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anci OÚ cní úřad přeje všem  

 

 

 

Z koncertu Adriany Bajtkové a jejich hostů – poslední děkovačka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Matěj Lienert, Adam Malík, Lukáš Čunta, Pepa Vojtek, Hanka Křížková, Martina Pártlová a Adriana 
Bajtková (více fotografií naleznete na webu obce – fotogalerie, www.pustejov.cz) 

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 5/2019)  

Dne 23. září 2019 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočtové opatření č.5/2019. 
- Organizační zabezpečení inventarizace 2019. 
- Investiční záměr na akci “Rekonstrukce sakrálních staveb v obci Pustějov”. 
- Investiční záměr na akci “Rekonstrukce Pietního areálu světových válek” pod kostelem. 
- Zápis do kroniky obce Pustějov za rok 2018 zpracovaný Mgr. Vilmou Klevarovou. 
- Finanční dar p. Jaroslavu Hochmanovi za obdržení Zlatého kříže 2.tř. za 120 bezpříspěvkových 

odběrů krve a darovací smlouvu. 
- Investiční záměr akce “Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na 

zadávací pracoviště složek IZS”. 
 

Bere na vědomí: 
 

- Informaci o investičních akcích obce Pustějov v roce 2019. 
- Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří. 

 

Vydává: 
- Řád veřejného pohřebiště. 
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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Začátkem května jste obdrželi fakturu za stočné na rok 2019. Uvedenou částku můžete 
uhradit  na účet obce, č.ú. 1760201379/0800, v.s. je uveden na faktuře, nebo v hotovosti na 
OÚ. Faktura je splatná do 31. října. 

 

 Na OÚ jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. Počet je omezen! 
 

 Žádáme občany, kteří mají pozemek oplocen živým plotem, aby jej pravidelně udržovali, tak 
aby nezasahoval do chodníků a nezabraňoval jeho průchodnosti. 
 

Co nepatří do kanalizace 
 

   Jelikož se množí případy havárií na kanalizačním řádu (ucpání potrubí a čerpadel) prokazatelně 
zapříčiněných nekázní obyvatel, chtěli bychom Vám tímto připomenout základní pravidla pro 
vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, která jste na základě odvádění splaškových 
odpadních vod povinni dodržovat. 
 

Do kanalizační sítě nepatří následující látky: 
- Látky radioaktivní 
- Látky infekční a karcinogenní 
- Jedy, žíraviny a výbušniny 
- Pesticidy 
- Omamné a hořlavé látky 
- Biologicky nerozložitelné tenzidy (saponáty) 
- Organická rozpouštědla 
- Ropné látky, silážní šťávy 
- Průmyslová a statková hnojiva 
- Látky způsobující změnu barvy vody 
- Látky způsobující ucpání kanalizační stoky nebo čerpadla (vlhčené ubrousky, hadry apod.) 
- Pevné odpady, včetně kuchyňských, ať ve formě pevné či rozmělněné, které se dají 

zneškodnit tzv. „suchou cestou“. 
  

  Velký problém představují tuky, které se po ochlazení v kanalizaci hrudkují, postupně do sebe 
nabalují další příměsi a ucpávají čerpadla, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují 
je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi 
stěn kanálů a potrubí.  
   Další pohromou jsou vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír, které jsou biologicky 
neodbouratelné, ve vodě se nerozpadnou, ulpívají v záhybech či kříženích kanalizačního potrubí a 
vytváří tak vysoce odolnou kompaktní masu. V důsledku toho dochází ke snížení průtoku, ucpání 
a poškození čerpadel. 
   Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod, ostatní výrobky mají být 
recyklovány či odstraňovány jako komunální odpad, i když jejich výrobci uvedou na obalu 
informaci o možnosti jejich spláchnutí do kanalizace!!! 
   Do kanalizace nepatří řada látek, s nimiž je nutno nakládat dle jejich povahy. Odpad 
ukládejte roztříděný do kontejnerů, sběrných dvorů a sběrových míst. 
   Vážení spoluobčané, dodržujte, prosím, výše uvedená pravidla a chovejte se ke společnému 
majetku zodpovědně, tak aby nám mohl sloužit bez problémů a vyhnuli jsme se tak zbytečným 
nemalým nákladům na stále se opakující opravy. 
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Parkování na chodnících 
 

