
Informátor obce Pustějov č.4/ září ’16 

1 

  
 

 

OBSAH: 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU ............ 1 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA (Č. 10/ 2016) ........................... 1 

OBECNÍ KNIHOVNA .............................................. 2 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU ....................... 3 

RUBRIKA ZŠ A MŠ ................................................ 3 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO 
ŽIVOTA .................................................................. 4 

RUBRIKA ODBORU SPV ....................................... 6 

RUBRIKA TJ PUSTĚJOV ....................................... 6 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ ............................... 6 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU ....................... 7 

RUBRIKA FARNOSTI ............................................. 7 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA .................................... 8 

RUBRIKA „PODĚKOVÁNÍ“ ..................................... 8 

RUBRIKA „RŮZNÉ“ ................................................ 9 

25 LET CHKO POODŘÍ .......................................... 9 

POZVÁNKY NA AKCE ......................................... 11 

PLACENÁ INZERCE ............................................ 11 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU 

 Svoz velkoobjemového odpadu 

 Jako každý podzim i letos budou ve dnech od 
21.10. - 24.10. 2016 přistaveny velkoobjemové 
kontejnery na místech, na které jste zvyklí, tzn. 
jeden kontejner na dolním konci vedle nádob na 
tříděný odpad (naproti Zemspolu), další dva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kontejnery na volném prostranství mezi firmou 
Egas a panelákem, poslední na horním konci 
vedle nádob na tříděný odpad (na točně).  

 U autobusové zastávky pak bude 22.10. v době 
od 8.00 - 12.00 hodin přistaven kontejner na 
nebezpečný odpad. 

 Elektroodpad můžete odevzdat u Obecního 
domu v pátek 21. 10. od 14.00 - 18. hodin a v 
sobotu 22. 10. od 9.00 - 12.00 hod.  

 Tašky na tříděný odpad si můžete vyzvednout v 
knihovně. 

 

Zápis z veřejného zasedání 
zastupitelstva (č. 10/ 2016)  

Dne 15. září se konalo 10. zasedání 
Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č. 3/2016 

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Českou republikou - Státním 
pozemkovým úřadem a Obcí Pustějov. 

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-8012502/1, Pustějov, Pisch, 
p.č. 785/60, NNv, NNK, IV-12-8012502/1 mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a Obcí Pustějov. 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Pustějov mezi Moravskoslezským krajem a Obcí 
Pustějov (kotlíkové dotace). 

- Nákup pozemků p.č. 1008/16 o výměře 1892 m2 a 
p.č. 1008/17 o výměře 1693 m2 v k.ú. Pustějov od 
firmy LXM Group a.s. 

- Poskytnutí finančního daru p. Jaromíru 
Lakomému, Pustějov 81, v souvislosti s udělením 
Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových 
odběrů krve. 
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Bere na vědomí: 

- Zprávu starosty o činnosti OÚ. 

- Zprávu kontrolního výboru o kontrolách usnesení. 

- Zprávu o jednáních s majiteli pozemků v k.ú. 
Pustějov o odprodeji pro potřeby obce. 

- Inforrmaci o definitivním přiznání podpory za SFŽP 
ČR na akci "Úklid místních komunikací s cílem 
snížení prašnosti v Pustějově. 

- Informaci o postupu přípravy projektu "Parkoviště 
pod kostelem". 

- Informaci o průběžné kontrole hospodaření obce 
ze strany KÚ MSK. 

- Informaci o kolaudaci akce "Kanalizace a ČOV v 
obci Pustějov". 

- Informaci o přípravě podkladů pro závěrečné 
vyhodnocení akce "Kanalizace a ČOV v obci 
Pustějov a "Revitalizace ZŠ a MŠ v Pustějově". 

- Zastupitelstvo obce Pustějov - 

Oznámení 

o době a místě konání voleb  do Zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České republiky 
Starosta obce Pustějov dle  27 odst. 1 zákona č. 
130 2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a  dle 15 odst. 1 zákona č. 247: 1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,oznamuje, 

1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční : 

dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

V případě II. kola voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční : 

dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 
dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Zastupitelstev krajů 
a do Senátu Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební místnost 
v budově na adrese č.p. 55. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky, cestovním průkazem České 
republiky). 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací 
lístky tři dny přede dnem voleb do Zastupitelstev 
krajů a do Senátu Parlamentu České republiky, ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. V případě II. kola voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky obdrží volič hlasovací 
lístky ve volební místnosti. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen řídit 
se pokyny předsedy okrskové volební komise. 

