
 
nanci OÚ cní úřad přeje všem občanům krásné, slunečné léto, 

 
             Koncert Ilony Csákové v kostele v neděli 9. září byl pro nás opět 

                   překrásným zážitkem. Hostem byla i letos Adriana Bajtková. 
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   Vážení spoluobčané, 

   věřím, že jste letošní, na pěkné počasí štědré prázdniny prožili  v klidu a dobré náladě a do 
podzimu vstupujete nabití pozitivní energií a s krásnými vzpomínkami na příjemně strávenou 
dovolenou. 

   Obec Pustějov však ani během letních měsíců nezahálela a pokračovala v přípravách a realizacích 
investičních akcí. Byla vyasfaltována cesta na mlýn, vybudován nový chodník na hřbitově a proběhlo 
výběrové řízení na realizaci chodníku k panelákům kolem firmy ISMM & Egas, jehož výstavba 
v současné době probíhá. Zároveň bylo realizováno doplnění dětského hřiště u ZŠ a  MŠ v Pustějově 
o nový hrací prvek. 
   V souvislosti s koncem volebního období, kdy volby do Zastupitelstva obce pro volební období 2018 
- 2022 proběhnou ve dnech 5. - 6. října 2018 mi dovolte, abych krátce zrekapituloval činnost 
Zastupitelstva obce Pustějov a obecního úřadu v letech 2014 - 2018. 
   Na prvním místě a jako nejtěžší úkol, bylo dobudování splaškové kanalizace a ČOV v naší obci. 
Finančním objemem a rozsahem prací v krátkém časovém úseku se jednalo o největší investiční akci 
v historii obce. Obec zároveň podpořila budování domácích přípojek splaškové kanalizace 
zpracováním projektových dokumentací, včetně vydání povolení a dodávkou trubního vedení na 
přípojky. V této souvislosti musím poděkovat Vám všem za spolupráci, ochotu, vstřícnost a trpělivost 
při výstavbě hlavních řádů, tak i přípojek. Bez vzájemné spolupráce by nebylo možno akci zdárně 
dokončit, uvést do provozu a zpracovat závěrečné vyhodnocení k definitivnímu potvrzení dotace. 
Ještě jednou velké poděkování. 

   Po realizaci kanalizace byly následně zaasfaltovány již téměř všechny cesty v majetku obce. 
Zpracovává se dokumentace k výstavbě nových chodníků a část se již začíná realizovat. Proběhla 
revitalizace ZŠ a MŠ Pustějov, jejiž cílem bylo zateplení venkovní fasády, výměna oken a dveří 
rekonstrukce topného systému, vybudování vzduchotechniky, zabezpečovacího a kamerového 
systému a vystavění zázemí na školním hřišti. 

   Bylo vybudováno nové parkoviště pod kostelem. Těsně před vydáním stavebního povolení je 
projekt středu obce, jehož cílem je úprava autobusové zastávky, dopravního a bezpečnostního řešení 
křižovatky u OÚ, vybudováním parkovacích míst pro auta i kola a stání pro kontejnery na odpad. 
Průběžně probíhají realizace opatření na vodovodu v obci, tak, abychom všichni měli k dispozici 
dostatek pitné vody. Byla vybudována vzduchotechnika v sále a kancelářích OÚ, dětské hřiště 
v areálu fotbalového klubu a doplněno dětské hřiště u ZŠ a MŠ Pustějov. Obec se finančně podílela 
na vybudování části cyklostezky Odra – Morava – Dunaj vedoucím přes obec, na jejimž dokončení se 
ve spolupráci s ostatními obcemi Regionu Poodří dále pracuje, tak aby došlo ke kompletnímu 
propojení v rámci cyklostezek nejen našeho regionu.  

   Obec každoročně přispívala na činnost sportovních oddílů a ostatních spolků v obci, nebo s obcí 
spolupracujících. Významnou finanční dotací jsme podpořili rekonstrukci sociálních zařízení 
v sokolovně i vybudování zavlažovacího zařízení na fotbalovém hřišti. 

