady nový rok a za sebou máme Obecní ples, 
kterým jsme zahájili plesovou sezónu 2016. 
Doufáme, ţe se ples s názvem RAJSKÝ vydařil, ţe 
se všichni bavili, jak nejlépe uměli a vystoupení 
našich hochů přispělo k všeobecnému veselí. 

Před námi je spousta akcí, které pro Vás 
připravujeme. Upozornění na dvě z nich naleznete  
v rubrice Pozvánky. 

- tým kulturního výboru - 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU                        
A SPOLKOVÉHO ŢIVOTA 

Sportovní pár roku 2015 

Slavnostní vyhodnocení sportovního páru roku 
2015 proběhlo na obecním plese 18. ledna 2016. 
Sportovní komise zde vyhodnotila 6 smíšených 
párů, které splnily všechna kritéria soutěţe – účast v 
pěti soutěţích bez výměny partnera.  

Celkové pořadí: 

1. Pavel a Alena Zuzaníkovi 

2. Lukáš a Gabriela Silbrovi 

3. Milan a Kateřina Brňákovi 

4. Rostislav a Erika Bajtkovi 

5. Radek Šimeček a Lenka Pischová 

6. Pavel a Kateřina Horákovi 

Foto 1 Vítězové sportovního páru roku 2015 (z vyhlášení na Obecním plese, 18. 1. 2016) 

http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.lokalni-topeniste.cz/
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx
mailto:kotliky@msk.cz
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Soutěţe se zúčastnilo celkem 29 párů s počtem 
67 účastníků. 

Výbor sportu a spolkového ţivota vyhlašuje 
2.ročník soutěţe „ Sportovní pár roku 2016“, který 
bude zahájen první soutěţí badmintonem ve 
sportovní hale v Pustějově 27. 2. 2016. Zájemci o 
tuto soutěţ se přihlaste u Ludmily Tisovské 
lidatisovska@centrum.cz , která vám zašle 
podrobné informace.  

 

II.ročník fotbalového maratonu „Memoriál Pavla 
Heinricha“ 

Ve sportovní hale v Pustějově se 30.ledna 
uskutečnil jiţ 2. ročník  fotbalového maratonu 
„Memoriál Pavla Heinricha“. Po zkušenostech  
z 1.ročníku byly provedeny změny v časovém 
harmonogramu. Ten umoţnil organizátorům do 
soutěţe zapojit i benjamíny, ţačky, dorostenky  
a ţeny.  

Fotbalový maraton se tentokrát hrál od 9:00 – 
24:00hod ( 15 hodin) s celkovým počtem 111 hráčů. 

Pro benjamíny byl připraven turnaj „čtyř“, kde se 
umístily jednotlivé oddíly  takto: 1.Pustějov, 
2.Fulnek, 3.Děrné  a  4.Bílov . Celková účast 35 
ţáků. 

 
Foto 2 Z fotbalového turnaje„čtyř“ (benjamínci) 

Od 12:00 – 14:00 hod nastoupila dvě druţstva 
starších ţáků do 15 let, které posílili i chlapci  
z Hladkých Ţivotic a Studénky. Vyhrálo druţstvo 
Aleše Horáka 20:19 nad druţstvem Erika Dreslera. 
Nejlepšími střelci byli Matěj Knápek a Tomáš Tomšů 
s počtem 8 gólů. Nutno pochválit výkon Venduly 
Mikundové z Hladkých Ţivotic, která střelila tři 
branky a je vynikající hráčkou v poli.  

Fotbalový maraton byl oficiálně zahájen starostou 
obce Tomášem Maiwaelderem. Moc milé bylo 
vystoupení šesti maţoretek, které připravila 
Dominika Krischková. Moc děkujeme a doufáme, ţe 
se přidají v dalším ročníku i další děvčata. 

Slavnostní výkop pak provedla paní Marta 
Blahetová.  

Od 14:10 – 15:00 hod jiţ hrály ţačky, dorostenky  
a ţeny v celkovém počtu 17 hráček. Zde byly pro 
vítězství rozhodující penalty, kde dolní konec vyhrál 
nad horním 8:5.  

V počtu 15 hráčů nastoupila druţstva starších 
muţů nad 35let, kteří  měli čas vymezený od 15:00 
– 17:00 hod. Zde vyhrál tým horního konce nad 
dolním 29:19 , nejlepším střelcem za horní konec 
byl Tomáš Kocmich s počtem 12 gólů. 