6. Voliči, který neprokáže totožnost státního 
občanství ČR nebo který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise hlasování neumožní. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy s 
přenosnou volební schránkou. 

  -Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

    

OBECNÍ KNIHOVNA 

Obecní knihovna oznamuje, že od 5.října 2016 do 
konce dubna 2017 nastane změna ve výpůjční 
době. Změna se týká pouze středy, kdy bude 
knihovna uzavřena. Ostatní dny zůstávají beze 
změny. 

Pondělí 8 - 10, 14 - 17 
Úterý  8 - 10, 13 - 15 
Středa      zavřeno 
Čtvrtek  8 - 10, 14 - 18 
Pátek  8 - 10, 13 - 15 
 

-Magdalena Zindlerová, knihovna- 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

 Léto máme za sebou a s ním dvě vydařené akce. 
Koncem srpna jsme se rozloučili s prázdninami 
Letní rockovou nocí, kde hlavním tahákem byla 
kapela Traktor a předkapelou skupina Var. Úžasná 
atmosféra, nabitá energií, kterou rocková muzika 
vytváří a nečekaná návštěvnost vytvořily z tohoto 
večera nezapomenutelný zážitek. 

O čtrnáct dní později, o nedělním podvečeru jsme 
si užili překrásný recitál Lenky Filipové v našem 
kostele. Vy, kteří jste na tomto koncertu byli, nám 
jistě dáte za pravdu, že zážitek to byl opět 
nezapomenutelný.  

Pro nás, které tyto akce pro Vás připravujeme, je 
velmi důležitý Váš zájem a Vaše spokojenost. Svou 
návštěvností a poděkováním, kterého se nám od 
mnohých z Vás dostalo, jste nám zase dobili naše 
pomyslné baterie a my víme, že nás tato práce bude 
vždy těšit, pokud VY o ni budete stát. Děkujeme 
Vám.  

Nejen Vám, návštěvníkům, patří náš dík, ale 
samozřejmě všem, kteří nám pomáhali a podíleli se 
na přípravách těchto akcí. Ať už pracovní četě OÚ, 
tak fotbalovému klubu, ale také našim přátelům a 
spřízněným duším, kteří nám věnují svůj volný čas, 
co nejsrdečněji DĚKUJEME. Bez Vás by nám to 
prostě nešlo! 

- za tým kulturního výboru Magdalena Zindlerová - 

 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Zahájení nového školního roku 2016/2017 

Po prázdninách jsme se opět sešli v naší škole. 
Slavnostního zahájení se kromě zaměstnanců školy 
a všech dětí zúčastnil také starosta obce Ing. 
Tomáš Maiwaelder, místostarosta p. Pavel Pisch a 
vedoucí pracovní čety p. Jaroslav Fabián. Po tónech 
české národní hymny přivítal všechny děti ředitel 
školy RNDr. Zdeněk Bartošek. Mnoho úspěchů 
popřál dětem i zaměstnancům pan starosta i pan 
místostarosta. Teď přišel čas na představení 
prvňáčků, pro které byl tento den nejslavnostnější. 
Do 1. ročníku jich letos nastoupilo devět. Čtyři 
chlapci - Matěj David, Ondřej Polleč, Aleš Popp, 
Daniel Slíva a pět děvčat – Izabela Beleščáková, 
Sofie Beleščáková, Zuzana Hegerová, Eliška 
Kleinová a Alžběta Landová.  

Všechny pan ředitel přivítal, představil a předal jim 
krásné knížky. Dárky dostali také od pana starosty a 
místostarosty. Pak odešli se svojí paní učitelkou a 
novými spolužáky do třídy. Tam byli pasováni na 
školáky a složili slib prvňáčka. Slavnostní den ve 
škole zakončili pohárem. Plní zážitků odešli se 
svými rodiči domů, další den už bude bez maminek 
a tatínků. Pro ostatní žáky první školní den ještě 
neskončil.  Také je přivítali jejich učitelé po 
prázdninách a první školní den pomalu končil. 
Někteří žáci odešli domů, ale většina šla do 
družinky, kde si popovídali a hráli na školní zahradě. 
Všem přejeme hodně úspěchů v novém školním 
roce 2016/2017. 

-Mgr. Miluše Klementová- 

 

Pečení jablečných závinu v MŠ a exkurze do 
Zemspolu. 