   V období měsíců květen až srpen byl vybudován firmou Jankostav s.r.o. Ostrava chodník na 
dolním konci.  
   Velice nás mrzí, že sotva bylo dílo – „Výstavba chodníkového tělesa“ dokončeno, už si jej 
společnými silami ničíme!  
   Nemáme v úmyslu Vás v každém čísle Informátoru bombardovat stížnostmi na chování 
některých občanů, ale bohužel, nemáme jinou možnost. 
   Již v průběhu výstavby nás výrobce několikrát vyzýval, abychom problémové občany upozornili, 
že stání na chodníku, či přejíždění po něm, neprospívá jeho trvanlivosti. Obzvláště v době, kdy 
práce ještě nebyly dokončeny. 
   Je nám líto, že si někteří občané neuvědomují, jak tímto nezodpovědným a lehkovážným 
způsobem ničí společný majetek. 
   Vyzýváme tímto všechny občany, kteří parkují na chodnících či krajnici komunikace, aby svá 
auta parkovali na vlastních pozemcích a nebránili tak plynulému průjezdu obcí.  
V obci Pustějov NENÍ POVOLENO stání na chodnících! Na tuto skutečnost byla 
upozorněna Policie ČR, která je oprávněna udělovat sankce za toto porušení. 
 

 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Obřady vítání občánků a stříbrných svateb 

   Žádáme rodiče letos narozených dětí, případně narozených v posledním čtvrtletí roku 2018, kteří 
mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků, aby se osobně přihlásili v knihovně 
(info: 774 932 010). Obřad se uskuteční v neděli 10. listopadu 2019 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. Obřad se 
uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 17:00 hodin v sále OÚ. 

Setkání jubilantů se uskuteční v neděli 10. listopadu v 15:00 hodin. 

 

Ohlédnutí za kulturními událostmi 

Podzimní sezóna zvolna začína a my jsme si už stačili užít dvě, bezesporu, skvělé akce. 

První byla Rocková noc s kapelami Traktor a Demos. Rockeři jako každoročně na konci prázdnin 
ovládli Pustějov a vytvořili atmosféru přímo 
festivalovou. Obrovská scéna, velké 
ozvučení a osvětlení vyzvedlo úroveň 
letošního koncertu a zážitek z něj byl o to 
větší. Velice nás těší vzrůstající zájem o 
tuto, troufáme si říci, již tradiční hudební 
záležitost. Akce byla výborně organizačně i 
tecnicky zvládnuta a  tímto bychom rády 
poděkovaly za spolupráci jak klukům z FK, 
protože letos se zapojili takřka všichni 
členové, ale také výboru TJ Pustějov, který 

se postaral o přípravu a prodej jídla. Tím jak roste velikost a návštěvnost akce, roste i počet 
pomáhajících. Tentokrát nás pracovalo bezmála osmdesát, a věřte, že není jednoduché takový 



Informátor obce Pustějov č. 4/ září ’19 

4 

pracovní „mančaft“ sehnat a sjednotit. Nám se to společně podařilo a děkujeme všem, kteří se na této 
akci podíleli. Doufáme, že i v příštích letech nám to půjde stejně dobře. 

