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anci OÚ cní úřad přeje všem  
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150 let od vystavění kříže za tratí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
          

    Původní kříž     Poškozený kříž                                     Kříž v roce 2020 

HISTORIE  KŘÍŽE 

V roce 1870 na přilehlém poli pan Vincenc Barvík č.p. 111 prováděl vláčení branami tažené koňmi, 
kteří se mu při práci splašili. S nohou zaklesnutou za oprať jej smýkali po poli. Zastavili se až v křoví u 
potoka. Tuto událost pan Barvík přežil bez velké újmy na svém zdraví. S vděčnosti k prozřetelnosti a 
své víře v boha, za ochranu života a zdraví, nechal zbudovat tento kříž na jeho věčnou slávu 

V 80. létech 20. století byl kříž poničen neznámými vandaly. V tomto období spravovali zemi 
komunisté a ti, jak známo, sakrálním památkám a objektům nepřáli. Nesnažili se tudíž incident 
vyřešit, natož kříž opravit. Kovový kříž byl zcela zničen. Původní je jen litinová skulptura Ježíše Krista 
a kamenný korpus kříže. 

V roce 2005 z iniciativy místního občana p. Jaroslava Bednaříka č.p.263, za podpory starosty obce 
p. Ing. Tomáše Maiwaeldera a rodiny Šimečkovy č.p.111, byl kříž obnoven.  

 

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 7/2020)  

Dne 13. února 2020 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 
 

- Rozpočtové opatření č. 1/2020  
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-  Vyhotovení a podání Žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště u ZŠ 
a MŠ Pustějov“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, Programu rozvoje regionů 2019+, 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D821OB Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury. Zastupitelstvo dále souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na 
dofinancování akce. 

-- Smlouvu č. 05311961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a obcí Pustějov. 
 

 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8006371/SOVB/32 mezi Obcí Pustějov 
a ČEZ Distribuce a.s. a Dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006371/NPT/33 mezi Obcí Pustějov a 
ČEZ Distribuce a.s. 

- Odměny neuvolněných zastupitelů obce Pustějov s účinností od 1.3.2020 v souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění. 

- Dotaci Tělovýchovné jednotě Pustějov, Fotbalovému klubu Pustějov, Tělocvičné jednotě Sokol 
Pustějov na činnost a smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

- Finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Bílovec na činnost a darovací 
smlouvu. 

- Finanční dar ZO ČSOP Nový Jičín,  se sídlem Bartošovice 146, 742 54 na provoz záchranné 
stanice pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2020 a darovací smlouvu. 

- Dotaci Mysliveckému sdružení Racek Pustějov na organizaci místního kola soutěže „Mladý 
ochránce přírody“ a smlouvu o poskytnutí dotace. 

- Finanční dar Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu Poodří a darovací smlouvu. 

- Podání žádosti o dotaci na vybudování projektu „Pumptracková modulární dráha Pustějov“ – dotační 
titul H podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2020 a souhlasí se spolufinancováním 
vlastního podílu z rozpočtu obce. 

- Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 2317 v k.ú. Pustějov o výměře 196 m2. 

- Zadání výběrových řízení na vybudování parkoviště ve středu obce, regulační stanice na vodovodu 
a vybudování zázemí pro techniku na č.p. 55 vč.krytého stání pro kola a stání pro kontejnery. 

- Zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování „Sběrného místa“ a „Asfaltace a stání 
pro kontejnery ve stavebním obvodu“ a zadání výběrových řízení na akce. 

Bere na vědomí: 

- Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 10.12.2019. 

- Informaci o investičních akcích obce v roce 2020. 

- Informaci o „Kotlíkových půjčkách“. 

- Informaci o schválení dotace z MSK na vybudování parkoviště ve středu obce. 

- Podání žádosti na Úřad práce na pracovníky VPP z programu PDU. 

 

Vyhlašuje: 

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná 
paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje vč. příloh.  
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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

- Dne 12. března se bude na OÚ v Pustějově vybírat poplatek za komunální odpad, který činní 
400,- Kč/os/rok. Uhradit jej můžete v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú. 
1760201379/0800, variabilní symbol je číslo domu. 
 

- Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny pouze na jednom místě - v sobotu 28. března 
od 12:00 – 15:00 hodin na parkovišti u fotbalového hřiště za účasti dohledu pracovníků OZO 

Ostrava. Po 15-té hodině již nebude možno odpad odevzdat. 
 

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven rovněž v sobotu 28. března od 12:00 – 15:00 na 
parkovišti u fotbalového hřiště.   