Tú,tú,tú traktor už je tu! tentokrát jsme mohly s 
dětmi obdivovat sladěný koncert zemědělských 
strojů – z polí se přivážela kukuřičná drť, vážila se, 
vykládala, ujížděla se pomocí traktorů, které jezdily 
sem a tam a my je s dětmi s velkým zájmem a 
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nadšením pozorovaly. Nakonec jsme zhlédli 
kravičky, telátka, čapí hnízdo na komíně a s novými 
zážitky se vrátili zpět do školky, kde jsme si náš 
malý, ale vydařený výlet ještě namalovali. 

 Děkujeme za pěkný výklad Mgr. Y. Šimečkové. 
 
Krásné a skoro již podzimní téma ,,O červeném 

jablíčku“ nás s dětmi motivovalo k přípravě a pečení 
závinu. Děti se se zájmem zapojily do veškeré 
přípravy. Vyzkoušely si  hnětení těsta, okrávání, 
strouhání, válení a plnění těsta jablky, rozinkami, 
posypání cukrem, kde si mohly procvičit i tzv. 
špetkový úchop. Paní kuchařky nám pomohly s  
pečením a nakonec jsme se společně s dětmi o 
záviny rozdělili.  

                  -Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ- 

 

Výpravy za poznáním 

Ve středu 21.9. jsme se  vydali se ŠD na vycházku 
do CHKO Poodří- Kaménka. 

Sluníčko pěkně hřálo a my jsme se těšili, co vše 
uvidíme. Na polích už bylo sklizeno a louky 
posečeny. Jezera byla pokryta vytrvalou vodní 
rostlinou, vyskytující se ve stojatých nebo 
pomalutekoucích vodách stulíkem žlutým.  

Na hladině plaval okřehek malý - lidově žabinec. 
Děti povykládaly, které živočichy mohou zde na 
Kaménce vidět. Poté se vydaly okolo jezer, zda 
některého z nich neuvidí. Nalezly jen žábu v kaluži, 
která se snažila před námi bleskurychle  schovat. 

  Na louce byly velké vály sena a my jsme si mohli 
vyzkoušet kdo z nás na ně dokáže vyskočit. Úžasná 
zábava také pro nás vychovatelky a paní 
uč.Kremzerovou.  

Na procházce se nám líbilo a všichni se moc 
těšíme na další badatelskou výpravu.   

Výlet do CHKO POODŘÍ– Kotvice 

Na další badatelskou výpravu jsme se vypravili do 
CHKO POODŘÍ. Naučná stezka Kotvice se nachází 
na katastru obce Nová Horka v okrese Nový Jičín. 
Procházka kolem velkých rybníků nám poskytla 
úžasnou podívanou na labutě a volavky. Děti se 
měly možnost seznámit s chráněnými druhy rostlin, 
zejména kotvicí plovoucí. Dověděly se mnohé z 
vývěsných tabulí.  

Tuto cca 3 km procházku se svým kouzlem 
mokřad a rybníků si děti opravdu moc užily. Naši 
skvělí houbaři si domů odnesli spoustu krásných 
zdravých hřibů, ze kterých měli obrovskou radost. 

 

Soutěž s panem Popelou 

Vážení spoluobčané, prosíme Vás o pomoc při 
sběru papíru. Podzimní svoz papíru se uskuteční v 
měsíci říjnu. Papír můžete nosit po přistavení 
kontejneru do areálu školy. Papír, noviny, časopisy, 
knihy, prosíme svažte. Děkujeme Vám. 

             - Šárka Holbová za školní družinku-  

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A 
SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Požární útok“ 

III. soutěž - Sportovní pár roku 2016 (20.8.2016) 

 Požární soutěž pro amatéry byla  plná zábavy, ale 
i emocí . Letos se výkony  podstatně  zlepšily proti 
loňskému roku - zapojování hadic a překážky 
všichni zvládali na jedničku. Opět někde pozlobila 
technika a soutěžící museli závod opakovat, ale 
myslím si, že se všichni hlavně dobře bavili.  
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Výkony startujících 10-ti párů byly vynikající, 
všichni taktizovali a předvedli nejméně tři možné 
způsoby jak zlepšit výkon a čas. Protože v tento den 
se konaly  nejméně čtyři akce, bylo soutěžícím 
umožněno závodit už dopoledne. Bohužel ani tento 
pokus nepřispěl k větší účasti.  