 

 Závěr turnaje od 17:00 – 24:00 hod pak patřil 
mladším muţům a všem, kteří chtěli vyzkoušet svou 
fyzickou zdatnost. Celkem hry se zúčastnilo 39 
dorostenců a muţů s konečným výsledkem horní  
x dolní konec 54 : 47 gólů. Nejlepším střelcem byl 
Daniel Lazaridis s počtem 10 gólů, jako nejlepší  
brankář byl vyhodnocen Vojta Zachar a za hráčskou 
jedničku byl po zásluze vybrán Vratislav Honusek. 

 Ceny v hodnotě 1000,- Kč věnoval   pro oceněné  
ZEMSPOL Pustějov. 

 

Na 3.ročník fotbalového maratónu se těší Výbor 
sportu a spolkového ţivota s FK Pustějov.  

- Ludmila Tisovská – (vedoucí VSSŢ) - 

Foto 3 Fotbalový maraton (starší ţáci) 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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Foto 4 Fotbalový maraton (ţačky, dorostenky a ţeny) 

Foto  5  Fotbalový maraton (mladší muţi) 
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Foto 6 Z návštěvy prvního zástupce náčelníka GŠ AČR 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Návštěva prvního zástupce náčelníka 
Generálního štábu Armády ČR 

Děti i zaměstnanci naší školy měli v pátek 15. 
ledna jedinečnou příleţitost poznat jednoho z 
hlavních představitelů Armády České republiky. Byl 
jím první zástupce náčelníka Generálního štábu 
Armády České republiky generálporučík Ing. Jiří 
Baloun, Ph.D., MSc., se kterým jsem před lety 
slouţil. Jsem rád, ţe pan generál přijal mé pozvání 
a projevil zájem se do naší školy podívat. Na 
návštěvu dorazil  
s dvoučlenným doprovodem tvořeným osobním 
asistentem pplk. Suchanem a osobním stráţcem 
rtm. Noskem.  

Po milém přivítání se zaměstnankyněmi školy, si 
pan generál krátce povykládal s dětmi v mateřské 
škole a po krátkém pohoštění jiţ zavítal mezi ţáky 
základní školy, pro které měl přichystáno spoustu 
drobných dárků. Asistent pana generála pplk. Pavel 
Suchan promítal ţákům na interaktivní tabuli 
zajímavé obrázky z misí naší armády, které pan 
generál komentoval. Ţáci měli také moţnost poloţit 
zajímavé otázky, které si dopředu připravili. 

Dověděli se například, jak vypadá pracovní den 
pana generála, kde studoval, jak si udrţuje fyzickou 
kondici nebo jak se cítil, kdyţ poprvé nastoupil na 
vojenskou školu. V průběhu besedy několikrát z úst 
pana generála zaznělo, ţe armáda není k tomu, aby 
útočila a zabíjela, ale je určena výhradně k obraně 
státu. Zdůrazněno také několikrát bylo to, ţe by ţáci 
k sobě měli být přátelští a navzájem si pomáhat. Na 
závěr téměř hodinové besedy jsem převzal z rukou 
pana generála pamětní plaketu Generálního štábu 
AČR, pamětní minci a knihu.  

Zatímco promítání dále řídil generálův asistent, 
pan generál si prohlédl celý areál školy. Prohlídku 
završilo mé osobní posezení v ředitelně s 
generálporučíkem Jiřím Balounem a s mým synem. 
Pan generál ještě podepsal všem dětem 
upomínkové předměty a fotky, které dostaly, a také 
nám napsal pár řádků do kroniky. Před odchodem 
na oběd do školní jídelny, jsem předal panu 
generálovi upomínkové předměty včetně osobního 
dárku.  

Po obědě jiţ vzácný host i se svým doprovodem 
odjel za svými povinnostmi. Nutno dodat, ţe 
návštěva, která byla původně domluvena na tři 
hodiny, se nakonec protáhla na téměř čtyři hodiny. 
Věřím, ţe nejen ve mně, ale také v dětech zanechal 
pan generál úţasný dojem a jsem rád, ţe se nám 
povedlo tuto návštěvu naplánovat. 

