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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU 

Poplatek za komunální odpad: 

Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek 400,- 
Kč/os./rok za svoz komunálního odpadu za rok 
2016, mohou tak učinit v hotovosti na Obecním 
úřadě v Pustějově, nebo na účet obecního úřadu, 
č.ú.: 1760201379/0800, var. symbol: číslo domu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zápis z veřejného zasedání 
zastupitelstva (č. 7/ 2016)  

Dne 24. března se konalo 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2016. 

- Hodnocení inventarizace a vyřazení majetku dle 
předloženého zápisu. 

- Založení dobrovolného svazku obcí SOMPO 
2016, spolupráce obcí formou tohoto svazku                  
a následná smlouva o vytvoření Dobrovolného 
svazku obcí Sompo 2016 a stanov tohoto svazku 
dle zákona o obcích. 

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace                  
z rozpočtu Regionální rady - dohoda o ukončení 
financování projektu a o zrušení Smlouvy                       
o poskytnutí dotace pro projekt Odstranění stavby 
č.p. 218 a 219 v Pustějově. 

- Smlouvu o výpůjčce obecních pozemků mezi 
Obcí Pustějov a Fotbalovým klubem Pustějov. 

- Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol 
Pustějov na opravu sociálních zařízení v sokolovně 
a Smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace. 

- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Pustějov a převod hospodářského 
výsledku do rezervního fondu příspěvkové 
organizace. 

- ZOP - 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE 

V loňském roce byla dobudována nová splašková 
kanalizace, zakončena novou čistírnou odpadních 
vod, která byla uvedena do zkušebního provozu          
v únoru roku 2015. Součástí hlavního řádu jsou 
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připojené šachtice umístěné na hranici pozemku 
jednotlivých rodinných domů, do kterých musí být 
svedeny splašky z těchto rodinných domů. 

V létě letošního roku bude po kolaudaci celého 
díla ukončen zkušební provoz. Zároveň dojde            
k ukončení přečerpávání vod z dřívější jednotné 
kanalizace, která pak bude sloužit pouze k odvádění 
dešťové vody a nebude možno do ní již vypouštět 
vodu splaškovou.  

Všechny rodinné domy by tedy měly být v létě 
2016 přepojeny se splaškovými vodami do 
nového kanalizačního řádu. 

Obec Pustějov je i nadále nápomocna občanům 
při budování přípojek poskytováním trubního 
vedení, které je možno si vyzvednout v průběhu 
pracovního týdne v provozních hodinách v Obecním 
domě po dohodě s p. Fabiánem (tel. č. 774 912 
210).  

Dále jsme schopni vypomoci při výkopových 
pracích, kdy byl pro tyto účely pořízen minibagr.  
Nabízíme proto občanům, kteří ještě nejsou 
přepojeni do nového kanalizačního systému, jako 
jednu z variant využití této služby k urychlení 
výkopových prací na svém pozemku. Vyhneme se 
tak řešení přestupků vodoprávním úřadem                       
a porušení zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění 
a všechny nemovitosti tak budou napojeny                    
v souladu s § 18 odst. 2 a 3 výše uvedeného 
zákona  a v souladu s kanalizačním řádem. 

V současné době jsou  přepojeny cca 3/4 
nemovitostí, které zatím produkují dostatečné 
množství splaškové vody, aby mohla nová ČOV bez 
problémů fungovat. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za 
vstřícný a zodpovědný přístup a spolupráci při 
výstavbě přípojek i při samotné realizaci akce 
"Kanalizace a ČOV v obci Pustějov", podpořené 
dotací z EU, státního rozpočtu i rozpočtu Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň bych rád 
touto cestou poděkoval všem zastupitelům obce za 
plnění úkolů souvisejících s touto největší investiční 
akcí v novodobé historii naší obce.  

Věřím, že se nám společnými silami podaří vše 
dotáhnout do úspěšného konce - tj. kolaudace akce 
a závěrečného vyhodnocení, které bude 
poskytovateli dotace předloženo na podzim 
letošního roku. 