   Pravidelně se nám daří čerpat dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří zabezpečují 
údržbu obecního majetku a úklid veřejných prostranství. Ve výčtu by se dalo pokračovat i dalšími 
činnostmi a akcemi. 

   Pro mě osobně je nejdůležitější skutečnost, že všechny investiční i neinvestiční dotace byly řádně 
vyúčtovány, poskytovatelům dotace byly předloženy závěrečné zprávy a na obec přišly protokoly o 
definitivním přiznání dotace. 

   I přesto, že proběhly investiční akce z vysokými finančními nároky, obec v jednotných letech 
hospodařila s účetně vyrovnanými rozpočty, ale fyzicky jsme hospodařili s přebytky, které zaručují 



dostatečnou finanční jistotu pro připravované investiční akce v následujících letech. Dle mého názoru 
je nutné vybudovat hlavně nové chodníky, na nichž intenzivně probíhají přípravné práce. Velmi 
důležitá skutečnost je, že při každoroční kontrole hospodaření obce bylo vždy konstatováno, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky a také nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření obce v budoucnosti. Závěrečný účet obce byl zastupiteli vždy schválen 
konstatováním – bez výhrad. 

   Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za aktivní přístup při práci pro obec, všem 
členům výborů za nasazení při plnění úkolů a Vám všem občanům obce Pustějov za vstřícnost, 
ochotu a spolupráci při řešení problémů každodenního života. Vám občanům přeji šťastnou ruku při 
výběru nového Zastupitelstva obce, protože jen při vzájemné shodě, porozumění, zkušenostech a 
pracovitosti jednotlivých členů je možno realizovat nové potřebné věci, které budou sloužit nám i 
našim dětem.  

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 18 / 2018)  

Dne 30. srpna 2018 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č 3./2018. 
- Prodej obecního pozemku p.č. 72/2 v k.ú. Pustějov o výměře 42m2. 
- Zápis do kroniky obce Pustějov za rok 2017, zpracovaný Mgr. Vilmou Klevarovou. 
- Vyřazení zmařených investic. 

 
Bere na vědomí: 
 

- Zprávu starosty o činnosti OÚ. 
- Informaci o postupu prací a ukončení investičních akcí v roce 2018. 
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2017, včetně Zprávy 

Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017. 
- Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.  

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Obřady vítání občánků a stříbrných svateb 

   Z důvodu změny zákona o ochraně osobních údajů (GDPR), žádáme rodiče letos narozených dětí, 
případně narozených v posledním čtvrtletí roku 2017, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního 
obřadu vítání občánků, aby se osobně přihlásili v knihovně (info: 774 932 010). Obřad se uskuteční 
v neděli 11. listopadu 2018 v 10:30 hodin v sále OÚ. 

Rovněž žádáme občany, kteří letos slaví stříbrnou svatbu (25 let společného života) a mají zájem 
zúčastnit se slavnostního obřadu stříbrných svateb, aby se také přihlásili v knihovně z výše 
uvedených důvodů. Obřad se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018 v 15:00 hodin v sále OÚ. 

RUBRIKA KNIHOVNY 

TRÉNINK PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING | J. KLAZAROVÁ    

Ačkoliv všude okolo sebe slyšíme, jak důležité je dbát na své zdraví, mnozí z nás si neuvědomují, 
že o mozek se nestarají. Jíme možná více kvalitních, čerstvých, poctivých a zdravých potravin, které 
samozřejmě na náš mozek mají pozitivní účinky, ale už se nevěnujeme systematickému tréninku. 
MOZEK je naše nejdůležitější část těla, ať tomu chcete věřit nebo ne. Vždy toto vysvětluji 