Druhou akcí byl narozeninový koncert Adriany Bajtkové a jejich hostů, Hanky Křížkové, Martiny 
Pártlové a Pepy Vojtka. Hudební doprovod vytvořili Matěj Lienert, Adam Malík a Lukáš Čunta. Svým 
temperamentem Martina Pártlová  se svým doprovodem odpálila začátek koncertu a to byla dobrá 
volba, protože uvolněná a spontální atmosféra pak sálala celým programem. Slunečná povaha Hanky 
Křížkové a její swingovky rozzářily nás všechny a Pepa Vojtek se svým krásným „chraplákem“ 
pompézně koncert zakončil. No a mezi tím vším a se všemi překrásně zazpívala sóla i duety naše 
oslavenkyně, ze které nám vyrostla opravdová paní zpěvačka. Náročné, místy až operní party zvládla 
z přehledem a noblesou. Jsme právem hrdi na tuto talentovanou mladou ženu, která má své kořeny 
právě v Pustějově. Zároveň děkujeme Adrianě za skvělou tříletou spolupráci, bez níž bychom jen 
stěží mohli tyto pěvecké hvězdy v naší obci přivítat. 

Jistě jste zaznamenali i jméno našeho dalšího rodáka a velkého muzikantského talentu Matěje 
Lienerta, který doprovázel na bongo a na kterého jsme rovněž velice hrdi. Dnes je Matěj  
neodmyslitelnou součástí přední kapely Čechomor, kde hraje na bicí, ale i hudební formace ACDC 
revival.  

Věříme, že Vám, kteří jste se zúčastnili některé z těchto akcí, bylo stejně dobře jako nám, 
pořádajícím. Že jste se prostě bavili a odcházeli domů s pocitem, že to stálo zato . 

-Za KV, Magdalena Zindlerová- 
 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Malotřídní školy poznávaly okolí Slatiny 

     Devět malotřídních škol se domluvilo, že se 
v pátek 6. 9. budou učit jinak.  A tak přijelo do 
Slatiny 295 žáků a téměř třicet pedagogů z okolních škol.  Celé páteční dopoledne procházeli školáci 
s učiteli vyznačenou trasu v okolí Slatiny a plnili různé 
úkoly.  
Překonávali potok po laně, stříleli z luku, zkusili se  
projet na invalidním vozíku a podepsat se bez pomoci 
zraku. U lesních pedagogů rozeznávali živočichy 
z našich lesů a přibíjeli hřebík do špalku. V zámecké 
zahradě tvořili mandalu z kamínků, šišek, kůry a květů.  
Pomocí hasičské stříkačky se trefovali do terče. 
Trénovali postřeh a hledali schovaná, vycpaná zvířata 
v lese a mnoho dalších. Školy si sebou přivezly znak 
obce a strom přátelství. Listy stromu nahradily otisky dětských rukou se jmény. Na závěr nám lesní 
pedagogové rozdali dárky a než jsme se rozešli, tak nás s našimi stromy na památku prožitého dne 
natočil dron.  
    Celá akce proběhla v rámci projektu Místního akčního plánu II Obce s rozšířenou působností. Co 
to je? MAP II ORP Bílovec sdružuje školy a další aktéry vzdělávání, kteří se zajímají o vzdělávání a 
společně plánují rozvoj v této oblasti. Kromě tvoření plánů se zabývají např. i společnými aktivitami 
škol.  Akci „Poznáváme spolu“ iniciovala Pracovní skupina pro malotřídní školy. Zástupci škol 
z Bravantic, Tísku, Albrechtiček, Pustějova, Velkých Albrechtic, Lubojat, Kujav, Staré Vsi a Slatiny se 
chtějí potkávat a sdílet zkušenosti s řešením problémů, které je trápí a jsou pro ně společné.   
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    Zatímco byli žáci zaměstnáni aktivitami na stanovištích, na Obecním úřadě ve Slatině se setkali 
starostové zúčastněných malotřídních škol. Starosta Slatiny pan Luděk Míček, který ostatní starosty 
pozval a hostil, otevřeně přiznal: „Na první společné schůzce k projektu MAP jsem si pomyslel (a asi 
nejen já), že jde o další papírový projekt, který zaměstná starosty a jejich zastupitelstva a bude to 
papír pro papír.  Naštěstí postupem času byly moje černé myšlenky rozehnány a tento projekt byl a je 
hlavně o setkávání, předávání zkušeností a informací mezi učiteli, prostě o tom, co možná chybí 
občas i mezi starosty. Díky zpětné vazbě od pedagogů vím, že je to správný krok. Hlavně neformální 
setkání jim dávají nejvíce podnětů k jejich práci.“ Diskuze mezi starosty a zástupci realizačního týmu 
se týkala objasnění smyslu některých administrativních úkonů souvisejících s realizací projektu. 
Starosta obce Tísek pan Miroslav Vašica k tomu dodal: „Pro mě jsou důležité praktické dopady 
projektu MAP II., tedy konkrétní dopad projektu na plnění rozvojových záměrů naší obce. Mám na 
mysli, že v případě, kdy obec podává žádost o dotaci na investiční projekty, které se týkají budov 
základních a mateřských škol nebo třeba školních hřišť, nám pomůže, pokud je daný projekt zahrnut 
ve Strategickém rámci investičních priorit MAP II., tento soulad může výrazně zvýšit šanci na 
přidělení dotace.“ 