 

Elektroodpad můžete odevzdat v obecním domě - v pátek 27. března od 12:00 – 16:00 hodin 
                                                                          - v sobotu 28. března od 10:00 – 12:00 hodin 

- Svoz bioodpadu v hnědých kontejnerech začne v 2. pol. dubna. 

- Na OÚ jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. 

 

RUBRIKA KNIHOVNY  

Vážení čtenáři i nečtenáři, prostě všichni, kteří se rádi dovídáte o nových věcech, knihách, 
místech…tak pro Vás je připravena literární a cestovatelská beseda se spisovatelku Dankou 
Šárkovou. 

Danka Šárková procestovala na vlastní pěst společně se svým přítelem Afriku a Asii a umí o svých 
cestách velmi poutavě vyprávět, samozřejmostí je i fotografická prezentace. Je románovou 
spisovatelkou, ale  napsala i dvě knihy pro děti, se kterými se představí našim dětem v základní škole 
v Pustějově.  

Já Vás ale zvu do knihovny! Na besedu pro dospěláky, a to v úterý 
17. března v 17:00 hodin do sálu OÚ, kde na Vás bude čekat Danka 
Šárková se svým vyprávěním o Zlatém trojúhelníku – Thajsko, Laos 
a samozřejmě dojde i na její knihy, autorské čtení a autogramiádu. 

Naši čtenáři již její knihy znají, mají v knihovní polici své vyhrazené místo již pár let a setkávají se se 
stále větší čtenářskou oblibou. Doufám, že si nenecháte ujít příležitost osobního setkání s jejich 
autorkou. Moc se na Vás s Dankou těšíme  

-knihovnice  Magdalena Zindlerová- 
 
 

RUBRIKA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY  

 Výkonný výbor zve všechny členy TJ Pustějov ve věku od 18 let na Výroční schůzi, která se 
uskuteční v neděli 1. 3. 2020 v 14:30 hod. v sále obecního úřadu v Pustějově.  

Plánované akce odboru SPV  
29. 3. v   9:00 hod. – Badminton čtyřhra (od 15 let) sportovní hala v Pustějově 
25. 4. v   9:00 hod. – Medvědí stezka v areálu FK hřiště  
27. 4. v 16:00 hod. – Atletický čtyřboj v areálu sokolovny 

         -Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 
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RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Memoriál Pavla Heinricha 

   Dne 25.1.2020 se uskutečnil 6. ročník memoriálu Pavla Heinricha (fotbalový maraton) ve Sportovní 
hale Pustějov. Celkem se této události zúčastnilo přes 40 hráčů a padlo krásných 152 gólů během 
osmihodinového zápasu. Všichni hráči byli tradičně rozděleni do dvou družstev na Horní a Dolní 
konec. V prvních dvou hodinách nastoupili muži ve věku nad 35 let a lepším týmem byl jednoznačně 
tým Dolního konce, který po dvou hodinách vedl 14:7. V následujících šesti hodinách už odehráli 
zápas muži bez rozdílu věku. Dolní konec po slibném začátku neudržel své vedení a nakonec se 
z výhry 85:67 radoval tým Horního konce.  

Individuální ocenění: 

Nejlepší hráč: Lukáš Vlk 
Nejlepší střelec (20 gólů): Daniel Lazaridis 
Nejlepší brankář: Filip Tomášek 
Objev zápasu: Dominik Šabacký 
 
Děkujeme všem zúčastněným, hráčům i fanouškům a budeme se těšit zase za rok! 
 

BADMINTON 2020 

   Dne 15.2.2020 proběhl Badmintonový turnaj v rámci soutěže Sportovní pár roku 2020. Této první 
disciplíny se zúčastnilo 16 párů a každá dvojice odehrála 7 zápasů. Suverénním vítězem se stal pár 
Andrea Šimečková – Radek Šimeček bez ztráty setu. Na druhém místě skončil pár Sylva Jurgošová – 
Lukáš Silber. Stupně vítězů uzavřel pár Kateřina Brňáková – Milan Brňák.  

Celkové pořadí: 

pořadí pár

1. Andrea Šimečková - Radek Šimeček

2. Sylva Jurgošová - Lukáš Silber

3. Kateřina Brňáková- Milan Brňák

4. Veronika Pešatová - Pavel Vjaclovski

5. Alena Zuzaníková - Pavel Zuzaník

6. Monika Němečková - Daniel Kvita

7. Hana Sanytráková - Jiří Pisch

8. Gabriela Šelongová - Pavel Šelong

9. Martina Pekařová - Milan Paulas

10. Věra Kratochvílová - Stanislav Vodný

11. Nikola Tomášková - Jaroslav Tomášek

12. Lenka Pischová - Ladislav Gál

13. Barbora Horáková - Jan Falhar

14. Zuzana Stanková - Tomáš Maiwaelder

15. Martina Plutová - Petr Pluta

16. Martina Lazaridisová - David Bartek      
 

Děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchu v dalších soutěžích. 
 