jednoduchou replikou: Bez mozku nejste nic. Pokud chcete být zdatný cyklista, musíte každý den 
ujet mnoho kilometrů, chcete-li být kulturista, musíte posilovat. Chcete žít dlouhý a kvalitní život? 
Posilujte svůj mozek! Bohužel si spousta z nás neuvědomuje, že všechny technologie, které nám tolik 
usnadňují život (a je to moc fajn, ne že ne), nám vlastně ve svém důsledku velmi ubližují, je tedy 
třeba dbát na jejich posilování jinak a preventivně tak předcházet degenerativním onemocněním jako 
je např. Alzheimerova choroba. Telefonní čísla už si nemusíme pamatovat, ty má ve své paměti náš 
mobilní telefon, mapy jsme přestali používat, protože máme všichni navigaci, nečteme, protože není 
čas, spoléháme na umělou inteligenci, zatímco tu vlastní ztrácíme. Je to úděl doby, ve které žijeme. 
Vynikající zprávou je, že ten, kdo chce, má možnosti, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Mozkový 
jogging je pro každého, a dnes platí ještě více než dříve, že by se jím měli zabývat stále mladší lidé.  

PRO KOHO TO JE: 

* pro všechny, kteří chtějí a dbají na své zdraví ve všech směrech; 
* pro ty, co se chtějí bavit; 
* cvičení mají společenský dopad na jednotlivce i celou komunitu; 
* pro ty, kteří chtějí objevit něco nového; 
* pro ty, kteří chtějí žít kvalitní a dlouhý život; 
* pohlaví, ani věk nehraje žádnou roli. 

 Od dubna do června proběhlo několik sezení, které měly velký úspěch. Scházeli jsme se pravidelně 
každých 14 dní a v tomto intervalu budeme pokračovat zase od října. Velice si vážím těch, kteří do 
mne vložili důvěru a docházeli po celou dobu. Upřímně, osobně jsem dostala zpět více, než jsem 
dala. Ať už to byly výpěstky ze zahrádky, domácí marmeláda, nebo jen poděkování, které je v dnešní 
době velmi vzácné. Holky mi dělaly celou dobu radost a skvělou společnost, díky tomu se za vámi do 
Pustějova velmi těším. Navzájem si rozšiřujeme obzory, a přesně tak to má vypadat. Komunita 
společně vždy dosáhne větších cílů, než jedinec. U všech jsem zaznamenala posun v jejich kapacitě 
paměti, postřehu i vnímavosti. Všechno budeme postupně rozvíjet. Nevadí, že jste s námi jarní část 
neabsolvovali, v tréninku paměti je úžasné to, že můžete začít KDYKOLIV. 

 Důležité je se mu věnovat!  
    V Pustějově v říjnu odstartujeme další nálož tréninků, nebojte, sice předcvičuje Janka, ale tepláky 
můžete klidně nechat doma. Pokud potřebujete brýle, naslouchadlo nebo jinou pomůcku, tak si ji 
přineste. Budeme číst, psát, možná i trochu počítat, ale hlavně se bavit a smát.  Na další lekci si 
prosím DONESTE: suvenýr, pohlednici, fotku, zavařeninu nebo cokoliv, co vám připomene vaše letní 
aktivity. Budeme si povídat!  

První trénink paměti: ČTVRTEK | 11. října 2018 |17:30 | Místní knihovna v Pustějově |zájemci se 
hlaste u paní knihovnice Magdaleny Zindlerové – osobně nebo telefonicky 774 932 010. 

-Jana Klazarová,trenérka paměti- 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Ohlédnutí 

Půlka září je za námi, začala nám „nová společenská sezóna“ a už máme dvě, věříme, že úspěšné 
akce za sebou.  

Poslední pátek v srpnu jsme zamávali prázdninám Letní rockovou nocí s kapelami Arakain a 
Rammstein revival. Doufáme, že rockeři si přišli na své a NOC si opravdu užili. Letos jsme uskutečnili 
třetí ročník této akce, návštěvnost byla skvělá a my věříme, že se stane tradicí.  

Děkujeme fotbalovému klubu za spolupráci a pracovní četě OÚ za vydatnou pomoc na přípravě této 
akce. Tak zase za rok na viděnou, milí rockeři. 



