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Poslední fotka před vystoupením na Obecním plese a jdeme na to…. :-) Zleva: Jitka Kleinová Petra Názalaniková,
Magdalena Zindlerová, Naďa Koždoňová, Iveta Šimečková, Květa Kniezsková, Katka Horáková, Žaneta Horáková.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou, Vás oslovit v souvislosti s problematikou provozu na
pozemních komunikacích. Chápu, že parkování v obci se vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu vozidel
stává náročnou disciplínou.
Tímto článkem Vás chci upozornit na základní porušování pravidel, které jsou vázány zákonem č.
361/2000 Sb. jmenovitě porušováním zákazu zastavení a zákazu stání. Zastavení v tomto případě
znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Stání znamená uvést vozidlo
do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
Ačkoli zastavením a stáním se v zákonu o silničním provozu zabývá § 25 a §27, hodlám poukázat na
zásadní problém, který v obci spatřuji. Je to mj. porušení podmínky, že zastavit a stát lze jen:
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vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace
a že:
při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Upozorňuji, že v celé obci není povoleno parkování vozidel na chodnících.
Vážení spoluobčané, pokud nebude zajištěná dostatečná šíře jízdních pruhů, nebude zajištěn příjezd
složek integrovaného záchranného systému, čímž může být ohrožen nejen život, zdraví
a majetek Vás, ale i Vaších blízkých, kamarádů, přátel a známých. V neposlední řadě je nutno konstatovat,
že neukázněným stáním je ztížena i údržba, tedy sjízdnost komunikací.
Věřím, že tento článek padne na úrodnou půdu, a průjezdnost komunikacemi v Pustějově se zlepší.
-Pavel Pisch, místostarosta-

Kvalita ovzduší v naší obci
Jednou z hlavních příčin špatné kvality ovzduší v České rapublice jsou kromě automobilové dopravy také
emise ze spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích. V některých domácnostech dochází stále
ke spalování odpadů či používání nevhodných či nekvalitních paliv. Zdravotní rizika plynoucí ze znečištění
ovzduší z těchto zdrojů jsou vysoká.
Z těchto důvodů stát přistoupil na podporu výměny kotlů v domácnostech, tzv. kotlíková dotace. Občané tak
mají možnost výměny kotlů za kvalitnější a účinnější.
-Zastupitelstvo obce-

Statistika obyvatel v obci Pustějov k 31. 12. 2017
k 1. 1.2017 celkem 973 obyvatel
přihlášeno k trvalému pobytu 18 občanů, z toho 7 mužů a 11 žen
narodilo se 8 dětí, z toho 5 chlapců a 3 děvčata
zemřelo 14 občanů, z toho 8 mužů a 6 žen
z trvalého pobytu odhlášeno 20 občanů, z toho 9 mužů a 11 žen
k 31. 12. 2017 celkem 965 občanů
Vyhlášení výsledků 1. kola Volby prezidenta České republiky v obci Pustějov
Celkový počet zapsaných voličů :

803

Voleb se zúčastnilo :

568

Odevzdáno platných hlasů :

566

tj. 70,70 %

Z toho
č. 7 Ing. Miloš Zeman

288

hlasů tj. 50,9 %

č. 9 Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

108

hlasů tj. 19,1 %

Č. 3 Mgr. Pavel Fischer

57

hlasů tj. 10,1 %

Č. 8 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

51

hlasů tj. 9 %

Č. 2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

33

hlasů tj. 5,8 %

Č. 1 Ing. Mirek Topolánek

19

hlasů tj. 3,4 %

Č. 4 RNDr. Jiří Hynek

8

hlasů tj. 1,4%

Č. 5 Mgr. Petr Hannig

1

hlas

Č. 6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.

1

hlas
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Vyhlášení výsledků 2. kola Volby prezidenta České republiky v obci Pustějov
Celkový počet zapsaných voličů

792

Voleb se zúčastnilo

599

Odevzdáno platných hlasů

597

75,63 %

z toho :
Č. 7 Ing. Miloš Zeman

383

hlasů 64,1

%

Č. 9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

214

hlasů 35,9

%

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
Sportovní pár roku 2017
Třetím rokem je spojován obecní ples s vyhlášením vítěze soutěže „Sportovní pár roku …“. V roce 2017
soutěžilo 28 párů, celkem 61 sportovců a 14 párů se zúčastnilo všech tří raketových disciplín. Na návrh
některých účastníků byl zrušen beachvolejbal a požární útok.
Celkové pořadí vítězných párů:
1. Adéla Teglová a Daniel Lazaridis
2. Alena a Pavel Zuzaníkovi
3. Věra Kratochvílová a Libor Brož