-Ing. Tomáš Maiwaelder- 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Svátek všech Josefů, který připadá na 19. března, 
jsme letos oslavili koncertem Jožky Černého                    
s cimbálovkou. Téměř zaplněná sokolovna si                   
s Jožkou zazpívala známé lidovky Moravského 
Slovácka. Se skleničkou dobrého vínka a výtečnými 
koláčky to šlo samo a příjemná atmosféra vyplnila 
sobotní jarní podvečer. 

- tým kulturního výboru - 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A 
SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Sportovní pár roku 2016 

Již 27.února byl ve sportovní hale v Pustějově zahá-
jen 2. ročník soutěže „Sportovní pár roku 2016“, a to  
čtyřhrou smíšených párů v badmintonu. Nastoupilo 
celkem 28 dvojic ve věkové kategorií 15let  – 55let. 
Letos se nelosovalo do skupin, ale byl vybrán švý-
carský herní systém 7kol do 15b/10b, který se mo-
mentálně jeví jako nejspravedlivější a vyhovuje 
všem účastníkům. 
 
Umístění jednotlivých párů:  

1. Pavel Tisovský ml. a Andrea Škodová 
2. Daniel Lazaridis a Adéla Teglová 
3. Tomáš a Hana Maiwaelderovi 
4. Pavel a Ludmila Tisovští 
5. Ladislav Gál a Lenka Pischová 
6. Libor Brož a Věra Kratochvílová 
7. Pavel a Gabriela Šelongovi 
8. Radek Šimeček a Hana Bergrová 
9. Pavel a Alena Zuzaníkovi 
10. Milan a Kateřina Brňákovi 
11. Přemysl a Lenka Pošvicovi 
12. Tomáš a Eva Kocmichovi 
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13. Daniel Dluhoš a Sabina Kocmichová 
14. Lukáš Vlk a Pavlína Priviczerová 
15. Tomáš a Veronika Silberovi 
16. Lukáš a Gabriela Silberovi 
17. Tomáš Lakomý a Lucie Marková 
18. Stanislav a Šárka Dluhošovi 
19. Pavel a Kateřina Horákovi 
20. Miroslav a Hana Priviczerovi 
21. Jaroslav a Nikola Tomáškovi 
22. Michal Stix a Hana Sanytráková 
23. Michal a Alexandra Pollečovi 
24. Radek Morys a Monika Večerková 
25. Jaroslav Krampota a Kateřina Flaksová 
26. Filip Pošvic a Pavla Šelongová 
27. Radek a Karla Dreslerovi 
28. Ondřej Staněk a Zuzana Maiwaelderová 

Popularita badmintonu v obci stále roste, a to 
nejen v řadách mládeže, ale hlavně mezi dospělými.  

Z účasti, výsledků a průběhu celého turnaje jsme 
jako organizátoři spokojeni a těšíme se na druhou 
soutěž, kterou je letos tenis.  

Tenisu jsme dali v tomto roce více časového 
prostoru ( duben – červen). Přihlásilo se celkem 30 
párů, což je o 10 více než vloni. Proběhlo již 
rozlosování, tabulky jsou vyvěšeny na webových 
stránkách obce www.pustejov.cz, soutěž je 
zahájená, můžete začít hrát. Výsledky budou 
pravidelně doplňovány do tabulek a  zveřejňovány. 
Všichni soutěžící obdrží podrobné informace                
o systému hry emailem,  možno se informovat                
i telefonicky  u Ludmily Tisovské 774774691.  

  - Ludmila Tisovská - 

RUBRIKA ODBORU SPV 

Zpráva o činnosti odboru SPV 

 3.března proběhla v sále OÚ beseda s panem 
Vítězslavem Dostálem, prvním Čechem, který na 
kole objel zeměkouli. V krátkosti nastínil trasu své 
cesty, uvedl státy a zajímavá místa, kterými projel. 
Cestování mu trvalo 3 roky a 3 dny, najel 59 700 km 
a jel zcela sám. Hlavním tématem prezentace byla 
jeho další  dobrodružná a velice riskantní cesta,  
tentokrát mezi protilehlými konci amerického 
kontinentu z Aljašky do Ohňové země, po proslulé 
Panamerické magistrále. A opět sám.  