Překrásný nedělní podvečer 9. září byl ve znamení, jak bychom si ze srdce přáli, tradičního 
koncertu v kostele. Toto svaté místo povýší každý koncert na opravdový kulturní zážitek, který by se 
v jiných prostorách stal pouze hudební produkcí. Letošním hostem byla Ilona Csáková. Nechyběla ani 
„naše“ Adrianka Bajtková, která si společně s Ilonou Csákovou zazpívala duet a přidala dvě sólové 
písně. Pro nás „holky z kultury“ to byl zážitek vskutku nevšední a věříme, že i Vy, hosté, jste 
odcházeli do svých domovů spokojeni a nabití příjemnou energií. My jsme zůstali ve společnosti 
Ilonky ještě dlouho po představení a příjemné zjištění, že je to zcela obyčejná, přirozená, 
bezprostřední žena, bez jakýchkoli hvězdných manýrů z ní udělalo v naších očích opravdovou 
královnu naší popové hudební scény. Nemluvě o nádherném hlasu, který ji byl nadělen. 

Děkujeme oběma interpretkám za setkání, staly se naší srdeční záležitostí. 

Jak všichni víme, blíží se komunální volby a tak lze předpokládat, že ve vedení a složení kulturního 
výboru může nastat změna. Ať už vše dopadne jakkoliv, rády bychom vyjádřily radost, štěstí a 
naplnění z práce, kterou jsme pro Vás po čtyři roky vytvářely. Vaše návštěvnost a spokojenost byla 
naší odměnou. Děkujeme Vám za Vaší přízeň. Bylo nám s Vámi moc hezky. Naše poselství pro 
následující kulturní zastoupení v naší obci zní - zachovejme si alespoň některé z tradičních akcí, 
které jsme započaly, jako např. Dámská jízda, Rocková noc, Koncerty v kostele či Rozsvěcení 
vánočního stromečku. Tady jsme cítily Vaši silnou náklonost a vstřícnost a rády bychom se s Vámi u 
těchto příležitostí setkávaly, ať už jako hosté či organizátoři. 

Ještě jednou Vám děkujeme, že jste byli s námi. Vaše holky z kultury. 
-Magdalena Zindlerová za KV- 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

TENIS  II.soutěž Sportovní pár roku 2018 
Turnaje v tenisu se zúčastnilo letos 15 smíšených párů, které byly rozlosovány do čtyř základních 

skupin. Pak vyřazovacím systémem docílily páry těchto výsledků:   

1. Daniel Lazaridis x Adéla Teglová 

2. Tomáš Maiwaelder x Hana Maiwaelderová 

3. Milan Brňák  x Martina Lazaridisová 

4. Jiří Pisch  x Hana  Sanytráková   

5. Jan Falhar  x Barbora Horáková 

6. Vojtěch Kratochvíla x Věra Kratochvílová   

7. Pavel Horák  x Kateřina Horáková 

8. Pavel Zuzaník   x Alena Zuzaníková 

9. Pavel Šelong    x  Gabriela Šelongová   

10. Pavel Tisovský  x Ludmila Tisovská 

11. Rostislav Bajtek x Erika Bajtková 

12. Lukáš Silber  x Sylva Jurgošová  

13. Roman Jurgoš  x Žaneta Horáková 

14. Pavel Tisovský ml. x Michaela Knápková 

15. Petr Glaser  x Lenka Pischová 



Výsledky jednotlivých zápasů a celý herní systém najdete na stránkách obce www.pustejov.cz, 
aktuality. 

Všem zúčastněným děkuji za účast, za pohodový a klidný průběh celého turnaje, za krásné 
závěrečné finále.  Těšíme se na vás v listopadu u stolního tenisu.                      

 

  -Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská- 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Zahájení nového školního roku 

Prázdniny jsme si všichni užili, ale všechno končí a nám všem opět začaly příjemné povinnosti, které 

souvisí se začátkem nového školního roku. Ten letošní zahájila jako každoročně česká státní hymna. 