V celkovém hodnocení se umístili: 1. Lukáš a 
Gábina Silbrovi, 2. Pavel a Alena Zuzaníkovi, 3. 
Miroslav Šabacký a Miluše Kubáčková. Pro děti byly 
zajištěny atrakce Aquazorbingu Příbor a trampolína.  
Výbor sportu a spolkového života v Pustějově velmi 
děkuje SDH v Pustějově za náročnou přípravu a 
organizaci „Požárního útoku“ pro smíšené 
amatérské páry, jmenovitě velké poděkování patří   
panu M.  Šabackému, O. Poppovi a O. Davidovi .  

Děkujeme a těšíme se na další ročník, kdy budou 
oslavy 120. výročí založení SDH. 

 

„Beach volejbal“           (3.-4.9.2016) 

IV. soutěž - Sportovní pár roku 2016  

Pro některé je volejbal méně oblíbená hra, protože 
vyžaduje pravidelný trénink  a  nedá se  rychle 
naučit. Náš záměr zapojit co nejvíce párů do hry se 
vydařil díky úpravy velikosti hřiště a ponechání 
pravidel klasického volejbalu, která jsou pro 
začátečníky snadnější. Přihlásilo se celkem 30 
sportovních párů, ale soutěž nakonec dokončilo 24.  

Hra probíhala od začátku července a vyvrcholila 
finálovými zápasy 3. a 4.září 2016.  

 Umístění smíšených párů: 

  1. Pavel a Alena Zuzaníkovi 

  2. D.Lazaridis a A.Teglová 

  3. Milan a Kateřina Brňákovi 

  4. Pavel  a Ludmila Tisovští 

  5. L.Brož a V.Kratochvílová 

  6. M.Paruza a Ž.Horáková 

  7. J.Tomášek a M.Lazaridisová 

  8. J.Rodek a H.Maiwalderová ml. 

  9. Tomáš a Hana Maiwalderovi 

10. S.Babůrek a Š.Dluhošová 

11. Ondrěj a Zuzana Stanekovi 

12. M.Stix a E.Holišová 

13. R.Šimeček a H.Sanytráková 

14. J.Krampota a K.Flaksová 

15. F.Pošvic a P.Šelongová 

16. R.Myslivec a D.Flaksová 

17. P.Tisovský a A.Škodová 

18. D.Dluhoš a S.Kocmichová 

19. Pavel a Gabriela Šelongovi 

20. Přemysl a Lenka Pošvicovi 

21. J. Falhar a B.Horáková 

22. Lukáš a Gabriela Silberovi 

23. Radek a Karla Dreslerovi 

24. L.Gál a L.Pischová 

Tato soutěž byla po stránce organizační jedna z 
nejnáročnějších, proto zvažujeme do příštího 
ročníku změny systému. Všem soutěžícím děkuji za 
účast a zvu vás na poslední soutěž v letošním roce „ 
stolní tenis“, který se uskuteční v sokolovně 
19.11.2016 od 8:00hod. 

-Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila 
Tisovská-                              
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   RUBRIKA ODBORU SPV  

 
Odbor SPV vyhlásil začátkem září soutěž pro žáky 
ZŠ v Pustějově o symbol cyklistických závodů „ 

Cyklo cap“. 
Symbolem měl být 
kozel na kole, 
kterého žáci měli i 
pojmenovat.  Po 
domluvě s 
vedením školy 
byly předloženy 
návrhy všech žáků 
k 16.září , kdy 

tříčlenná komise vybrala nejnápaditější a 
nejvhodnější symbol. Bylo opravdu těžké vybrat z 
více než čtyřiceti návrhů jen jeden obrázek, protože 
na všech byla vidět snaha, na mnohých originalita a 
talent. Komise  se nakonec rozhodla vybrat symbol 
Matyáše Holby, žáka pátého ročníku, který při 
závodech „Cyklo capu“ převezme cenu za vítězný 
návrh. Pochvalu si  ale zaslouží všichni žáci.  
Zveme vás na výstavu knihovny od 25.10. do 3.11. 
na OÚ, kde budou všechny obrázky  k zhlédnutí.  
Matyášův symbol kozla na kole zdobí letos plakáty, 
trička i medaile vítězů. 
Výbor odboru SPV moc děkuje řediteli RnDr. Z. 
Bartoškovi a učitelkám Mgr. L. Kremzerové a Mgr. 
M. Klementové za  motivací žáků, vstřícnost, ochotu 
a spolupráci, kterou projevili při této soutěži. 
 