 
I když beseda trvala více než tři hodiny, jistě 

nebylo vše řečeno.  Pokud máte zájem se dozvědět 
více z cest  pana Dostála , doporučuji vám přečíst si 
některou z jeho čtyř knih a to: 

 Na kole třemi světadíly 

 Šťastná planeta, aneb jak jsem na kole objel 
svět, 1. a 2. díl 

 Panamericana - má láska  

Na přání našich členů jsme 10.dubna,  letos již 
podruhé,  připravili turnaj dvojhry v badmintonu  ve 
sportovní hale v Pustějově. Zúčastnilo se celkem 15 
žen v pořadí  1. H.Vodná, 2.A.Škodová a 
3.L.Pischová a 13 mužů, kteří se  umístili takto: 
1.M.Lukniš, 2.S.Vodný a 3.L.Silber.  

Těšíme se na vás, sportujte s SPV! 

- Ludmila Tisovská - 

 

http://www.pustejov.cz/
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RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Bílovecké záhady 

Druhým rokem byli žáci naší školy přizváni do 
soutěže „Bílovecké záhady“, které se zúčastňují žáci 
4., 5. a 6. ročníku. Letos na téma „Knižní záhada“. 
Autorkami projektu jsou Mgr. Renata Mikolašová, 
Lenka Klemšová a Mgr. Zuzana Pospíšilová, které 
jsou zároveň odbornou porotou. Akce je 
spolufinancována městem Bílovec jako volnočasová 
aktivita. Psaní bylo dobrovolné, proto jsem zaslala 
práce všech zúčastněných žáků. Slavnostního 
vyhodnocení, které se uskutečnilo v nové Městské 
knihovně Bílovec, byli kromě žáků přítomni také 
rodiče. Hostem byl Marek Šolmes Srazil – 
spisovatel, skladatel, zpěvák, kytarista a vedoucí 
kapely The Ignu. Vydal několik autorských knih – 
Pohádky do postýlky, Pohádky do postýlky 2, 
Žlabák a Žlabanda, povídky Pod okny a Neotenie           
a sbírku básní Od máje do podzimu. Akci uváděla 
Mgr. Renata Mikolašová, zástupkyně ředitele ZŠ            
a MŠ Bílovec, Komenského 701/3. 2. místo                    
v kategorii 5. tříd obsadila s vyprávěním "Jirka a 
pejsek" Šárka Walczysková, Tomáš Popp obdržel 
ve stejné kategorii Čestné uznání s příběhem "Rej 
postaviček z knih". Všichni zúčastnění obdrželi 
drobné dárky. 

 Z naší školy to byli – Karolína Flaksová a Natálie 
Zwingerová ze 4. ročníku, Bára Macháčková, Sára 
Pravdová a Ondřej Šelong z 5 ročníku. Všem patří 
poděkování za vzornou reprezentaci školy. Dětem, 
rodičům a organizátorům poděkoval starosta 
Bílovce Mgr. Pavel Mrva a závěrečné slovo dostala 
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bílovec, 
Komenského 701/3 Mgr. Hana Bajnárková. Už se 
všichni těšíme na další ročník. 

 

Butovická hvězdička 

Naše účast na grantovém projektu Základní školy 
Studénka, Butovická „Butovická hvězdička“ je již 
tradicí. Také v letošním školním roce se z naší školy 
zúčastnilo 10 žáků. Ve zpěvu se zúčastnily – 
Daniela Dobešová a Sabina Loskotová z 1. ročníku, 
Natálie Zwingerová ze 4. ročníku a Bára 
Macháčková z 5. ročníku. V opravdu velké 
konkurenci se neumístily. V malování, které bylo 
letos na téma „Už se těším na Velikonoce“, jsme byli 
úspěšnější. Ze šesti zúčastněných našich žáků se 
umístili Josef Horák ze 2. ročníku na 3. místě            
a Tomáš Popp z 5. ročníku na 2. místě. Haně 
Názalanikové a Veronice Silberové z 1. ročníku, 
Janu Morávkovi ze 3. ročníku a Ondřeji Šelongovi                
z 5. ročníku patří naše poděkování. To náleží všem 
zúčastněným za vzornou reprezentaci naší školy.  
 

