Informátor
anci OÚ

OBCE PUSTĚJOV

cní úřad přeje všem

6/2019

Nejkrásnější vánoce, plné pohody, lásky, splněných přání a setkání se svými
nejbližšími a do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho osobních i
pracovních úspěchů Vám přejí

4/2018

V

4 / 2017

Ing. Tomáš Maiwaelder
starosta
Ludmila Tisovská
místostarostka
zastupitelé obce
a zaměstnanci OÚ

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 6/2019)
Dne 12. prosince 2019 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo
mimo jiné projednáno a schváleno:
1.
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
2.
Rozpočet na rok 2020 jako schodkový, příjmy 17.688,8 tis. Kč, výdaje 20.215,- tis. Kč,
financování – splátky dlouhodobých půjček 913,- tis. Kč, změna stavu krátkodobých prostředků na
běžném účtu - -3.439,2 tis Kč.
3.
Rozpočet ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na léta 2021 – 2022.
4.
Cenu za stočné ve výši 30,10 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2020.
5.
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Studénka a obcí Pustějov – výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků.
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6.
7.
8.

Dotaci FK Pustějov na činnost a dodatek ke smlouvě.
1. cenu na obecní ples.
Příspěvek na plesy spolků v obci Pustějov.

Bere na vědomí:
1.
Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Pustějov za školní rok 2018/2019, příspěvkové organizace
obce.
2.
Informaci o kotlíkových půjčkách.
3.
Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce ze strany KÚ MSK.
4.
Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Pustějov na rok 2020.
5.
Informaci o realizovaných investicích obce v roce 2019 a plánu investic na rok 2020.
Vydává:
1.
Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2.
Obecně závaznou vyhlášku obce Pustějov o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Pustějov.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
 Uzavření OÚ v době vánočních svátků: od 20. 12. 2019 – 1. 1. 2020.
Knihovna bude uzavřena od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.
 Na OÚ jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. Počet je omezen!
 Od 1. prosince 2019 je na čp. 55 (Miládka) k dispozici sběrná nádoba na jedlé oleje, které
můžete odevzdat v uzavřených plastových nádobách pracovníkům obecního úřadu v jejich
pracovní době.
 Opětovně žádáme občany, aby neničili nově vybudované chodníky parkováním a
přejížděním auty po nich. Zdůrazňujeme, že v obci Pustějov NENÍ POVOLENO stání na
chodnících!
 Nastává období zimní údržby silnic, proto žádáme občany, aby neparkovali u krajnice
nebo na chodnících a neznemožnili tímto plynulý průjezd údržbové techniky!
Co všechno se nám v letošním roce podařilo zrealizovat:
- Chodníková tělesa na dolním konci.
- Asfaltace cesty na Potůčkách.
- Demolice domu č.p. 219.
- Pořízení elektromobilu pro rozvoz obědů občanům a potřeby údržby obce.
- Projekční práce na územním plánu obce a projednání s dotčenými orgány státní správy.
- Příprava projektu na rozdělení tlakových pásem na obecním vodovodu.
- Zadání a vypracování projektové dokumentace pro bezbariérový přístup do budovy obecního
úřadu ( vybudování výtahu).
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Byla vydána stavební povolení k projektu na úpravu středu obce – úprava autobusové
zastávky a přilehlých chodníků, veřejného osvětlení, zřízení parkoviště, vybudování zázemí
pro údržbu obce na čp. 55, jehož součástí bude i kryté stání pro kola veřejnosti a vybudování
místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.
Je zpracován projekt a podána žádost o dotaci na pumptrackové hřiště v areálu hřiště FK.
Byla zpracována a podána žádost na získání prostředků pro občany obce (tzv. kotlíkové
půjčky), kteří získali kotlíkové dotace poskytované Moravskoslezským krajem.

Projekty, které se připravují:
- Příprava projektu na rekonstrukci a doplnění o herní a sportovní prvky na školním hřišti.
- Je zpracováván projekt na nový bezdrátový obecní rozhlas, který je součástí výstražného
systému protipovodňového a krizového řízení.
- Je zpracováván projekt na cyklostezku v obci Pustějov, která je součástí cyklotrasy Odra Morava – Dunaj, jehož garantem je Region Poodří.
- Připravuje se projekt na zateplení budovy obecního úřadu č.p. 54 a č.p. 55 ( U Miládky), který
bude financován z prostředků kotlíkových půjček pro obec – dotace na MŽP.
- Dále se připravuje projekt na rekonstrukci válečných pomníků pod kostelem – Pietní areál
s pomníky světových válek.
- Restaurátorský záměr, obnova a ošetření sakrálních staveb v obci.
- Projekt na ozelenění hřiště FK a středu obce.
- Bude připraven projekt na výměnu střešní krytiny na budově ZŠ Pustějov.
Plánované investice na rok 2020:
- Vybudování zázemí na čp. 55, vč. příslušenství pro údržbu obce, krytého stání pro kola a
místa pro kontejnery na tříděný odpad.
- Doplnění asfaltace ve stavebním obvodu a vybudování nových míst pro kontejnery na směsný
a tříděný odpad.
- Vybudování parkoviště ve středu obce.
- Vybudování sběrného místa pro sběr velkoobjemového, elektro a ostatního odpadu.
- Rozšíření veřejného osvětlení.
- Realizace projektu rozdělení tlakových pásem na obecním vodovodu.
- Projekt na vybudování a úpravu venkovního areálu na pozemku ZŠ pro podporu výuky ve
venkovním prostředí a posílit tak kontakt dětí s přírodou.
- Proběhnou tradiční kulturní a sportovní akce jako Obecní ples, Dámská jízda, Rocková noc,
Koncert Moniky Absolonové, slavnostní obřady stříbrných svateb, vítání občánků a setkání
jubilantů, adventní zájezd, Rozsvěcení vánočního stromečku, besedy v knihovně, soutěž
v raketových sportech – Sportovní pár roku 2020….
a dále dokončení výše uvedených projektů v závislosti na dokončení projektové dokumentace a
možnosti získání dotace.