3. ročník Pustějovského turnaje v Mölkkách  
 
Na neděli 11.září připravil odbor SPV  III.kolo  
losovaného 3. ročníku  „Pustějovského  turnaje 
smíšených dvojic v Mölkkách“. Tentokrát byl počet 
účastníků  rekordní za 3 roky,  34 hráčů (17 párů) a  
nejen  z Pustějova, ale přijeli k nám ze Studénky, 
Bílovce, Hl.Životic a Stachovic. Po třech kolech byli 
nejlepší:  
Za ženy –  1. Růžena Valášková (Bc), 2. Soňa 
Stachovičová (St), 3. Jana Ryšavá (St). 
Za muže – 1. Antonín Kotrla (Bc),     2. Jarda 
Koňařík (Bc),         3. Jiří Stachovič (St) 
Vítězům blahopřejeme a věříme, že příští rok bude  
vice soutěžících i z Pustějova. 
                                 -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 
 

                                                                                                                                                          

RUBRIKA TJ PUSTĚJOV 

Výbor TJ Pustějov sděluje prostřednictvím 
Informátoru svým členům, a pro lepší orientaci také 
našim občanům, informaci o změně názvu svého 
spolku.Výroční členská schůze dne 28. 2. 2016 
projednala a odsouhlasila nový název Tělovýchovné 
jednoty Sokol. Na základě souhlasu všech 
přítomných delegatů byl přijat název Tělovýchovná 
jednota Pustějov (dále TJ). 

Dne 1. 6. 2016 schválil tento název, spolu s 
novými stanovami a dalšími dokumenty, Krajský 
soud v Ostravě. Od výše uvedeného data 
zabezpečuje činnost odboru SPV a oddílu NH TJ 
Pustějov. 

Důvodem změny byla skutečnost, že dosavadní 
označení "Sokol" je spojeno s tělocvičnými 
aktivitami, tj. cvičením, cvičením na nářadí, 
tělocvičnými akademiemi, veřejným cvičením, slety, 
kulturní činností apod., které v odboru SPV ani V 
oddílu NH neuplatňujeme. Činnost obou našich 
odborů je ryze sportovní a svou činností, spolu s 
činností TJ, náleží do systému České unie sportu. 

-Lubomír Dresler, předseda TJ Pustějov-              

                                                                                                            

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Sběr starého železa - sobota 22. října 2016 

Oddíl NH TJ Pustějov provede tradiční podzimní 
sběr starého železa. 

Prosíme občany, aby nepotřebné staré železo 
připravili před své domy  v sobotu 22. října v 9.00 
hodin. Děkujeme.   

                                                                          

 PŘÍPRAVKA 2016/2017 

TRÉNINKY: 
2x týdně 

St a Pá 16:00 - 17:00 

Házenkářské hřiště/ Sportovní hala 

Děti ve věku 5 - 11 let 
  

SOUTĚŽ: Turnajově (cca 1x za měsíc)  
KONTAKT: tel.:732552897 

WEB: www.facebook.com/nhpustejov 

http://www.facebook.com/nhpustejov
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MLADŠÍ ŽAČKY PODZIM 2016 

Ne 4.9. 13:45 Pustějov - Kokory B 

So 10.9. 13:00 Studénka - Pustějov 

Ne 18.9. 10:00 Pustějov - Kokory A 

So 24.9. 9:00 Stará Ves - Pustějov 

St 28.9. Turnaj přípravek 

Ne 2.10. 13:45 Pustějov - Osek 

Ne 9.10. 9:00 Chropyně - Pustějov 

Ne 16.10. Turnaj přípravek 

So 22.10. 12:45 Svinov - Pustějov 

Rozpis tréninků: 

Přípravka/mladší žačky:  

Středa a Pátek 16:00 – 17:00 

Dorostenky: 

Středa 16:30 – 18:00 / Pátek 17:00 – 18:30 

Ženy: Pátek 18:00 – 19:30 

Rády mezi sebou přivítáme nové zájemkyně 
o házenou. V případě zájmu se neváhejte přijít 
podívat na kterýkoliv trénink (viz. rozpis tréninků).  

Veškeré výsledky probíhající sezóny jsou 
zveřejněny na oddílových webových stránkách 
www.facebook.cz/nhpustejov.  

-Jiří Pisch za NH Pustějov- 

 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

Srdečně Vás zveme na vepřové hody s prodejem 
zabíjačkových výrobků 22.10. 2016 do klubovny FK 
Pustějov. 