 

Jarní tvoření 

Přiblížily se Velikonoce, nejkrásnější svátky jara              
a k nim neodmyslitelně patří kraslice a dekorace. 
Před těmi letošními nachystaly paní vychovatelky              
a děti jarní tvoření. Maminky, tatínci a babičky si               
s dětmi přišli nazdobit voskem kraslice, vytvořit 
aranžmá na stůl, na dveře nebo vymodelovat                   
z plastelíny zajíčky a jiné dekorace.  

 Pro všechny bylo nachystáno také malé 
občerstvení, buchty upekly děti ve školní družině. 
Společně jsme strávili příjemné odpoledne a všichni, 
kteří se této akce zúčastnili, odcházeli s úsměvem 
na tváři a plnou náručí krásných výrobků. 
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Exkurze do OVOCENTRA Valašské Meziříčí 

 Naše škola je zapojena do projektu EU „Ovoce do 
škol“ a ovoce a zeleninu odebíráme z OVOCENTRA 
Valašské Meziříčí. Žáci mají jednou za čtrnáct dní 
pestrou nabídku ovoce, zeleniny, ovocných salátů, 
moštů. Prvňáčci dostávají k 1. září dárky – boxy na 
svačinu s moštíky,  dvakrát ročně zasílají dětem 
ochutnávku ovoce. Letos to byly citrusové plody               
a jablka.  

 

Účastníme se soutěží v malování ovoce. Jednou              
z nabídek je také bezplatná exkurze do jejich 
provozovny. Tuto nabídku jsme využili a 15. dubna 
jsme vyjeli. Počasí nám nepřálo, ale nám to vůbec 
nevadilo. Na místě na nás čekali naši průvodci – 
jablko, jahoda a klaun. Prošli jsme si chladicí boxy               
s exotickým i tuzemským ovocem a zeleninou. Na 
závěr byla pro děti přichystána ochutnávka ovoce. 
Každý dostal při odchodu dárek – malého 
býložravého dinosaura. 

Plavecký výcvik 

Také v letošním školním roce se žáci 2. a 3. 
ročníku zúčastnili plaveckého výcviku v Novém 
Jičíně. Na začátku výcviku byli rozděleni do 
družstev podle uplavaných metrů. Všichni se zlepšili 
a v poslední hodině zlepšení prokázali. Zasloužili si 
„mokré vysvědčení“ a poslední hodinu si v bazénu 
opravdu užili. 

Oslava desátých narozenin dětí ve ŠD 

Ve školní družině děti společně se svými 
spolužáky oslavily první kulatiny. Všichni oslavenci – 
Karolína Flaksová, Natálie Zwingerová, Marek 
Brňák, Matyáš Holba, Michal Horák, Tomáš 
Vincek si narozeniny opravdu užili. Dostali dárečky, 
přání a zasoutěžili si se svými kamarády. Paní 
vychovatelky připravily pohoštění a po slavnostním 
odpoledni se všichni rozešli domů. 

-Mgr. Miluše Klementová- 

Roste svetr na louce? 

V pátek 8.4.2016 přijela do naší MŠ Mgr. Lenka 
Bakalová s ekovýchovou pro děti – Roste svetr na 
louce? 

 Program začal vyprávěním o tom, jak jednou jela 
paní Lenka autobusem, viděla na kopci na louce 
celé stádo oveček a holčička, která seděla za ní se 
svou babičkou, najednou vykřikla: „Babičko, roste 
svetr na louce?“ Během programu se děti 
dozvěděly, jak naši předkové zpracovávali vlnu, 
kolik to dalo práce a samy si to i vyzkoušely. 
Nakonec si vybarvily ovečku a nalepily na ni pravou 
ovčí vlnu. 
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Chodíme bezpečně 
Děkujeme mamince Vanesky a Violky – paní 

Barboře Dreslerové, že nám díky ní firma M&M 
HOLDING REALITY věnovala bezpečnostní vesty, 
které nosíme na vycházky. I díky nim se cítíme na 
silnici a hlavně na přechodu pro chodce bezpečněji. 

-Mgr. Věra Heiníková, vedoucí učitelka MŠ Pustějov- 

Soutěž s panem Popelou 
Jarní sběr papíru probíhá  již nyní. Dovolujeme si 

Vás opět požádat o pomoc při sběru, který naše 
škola již 5. rokem pořádá. Svázaný papír můžete 
nosit v pracovní dny do kontejneru, které jsou 
přistaveny v areálu školy. Předem všem děkujeme. 