-Daniel Lazaridis za Výbor sportu a spolkového života- 
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RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FK Pustějov Vás srdečně zve na FOTBALOVÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020. 

 

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

Pozor, nastala změna v časech cvičení v jarní sezóně! 
 
CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE  - úterý 17:00 – 18:00 hodin 
 cvičitelky:  MUDr. Jana Marková a Gabriela Šelongová 
 
FLORBAL -  mladší žactvo  5 - 11 let - úterý 18:00 – 19:00 hodin 
                 -  starší žactvo 12 – 15 let - úterý 19:00 – 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- 
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RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   Vstup do nového roku 2020 se pro všechna naše družstva nesl ve znamení zimních halových 
turnajů. Družstva mladších a starších žaček se zúčastnily Zimního halového poháru, družstva mužů a 
žen nastoupily v rámci Českého poháru. Za zmínku, z celkových sedmi turnajů, kterých se dosud 
naše družstva v letošním roce zúčastnila, stojí parádní třetí místo starších žaček v prvním turnaji 
Zimního halového poháru a první místo našich mužů v osmifinále Českého poháru.  

   V současnosti se naše družstva připravují na vstup do jarní části sezóny, kterou započneme o 
víkendu 18. 4. – 19. 4. 2020. Pravidelné tréninky našich družstev probíhají vždy ve středu, v pátek a 
v neděli ve sportovní hale v Pustějově. 

   Zároveň bychom vás rádi pozvali na finále Českého poháru mužů a žen, které se letos bude 
konat v Pustějově ve sportovní hale o víkendu 21. 3. – 22. 3. 2020. Finále Českého poháru je pro 
házenkáře vyvrcholení zimní části sezóny. Turnaje se zúčastní nejlepší republiková družstva 
v kategorii mužů a žen, které se vybojovaly svou účast v předešlých kolech Českého poháru. 

   Rovněž v měsíci březnu uskuteční oddíl národní házené sběr železného šrotu, který se 
uskuteční v sobotu 28. 3. 2020 od 8:30 hod.  

-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. 
 

                                                     

RUBRIKA RŮZNÉ 

 

Již po dvacáté Vás počátkem tohoto roku navštívili tříkráloví koledníci s přáním všeho dobrého do 
nového roku a s  prosbou o finanční příspěvek na záměry Charity Studénka.  

   leden 

 

 

 

únor 

 

březen 

Anna Baraňská 

Pavel Benáček 

Helena Vantuchová 

Štefan Rapák 

Antonín Nikl 

Alena Vrzalová 

Marie Benáčková 

Dalimil David 

Božena Macháčková 

Jan Němec 

Anna Poppová 
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Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze srdce děkuji. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem 
koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří jste svůj čas a pohodlí věnovali potřebným. Velice si vážím 
vaší pomoci a jsem si vědoma, že bez Vás bychom sbírku nemohli uskutečnit.  

Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na financování: 

 Projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena kapacita Domova sv. Anny, 
zřízen denní stacionář a odlehčovací služba, 

 zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 

 volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (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 
přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz . 

 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc. 
 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 

obec počet pokladniček  sbírka 2019 sbírka 2020 

Studénka I 14    82 651   94 105 

Butovice 15 101 869 113 880 

Nová Horka 2     5 929    6 166 

Bartošovice 6   36 112   37 595 

Bravantice 8  18 455  17 599 

Slatina 6  17 728  20 559 

Tísek 5   35 939  39 592 

Bílov 1     5 903    7 071 

Bílovec+Vyškovice 23 144 328       170 095 

Albrechtičky 6   30 683   32 829 

Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka 13 113 523 113 814 

Pustějov 6   35 271   44 560 

Mošnov 6   22 260   22 919 

Kateřinice 2   22 635   24 755 

Petřvald 9   67 933   67 732 

Trnávka 2   24 005   24 610 

Velké Albrechtice 4   23 529   30 271 

Bítov 3 -   20 383 

celkem 31 788 753 888 535 

 

Víte, kdo jezdí v červených autech a jednom bílém  Charity Studénka? 