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU
Konec roku nastal a nejen koledy přichystal…Kulturní výbor se s Vámi pro letošek rozloučil svou
poslední akcí a to Rozsvěcením vánočního stromečku. Přátelská i trochu nostalgická nálada
zasáhla nás všechny a bezesporu ji podtrhla cimbálová muzika Buriánek, o které se nelze vyjádřit
jinak než prostě „úžasná“. Sedm mladých studentů hrálo a zpívalo velmi zkušeně, citlivě,
překrásně…moc jim děkujeme za to, že jsme si společně s nimi mohli zazpívat celou řadu lidových i
vánočních písní. Také naše děti ZŠ se k nám připojily s pásmem několika koled. Andělé letos
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nadělovali dětem tradiční balónky přání a pro mlsné jazýčky vanilkové rohlíčky. Krásný podvečer
naplněný sváteční atmosférou první adventní neděle a setkání s přáteli a sousedy se nám všem jistě
vydařil a my se na Vás budeme těšit zase za rok na tom našem svahu u betléma .

Když něco končí, tak něco nové začíná, je to tak i v té naší obecní kultuře , takže už třetí
lednovou sobotu 18. 1. 2020 se na Vás budeme těšit na Obecním plese. Připravujeme i další
tradiční akce, jako Dámskou jízdu, Rockovou noc či zářijový koncert… moc se na Vás v příštím roce
těšíme, doufáme, že nám zachováte svou přízeň a prožijeme společně nejeden příjemný okamžik.
Pokojné láskyplné vánoce a šťastný nový rok, plný krásných kulturních zážitků Vám přejí Vaše holky
z kultury  .

-Za KV, Magdalena Zindlerová-

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
SPORTOVNÍ PÁR ROKU 2019
V letošním roce proběhl 5. ročník soutěže Sportovní pár roku, byly odehrány tři turnaje a celkem se
jich zúčastnilo 35 párů. Pouze čtyři páry odehrály každý turnaj ve stejném složení, těmito to páry byly:
Sylva Jurgošová – Lukáš Silber
Adéla Teglová – Daniel Lazaridis
Alena Zuzaníková – Pavel Zuzaník
Hana Sanytráková – Jiří Pisch
Soutěž byla zahájena turnajem v badmintonu, kterého se zúčastnilo třináct párů. Na stupních vítězů
se umístili páry:
1. místo Sylva Lurgošová
–
Lukáš Silber
2. místo Lenka Pischová
Lukáš Vlk
3. místo Adéla Teglová
–
Daniel Lazaridis
Ve druhé disciplíně se páry utkaly v tenise, celkem se ho zúčastnilo 10 párů. Na stupních vítězů se
umístili páry:
1. místo Adéla Teglová
2. místo Martina Lazaridisová
3. místo Alena Zuzaníková

–
–
-

Daniel Lazaridis
David Bartek
Pavel Zuzaník
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V posledním turnaji mezi sebou soutěžilo 12 párů ve stolním tenise. Na stupních vítězů se umístily
páry:
1. místo Adéla Teglová
–
2. místo Věra Kratochvílová –
3. místo Kateřina Brňáková –

Daniel Lazaridis
Stanislav Vodný
Tomáš Maiwaelder

V soutěži Sportovní pár roku 2019, se po sečtení bodů ze všech disciplín, umístily na stupních
vítězů tyto páry:
1. místo Adéla Teglová
–
2. místo Alena Zuzaníková –
3. místo Sylva Jurgošová –

Daniel Lazaridis (3. místo, 1. místo, 1. místo)
Pavel Zuzaník (8. místo, 3. místo, 5. místo)
Lukáš Silber (1. místo, 9. místo, 7. místo)
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FK PUSTĚJOV
Fotbalisté „A“ mužstva jsou po podzimní části Okresního přeboru na 6. místě s 21 body. Tabulka a
jednotlivé výsledky zápasů:
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TÝM
TJ Kunín
Slavia Stachovice
Lokomotiva Suchdol n/O
Sokol Žilina
FK Primus Příbor
FK Pustějov
Sokol Kateřinice
TJ Odry
FK Trojanovice I
Sokol Bordovice
SK Velké Albrechtice
Fotbal Studénka
NFC Lichnov
TJ Rybí