Posezení s babičkami  
......aneb  co jsme rádi četli, má oblíbená knížka v 

dětství.Naše milé babičky upekly pro své vnoučata 
výborné buchty a povykládaly si s námi, jaké knížky 
četly, když byly malé. Děti si na oplátku pro své 
babičky připravily ukázky pohádek. Zahrály např. 
pohádku o ČERVENÉ KARKULCE nebo pohádku o 
VELIKÉ ŘEPĚ.  Babičkám se to moc líbilo, děti 
odměnily úsměvem a potleskem. Bylo to opět velmi 
emotivní a příjemné posezení v kouzlu a duchu 
jejich mládí. Děkujeme. 

-Školní družina-  

RUBRIKA TJ SOKOL 

Florbal 
Letošní florbalová  sezóna nám právě skončila. 

Bojovali jsme ze všech sil a dařilo se nám porážet i 
okolní týmy. Naše družstva nejmenších, starších i 
nejstarších hráčů a hráček se už teď těší na podzim, 
kdy začne další ročník vzájemných turnajů. 

-Gabriela Šelongová - 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

Začátkem dubna začala jarní fotbalová sezóna, 
tak přikládáme tabulku rozlosovaných zápasů               
a  těšíme se na podporu našich fanoušků. 

-FK- 
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RUBRIKA FARNOSTI 

Milé „spolu-farnice“ a „spolu-farníci“ neboli 
„dorostenky“ a „dorostenci“ (jak nám kdysi říkal otec 
Hubert Šula ve smyslu – „dorůst k víře a k jejímu 
sdílení ve společenství“), 

koncem března jsme společně v našem kostele 
oslavili za přítomnosti vážených hostů ze 
spřátelených farností – Kujav a Hladkých Životic 
Velikonoční svátky. Sice se někteří podivili, že před 
Velikonocemi (Bílou sobotou a Velikonoční nedělí – 
Božím hodem) je velmi vhodné se účastnit také 
obřadů Zeleného čtvrtku a Velkého pátku (prý se tak 
kdysi „nechodilo“), ale i tak nás bylo dost.  

Děkujeme všem, kdo se účastnili úklidu kostela, 
přípravy květinové výzdoby, služby při náročné 
Velikonoční liturgii (čteních), sborového zpěvu            
a společného slavení jednoho z ústředních bodů 
naší víry.    

V pokračování oslavy Zmrtvýchvstání Krista 
pokračujeme již 4 neděli velikonoční a připravujeme 
se na slavnost Seslání Ducha svatého, která je 
v mnoha dalších farnostech doprovázena nočním 
bděním a následnou ranní smaženicí z vajíček 
(pokud se sejde dost zájemců, můžeme podobnou 
akci ze soboty na neděli 15.5.2006 zrealizovat také 
u nás, alespoň zčásti).   

V dubnovém sloupku se zaměříme na téma, kde 
v našem denním životě hledat Boha, Ježíše Krista a 
Ducha svatého v jejich tajemné trojjedinosti? Kdysi 
někdo řekl, že Boha můžeme poznávat z krásy 
přírody a stvoření (která o sobě dává vědět zejména 
teď na jaře), dále z našich bližních, z malých 
zázraků v našem životě, ale také při čtení Bible, 
pobytu ve svatém prostoru našeho kostela, z účasti 
na mši svaté. Při hledání Boha může pomoci třeba           
i malá knížka myšlenek na každý den z příznačným 
názvem „Slyšet Boha v ranním vánku“ od T. 
Špidlíka (vydalo Karmelitánské nakladatelství, 
2005). 