-Radovan Popp za FK Pustějov- 

RUBRIKA FARNOSTI 

Milé farnice a farníci, 

jakožto dlouhodobě praktikující křesťané cítíme 
povinnost varovat zejména pokřtěné spoluobčany, 
aby se z vlastní svobodné vůle nezúčastňovali 
okultních či esoterických setkání a akcí (typu 
„meditace při měsíčku“, „čištění mysli“ a podobně). 
Pozvánky na tematicky podobné akce se u nás v 
obci za poslední roky objevily několikrát a z důvodu 
zachování demokratických svobod dost dobře 
nemůžeme zřejmě požádat o jejich zákaz. Proč to 
tedy může být pro nás, či Vás nebezpečné, byť tyto 
praktiky mohou na první pohled vypadat nevinně? 
Vysvětlení se pokusíme podat s pomocí 
následujících odstavců: 

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ 
- tajný, skrytý, utajený. Okultismus představuje 
duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními 
schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo 
moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde 
takové poznání nebo moc může pocházet pouze z 
Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se 
zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky 
vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z 
přesvědčení, že ve světě kromě racionálně 
poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se 
kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a 
je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak 
dosáhnout nadvlády nad lidmi, věcmi nebo 
energiemi. Takovými praktikami za účelem tajného 
poznání, moci nebo získání pocitu úlevy se lidé 
otevírají působení zlých duchů, i když si to 
neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic 
špatného. Všechny křesťanské církve považují 
jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku 
na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového 
zákona (Bible) v tomto mluví zcela jasně (viz 
například Dt 18,9n - proti věštcům, zaklínačům, 
jasnovidcům, hadačům, čarodějům a spiritistům;  Iz 
47,12n. – proti zaklínání, kouzlům, astrologii, Gal 
5,19-21; Oz 4,12; Sk 8,9n). Teoretickým základem 
pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ 
– uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). 
Esoterické učení je určeno zasvěcencům a 
uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování 
tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě 
zákonů esoterismu; okultismus je pak vnímán jako 
praktické dotažení esoterismu. 

DOROSTENKY PODZIM 2016 

So 3.9. 11:30 Chropyně - Pustějov 

Ne 11.9. 15:00 Pustějov - Vítkovice 

So 1.10. 14:30 Osek - Pustějov 

Ne 2.10. 9:00 Stará Ves - Pustějov 

So 8.10. 13:00 Studénka - Pustějov 

Ne 9.10. 15:00 Pustějov - Studénka 

Ne 16.10 14:30 Pustějov - Osek 

So 22.10 14:30 Pustějov - Svinov 

ŽENY PODZIM 2016 

Ne 11.9. 16:30 Pustějov - Vítkovice 

Ne 25.9. 13:30 Svinov - Pustějov 

So 1.10. 10:00 Vítkovice - Pustějov 

So 8.10. 14:30 Studénka - Pustějov 

Ne 16.10. 16:00 Pustějov - Studénka 

So 22.10. 16:00 Pustějov - Svinov 

http://www.facebook.cz/nhpustejov
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Proč před esoterickými či okultními praktikami 
varujeme? Protože za dlouhou dobu existence 
církve i v posledním století bylo prokázáno mnoho 
případů, kdy se lidé, zúčastňující se dobrovolně 
těchto praktik, následně obrátili v zoufalství o pomoc 
ke svým známým – křesťanům laikům nebo kněžím, 
neboť skutečně přišli o klid v životě, nemohli spát či 
pracovat a byli buď v noci či ve dne neustále 
vystaveni silnějšímu působení Zlého. Některé z 
těchto osob našly klid až poté, co byla za ně na 
úmysl opakovaně obětována mše svatá a modlitby. 
Nejhoršími případy se v Evropě až do současnosti 
zabývali a zabývají zvláště k tomu biskupy pověření 
kněží – exorcisté (vyhánějící zlé duchy, vycházejíce 
z misijního poslání církve). 