-RNDr. Zdeněk Bartošek,                                                                                
ředitel školy- 

Proběhl zápis do 1. ročníku 

   Ve středu 10. 2. 2016 proběhl na naší ZŠ Pustějov 
zápis dětí do 1.ročníku. V doprovodu svých rodičů 

Foto 7 Z návštěvy prvního zástupce náčelníka GŠ AČR  
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se dostavilo všech 14 budoucích školáků, kteří byli 
úspěšně zapsáni. Nejednalo se o ţádné 
prověřování znalostí a vědomostí, ale o zábavné 
odpoledne příjemně strávené na půdě školy. V 
tělocvičně byli budoucí prvňáčci přivítáni školáky v 
kostýmech pohádkových bytostí. Děti na 
jednotlivých stanovištích plnily jednoduché úkoly, za 
které obdrţely odměny a sladkosti. 

   Následně rodiče s dětmi přešli do třídy, kde na ně 
čekaly paní učitelky a vedení školy. 

   Po slavnostním přivítání rodičů a dětí panem 
ředitelem začala formální část zápisu. Kromě 
poznávání barev, malování, jazykových  
a matematických dovedností se děti aktivně 
seznámily s interaktivní tabulí a dětskými programy, 
které pro ně byly přitaţlivé a zábavné. Drobné 
dárky, pamětní listy a kalendáře, které vytvořili ţáci  
5. ročníku na počítačích, budou památkou na první 
setkání se školou. Dle ohlasů rodičů se jim úterní 
odpoledne náramně líbilo a odcházeli plni dojmů  
a překvapení. My se všichni  na školáky budeme po 
prázdninách moc těšit a vynasnaţíme se, aby se ve 
škole cítili spokojeně. 

-Mgr.Ladislava Kremzerová, učitelka ZŠ Pustějov- 

RUBRIKA TJ SOKOL 

Jiţ tradičně jsme se den před Silvestrem sešli ti, 
kteří se po Vánočních svátcích chtěli trošku 
protáhnout. Společně se nás skoro čtyřicet vydalo 
na procházku mrazivým Poodřím. U bartošovického 
rybníku jsme se ohřáli a občerstvili v hospůdce paní 
Dědíkové a poté jsme mohli vyrazit nazpět. A i kdyţ 
nejmenší účastníky určitě bolely noţky, tak i přesto 
se jim procházka líbila. 

V novém roce pokračuje série florbalových turnajů 
ve třech kategoriích mezi obcemi Bernartic n. O., 
Suchdolu n. O., Novým Jičínem a naší obcí.  

Minulou sobotu 13. 2. se hrálo u nás v sokolovně, 
kde za bouřlivého povzbuzování nejen domácích 
fanoušků obsadili naší nejmladší – začínající hráči 
třetí místo a jejich o něco starší spoluhráči místo 
druhé. Zvítězily oba týmy Bernartic n.O.  

Další turnaje se odehrají v březnu a dubnu. 

-Za T.J. Sokol Gabriela Šelongová- 

RUBRIKA ODBORU SPV 

Badminton jednotlivců:  

Odbor SPV uskutečnil 7.února ve sportovní hale  
v Pustějově turnaj jednotlivců s celkovým počtem 25 
hráčů. Turnaj probíhal na 5-ti hřištích po dobu 6-ti 
hodin.  

Oba týmy hrály švýcarský systém, kdy muţi hráli 6 
kol do 21/15 bodů, ţeny hrály na 7 kol do 15/10 
bodů.  

Umístění muţů: 1.Pavel Cenkner 30b., 2.Radek 
Šimeček 27b. (oba hráči ze Studénky), 3.Jan Rodek 
22b.  

Umístění ţen: 1.Andrea Šimečková 39b.(ze 
Studénky), 2.Gabriela Šelongová 31b., Hana 
Maiwaelderová 24b.  

Odbor SPV plánuje na jaře další akce, přehled 
najdete dále v rubrice pozvánky. 

 - Ludmila Tisovská – 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

V zimním období se naše házenkářky soustředí 
především na poctivou přípravu na jarní část 
sezóny, kterou si průběţně zpestřují plánovanými 
zimními turnaji. 