Všechny žáky, rodiče, hosty a zaměstnance školy přivítal ředitel školy RNDr. Zdeněk Bartošek. Pak 

předal slovo starostovi obce Ing. Tomáši Maiwaelderovi a místostarostovi p. Pavlu Pischovi. Oba 

všechny přítomné pozdravili, přivítali hlavně nové prvňáčky. Popřáli jim mnoho úspěchů a pohodový 

nový školní rok. Pan ředitel všem nové spolužáky představil. Letos jsou čtyři – Lukáš David, Tobiáš 

Pošvic, Filip Silber a Alex Šenk. Od pana ředitele a pana starosty dostali dárky jako vzpomínku na 

svůj první školní den. Pan ředitel popřál všem žákům úspěšný školní rok plný nových vědomostí, 

pohody a radosti. Prvňáci a druháci odešli se svou třídní paní učitelkou, rodiči a hosty do třídy, kde je 

čekalo další překvapení – pasování. Před samotným pasováním žáci z vyšších ročníků přednesli 



veršovanou pohádku o naší škole. Paní učitelka kluky slavnostně pasovala na školáky, dostali rozvrh 

hodin, učebnice a sladkou odměnu. S rodiči si svůj slavnostní den šli užít domů.  

Žáci 3., 4. a 5. ročníku ještě zůstali ve své kmenové třídě. Popovídali si své zážitky, po obědě odešli 

někteří domů a ti ostatní šli pokračovat v povídání do družiny.  
-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Letošní úspěchy týmu Tomira ve hře MÖLKKY  

  16. a 17. 6. 2018  na Mistrovství Německa v Erlangenu pomohli naši dva hráči  
P. Tisovský a T. Kotrla týmu ČR poprvé v historii na ,,bednu´´= 3. místo. 
14. 7. tým Tomira Spartaku Bílovec (T. Kotrla, P Tisovský, R. Král) výhrou ve    

Stranném se stali vítězové Českomoravského poháru, tvořeném celkem pěti turnaji         
(Rakovník, Brno, Zruč n.S., Jablonec a Stranný) 20. - 22. 7. proběhlo ve Zruči n.Sázavou  

Mistrovství Evropy, kde stejný tým Tomira dosáhl skvělého 6. místa. 
17. - 19. 8. na Mistrovství světa ve finském Pori  Tomira (T. Kotrla, P. Tisovský,  R. Král a 
M.Blaheta) dosáhli historického úspěchu, obsadili sdílené 9 - 16 místo ze 192 týmů (loni 27 místo). 
V souvisejícím Poháru národů obsadili 3. místo (loni 2. místo z 12 zemí). 

1. 9. na Mistrovství Rakouska ve Vídni opět Tomira  zazářil na 3. místě. 
Dne 14.7. ve Stranném  zaznamenal úspěch i tým z Pustějova (V.Bílek, J.Trojka a L.Karas), 
když zde obsadil skvělé  3. místo. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor SPV pod vedením Pavla Tisovského připravil na 16. září již třetí kolo V. ročníku v mölkkách 
na fotbalovém hřišti v Pustějově. Systém „ losované každé kolo“.  
Pojďte mezi nás, hrajeme pro zábavu a na pohodu. 

 
Úspěchy našich seniorů na sportovních hrách 
Dne 12. září proběhl v Bílovci již čtvrtý ročník Krajských sportovních her 
seniorů, kterého se letos zúčastnilo na 160 sportovců. TJ Pustějov 
reprezentovalo celkem 7 účastníků v kategorii do 70 let. Za muže - V. Bílek, 
L. Švancer a V. Dragoun, za ženy M. Bílková, E. Švancerová, A. Davidová a 
R. Martinásková. Soutěžící během dne museli prokázat celkem 11 



dovednostních disciplín: šipky, pétanque, florbal, kroužky, jízda s kolečkami, golf, tenisová raketa, 
bolloball, běh, granát, košíková.  
Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců bylo rozděleno do kategorií  60 - 70 let (muži, ženy) a 
kategorie nad 70 let (muži, ženy), zároveň byl z  každé kategorie vyhodnocen nejlepší sportovec. 
Zástupci naší TJ si vedli skvěle, získali celkem 8 medailí. Nejlépe si vedl V. Bílek, který získal 3x 
bronz (kroužky, granát, běh) a stříbro za floorbal, L. Švancer zlato v hodu šipkami (absolutní vítěz) a 
bronz v jízdě s kolečkami. V kategorii žen získala zlatou medaili v hodu granátem A. Davidová a 
stříbro získala M. Bílková v hodu na koš. Všem sportovcům děkujeme za účast a super reprezentaci 
TJ. 
 