Že v působení Zlého nevěříte? Sv. Jan Pavel II. k 
tomu svého času sdělil: „Kdo nevěří v ďábla, nevěří 
evangeliu“. I v základní modlitbě „Otče náš…“, se na 
jejím konci obracíme k Bohu s prosbou „… ale zbav 
nás od Zlého“. Modlitba tzv. malého exorcismu je 
součástí obřadu křtu. P. Vojtěch Kodet (bývalý 
český exorcista) pro tisk v roce 2007 mimo jiné řekl: 
„V dnešní době je obecně rozšířen názor, že je 
možné vyzkoušet vše, co se nabízí, abychom 
snadněji dosáhli svého štěstí, abychom dosahovali 
větších výsledků, popřípadě dovedli uvolnit svoji 
vnitřní energii a tak dále. Přitom se lidé domnívají, 
že přece snadno dovedou rozeznat dobro od zla. 
Často se tak namočí do velikého zla, které je skrytě 
přítomno v nejrůznějších psychologicko-duchovních 
metodách sebezdokonalování, které často využívají 
i okultní praktiky různých náboženských tradic, jako 
je například reiki, modrá alfa, Silvova metoda, fenk-
šuej, hadži-ki a podobně.“  

Zpracováno dle zdrojů: 
http://www.katyd.cz/tema/o-prokleti-posedlosti-a-
pusobeni-zleho.html; 
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Proc-je-
okultismus-nebezpecny.html; 
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-je-to-
okultismus.html 

Pokud se věřící, pokřtěná osoba (byť v 
nevědomosti) dobrovolně zúčastnila výše 
zmíněných typů akcí, měla by s tím přijít ke svátosti 
smíření (sv. zpovědi).  

- farní rada - 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Rádi bychom srdečně poblahopřáli manželům 
Demlovým, kteří 29. září oslaví ŠEDESÁT LET 
společného manželského soužití.  

Obřad diamantové svatby se uskuteční 1. října v 
sále Obecního úřadu. 

Manželům Demlovým přejeme hodně zdraví, 
štestí a sil do každého dne. Blahopřejeme. 

-Zastupitelé obce a kulturní výbor- 

 

 Své významné životní jubileum letos již oslavili     
a oslaví: 

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

   Rozloučili jsme se:  

 Eduard Sobek 

 Anna Riesová 

 Helena Tomašovská 

 Čest jejich památce! 

 

RUBRIKA „PODĚKOVÁNÍ“ 

Tělocvičná jednota Sokol 

Chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu 
obce za poskytnutí finanční částky 250.000,- Kč na 
opravy sociálních zařízení v přízemí a v 1. patře v 
sokolovně.  Zvláště starostovi Ing. Maiwaelderovi a 
Petře Názalanikové za dobrý nápad a vstřícný 
postoj.  

Září Vilém Gilar 

Zdeněk Zindler 

Viola Riesová 

70 let 

75 let 

80 let 

Říjen 

 

Jiřina Bergrová 

Jan Kubánek 

70 let 

80 let 

http://www.katyd.cz/tema/o-prokleti-posedlosti-a-pusobeni-zleho.html
http://www.katyd.cz/tema/o-prokleti-posedlosti-a-pusobeni-zleho.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Proc-je-okultismus-nebezpecny.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Proc-je-okultismus-nebezpecny.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-je-to-okultismus.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-je-to-okultismus.html
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Všichni víme, že sociální zařízení  již byla 
zastaralá, stále častěji nefunkční v neuspokojivém 
stavu, ale bez pomoci obce, bychom  vzhledem k 
finanční tísni tuto rekonstrukci nemohli provést. 

 Bourací práce provedla pracovní četa OÚ, další 
práce tzn. nové rozvody vody, el. energie, obklady, 
podlahy, usazení WC, přepážky vč. dveří zajistili v 
součinnosti s odbornými firmami  Jan Horák a 
jednatel P. Šelong. Máme zato, že jsme zase o krok 
blíž k důstojnému zázemí v sokolovně, která může i 
nadále sloužit spoluobčanům a jiným spolkům k 
pořádání různých kulturních akcí v obci. 

- Jan Horák, starosta T.J.Sokol -  

RUBRIKA „RŮZNÉ“ 

Tříkrálová sbírka pomáhá 

V lednu letošního roku proběhl již šesnáctý ročník 
Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou 
akcí v České republice. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to 
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také 
na humanitární pomoc do zahraničí.  

Pro Charitu Studénka v letošním roce vyšlo 
koledovat 106 skupinek dobrovolníků v 16 obcích. 
Celkem koledníci vybrali 595 161 Kč. Výtěžek ve 
výši 65%  je určen na podporu provozu charitní 
pečovatelské služby, která je poskytována ve 
Studénce, Albrechtičkách, Pustějově a 
Bartošovicích. Dále na zakoupení a opravu 
zdravotnických a kompenzačních pomůcek. 
Maximálně 15% vybraných peněz v dané obci 
použijeme na finanční podporu volnočasových 
aktivit dětí (školní výlet, kroužek, lyžařský kurz, 
tábor apod.). Příspěvek na jedno dítě činí 
maximálně 500 Kč. Do konce školního roku jsme již 
přispěli 25 dětem částkou 11 520 Kč.  