 

   Všimli jste si, že ve Studénce a okolí jezdí červená auta s logem Charity Studénka? Víte kdo a proč 
v nich jezdí?  

http://www.studenka.charita.cz/
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MSK; 
65% 

Studénk
a; 11% 

Tržby 
klientů; 

22% 

Ostatní 
obce; 

2% 

Financování pečovatelské 
služby 2019 

   Pečovatelky se dopravují ke klientům v červených autech a jednom bílém, aby jim poskytovaly 
pečovatelskou službu. Provádějí úkony, které klienti pro svůj věk a 
zdravotní stav nemohou zvládnout, jako např. pomoc s hygienou, 
podáním jídla, doprovod, odvoz k lékaři, nákupy apod. Služba dává 
pocit jistoty i rodinám, že jejich blízcí nejsou celý den osamoceni a je o 
ně postaráno. Služba je poskytována za úhradu, jejíž maximální výše je 
stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. Na úkony pečovatelské služby je 
možné získat příspěvek na péči, na úřadu práce. Výše příspěvku by 
měla odpovídat schopnosti sebeobsluhy žadatele. 
   O pečovatelskou službu je velký zájem, roste časový rozsah a 
náročnost poskytované péče. V roce 2019 zajíždělo 8 pracovnic 
k celkem 118 seniorům ve Studénce, Pustějově, Albrechtičkách, 
Velkých Albrechticích, Bartošovicích a Bílově. Služba je poskytována 

denně od 7 do 21 hodin, včetně svátků a víkendů. Pečovatelská služba je financována z plateb 
klientů a dotací. 
Zdravotní sestra jezdí v červeném autě za pacienty, které ošetřuje na základě předpisu praktického 
lékaře nebo lékaře z nemocnice po ukončení 
hospitalizace. Poskytuje odbornou zdravotní péči 7 dní 
v týdnu od 7 do 15 hodin. Nejčastěji provádějí převazy 
různých defektů, aplikují injekce, provádějí odběry krve, 
zacvičují v aplikaci inzulínu, provádějí nácvik aktivizace a 
chůze při navrácení pacienta z nemocnice, vyměňují 
ženám močový katetr nebo měří krevní tlak či cukr v krvi 
pomocí glukometru. Zdravotní péči plně hradí zdravotní 
pojišťovny, se všemi máme sjednanou smlouvu. 
V domácí zdravotní péči nyní pracuje 1 sestra na celý 
úvazek a 3 na DPP. V minulém roce bylo ošetřeno 
celkem 155 pacientů ve Studénce, Pustějově, 
Albrechtičkách, Bartošovicích a Hukovicích. 
    Naším cílem je umožnit lidem ve Studénce a blízkém 
okolí zůstat doma v případě zhoršení zdravotního stavu. 
Lidé tak nemusejí denně dojíždět do zdravotnických 
zařízení za ošetřením nebo nemusejí pobývat v nemocnici, kde je pro ně jistě stresující prostředí. 
Doma, je prostě doma.                                                                                                                             

-Bc.Jarmila Pomikálková, ředitelka- 

 

Ptali jsme se lidí v Poodří, jak vnímají ochranu přírody 
 

Jistě si vzpomenete, že jsme vás před časem prostřednictvím obecního zpravodaje požádali o 
vyplnění dotazníku. Ptali jsme se také návštěvníků CHKO Poodří přímo v terénu, na frekventovaných 
turistických stezkách a účastníků cyklojízdy Tour de aleje. Dotazníky bylo možné vyplnit také online. 
Získali jsme odpovědi 291 respondentů, včetně obyvatel vaší obce.  
Pomohli jste nám pochopit, jaký je váš vztah k Poodří, co vám vadí a čeho si naopak ceníte. 
Nabízíme vám souhrn toho, co jsme zjistili.  
64 % respondentů dotazníkového šetření byli místní obyvatelé pocházející z obcí sousedících s 
územím CHKO Poodří, ostatní byli návštěvníci. Většinu místních tvořili starousedlíci žijící ve svých 
obcích déle než 10 let, jen menší část tvořili nově či nedávno přistěhovalí.  
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V Poodří jako doma 
 

Jsou to starousedlíci, kteří do chráněné přírody kolem Odry zavítají nejčastěji. Přichází sem 
především na procházku s rodinou nebo jen pozorovat přírodu, v menší míře sbírají byliny nebo 
rybaří. Návštěvníci ze vzdálenějších míst sem naopak jezdí za sportem nebo turistikou.  
V zanedbatelné míře lidé v Poodří ořezávají vrby na svých pozemcích. To je velká škoda. Pravidelně 
ořezávané vrby se dožívají vysokého věku. Ořezané proutí je nejen skvělým materiálem pro výrobu 
proutěných předmětů, ale také dobrým palivovým dřívím. 
Téměř třetina oslovených lidí se zapojuje do ochrany vzácné přírody buď finančními příspěvky, nebo 
vlastní prací. 
Podpora ochrany přírody v CHKO Poodří je poměrně vysoká a lidé by uvítali i další aktivity. Největší 
zájem je o exkurze s odborným výkladem a výlety pro rodiny s dětmi a také o aktivní zapojení do 
úklidu odpadků či dobrovolnické výsadby stromů. Sázení už v plném proudu probíhá. Ve velkém 
přibývají hlavně duby a tradiční hrušně. Naopak výrazně menší zájem je o kurzy ořezu stromů nebo 
pletení košíků a pomlázek. 
 