SPORTOVNÍ PÁR ROKU 2018 – 1. soutěž:
18.2. 2018 proběhne čtyřhra smíšených párů v Badmintonu ve sportovní hale v Pustějově. Zahájení v 9:00
hod., účastnický poplatek 100kč/pár. Přihlášky posílejte do 16.2.2018 na lidatisovska@centrum.cz
-Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská-
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RUBRIKA KNIHOVNY
Do knihovny nejen za knihou…
Jak všichni víme, březen je Měsíc knihy a u této příležitosti jsem pro Vás připravila přednášku se
spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou. Mnozí naši čtenáři ji znají, protože několik jejich
titulů naše knihovna nabízí. Na svém bibliografickém kontě má
již 13 románů, z toho několik s kriminální zápletkou. Jak jsem
již předeslala, je také vášnivou cestovatelkou a na svých
besedách poutavě hovoří o svých cestách po Asii a Africe.
Danka Šárková je spisovatelkou s otevřeným srdcem a má
svým čtenářům vždy o čem vyprávět.

Přijďte se sami přesvědčit ve čtvrtek 1. března v
17:00 hodin do sálu OÚ. Vstupné: 40,- Kč.
Budeme se na Vás těšit :-)

V dubnu je připravená přednáška pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět svým dětem.

V úterý 10. dubna v 17:00 hodin v sále OÚ se s námi o své zkušenosti
podělí pedagoška a akreditovaná lektorka Montessori pedagogiky s více
než 10-ti letou praxí paní Vendula Koňaříková, která studovalla nejen u nás,
ale i v zahraničí. Milí rodiče, prarodiče, ale i učitelé a vychovní pracovníci, přijďte si
poslechnout odpovědi na své otázky! Ruku na srdce, každý z nás se občas se
svými dětmi neshodne a neví si rady s jejich výchovou. Věřím, že tato přednáška
Vám tento problém pomůže vyřešit a dozvíte spoustu zajímavých rad.
-Knihovnice Magdalena Zindlerová-

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU
Letošní sezónu jsme již tradičně zahájili Obecním plesem, tentokrát pod názvem „Z Pustějova do
Ameriky“. Užili jsme si spoustu legrace, uvolněné atmosféry, výborné večeře a skvělé hudby kapely TNT.
Všem, kteří nám s přípravou plesu pomáhali, ještě jednou srdečně děkujeme. Zvláštní poděkování patří
děvčatům, které s námi už druhý rok nacvičují tradiční tématické vystoupení, bez něhož by Obecní ples
nebyl úplný. Jsme šťastné, že s námi bezmála dva měsíce doslova blbnou a ještě se na to i těší :-).
Tak zase za rok na viděnou na Obecním plese.
Co pro Vás chystáme v letošním roce:
24. 3. 2018
12. 5. 2018
31. 8. 2018
9. 9. 2018
podzim 2018
2. 12. 2018

Dámská jízda
Divadlo Ventyl Hranice - divadelní hra Zdeňka Podskalského "Liga proti nevěře"
Letní rockovou noc - hosty budou kapely Arakain a Rammstein revival
Koncert v kostele - hostem bude Ilona Csáková
Obřady stříbrných svateb, vítání občánků a setkání s jubilanty
Rozsvěcení vánočního stromečku
-Za KV Magdalena Zindlerová-

RUBRIKA ZŠ a MŠ
Divadlo loutek Ostrava
Malá Mína zmlsaná je název divadelního představení pro děti, které jsme navštívili 19. ledna společně
s dětmi z MŠ. Jedná se o rockové divadlo nejen pro děti, které nemají rády špenát, plné humoru a veselých
písniček. Pro děti jej napsala Janka Ryšánek Schmiedtová.
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Malá Mína je hodně zmlsaná. Když má sníst něco, co jí nechutná, děsně vyvádí. Tak na příklad, když
dostane čočku s párkem, koprovou omáčku s vajíčkem nebo nedejbože špenát. Ten byl zrovna dnes k
večeři. Mína si chtěla vydupat místo té zelené slizké kaše hamburger s hranolky, ale maminka s tatínkem
řekli ne! Mína spustila pořádný řev, hotový skandál u jídelního stolu z toho byl. Jenže rodiče byli neoblomní
a poslali Mínu spát. Bez večeře!
Hladová Mína se v noci připlíží k ledničce, a když ji otevře, nevěří svým očím: Uvnitř pořádají schůzi pan
Párek, paní Koprová a René Špenát! Řeší spolu velmi vážný problém, zatímco namyšlený Hugo von
Hamburger se jim posmívá!! Problémem je, že je zítra všechny vyhodí, protože jsou uvaření dlouho. A děti
je nemají rády, raději si dají hamburger a hranolky.
Nakonec se všichni stanou kamarády. Hugovi von Hamburgerovi pomohou zpátky do mrazáku a on za
odměnu vysloví kouzelné zaklínadlo – pan Párek se přestane bát, paní Koprová nekoktá a pan Špenát
neráčkuje. Prostě si začali věřit. A Mína? Ta ráno chce koprovou omáčku, špenát a párek. Rodiče nevěří
svým očím a jsou rádi, že Mína už není zmlsaná, ale je prostě jenom Mína.
-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ-