Pozvánky odboru SPV 
 
Badminton pro děti a mládež  
od 10. 9. každé pondělí ve sportovní hale v Pustějově v 17:00 hod. (S.Vodný, B.Tomášek) 
Pilates i jiná cvičení se Šárkou  
od 3. 10. každou  středu 18:30 hod. - sál OÚ v Pustějově, cena 300,- Kč za 10lekcí. 
Cvičení s Jarkou Böhmovou  
od 2. 10. každé úterý 17:00hod - sál OÚ v Pustějově, cena 200,- Kč za 10 lekcí. 
  
 Cyklo „Cap“ 2018  
v sobotu 22. 9. 2018  ve 14:00hod na hřišti FK v Pustějově 
Odbor SPV zve širokou veřejnost a zejména děti a žactvo na třetí ročník cyklozávodu  
Cyklo“Cap“ 2018. Soutěž bude probíhat v areálu fotbalového hřiště a bartošovických luk. 
Pro mladší účastníky budou připraveny mimo jiné i dovednostní disciplíny.    
Všechna startovní čísla budou zařazena do tomboly, kde budeme losovat o „KOLOBĚŽKU“.  
 
Turistický zájezd Beskydy - Javorníky 
Se uskuteční v neděli 23. září 2018. Odjezd autobusu v 7:15hod ze zastávky u pošty. 
Cena: členové TJ Pustějov 180,- Kč/osoba, ostatní 200,- Kč/osoba, děti do 6-ti let zdarma. 
Trasa: Hřebenovka Javorníků (Vranča, Kohútka, M. Javorník, Ztracenec, V.  Javorník, sedlo Butorky, 
Kasarna) 13km/5hod. Z Vranče bude zajištěna doprava k Hotelu Kohútka cena 20,- Kč/osoba. 

Přihlášky do 20. 9. u L. Tisovské  nebo v knihovně u M.Zindlerové.  
   
Pohled na Ztracenec -  památník připomínající osvobozenecké boje ve 

Velkých Karlovicích.                                                                                                     
     -Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 

 

 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

Nejlepší hráč sezóny 

Hlasování o nejlepším hráči probíhalo mezi hráči a realizačním týmem dorostu. Cenou pro nejlepšího 

hráče byl tento rok pohár a diplom. Nejlepším hráčem se pro tuto sezónu stal kapitán týmu Martin 

Voznička. Osmnáctiletý krajní záložník podával během celé sezóny kvalitní a koncentrovaný výkon. 

Podařilo se mu nastřílet 16 branek, čímž si vysloužil třetí místo v tabulce střelců. Během sezóny 

pravidelně nastupoval k zápasům I. B třídy za tým mužů, kde i přes rozdílnost okresní a krajské 



soutěže podal neméně kvalitní výkon a dokonce vstřelil jednu branku. 

Martin byl však od mládí hokejistou, aktivnímu fotbalu se věnuje teprve rok, 

což činní jeho výkonnost ještě obdivuhodnější. V zápasech tedy nezapře 

hokejovou tvrdost, tudíž není hráčem, který by vypustil souboj nebo 

nasimuloval faul. Technicky je velmi zdatný, nedělá mu problém zakončení 

pravou nebo levou nohou, ale jeho největší předností je rychlost, která mu 

umožňuje utéct po křídle až na úroveň šestnáctky, odkud může přihrát nebo 

se pokusit o kličku a zakončení.  Tyto technické a fyzické atributy doplňuje 

obrovským zápalem pro hru, chuti po vítězství a stoprocentním nasazením 

do každého zápasu. Tato kombinace z něj činní velmi nadějnou posilou pro 

tým můžu za, který bude od podzimu pravidelně nastupovat. Pokud bude i 

nadále pokračovat v tvrdé práci na trénincích a koncentrovaných výkonech na zápasech, může se za 

pár let stát leaderem týmu.  