Části tématu se věnoval i otec Martin Sudora 
v kázaní na 3. neděli velikonoční (10.4.2016). 
Související odkazy v Bibli: Sk 5,27-41; Ž 30; Zjv 
5,11-14; Jn 21,1-19. „Můžeme se ptát: Kde hledat 
vzkříšeného Ježíše? Je to sice ušlechtilá otázka, ale 
možná také zbytečná. Podíváme-li se do evangelií 
(český význam: radostná zvěst o Ježíši), vidíme 
situaci spíše opačnou: Ježíš vždy přichází za svými 
učedníky, a to jak na začátku jejich vyvolení, tak i po 

svém zmrtvýchvstání. V jedné z chvil setkání 
apoštolové, unavení po nočním neúspěšném lovu 
ryb, uposlechli Ježíše a poznávají, že i když jsou 
profesionální rybáři, přesto je zde někdo, kdo má 
větší schopnosti než oni (jak už poznali dříve, a to 
nejen v rybolovu). Proto Ježíše poslechli, hodili 
znovu sítě a nemohli je už ani utáhnout pro 
množství ryb. Vidí, že Ježíš je opět nezklamal, ale 
ukázal, že mu na nich záleží a dodává jim odvahy. 

Pro každého z nás z toho vyplývá zcela praktická 
otázka: Jsem tím, kdo poslouchá, kdo vnímá, kdo 
uskutečňuje Ježíšovo slovo? Ve chvíli, kdy Ježíše 
mnozí opouštěli, říká Petr: "Pane, ke komu 
půjdeme? Ty máš slova Věčného života." To 
neplatilo jen tehdy, to platí i dnes. A bude to platit až 
do konce světa. Takže - věnuji Ježíšovu slovu 
pozornost? Je to pro mne slovo první, slovo 
nejdůležitější? Nechme se tím povzbudit a začněme 
si dělat starosti o to, jestli Ježíšovo slovo čteme         
a vnímáme.“                    

Více zde: http://homilie.webnode.cz/products/a3-
velikonocni-nedele2/ 

Pro denní úryvky z Písma (verš na každý den              
a případně téma týdne) doporučujeme pro Váš 
mobil buď objednání SMS zdarma z webu 
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-
kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html 
nebo aplikaci – widget „Vira.cz“ zdarma z obchodu 
http://play.google.com (vhodné pro chytrý telefon          
a tablet). 

Věřte s námi ... 

-farní rada - 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Rádi bychom srdečně poblahopřáli manželům 
Schaumannovým, kteří 16. dubna oslavili PADESÁT 
LET společného manželského soužití.  

Obřad zlaté svatby se uskutečnil tentýž den v sále 
OÚ, kde si "zlatí manžele" zoopakovali manželský 
slib. Přejeme jim hodně zdraví a sil do každého dne 
a doufáme, že se setkáme zase za deset let                
a společně oslavíme svatbu diamantovou. 
Blahopřejeme. 

-Zastupitelé obce a kulturní výbor- 

 

 

http://homilie.webnode.cz/products/a3-velikonocni-nedele2/
http://homilie.webnode.cz/products/a3-velikonocni-nedele2/
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html
http://play.google.com/
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Své významné životní jubileum letos již oslavili     
a oslaví: 

 

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

 

Rozloučili jsme se: 

 Vlasta Handlová 

Čest její památce! 

 

 

25 let CHKO Poodří  

O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak… 

V předchozí části našeho seriálu jsme se věnovali 
všelijakým označníkům, se kterými se můžeme 
setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet jejich 
různých druhů svědčí o tom, že příroda Poodří 
požívá legislativně dosti významného statusu nejen 
na národní ale i evropské úrovni (evropsky 
významná lokalita). 

Na jednom setkání před časem jsem dostal 
zajímavou otázku: Co vlastně přináší ochrana 
přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? 
Dovolte odpovědět možná poněkud nezvykle – 
lapidárně řečeno v prvé řadě nejde ani tak o 
ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je 
zajisté zapotřebí chránit přírodu před ničením a 

poškozováním, především je 
nutné být aktivními 
spolutvůrci a hospodáři, či 
lépe správci. Lidé jimi byli 
přece odedávna, Poodří je 
do značné míry artefaktem, 
kulturní krajinou. Jak budou 

lidé přistupovat ke krajině, taková bude. Jde tedy v 
prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze všeho jde o 
vztah místních obyvatel. A ještě druhý důležitý 
dodatek či upřesnění – své krajině. To je možná to 
nejpodstatnější – vzít si ji za svou, vnímat její krásu 
a přírodní jedinečnost… 

Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme 
věci kolem sebe, respektive neceníme si jich, jsou 
každodenností. Pracovníci státní ochrany přírody 
určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom, 
jaké je a bude Poodří. A ani by to nebylo správné. 
Jejich role by měla být – mimo jiné – v tom 
ukazovat, že Poodří je kout naší vlasti, který má u 
nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo 
hodnotu nikoliv cenu, neboť to je spíše ekonomický 
výraz a louka není zdaleka jen cena parcely. Vždyť 
jakou cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do luk 
nebo radost z pohledu na barvy a tvary lučních 
květin … 

Jednou z mnoha cest, které mohou přispět ke 
snížení oné všední slepoty, jsou i ty nezáživně 
strohé cedule a další pak třeba tyto texty ve 
zpravodaji.  