Žádost o příspěvek mohou rodiče podat do konce 
listopadu 2016. Formulář si mohou vyzvednout 
přímo v Charitě Studénka nebo na webových 
stránkách www.studenka.charita.cz. 

Více informací o činnosti Charity Studénka můžete 
získat na našich webových stránkách. 

 -Jarmila Pomikálková, koordinátor sbírky- 

25 let CHKO Poodří  

Hlavaté vrby 

Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv 
linií hlavatých vrb. Stromové druhy, především vrba 
bílá a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, 
potoků a na hranicích pozemků, byly dříve mnohde 
ořezávány na hlavu. Po každém ořezu „hlava“ 
mohutněla, a protože vrby jsou dřeviny krátkověké a 
mají měkké dřevo, vytvářely se v nich poměrně brzy 
různé dutiny. 

Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve 
vyrostou do značné výšky, zmohutní, strom se stává 
nestabilní a může dojít i k rozlomení celého kmene. 
Pravda, někdy odlomená větev zakoření a vrba 
přežívá, často se však rozpadá. Pro zachování 
hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po několika 
letech opakovat. 

Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale 
poskytují i místo k životu pro některé vzácné druhy 
živočichů, které jsou vázány na toto specifické 
prostředí – za všechny uveďme například brouka 
páchníka hnědého. 

Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám 
nezůstaly jen na obrazech Josefa Lady a Mikoláše 
Alše.  

- Správa CHKO Poodří - 

Topení a komíny 

Brzy již nastane topná sezóna a všichni 
provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o 
to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů 
způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou 
stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o 



Informátor obce Pustějov č.4/ září ’16 

10 

čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která 
nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a 
čištění spalinových cest musí provádět a kdo je 
může provádět?  

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím 
vyčištění posouzením: 

• zda stav a provedení spalinové cesty v době 
kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle 
kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno 
její užívání, 
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby 
byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného 
ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke 
spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, 
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové 
cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot 
třídy reakce na oheň B až F, 
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při 
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými 
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo 
střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou, 
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu 
zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. 
Revize spalinové cesty se provádí: 

•před jejím uvedením do provozu, 

•při každé stavební úpravě komína, 

•při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

•před připojením spotřebiče do nepoužívané 
spalinové cesty, 

•před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny 
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu 
za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je 
potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly 
spalinové cesty, 

•po komínovém požáru, 

•při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při 
důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové 
cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná 
osoba, která je zároveň držitelem osvědčení 
revizního technika spalinových cest. 

Čištění spalinové cesty  

 Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, 
zejména se zaměřením na odstraňování pevných 
usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači 
jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí 
nahromaděných v neúčinné výšce komínového 
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.  

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem 
do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší 
se spolehnout na odborníky. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 
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Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz 
spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v 
kalendářním roce. 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte 
jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na 
tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně 
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat 
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním 
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy 
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj 
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte 
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením 
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a 
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, 
že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života 
zasahující osoby! 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních 
zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je  

nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu 
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro 
které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání 
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, 
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku 
nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 

-nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 

HZS MSK, územní odbor Nový Jičín- 

POZVÁNKY NA AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

PLACENÁ INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozvánky SPV: 

 
 - V úterý 4. října začínáme 

cvičit s paní Jarkou Böhmovou 
v sále OÚ - 

PRO ZDRAVÁ ZÁDA A 
KLOUBY (účastnický poplatek 

200,- Kč / 10lekcí) 

 

- V sobotu 8. října pořádáme 
turistický zájezd  na Vsacký 

Cáb (Vsetínské vrchy), 
odjezd v 7.30 hod. z 

autobusové zastávky.  
Výběr ze dvou tras: 
10 km nebo 19 km 

Poplatek: členové TJ 100,- Kč, 
nečlenové 120,- Kč 

 

Obecní knihovna v Pustějově Vás co nejsrdečněji zve na putovní výstavu 

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

od 25. října do 3. listopadu 2016 v sále Obecního úřadu v Pustějově. 

V rámci výstavy budete moci nahlédnou do obecních fotoalb, jakými proměnami prošla naše obec. 

Budou vystaveny i tématické obrázky našich dětí ZŠ. 
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   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. 
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