Za přípravu a organizaci této akce děkujeme členům 

Pracovní skupiny pro malotřídní školy pod vedením Mgr. 

Michaely Zezulové ze Základní školy a Mateřské školy ve 

Slatině. Dále pak zástupcům státního podniku Lesy České 

republiky v čele s Janou Bezděkovou Bc., dobrovolným 

hasičům ze Slatiny a učitelům malotřídních škol, kteří 

připravili žákům zajímavé činnosti na jednotlivých 

stanovištích.  

Věříme, že se vydařená akce bude opakovat i v dalších letech a vedení se ujme jiná škola z našeho 

kraje.                                     -Realizační tým- 

MAP II ORP Bílovec – Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

   

Zahájení školního roku 2019/2020 

   Jako každým rokem i letos se prázdniny zdály krátké a rychle utekly a je tady začátek nového 

školního roku 2019/2020. Všichni jsme se moc těšili, ale nejvíce naši prvňáčci, kteří přišli poprvé do 

školy v doprovodu rodičů a prarodičů. Nový 

školní rok jsme zahájili českou národní hymnou. 

Pan ředitel RNDr. Zdeněk Bartošek přivítal pana 

starostu Ing. Tomáše Maiwaeldera, p. Jaroslava 

Fabiána, všechny hosty, zaměstnance školy a 

hlavně přítomné děti. Pan starosta popřál všem 

žákům úspěšný rok, plný nových zážitků a 

vědomostí. Pan ředitel přivítal a představil nové 

prvňáčky, kterými jsou Dominik Kopecký, 

Adam Kotásek, Eliáš Medek, Daniel Topol, 

Binh Minh Vu (Kevin) a Eliška Němotová. Na 

památku dostali krásné dárky a všichni je do 

školy přivítali. Dětem popřál do nového školního roku také pan ředitel. Prvňáčci s rodiči a novými 
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spolužáky odešli do třídy, kde na ně čekaly další dárky, knížky, sešity a ostatní pomůcky. Všechny 

pasovala jejich paní učitelka Mgr. Ladislava Kremzerová na prvňáky, složili slib, dostali rozvrh hodin a 

odešli domů. Dnešní slavnostní den si určitě užili a pak už na ně čekají povinnosti, které jsou spojené 

se školní docházkou. Ostatní žáci si ještě ve třídách povídali zážitky z prázdnin a pak odešli do 

družiny.  

Výstava – Nesmíme zapomínat, svoboda není samozřejmost!  

Ve čtvrtek 5. září navštívili žáci ZŠ Pustějov 
společně se svými učitelkami „Výstavu u 
příležitosti 80. výročí vypuknutí 2. světové 
války“. Výstavu připravila knihovnice Magda 
Zindlerová, které děkujeme za krásný a poučný 
zážitek, v sále OÚ Pustějov. Děti si prohlédly 
uniformy, zbraně a přečetly si informace o této 
nejkrutější válce minulého století. Zajímavosti a 
fakta se netýkala pouze České republiky, ale 
také Pustějova. Tady se u domu p. Libora 
Bučka našly zbytky sovětského tanku, který se 
v naší obci podílel na osvobozování.  