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY
Pozvánka TJ Pustějov z.s.
V neděli 4.3.2018 se uskuteční Výroční schůze TJ Pustějov, z.s. v sále OÚ v 15:00 hod. Zástupci
výkonného výboru zvou všechny členy od 15let na slavnostní schůzi, kde budeme hodnotit činnost TJ,
oddílu NH a odboru SPV.
Pozvánka národní házené na akce konané ve sportovní hale v Pustějově:
Neděle 25.2. - Zimní liga mládeže dorostenci – semifinále
Neděle 4.3. - Český pohár mužů – semifinále
Sobota 10.3. - Turnaj mladších žáček
Neděle 11.3. - Finále zimního halového poháru – starší žáci
Plánované akce odboru SPV:
Dospělí:
Na sobotu 3.3.2018 připravujeme v 9:00 hod. ve sportovní hale v Pustějově Badminton, losovaná mix
čtyřhra. Účastnický poplatek 200,- Kč, přihlášky do 2.3.2018.
V sobotu 28.3.2018 uskuteční RC SPV Nový Jičín ve sportovní hale v Pustějově I. ročník turnaje v
badmintonu, losovaná mix čtyřhra, jen pro členy TJ Pustějov, z.s.
Akce pro MŠ, žactvo a rodiče:
Medvědí stezka - se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 v 9:00 hod. v areálu fotbalového hřiště. Vstupné
pro členy SPV zdarma, ostatní 50,- Kč. Zajištěn skákací hrad.
Atletický čtyřboj - proběhne v pondělí 30. dubna 2018 v 16:00 hod. v areálu sokolovny. Vstupné zdarma
pro všechny účastníky. Kdo má rád smaženici, přineste si 2 vajíčka/osoba, na závěr připraví ženy z SPV
vydatné občerstvení.
-Za odbor SPV Ludmila Tisovská-

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ
Oddíl házené v Pustějově vstoupil do nového roku 2018 již dvěma turnaji, ve kterých startovalo naše
družstvo přípravky a družstvo žen. Přípravka odehrála svůj první letošní turnaj hned druhý lednový víkend,
ve kterém změřila své síly hned s osmi účastníky a po vyrovnaných zápasech holky obsadily celkové
6.místo. Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena Hanička Názalaniková.
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Celkové pořadí: 1. Svinov „A“ 2. Svinov „B“ 3. Ostopovice 4. Studénka „A“ 5. 1.NH Brno 6. Pustějov 7.
Studénka „B“ 8. Svinov „C“
Svůj první letošní turnaj již má za sebou i naše družstvo žen, které v sobotu 10. 2. 2018 startovalo ve
čtvrtfinále Českého poháru 2018, ve kterém
holky změřily své síly jak s druholigovými,
tak i s prvoligovými družstvy. V této
konkurenci holky obsadily parádní 3.místo.
Výsledky našeho družstva:
Pustějov – Svinov
Vracov – Pustějov
Pustějov – Draken Brno
Stará Ves – Pustějov
Pustějov – Krčín

10:11
11:14
12:11
10:7
14:14

Celkové pořadí: 1. Krčín 2. Stará Ves 3.
Pustějov 4. Svinov 5. Vracov 6. Draken
Brno
-Jiří Pisch za NH-

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU
Na Silvestra v dopoledních hodinách pořádal fotbalový klub "silvestrovský fotbálek" pro všechny fanoušky
a hráče fotbalu, který proběhl za solidní účasti více jak 20 hráčů. Akci navštívila i početná skupina diváků,
kteří si tak mohli zpestřit poslední den roku 2017.
Fotbalový klub ve spolupráci s Výborem sportu a spolkového života při OÚ pořádal dne 27.1.2018 ve
sportovní hale v Pustějově 4. ročník fotbalového maratonu "Memoriál Pavla Heinricha". Memoriál v
dopoledních hodinách zahájil turnaj mladších přípravek, ve kterém si naše družstvo vedlo velice dobře. Dále
maraton pokračoval zápasy žáků, dorostenců, starých pánů a mužů, kteří svůj zápas končili až o půlnoci.
Akce byla zpestřena vystoupením sportovního oddílu gymnastiky při TJ Odry. Děkujeme všem
zúčastněným, fanouškům a organizátorům, kteří zajistili hladký průběh celé akce.
V sobotu 24. 2. 2018 od 19:00 hodin pořádá fotbalový klub v sále sokolovny tradiční fotbalový ples.
Hudba Cactus, bohatá tombola (týdenní pobyt, prase a mnoho dalších cen), taneční vystoupení. Vstupné
100,- Kč. Předprodej vstupenek od 19.2.2018 v knihovně. Zveme všechny příznivce fotbalu a občany.
-Martin Jedlička za FK-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví:
Leden