SKÓRE
39:7
35:22
44:25
28:21
20:12
31:31
22:27
26:28
34:31
19:25
17:26
14:24
24:35
15:44

BODY
36
26
23
23
21
21
20
19
18
15
15
15
12
9

FK Pustějov
4:1 (Pustějov hosté)
6:3 (Pustějov hosté)
5:3 (Pustějov domácí)
0:2 (Pustějov domácí)
4:0 (Pustějov hosté)
3:1 (Pustějov hosté)
1:2 (Pustějov hosté)
1:4 (Pustějov hosté)
0:2 (Pustějov domácí)
4:1 (Pustějov domácí)
1:0 (Pustějov domácí)
7:3 (Pustějov domácí)
3:1 (Pustějov domácí)

Fotbalisté „B“ mužstva jsou po podzimní části IV. třídy na 12. místě s 6 body. Tabulka a jednotlivé
výsledky zápasů:
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TÝM
Sokol Ženklava
FK Bílov
TJ Jistebník B
SK Straník
Sokol Vražné
SK Nová Horka
Sokol Žilina B
Sokol Kujavy
FK Lubojaty
FK Skotnice B
TJ Niva Hladké Životice
FK Pustějov B
TJ Mořkov B

SKÓRE
73:17
53:28
40:22
41:21
37:24
26:28
23:31
29:45
24:31
23:37
18:33
17:52
22:57

BODY
31
30
25
23
23
20
17
17
15
12
11
6
4

FK Pustějov
11:1 (Pustějov hosté)
2:10 (Pustějov domácí)
2:4 (Pustějov domácí)
4:1 (Pustějov hosté)
7:1 (Pustějov hosté)
0:1 (Pustějov domácí)
1:3 (Pustějov domácí)
0:1 (Pustějov domácí)
3:1 (Pustějov hosté)
3:0 (Pustějov domácí)
5:1 (Pustějov hosté)
3:4 (Pustějov hosté)

Všem sportovcům a nadšeným fanouškům děkujeme za vzornou reprezentaci naši obce a
v novém roce přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchu.
-Daniel Lazaridis za Výbor sportu a spolkového života-

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ
Dovolte nám, abychom Vám za všechny házenkáře a házenkářky popřáli příjemné prožití
vánočních svátků, a především hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Rádi bychom zároveň touto
cestou poděkovali všem sponzorům, fanouškům a rodičům za podporu v roce 2019 a budeme se na
Vás těšit na společných akcích v novém roce!
-Jiří Pisch za NH-
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RUBRIKA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
Mikulášské turnaje a oddíl karate při TJ Pustějov
Trenéři Stanislav Vodný a Bronislav Tomášek trénuji každé pondělí na 30 žáků od 1.- 9. třídy v
badmintonu ve sportovní hale v Pustějově. Výsledky své celoroční práce zhodnotili při Mikulášském
turnaji dvouhry žactva a čtyřhry rodičů s dětmi. Z 14 dětí se umístili ve dvojhře: 1. D.Mrozek, 2. A.
Němec, 3. J. Horák, z 11 párů se ve čtyřhře umístili: 1. Mrozkovi, 2. Grosmanovi a 3. Lukáš a Patrik
Silberovi. Trenéři byli spokojení s výkony svých svěřenců, obzvlášť chválili děvčata Veroniku
Silbrovou a Mariánku Paulasovou za to, jak se „popraly“ s chlapci. Krásnou předvánoční atmosféru
doplnil i anděl s nadílkou.

V neděli 8. prosince proběhl losovaný turnaj, smíšená čtyřhra v badmintonu, za účasti 22 soutěžících.
Pravidla byla jednoduchá, nepočítaly se body z výhry, ale počet uhraných míčků.
První místa obsadili u mužů L. Silber (200 bodů) u žen K. Brňáková (204 bodů), která se stala
zároveň absolutním vítězem soutěže.
Oddíl Karate při TJ Pustějov vzniká pod vedením kvalifikovaného trenéra Radka Kleina. Výuka
probíhá v tělocvičně ZŠ v Pustějově, prozatím pro žáky 1.-5.třídy. Děti se učí prvkům sebeobrany,
japonským povelům, rozvíjejí fyzické schopnosti a mentální kázeň..
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Pozvánky na vánoční turnaje:
27.12. 14:00 - 20:00hod Vánoční turnaj mužů (Floorbal, sálová kopaná, házená)
28.12. 14:00 - 18:00hod Vánoční turnaj žen (badminton, volejbal)
TJ Pustějov Vám všem přeje klidný adventní čas, radostné a spokojené prožití vánočních svátků a
do nového roku jen zdraví, radost a pohodu.
Těšíme se na vás v roce 2020! Sportujte s námi!
-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská-

V sobotu 4. ledna 2020 Vás ve Vašich domovech navštíví koledníci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY!!!

RUBRIKA POZVÁNKY
TJ Pustějov Vás srdečně zve na SPORTOVNÍ PLES, který se koná v sobotu 8. 2. 2020.
FK Pustějov Vás srdečně zve na FOTBALOVÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020.

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 16.12.2019. 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.
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