Naše nejmenší holky se v závěru roku 2015 
zúčastnily „Vánočního turnaje přípravek“, který se 
konal v Ostravě. Na turnaj jsme odjeli téměř v plném 
počtu, tudíţ jsme v turnaji postavili rovnou dvě 
druţstva. Na holkách jde vidět, ţe se s házenou 
rychle seznamují a jejich výkony byly mnohem lepší 
neţ v předešlých turnajích. Jejich snaha byla 
oceněna především počtem vstřelených gólů, 
získaných bodů, ale také pestrými a bohatými 
cenami, které byly připraveny od pořadatelského 
klubu SSK Vítkovice.  Foto 8 Druţstvo florbalu 
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První letošní turnaj, který nás čekal, byl domácí 
turnaj, v rámci Zimní ligy mládeţe v kategorii 
dorostenek, který se konal 17.1.2016 ve Sportovní 
hale Pustějov. Turnaje se zúčastnilo pět druţstev  
a to Studénka, Stará Ves, Svinov, Vítkovice  
a Pustějov. Našim cílem bylo pokusit se o postup do 
čtvrtfinále ZLM, coţ se nám nakonec po kvalitních 
výkonech povedlo. Dorostenky postoupily ze 
3.místa společně s druţstvy Staré Vsi a Svinova. 

Čtvrtfinále ZLM dorostenek se konalo 6.2.2016  
ve Staré Vsi za účasti tří týmů ze severomoravské 
oblasti (Pustějov, Stará Ves, Svinov) a tří týmů  
z jihomoravské oblasti (Draken Brno, 1.NH Brno, 
Vracov). V tomto velice dobře obsazeném  
a vyrovnaném turnaji jsme museli bojovat o kaţdý 
bod. Bohuţel postup do semifinále nám těsně unikl 
po méně úspěšných koncovkách utkání se soupeři  
z jihomoravské oblasti. I přesto jsme s výkony v 
ZLM spokojeni a holkám děkujeme za výbornou 
reprezentaci klubu.  

Celkové pořadí čtvrtfinále ZLM: 

1. Svinov   60:29   10b. 

2. Stará Ves   52:33   8b. 

3. Vracov   42:39   6b. 

4. Draken Brno  35:41   4b. 

5. Pustějov   53:59   2b. 

6. 1.NH Brno            25:66   0b. 

Další plánované turnaje v roce 2016: 

So 5.3.2016 /ZHP ŢENY/ Stará Ves 

Ne 20.3.2016/ TURNAJ PŘÍPRAVEK /Pustějov 

Pá 25.3.2016 /ZHP DOROSTENEK/Pustějov 

     - NH Pustějov- 

RUBRIKA FARNOSTI 

Jiţ několik let obětavě působí jako administrátor 
farnosti v Pustějově excurendo mladý kněz Martin 
Sudora.     

Některé z jeho kázání (tzv. homilií) si můţete 
v případě zájmu přečíst či zopakovat na webu 
http://homilie.webnode.cz/ (rok 2014, 2015, 2016).  

Vybrané církevní svátky a slavnosti v místním 
kostele sv. Maří Magdaleny, včetně zadaných 

intencí a mší sv., lze nalézt na dveřích kostela, a 
také na webu http://rkf-pustejov.webnode.cz/ . 

  
Foto 9 Otec Martin při mši sv. (bohosluţba oběti) 

Proč „Popeleční středa“? Protoţe o nedělích 
půst není … 

Ve středu 10. 2 .2016 farnost Pustějov slavnostně 
vstoupila do tzv. „postní“ doby v průběhu 
liturgického roku. Jaká je náplň postní doby a proč 
vlastně je? Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám 
stává, ţe během roku jen s velikým vypětím 
nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. 
Proto vyhlíţíme např. čas dovolené, kdy konečně 
můţeme být spolu. V podobném významu se 
odehrává i doba postní. Během roku nám totiţ často 
uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto jiţ 
více jak 1 700 let církev praktikuje jako přípravu na 
Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy: 
Modlitbu, půst a almuţnu. V postu nejde ani tolik o 
jídlo, jak se populárně lidé domnívají. Jde mnohem 
více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v 
období postní doby jsme pozváni hledat více času 
na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné 
soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky neţ 
jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního 
probuzení, oţivení naděje            a touhy. „Abychom 
lépe pochopili postní dobu, podívejme se na její 
konec – tedy Velikonoce, protoţe na ní je postní 
doba přípravou. Ty jsou ústředními svátky 
liturgického roku. Ve smrti a vzkříšení Jeţíše Krista 
spočívá jádro celého křesťanství, protoţe skrze 
Krista jsme znovu přijati za Boţí děti …  

Abychom mohli s uţitkem slavit Velikonoce, 
potřebujeme se na ně připravit. V čem se tedy můţe 
tato příprava postní dobou uskutečňovat? 

http://homilie.webnode.cz/
http://rkf-pustejov.webnode.cz/
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 Odřeknutím si postem toho, co nás zdrţuje  
a poutá, se uvolňujeme pro Boha.  