Planetárium 

   V rámci projektu MAP Bílovecko jsme s žáky ZŠ navštívili Planetárium Ostrava. Prohlédli jsme si 

Experimentárium, nejvýraznější a nejnovější novinku. Součástí jsou expozice - Ke hvězdám, Do 

hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou dráhu a K planetám.  

   V sále Planetária jsme si pod hvězdnou oblohou poslechli zajímavosti o Vesmíru, planetách a 

hvězdách. Pak jsme se zatajeným dechem shlédli film o cestování Vesmírem – viděli jsme Měsíc, 

Zemi, Saturn, Jupiter, hvězdy a souhvězdí. Byli jsme kosmonauty, kteří tato vesmírná tělesa navštívili 

a prozkoumali. Na památku si děti zakoupili pohledy, plakáty, obaly na mobil, které jim budou tento 

zážitek připomínat.                                                                               -Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 
 

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 
   Vážení spoluobčané, také v letošním školním roce se školní družina zapojila do sběru papíru. 
Prosíme Vás o spolupráci, již nyní můžete nosit svázaný papír a noviny. Kontejnery jsou v areálu 
školy přistaveny po dobu, než se naplní. Děkujeme Vám. 

-Za ŠD Šárka Holbová- 
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RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Cyklo „CAP“ 2019 

V sobotu 21.9.2019 se v areálu fotbalového hřiště a bartošovických luk uskutečnil IV. ročník 
cyklozávodu  Cyklo „Cap“ 2019. Stejně tak jako v minulých ročnících byli závodníci rozděleni do 8 
kategorií. Závod zahájili naši nejmladší, kteří bojovali o nejlepší umístění na odrážedlech, po nich 
vyrazila kategorie předškoláků a žáků 1. ročníku, žáci a žákyně 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku. Tito 
všichni závodili v areálu fotbalového hřiště. Žáci 6. - 9. ročníku, dorostenci,  ženy a muži zdolávali trať 
vytýčenou v prostředí bartošovických luk. Děti z MŠ a žáci I. stupně ZŠ změřili své síly i při jízdě 
dovednosti, kde, za podpory všech zúčastněných, zdolávali zajímavé překážky. Všichni účastníci 
závodu byli odměněni hodnotnými cenami. Po vyhlášení vítězů v každé kategorii byla všechna 
startovací čísla zařazena do losování o dalších 5 cen. První cenou byla koloběžka.                                                                                              

Na zajištění cen se podíleli Evžen Koždoň, 4rever, Cyklocentrum Košárek, DK – Cyklosport, 
Besip, FilipTomášek, Kavamat, za což jim velice děkujeme.  

Celý závod proběhl v duchu skvělé sportovní atmosféry, kterou podpořilo krásné slunečné počasí. 
Soutěže se zúčastnilo 30 závodníků, o které se staralo 15 pořadatelů z TJ Pustějov - odbor SPV. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto skvělou akci uskutečnit, ať už to byli závodníci, pořadatelé, 
sponzoři či super publikum.  

                                                                                                                  -Za odbor SPV Mgr. Šárka Hoňková- 

 

Podzimní činnost odboru SPV 

Mölkky 
V neděli 15. 9. proběhlo 3. kolo turnaje v mölkkách pod vedením P. Tisovského za účasti 32 
startujících. 
Vítězkou třetího kola byla R. Valášková z Bílovce, která se stala i vítězkou celého turnaje. Celková 
účast letošního ročníku byla 51startujících z toho jen 4 z Pustějova. 
Mistrovství ČR 2019 ve hře mölkky proběhlo v sobotu 7. 9. 2019 v Brně za účasti 32 týmů. Tým 
Kraťásci – V. Bílek s M. a D. Kratochvílovými obsadili senzační 2.místo a týmu TOMIRA - P. 
Tisovský, A. Kotrla a R. Král se moc nedařilo a obsadili tentokrát 7.místo.  
Bartošovice 21. 9. – Woodball, Kube a Mölkky – hry RC Nový Jičín 
Za Pustějov - V. Bílek a Jiří Tisovský obsadili: W – 8., K – 3., M – 5. místo z deseti družstev.  
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Zahájili jsme cvičení: 
Pondělí:  15 – 16 hod. karate ml. Žactvo - R. Klein, (zahájení říjen - listopad) ZŠ  