-Správa CHKO Poodří- 

POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 

Obecní kolo Pooderského koštování o nejlepší 
pálenku z Pustějova v kategoriích slivovice, 
hruškovice, jablkovice proběhne v  pátek 6. května            
v domečku "U Miladky".  

Zájemci mohou své vzorky pálenky odevzdat na 
OÚ nebo v knihovně do 5. května a to v láhvi 
označené jménem a druhem pálenky s obsahem 
min. 0,3 l. Každý účastník, který donese vzorky 
pálenek se automaticky stává členem "koštovací" 

Duben Vilém Dresler 

Vlasta Černá 

Vědunka Riesová 

70 let 

75 let 

75 let 

Květen Marie Bučková 

Zdeněk Buček 

Miluška Bergrová 

Angela Mičulková 

Libuše Riedlová 

75 let 

80 let 

80 let 

80 let 

85 let 
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komise, není to však závazné. Vítěz bude dále 
reprezentovat naší obec v Bartošovicích. Těším se 
na Vaši účast! 

-Karel Bednařík- 

 

RUBRIKA „RŮZNÉ“ 

Jaro je tady 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, 
ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na 
čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce 
nebo při odstraňování staré trávy na loukách             
a zatravněných plochách v okolí rodinných domů               
a pouštějí se do vypalování suchého travního 
porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen 
porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí.  
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na 
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto 
zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 
25 000,-- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 
nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat 
velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových 
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět 
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno 
např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště 
připraveny prostředky k hašení např. konev                
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se 
dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném 
případě neodcházet od ohniště, pokud není 
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět                
v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do 
okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod 
neustálým dohledem.  

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno                
v souladu s dalšími zákony, například zákonem             
o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech 
nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších 
hořlavých látek na volném prostranství je nutno           
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému 
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 
844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, 
www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“.  

Na základě těchto včasných informací tak hasiči 
ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné 
výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém 
zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této 
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající 

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

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů        
v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se 
pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. 
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, 
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by 
měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti 
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným 
požárům a následným úrazům nebo v krajním 
případě ztrátám na životech. V případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje 
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 

- nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

HZS MSK,  územní odbor Nový Jičín - 

 

Nebezpečí otravy kysličníkem uhelnatým 

Z důvodu výrazného zvýšení případů otravy 
kysličníkem uhelnatým v Moravskoslezském kraji           
z lokálních topidel a ohřívačů vody v domácnostech,  
upozorňujeme na možnost nákupu účinných 
detektorů úniku CO, které včas varují před 
nebezpečím otravy smrtícím plynem. Vyvarujte se 
neodborných oprav těchto spotřebičů, nepodceňujte 
jejich pravidelné kontroly, revize komínů, zvýšenou 
opatrnost věnujte při zateplování budov apod. 

Věřím, že včasná a účinná prevence je 
nejspolehlivějším nástrojem řešení rizik.  

-JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje 

Předseda komise pro bezpečnost a IZS -  

 

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci 

s Bíloveckou nemocnicí, a.s.,  

hledá dobrovolníky na oddělení následné péče.  

Pro dobrovolnickou službu se nevyžadují zvláštní 
znalosti a dovednosti. To rozhodující je chtít 
pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. 

Školení nových dobrovolníků se uskuteční 

2. 5. 2016 v nemocnici v Bílovci v  15,30 hod. 

Nemocnice v Bílovci spolupracuje s dobrovolníky 
dlouhodobě a vytváří pro tuto činnost dobré 
podmínky.  