 Zřeknutím se něčeho ve prospěch bliţních 
realizujeme základní přikázání lásky  
a ztotoţňujeme se s Kristem.  

 Větší pozorností vůči Boţímu slovu vnikáme 
hlouběji do tajemství Boţího jednání s lidmi.  

 Hlubší a plnější modlitbou se sbliţujeme  
s Bohem, naším Otcem.  

 Rozjímáním Kristova utrpení (například  
v kříţové cestě) se snaţíme nejen vidět velikost 
Boţí lásky, ale také pochopit, ţe cesta spásy 
vede přes kříţ.  

 Pokáním, které vrcholí ve svátosti smíření, 
uskutečňujeme svůj obrat k Bohu; rozcházíme 
se s hříchem; nastupujeme cestu nápravy; 
vracíme se do křestního stavu Boţích dětí…  

Postní doba je tedy proto, abychom otevřeli svá 
srdce a dali prostor Bohu, konat v nás své velké 
činy. Bůh nás denně zahrnuje svými dary, láskou  
i odpuštěním. Proto adekvátní odpovědí člověka  
je ţivá víra, neutichající láska k Bohu i lidem  
a nezhasínající naděje.“ (dle záznamu z kázání  
o. Sudory, 18.2.2015). 

Co aktuálně obnáší duchovní sluţba ve farnosti 
Pustějov? 

V roce 2015 bylo v místním kostele jako 
kaţdoročně v průměru odslouţeno přibliţně 160 mší 
svatých za naše ţivé i zemřelé farníky a občany 
Pustějova, na nejrůznější úmysly (za nemocné, dar 
zdraví, víry, apod.). Kromě toho je mimo kostel na 
poţádání domů poskytována svátost pokání  
a smíření, svátost eucharistie a svátost pomazání 
nemocných.  

-  farní rada – 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Své významné ţivotní jubileum letos jiţ oslavili     
a oslaví: 

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

Rozloučili jsme se: 

 Ludmila Medková 

 Jan Šimeček 

 Štěpánka Jařinová 

 Jaromír Herman 

Čest jejich památce! 

 

RUBRIKA „RŮZNÉ“ 

Upozornění 

Kaţdý pátek od 16.00 - 17.30 hodin probíhá na 
Obecním úřadě v Pustějově výuka angličtiny. 

Vyučuje Mgr. Petr Krajča.  

Pokud máte zájem zdokonalit své jazykové 
znalosti, informujte se u paní Lenky Stixové nebo  
v knihovně, popř. na tel čísle 603 230 973. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Uznání 

Český červený kříţ uděluje ZLATÝ KŘÍŢ II. třídy 
panu Tomáši Silberovi a panu Přemyslu Pošvicovi 
za 120 bezpřízpěvkových odběrů.  

Dále uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. 
Jánského panu Pavlu Vaníčkovi za 40 
bezpřízpěvkových odběrů. 

Ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu 
ţivota je projevem jejich humánního vztahu ke 
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým 
pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.  

DĚKUJEME! 

- Český červený kříţ - 

Poděkování 

Děkuji paní Evě Holišové a paní Jitce Tomáškové 
za finanční příspěvek na školní potřeby pro děti  
ve městě Piura v Peru. 

- Roman Stix - 

 

 

Únor Miluška Kurucová 70 let 

Březen Josef Horák 

Josef Loskot 

Ludmila Němcová 

Irena Usvaldová 

70 let 

70 let 

70 let 

75 let 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - VÝSLEDKY 

14. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích, do ulic 
vyšlo 106 skupinek koledníků. 