     17 – 18 hod. Badminton – žactvo S. Vodný, B. Tomášek, SH 
     18 -  19:30 hod. mix volejbal, SH 

Úterý: 17 – 18 hod. Zdravotní cvičení – Š .Dluhošová, 18 – 19 hod Čchi-Kung M. Hermanová, OÚ 
Středa: 18:30 – 19:30 hod. – Pilates – Š. Dluhošová, OÚ  
 
Připravované akce: 
5. října  – Turistický zájezd – Frýdlant n Ostravice, Ondřejník, Skalka, Kozlovice, Hukvaldy (viz. 
pozvánky) 
10. října – Beseda s Markem Novotným – nejen o Nepálské expedici na nejkrásnější horu planety 
Ama Dablam, ale i letošní nejnebezpečnější výstup na K2 a 2.místo na Beskydské 7 (viz. pozvánky) 
 

          -Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 
 

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

V letošní  cvičební sezóně 2019/20 bude od října v sokolovně probíhat: 
 
CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE  - úterý 16:00 – 17:00 hodin 
  cvičitelky:  MUDr. Jana Marková a Gabriela Šelongová 
 
FLORBAL -  mladší žactvo  5 - 11 let - úterý 17:00 – 18:30 hodin 
-  starší žactvo 12 – 15 let - úterý 18:30 – 20:00 hodin 
 cvičitel:  Pavel Šelong 
 
Tělocvičná jednota Sokol Pustějov dále nabízí možnost pronajmout si na Vaši rodinnou oslavu, 
kulturní nebo společenskou akci následující prostory sokolovny: 
 

- Malý sál (včetně zařízené kuchyně)  1000,- Kč / akce + spotřeba energií 
 

- Venkovní prostor cvičiště ( + sklep ), ideální pro akce v létě,  1000,- Kč / akce + spotřeba energií 
 

- Velký sál  3500,- Kč / akce + spotřeba energií 
 

- Velký sál + malý sál 4000,- Kč / akce + spotřeba energií 
 

  vše včetně sociálních zařízení 
-za T. J .Sokol Gabriela Šelongová- 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   Oddíl národní házené v Pustějově již vstoupil do sezóny 2019/2020. Přípravy na ní začaly pro 
jednotlivé týmy individuálně. Mladší a starší žačky začaly s tréninky a přípravou na novou sezónu 
v polovině měsíce srpna a svoji přípravu umocnily společným soustředěním, které se konalo poslední 
víkend v srpnu. Družstvo žen zajíždělo hned  zkraje srpna na přípravný turnaj do Dobrušky, kde se 
holky utkaly s třemi nejlepšími družstvy I.ligy uplynulého ročníku (Dobruška, Tymákov, Přeštice). 
Družstvo mužů se na návrat do II.ligy začalo připravovat již v závěru měsíce července pravidelnými 
tréninky dvakrát do týdne. 
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   V letošní sezóně 2019/2020 má tedy oddíl národní házené v Pustějově přihlášené družstva 
mladších a starších žaček, družstvo žen a družstvo mužů. Mladší a starší žačky trénují každou středu 
a pátek od 16:00 do 17:30 hod na hřišti u sportovní haly (popřípadě ve sportovní hale – v případě 
nepříznivého počasí). Družstvo žen trénuje rovněž ve středu a v pátek od 17:00 do 18:30 hod. A 
družstvo mužů trénuje pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod. Zároveň momentálně 
probíhá i náborový měsíc, kdy mezi sebou rádi přivítáme nové zájemce o házenou. Rozpis všech 
utkání najdete na našich webových stránkách www.facebook.com/nhpustejov.  