        -Robin Srubek za FK- 

Rozpis zápasů na podzim 2018 

 

    

Muži 
A 

    

 
Datum Čas Zápas     

 

SO 
15.09. 16:00 Pustějov A - Příbor 

 

SO 
22.09. 13:00 Kunín - Pustějov A 

 

SO 
29.09. 15:30 Pustějov A - Stachovice 

 

SO 
06.10. 15:00 Pustějov A - Trojanovice 

 

NE 
14.10. 15:00 Tísek - Pustějov A 

 

SO 
20.10. 14:00 Pustějov A - Lichnov 

 

NE 
28.10. 14:00 Kateřinice - Pustějov A 

 

SO 
03.11. 14:00 Pustějov A - 

V. 
Albrechtice 

 

SO 
10.11. 13:30 

V. 
Albrechtice - Pustějov A 

      

    

Muži 
B 

    

 
Datum Čas Zápas     

 

SO 
15.09. 13:30 Pustějov B - Vražné 

 

SO 
22.09. 16:00 Hostašovice - Pustějov B 

 

SO 
29.09. 13:00 Pustějov B - Žilina B 

 

SO 
06.10. 12:30 Pustějov B - Jistebník B 

 

SO 
13.10. 12:00 Kujavy - Pustějov B 

 

SO 
20.10. 11:30 Pustějov B - Heřmanice 

 

SO 
27.10. 11:00 Lubojaty - Pustějov B 

  

 
 
 
 
 
 

   

 
Přípravka 

   

 
Datum Čas Zápas     

 

ST 
12.09 17:00 Pustějov  - Jeseník 

 

ST 
19.09. 17:00 Bludovice - Pustějov  

 

PÁ 
21.09. 17:00 Pustějov  - Mankovice 

 

PÁ 
28.09. 16:30 Jeseník - Pustějov  

 

 

PÁ 
05.10. 16:30 Pustějov  - Bludovice 

 

PÁ 
12.10. 16:30 Pustějov  - Žilina 

 

ČT 
25.10. 16:00 Mankovice - Pustějov  
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RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Oddíl národní házené v Pustějově již vstoupil do nové sezóny, do které jsou letos přihlášeny 
družstva přípravky, mladších a starších žaček, žen a mužů. Tréninky všech družstev probíhají každou 
středu a pátek od 16:00 hod. na víceúčelovém hřišti u sportovní haly. Rádi mezi sebou přivítáme 
nové zájemce o sport jakékoliv věkové kategorie. Pro informaci přikládáme rozpis všech utkání 
podzimní části sezóny 2018/2019. 
 

 
PŘÍPRAVKA 2018/2019 

 
TRÉNINKY: 

 
2x týdně 

 
St a Pá 16:00 - 17:00 

 
Hřiště u haly/ Sportovní hala 

 
Děti ve věku 5 - 10 let 

 
SOUTĚŽ: Turnajově (cca 1x za měsíc)  

  

 
KONTAKT: 

 
TEL.: 732 552 897 

 
WEB: www.facebook.com/nhpustejov 

       

 
MLADŠÍ ŽAČKY PODZIM 2018 

 
So 1.9. 12:45 Svinov - Pustějov 

 

So 15.9. 11:30 
Studénka 

"B" 
- Pustějov 

 

Ne 16.9. 14:30 Pustějov - 
Studénka 

"A" 

 
So 22.9. 13:15 Pustějov - Kokory 

 
Ne 23.9. 12:00 Stará Ves - Pustějov 

 
So 6.10. 13:15 Pustějov - Chropyně 

 
Ne 7.10. 12:15 Pustějov - Svinov 

 

So 13.10. 10:30 
Studénka 

"A" 
- Pustějov 

 

Ne 21.10. 12:15 Pustějov - 
Studénka 

"B" 

 

     

 
 
 

       