Milada Bartošová

85 let

Únor

Antonín Vrzala

80 let

Březen

Zdeněk Dresler

70 let

Ivo Popp

70 let

Jaroslava Bajtková

80 let

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

O
Rozloučili jsme se: Stanislav Zindler
Čest jeho památce!
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RUBRIKA RŮZNÉlh Děti a léto
Tříkrálová sbírka
obec

počet pokladniček

sbírka 2018

sbírka 2017

Studénka I.

12

81 499

71 507

Studénka-Butovice

16

93 671

94 506

Studénka-Nová Horka

2

5 680

5 439

Bartošovice

6

31 277

32 486

Bravantice

4

16 694

11 528

Vyškovice

1

9 722

9 410

Slatina

6

17 965

15 979

Tísek

5

34 301

34 487

Bílov

1

6 984

3 400

Bílovec

18

133 762

110 288

Albrechtičky

6

31 081

28 353

Stará Ves n. Ondřejnicí

15

103 152

94 476

Pustějov

5

35 038

32 107

Mošnov

6

19 934

13 114

Kateřinice

2

17 560

20 448

Petřvald

10

59 318

56 199

Trnávka

2

24 001

24 147

Velké Albrechtice

2

4 499

19 263

119

726 138 Kč

677 137 Kč

celkem

14. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a do ulic
vyšlo celkem 119 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.
Výtěžek Sbírky bude použit na výstavbu skladu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, dále na
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část výtěžku - maximálně
15% z vybraných peněz v dané obci - použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max.
500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 1.
3. 2018 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Všem místním koordinátorům, koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas darovali potřebným,
patří velké poděkování. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
-Mgr. Martina Pituchová, koordinátor sbírky-

Krajská stipendia vyplacena
Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole- Střední škola technická a zamědělská v Novém Jíčíně
vyplacena první „krajská stipendia“. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo celkem
24 žákům prvního ročníku dvou preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno
celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci v měsíci únoru a červnu 2018. Příští rok se k preferovaným
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oborům na naší škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za
čtyři roky studia u nás získat až 44 000 Kč. Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv, je pouze na vás a
vašich rodičích. Žáci oborů, které nejsou preferované, nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají možnost
dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat
smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora Wheels)
a získat podniková stipendia. Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen vysvědčení, ale
také odměny nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů. Z prostředků nadačního fondu školy bylo
vyplaceno celkem 66 000 Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč. Další odměny
obdrží žáci naší školy v měsíci červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a
krajských stipendiích celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích letech zvyšovat. Naši žáci budou
moci od druhého ročníku studia navíc pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný nenabídne“.
-PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy-

RUBRIKA POZVÁNKY
Kulturní výbor při OÚ v Pustějově zve všechny ženy na

DÁMSKOU JÍZDU
v sobotu 24. března 2018 v 17:00 hodin, tentokrát v sokolovně

Milé dámy, nechte své drahé polovičky i dítka doma a přijďte si užít svůj den
u příležitosti spojení oslav MDŽ a Dne matek.
Čeká na Vás kosmetička a kadeřnice- ZDARMA, dále květinářka, fotografka, numerologové a
duševní poradci, terapie léčivými svícemi...,
připraven bude krámek s oděvy, vynikajícími zákusky, malý sushi bar a samozřejmě dobré
vínko, kávička a další občerstvení.
Prezentovat se bude také kosmeticko- tatérské studio AJ z Nového Jičína.
Zajímavým hostem bude výtvarnice a malířka Miriam Kocurková ze Vsetína, která představí
svou tvorbu.
O kultůrní zažitky se postará taneční pár Studia Dance Ostrava, který zatančí v latinském
stylu, dále úžasní malí hasiči "Lvíčátka" z Klimkovic, kteří předvedou perfektní hasičský útok:) a na závěr večera je připraveno vystoupení, které jste u nás ještě neviděli!
Vstupné je 80,- Kč - předprodej a zajištění stolů již probíhá v knihovně.
Vylosujeme opět jednu z Vás na proměnu. Máte se na co těšit, program je bohatý
a my už se jen těšíme na setkáni s Vámi, milé dámy.
Vaše holky z Kultury :-)
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, IČO: 00600822 dne 14.2.2018. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků.
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov.cz
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