Obec Počet pokladniček Sbírka 2015 Sbírka 2016 

Studénka I. 11 64 815 71 078 

Studénka-Butovice 17 85 114 86 647 

Studénka-Nová Horka 2 6 206 6 246 

Bartošovice 6 29 822 30 430 

Bravantice 4 11 936 13 054 

Vyškovice 1 10 205 9 855 

Slatina 1 1 795 1 800 

Tísek 5 28 100 33 810 

Bílov 1 6 018 6 799 

Bílovec 15 87 235 83 863 

Albrechtičky 6 23 629 24 321 

Stará Ves n.Ondřejnicí, 
Košatka 

12 86 596 86 604 

Pustějov 5 27 846 30 506 

Mošnov 5 12 008 12 708 

Kateřinice 2 15 309 15 918 

Petřvald 9 48 142 54 217 

Trnávka 2 18 271 21 972 

Velké Albrechtice 2 - 5 333 

Celkem 106 563 047 595 161 Kč 

Výtěţek Sbírky bude pouţit na podporu provozu charitní pečovatelské sluţby, která je poskytována  
ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na zakoupení a opravu zdravotnických  
a kompenzačních pomůcek do půjčovny.  

Část výtěţku - maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci pouţijeme na finanční podporu 
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyţařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik 
apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu 
organizuje. Ţádost si můţete vyzvednout od 1. 3. 2015 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových 
stránkách http://www.studenka.charita.cz. 35 % vybraných peněz bude pouţito na celostátní projekty a 
zahraniční pomoc. 

Děkujeme všem vedoucím skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným. Děkujeme 
Vám všem, kteří jste přispěli.  

- Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky -  

http://www.studenka.charita.cz/
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POZVÁNKY NA AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na co se můţete těšit ve zbytku plesové sezóny :                            Organizuje: 

Fotbalový ples    20. února 19:30 sokolovna FK 

Dětský maškarní ples    5. března 14:00   sokolovna SRPŠ 

Připravované akce SPV: 

  neděle 28.února: výroční členská schůze TJ 
Pustějov 

 čtvrtek 3.března: Beseda s Vítězslavem Dostálem 
( muţ, který objel celý svět na kole)  na téma  
"Z Aljašky do Ohňové země" 

 neděle 10.dubna: Badminton jednotlivců 

 sobota 30.dubna: Medvědí stezka pro děti MŠ  
a ţactvo  

 pondělí 2.května: Atletika pro děti MŠ a ţactvo 

Kontakt: L.Tisovská nebo L.Dresler 

(lidatisovska@centrum.cz ), mobil: 774 774 691 

 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově 

Vás srdečně zve na 

KOUZELNICKOU MAGICKOU 
SHOW 

v neděli 10. dubna v 16.00 hodin 

do sálu Obecního Úřadu. 

Vstupné je 50,- Kč v předprodeji v 

knihovně od 21.března, na místě 80,- Kč. 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na 

koncert Joţky Černého 

sobota 19.března v 16:00 hodin, sokolovna Pustějov 

Protoţe tento den slaví svátek Josefové, Jozífci,  Joţkové, 
Pepové a Pepíčci, mají nositelé tohoto jména VSTUP ZDARMA 

Vstupné v předprodeji je 190,- Kč,na místě 230,- Kč. 

Vstupenky v předprodeji můţete zakoupit v knihovně v 
Pustějově, na OÚ v Hladkých Ţivoticích a na OÚ v Kuníně od 
29. února. Přijďte si zazpívat a přivítat jaro známými lidovkami 

Moravského Slovácka. 

 

Zároveň Vás FK zve na 
Velikonoční zábavu  

27. března ve 20.00 hodin  
do sokolovny. 
Hrají skupiny 
NEVÍM a WAR. 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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Výbor sportu a spolkového ţivota ve spolupráci všech  sportovních  oddílů a spolků v obci pořádá 

v sobotu 27.února 2016 ve sportovní hale v Pustějově 

BADMINTONOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC 

Prezentace: 8:30 – 9:00h,  9:00 hod  zahájení turnaje 

Přihlášky: do 23.2.2016            Účastnický poplatek: zdarma 

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

                                                                             

INZERCE 

 

 

 

 

   V případě, ţe chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické podobě,  pošlete 
svou e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz . 

   Jednotlivé příspěvky, publikované v Informátoru, neprocházejí redakční úpravou a korekturou. Autoři 
článků jsou odpovědni za jejich obsah a jazykovou správnost. 

Vydává Obecní úřad Pustějov dne 22.2.2016. 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 na e-mail: knihovna@pustejov.cz 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz
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