 
STARŠÍ ŽAČKY PODZIM 2018 

 
So 1.9. 11:30 Svinov - Pustějov 

 
Pá 14.9. 16:30 Pustějov - Studénka 

 
So 15.9. 10:15 Osek n/B - Pustějov 

 
So 22.9. 14:30 Pustějov - Kokory 

 
Ne 23.9. 13:15 Stará Ves - Pustějov 

 
So 6.10. 14:30 Pustějov - Chropyně 

 
Ne 7.10. 13:30 Pustějov - Svinov 

 
So 13.10. 9:15 Studénka - Pustějov 

 
Ne 21.10. 13:30 Pustějov - Osek n/B 

       

 
      

 
ŽENY PODZIM 2018 

 
Ne 2.9. 13:30 Svinov - Pustějov 

 
Ne 9.9. 15:00 Pustějov -  Opatovice 

 
Ne 16.9. 9:00 Studénka - Pustějov 

 
So 22.9. 16:00 Pustějov - Hlinsko 

 
Ne 23.9. 10:00  Náchod - Pustějov 

 
Ne 30.9. 15:00 Pustějov - Svinov 

 
So 6.10. 16:00 Pustějov -  Náchod 

 
Ne 7.10. 12:30  Opatovice - Pustějov 

 
Ne 14.10. 15:00 Pustějov - Studénka 

 
Ne 21.10. 15:30 Hlinsko - Pustějov 

       

 
MUŽI PODZIM 2018 

 
Ne 26.8. 17:00 Pustějov - Stará Ves 

 
Út 11.9. 17:00 Studénka - Pustějov 

 
So 22.9. 14:15 Stará Ves - Pustějov 

 
Ne 30.9. 17:00 Pustějov - Studénka 

 
Ne 14.10. 17:00 Pustějov - Stará Ves 

 
So 20.10. 13:15 Studénka - Pustějov 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 

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

Září 

 

 

Říjen 

Marie Kryžková 

Pavel Krasovský 

Jiří Nešpor 

Marie Loskotová 

Ludvík Dresler 
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Rozloučili jsme se:  Lubomír Barvík 
       Vilém Dresler 

    Anna Pischová 
    Jiří Juráček 

i  

Doma až do konce 

Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, 
které Vám v tom pomohou. 

Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit 
toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám 
pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich 
domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí 
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme 
rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. 
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální 
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na 
které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty 
domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale 
vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje 
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel 
se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích 
chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou 
situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto 
možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat. 

Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců 
po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.  

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 
603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz. 

  

RUBRIKA POZVÁNKY 
Knihovna Pustějov Vás co nejsrdečněji zve na 

výstavu fotografií Marka Novotného pod názvem 

K2 – SÁM VE STĚNĚ 
18. – 27. září 2018 od 8:00 – 17:00 h.(v pracovní dny) 

V rámci výstavy se uskuteční přednáška o výpravě do Himalájí na vrchol K2 
(8611m.n.m.), ze které se začátkem srpna Marek Novotný vrátil.  

Strhující a zároveň pokorné vyprávění si rozhodně nenechte ujít. 

Přednáška se uskuteční 18. zaří v 17:30 hodin 
Vstupné na přednášku dobrovolné 

http://www.mhondrasek.cz/
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INZERCE: 

 

 

 

 

Navštivte internetový obchod www.vi-eshop.cz  

  a nakupte odřezy překližek nebo drobné výrobky za zajímavé ceny. 

Nakupujte z domu nebo nás navštivte ve Studénce. 

 

Odřezy jsou vhodné pro použití v garáži, sklepě, domácí dílně či zahradě.  
Zásoby odřezů jsou omezené. 

 

 
 

 
 

  

Drobné výrobky Vás jistě také zaujmou.   

 

 

 

 

 

 

VAGONKA INTERIORS s.r.o., Na Vyhlídce 836, 74243 Studénka.   tel: 556 414 273 
   www.vi-eshop.cz      Doba odběru: úterý 7:00 – 15:00 a čtvrtek 7:00 – 15:00 

 

 

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 14.9.2018. 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. 

http://www.vi-eshop.cz/
http://www.vi-eshop.cz/
mailto:knihovna@pustejov.cz