Jsou lidé s ochranou přírody spokojeni? 
 

Život v blízkosti CHKO Poodří vnímají místní a návštěvníci odlišně. Výrazně pozitivněji hodnotí 
blízkost chráněného území návštěvníci a nově přistěhovalí. Respondenti vyjadřovali také svou 
spokojenost s činností Správy CHKO Poodří. Nejvíce jsou spokojeni s přístupem k  ochraně rostlin a 
živočichů a se způsobem informování o ochraně přírody. Nejmenší spokojenost naopak vyjádřili s 
likvidací jmelí a úklidem odpadků. 
Odlišný vztah respondentů k území CHKO Poodří úzce souvisí s hodnocením závažnosti některých 
problémů a se spokojeností v některých oblastech. Místním obyvatelům vadí jevy, které vnímají jako 
ohrožení zvenčí, tedy zejména výstavba, stěhování, cyklistika nebo regulace kormoránů a bobrů. 
Vadí jim také omezení vstupu či vjezdu a nedostatek ovocných stromů.  
Návštěvníci přijíždějí do Poodří jako turisté nebo cyklisté a pohybují se v území méně často. Proto 
různá omezení nebo ohrožení nevnímají příliš silně, zato si však více všímají invaze jmelí. 
 
Kdo zná páchníka 
 

Vzácná příroda v Poodří byla původně domovem mnoha živočichů, kteří z krajiny postupně mizí. Patří 
mezi ně i chráněný brouk páchník hnědý. Páchníka zná zhruba třetina všech respondentů a stejné 
množství lidí pak správně uvedlo, že páchník žije v dutinách stromů. Starousedlíci znají páchníka 
více, zatímco lidé, kteří se do sousedství CHKO Poodří přistěhovali teprve nedávno, a občasní 
návštěvníci páchníka téměř neznají. 
Zdá se, že ochraně přírody v Poodří jsou turisté nakloněni více než místní obyvatelé. Jenže bez 
zájmu a šetrného hospodaření místních obyvatel se příroda v Poodří neobejde. V zapojování lidí do 
aktivní péče o vzácnou přírodu Poodří určitě budeme pokračovat. Za pět let dotazníkové šetření 
zopakujeme, abychom zjistili, kam se vztah k Poodří posunul. 
Výzkum veřejného mínění je součástí unikátního projektu pro ochranu krajiny Poodří a 
páchníka hnědého. Projekt odstartoval loni na podzim a podílí se na něm spolek Arnika, ČSOP 
Studénka, Ostravská univerzita a polská Fundacja Ekorozwoju. Plné znění zprávy z 
dotazníkového šetření a další informace o projektu najdete na www.poodrizije.cz. 
 

-Přemysl Mácha a Marcela Klemensová, členové projektového týmu- 
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Mobilní tísňová péče ANDĚL STRÁŽNÝ 

Vhodná pro:  
 pro aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních 

komplikací 
 pro klienty se zdravotním postižením 
 pro klienty, kteří jsou aktivní ale i pro méně aktivní a tráví většinu času ve svém přirozeném 

prostředí doma nebo i venku 
 pro klienty, kteří se mohou dostat do krizové situace – služby pro organizace 

Mobilní monitorovací zařízení pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném 
prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s 
trvalou péčí.                                                Více najdete na www.andelstrazny.eu  
Co přinese služba klientovi či jeho rodině 

 Bezpečí a podporu plnohodnotného života ve stáří. 

 Oddálení přechodu do hospitalizační péče (domovy seniorů, pečovatelské domy, LDN). 

 Nepřetržitou jistotu, že je blízký v pořádku. 

Ing. Anna Kabotová 

projektová manažerka tísňové péče 

Tel.: 771 122 399 

E-mail: projektmorava1@andelstrazny.eu 

Prezentace, řešení TP pro organizace 

 

Bc. Jarmila Kretková 

sociální pracovnice  

Tel.: 778 411 736 

E-mail: socialnipracovnik1@andelstrazny.eu 

 

RUBRIKA POZVÁNKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andelstrazny.eu/
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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 27.2.2020. 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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