-Jiří Pisch za NH- 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Rozloučili jsme se        pan Milan Barvík 

    pan Miroslav Zindler 
    paní Anna Petrošová 
    pan Bohumír Cibulec 

                                  Čest jejich památce! 

 

RUBRIKA RŮZNÉ 
 

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA 

„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na minuty, 
a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli splnit měla. 

Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo do té 
chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se zhoršoval 
doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně klidný a pomalu končící svůj 
život. Nebyla potřeba žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující, milující a 
velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo 
v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to udělali správně a 
v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo. Nemocný 
zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“ 

    Září 

 

 

 

Říjen 

 

Ludmila Jařinová 

Jana Martínková 

Drahoslava Fabiánová 

Jaroslav Bednařík 

Ivan Grosman 

Jaroslava Krobothová 

Ludmila Macháčková 

http://www.facebook.com/nhpustejov
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Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění, 
že vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme. 

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi 
jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi 
svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů. 
Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme 
k dispozici 24 hodin denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém 
Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový 
stacionář a odbornou knihovnu. 

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 
700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na 
www.mhondrasek.cz. 

Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do kterého se 
letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte se k nám. Více 
informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz. 

-Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO- 

 

Parkujeme vždy správně…? 

       Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se 

zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna 

parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. 

Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i 

když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz stání - nástupní plocha 

pro požární techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují 

následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k 

ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby 

mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.  

       Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je 

špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří 

parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě 

hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události 

často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, 

kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně 

dlouhou dobou. 

 Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo 

příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno 

dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah. 

 Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel 

větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích 

jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž 

obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě 
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různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování 

vozidel se prakticky dotýká všech. 

      Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní 

použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 

25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to 

pokutou až do výše 20 000,-- Kč. 

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného 

parkování: 

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m 

k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, 

- neparkovat před vstupem do objektu, 

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, 

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů, 

- neparkovat nad podzemními hydranty. 

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas! 

                                                 -nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení- 

„Senioři – jak se nestát obětí“ 
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté 
se v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. 
Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující 
protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným rady a doporučení jak se nestát 
obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout 
pár preventivních rad. 
 

Nakupování 
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy 
a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka s finanční 
hotovostí, osobními doklady a další věci… 

 Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci 
neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte. 

 Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód na 
platební kartu), 

 Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou. 

Podvody 

 Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či 
své rodině (jména příbuzných apod.). 

 Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům 
(skutečným vnukům či dalším příbuzným). 

 Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si uvědomit, že ne 
všichni lidé mají dobré úmysly. 

 Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem používejte 
bezpečnostní řetízek. 
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 Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, 
nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou se 
odvolává a jeho totožnost si ověřte. 

 V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné 
telefonní lince 158. 

Bezpečnost venku 

 Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si domluvte 
odvoz. 

 Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné. 

Doprava 
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na neosvětleném 
kole bez užití cyklistické přilby… 

 I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, po 
vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na 
přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A 
nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.  

 Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své 
oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti 
používejte předepsané osvětlení. 

Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají preventivní projekty 
moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb se soudních 
síní“. Ta je určena především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny 
poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější 
trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro 
seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen 
v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu o besedu z řad klubů seniorů či 
samospráv kontaktujte pracovníka prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha 
jsou také volně dostupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu „Černá 
kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových stránkách policie 
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. 

-por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukas.kendzior@pcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
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Cvičení ČIKUNG  informace a přihlášky: mahulena.hermanova@seznam.cz nebo 603 942 917 

Kurz pro "jarní členy" - pondělí, 17:00 - 18:00, ZŠ Pustějov, od 7.10. 2019 

Kurz pro začátečníky - úterý, 18:00 - 19:00, Obecní úřad Pustějov, od 8.10. 2019 

 

RUBRIKA POZVÁNKY 
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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.  

Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 26.9.2019. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