Přijďte se více dovědět o této činnosti. 
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Bližší informace získáte: 

tel: 605 784 584   Mgr. Zuzana  Kuperová,  

a také na stránkách www.adraostrava.cz                                                               

Přijďte pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. 

-Za Bíloveckou nemocnici, a.s.  

prim. MUDr. Dagmar Palasová -                  

- Za DC Adra Ostrava Ladislav Blahuta, dobrovolník-- 

 

 

 

 

 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Rozpis tréninků na házenkářském hřišti:  

Přípravka   St a Pá   16:00 – 17:15 

Dorostenky   St a Pá   16:30 – 18:00 

Ženy    St a Pá   17:30 – 19:00 

 

Rozpis zápasů oddílu NH PUSTĚJOV -  JARO 2016 

Datum Čas Domácí   Hosté Kategorie 

17.4.2016 15:00 Pustějov - Stará Ves dorostenky 

            

24.4.2016 15:00 Pustějov - Vítkovice dorostenky 

24.4.2016 16:30 Pustějov - Vítkovice ženy 

            

30.4.2016 11:00 Studénka - Pustějov dorostenky 

30.4.2016 12:30 Studénka - Pustějov ženy 

1.5.2016 15:00 Pustějov - Svinov dorostenky 

1.5.2016 16:30 Pustějov - Svinov ženy 

8.5.2016 
 

Čechy - Morava 2016, Brno 
 

14.5.2016 14:00 Stará Ves - Pustějov dorostenky 

            

21.5.2016 10:15 Vítkovice - Pustějov dorostenky 

21.5.2016 11:30 Vítkovice - Pustějov ženy 

            

29.5.2016 15:00 Pustějov - Studénka dorostenky 

29.5.2016 16:30 Pustějov - Studénka ženy 

            

11.6.2016 14:00 Svinov - Pustějov dorostenky 

11.6.2016 15:30 Svinov - Pustějov ženy 
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POZVÁNKY NA AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Připravované akce SPV: 

Tentokrát pro děti: 

 sobota 30.dubna: MEDVĚDÍ STEZKA 
od 9:00 sraz na hřišti FK Pustějov 

Je nutné sportovní oblečení a nepromokavá obuv. 
Občerstvení zajištěno u FK. 

Vstup pro děti z Pustějova zdarma, ostatní 20,- Kč 
 

 pondělí 2.května: ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
v 16:00 sraz na hřišti nár. házené - sokolovna 

na závěr smaženice (2 vajíčka s sebou). 

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

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově srdečně zve všechny ženy - nejen maminky - na  

DÁMSKOU JÍZDU - Den matek 

sobota 7.května v 17:00 hodin v sále obecního úřadu 

Milé ženy, nechte své ratolesti a drahé polovičky doma a přijďte společně s námi oslavit svůj svátek. 

Čeká na Vás kadeřnice, kosmetička, karikaturista, přehlídka šatů, šperky, květinové vazby,  

zdravotní poradkyně, numerolog, kartářka, taneční vystoupení. 

Vychutnáte si dobrou kávičku, vínečko, míchané nápoje, dortíky. 

Dozvíte se jak vytvořit metodou CARVING krásné květinové vzory z ovoce a zeleniny. 

Vstupné 50,- Kč (předprodej v knihovně) 

ŽENY těšíme se na Vás. 

 

Pozvánka na 

6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu v sobota 21. 5. 2016 

Délky závodů: 

 3, 6 km - běh Galerijní ulicí 

 11, 070 km - čtvrtmaraton 

 21, 097 km - půlmaratón 

 42, 195 km - maraton 

+  od 10.00 hod dětská olympiáda s následným atraktivním programem 

+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND 

Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům! 

Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč,-. 

Přihlas se včas i Ty na: http://www.vh-pulmaraton.cz nebo tel. 731 578 936 

  

 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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INZERCE 

 

Nabídka práce 

Zástupce pracovní agentury WINCOTT 
PEOPLE Vám v případě zájmu podá informace     
o možnosti zaměstnání osobně v úterý 10. 
května 2016 od 11:00 - 11:30 hodin v domečku 
"U Miladky". 

Nebuďte nezaměstnaní, nebo v současné práci 
nespokojení - pracujte a buďte spokojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V případě, že 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 22.4.2016. 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:knihovna@pustejov.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz

