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     Byly prostě skvělé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní koncert Moniky Absolonové a Adriany Bajtkové v sokolovně. 

 

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 10/2020)  

Dne  14. 9. 2020 se konalo 10. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 
- Rozpočtové opatření č. 6/2020  

- Záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 785/374 o výměře 73 m2, p.č. 785/375 o výměře 70 m2 a 
p.č. 2468 o    výměře 34 m2 vše v k.ú. Pustějov. 

- Zadání vypracování projektové dokumentace na opravu střech školy a opravu hřbitovní zdi. 

- Mimořádnou odměnu starostovi obce.  

- Prodej obecních pozemků p.č. 2451/0, o výměře 17 094 m2 a p.č. 2448/0 o výměře 9 091 m2, obě 
v k. ú. Hladké Životice.  
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- Finanční dar Římskokatolické farnosti v Pustějově na opravu střechy kostela sv. Maří Magdalény 
v Pustějově. 

Bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 5/2020.  

- Informaci o investičních akcích v roce 2020. 

- Informaci o spuštění nových webových stránek obce a rozšíření kamerového systému. 

 - Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2019 a Zápis z jednání kontrolního výboru DSO 
Regionu Poodří ze dne 23.6.2020. 

 - Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO SOMPO 2016 za rok 2019, v souladu s §39 odst. 7 zákona č. 250/2000Sb. 

- Informaci o postupu při odstraňování nedostatků napojení nemovitostí na obecní kanalizaci. 

 
Oznámení 

o době a místě konání voleb  do Zastupitelstev krajů 
Starosta obce Pustějov dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

oznamuje, 

1. Volby do zastupitelstev krajů  se uskuteční  

 dne 2. října 2020  od  14.00 do 22.00 hodin 

                    dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin  

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební místnost sál Obecního 

úřadu Pustějov, v budově č. 54. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. 

Voliči, který neprokáže svou totožnost nebo který se neodebere do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději do 29.9.2020. Ve dnech voleb může 

volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen řídit 

se pokyny předsedy okrskové volební komise. 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 

schránkou.  

7. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, před vstupem si vydezinfikuje ruce. 

Doporučení Ministerstva vnitra čj. MV -141145-1/OV-2020 ze dne 10.9.2020 týkající se voleb do 
zastupitelstev krajů, při prokazování totožnosti voliče se postupuje takto : 



Informátor obce Pustějov č. 4/ září ’20 

3 

- volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za 

pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise 

- na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje, 

- poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední obálku a 

případně hlasovací lístky,  

- volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. 

- doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku 

Telefonické spojení  do volební místnosti v okrsku č. 1 Pustějov   tel. :  734620164 

Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce 

 

Upozornění na nezákonné napojení domovní části dešťové kanalizace do kanalizace 
splaškové a části splaškové kanalizace do dešťové. 

Vážení občané, 

při přívalových deštích dochází k výraznému nárůstu průtoku v dešťové kanalizace způsobené 
nesprávným napojením dešťových vod do kanalizace splaškové a naopak v období sucha dochází ke 
znečištění výkaly výpust dešťové kanalizace. 

Tím, že se do splaškové kanalizace dostávají dešťové vody, vznikají problémy na přečerpávací 
stanici a na čistírně odpadních vod, které jsou dimenzovány pouze na objem splaškových vod a ne 
na velké objemy vod dešťových. Důsledkem jsou zvýšené náklady na energie, opotřebení a zničení 
části infrastruktury, ohrožení životního prostředí nebo zničení majetku producentů! Tyto aspekty také 
výrazně ovlivňují cenu stočného a hospodaření obce. 

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je řešeno Kanalizačním řádem. Ten 
stanovuje podmínky, za kterých se producentům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody. 
Upozorňujeme neukázněné občany, že porušením Kanalizačního řádu naplňují skutkovou podstatu 
přestupku dle § 32 odst. 5 písm c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění, za který může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. 

Obec Pustějov tímto vyzývá občany, kteří jsou napojeni na splaškovou a deštovou kanalizaci 
provozovanou obcí Pustějov a jejichž odpadní vody nejsou správně napojeny, aby v termínu 
nejpozději do 31.12.2020 tento stav napravili. 

V příštím roce bude obec Pustějov průběžně provádět pomocí speciální technologie odhalení 
nelegálních nátoků vod do splaškové a dešťové kanalizace. Tato metoda kouřových testů a 
kamerových prohlídek odhalí nelegální či nesprávné napojení nemovitostí na kanalizaci.  

V případě dotazů kontaktujte obecní úřad. 

Související legislativa 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy. Nařízení vlády č.229/2007 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích). Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 
146/2004 Sb., a vyhlášky č.515/2006 Sb. 

       -Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 
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Obec Pustějov: květen 2020 a červen 2020 

…. také takto vypadá část naší obce, a to 

odpadní strouha čisté kanalizační větve, 

větve s dešťovou vodou, která se nachází u ČOV a za železničním přejezdem na „Dolním konci“ 

v území Chráněné krajinné oblasti Poodří, 17. května 2020. 

A takto nám funguje obecní kanalizace, odpadní větev se splašky, a to při přívalovém dešti dne 26. 

června 2020, kanalizační část „Dolní konec“ obce. Jde o situaci a stav splaškové kanalizace v době 

přívalového deště …….. Sami si zodpovězte otázku: „Proč je tomu tak ….?“ 

-Ing. Oldřich Usvald, rodilý občan Pustějova- 

 

Odpadní vody – reakce na podnět Ing. Oldřicha Usvalda 

Na základě špatných odtokových poměrů a znečištění otevřeného příkopu dešťové a povrchové 
vody, který se nachází pod ČOV u železničního přejezdu, zadala obec Pustějov projekt „Revitalizace 
koryta dešťových a povrchových vod v Pustějově“. Po několika šetřeních byl doporučen rozbor vzorku 
vody z výtoku povrchové a dešťové kanalizace, doporučeno vyčištění koryta od bahna a nánosu, 
zúžení místa u výtoku betonovými panely, položení geotextilie na dno koryta, uložení kamenných 
košů se štěrkem pro osázení bahenních rostlin, výsadba břehů keři a stromy tak, aby splynuly se 
svým okolím a nepůsobily v krajině rušivě. Prioritou je odstranění znečištění a čištění vodního toku 
odpadních vod přirozenou cestou. Tento projekt bude úspěšný jen tehdy, pokud budou všichni 
občané uvědomělí a řádně napojí své odpady do splaškové a dešťové kanalizace a zároveň 
provozovatelé vodních děl (Mlýnské strouhy a Pustějovského potoka) a majitelé břehových pozemků 
kolem toků budou konat kroky k nápravě průtočnosti těchto toků. 

Obec Pustějov dále jednala se Správou železnic MSK o údržbě travnaté plochy v daném úseku a 
uložení inženýrských sítí, bylo zahájeno jednání s MSV Metal Studénka ohledně Mlýnské strouhy a 
Odborem životního prostředí a územního plánování na úseku vodního hospodářství.  

-Ludmila Tisovská, místostarostka obce- 
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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

- V měsíci květnu obdržely všechny domácnosti fakturu za stočné, která je splatná do konce  
měsíce října. 

- Nově vybudované parkoviště na křižovatce již můžete využívat k parkování. 

- Podzimní svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 26. září  
od 8:00 – 11:00 hodin na parkovišti u fotbalového hřiště. 
Kontejner na nebezpečný odpad bude rovněž přistaven od 8:00 – 11:00 hodin 
na parkovišti u fotbalového hřiště. 
Elektroodpad můžete odevzdat v obecním domě v pátek 25. září od 14:00 – 
16:00 hodin a v sobotu od 10:00 – 12:00 hodin. 

 
   UPOZORNĚNÍ 
V poslední době jsme zaregistrovali velmi smutný jev v naší obci. Na dolním konci někdo opakovaně 
odkládá, ať už v krabicích na zem nebo do kontejneru malá koťátka. Velice nás mrzí, že lidé se 
neustále zbavují svých povinností a zodpovědnosti za své věci i zvířata, odkládají je, kde je zrovna 
napadne a následnou starost nechají na útlocytných občanech nebo na OÚ. Toto nezodpovědné a 
hyenistické chování některých občanů nás nutí k dalším opatřením, jako např. rozšíření kamerového 
systému apod. Tento problém se týká i psů, kteří se potulují po obci. Vyzýváme občany, aby se 
chovali zodpovědně a pokud už si ze své vůle pořídí své čtyřnohé miláčky, aby o ně pečovali, 
případně zamezili jejich dalšímu rozmnožování kastrací.  
  

Změna provozní doby pošty v Pustějově – od 1. října 2020 
pondělí, středa  14 – 18 hod. 
úterý, čtvrtek, pátek       8 – 12 hod. 

 
RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Obřady vítání občánků a stříbrných svateb 

   Žádáme rodiče letos narozených dětí, případně narozených v posledním čtvrtletí roku 2019, kteří 
mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků, aby se osobně přihlásili v knihovně 
(info: 774 932 010). Obřad se uskuteční v neděli 8. listopadu 2020 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 7. listopadu 2020 v 17:00 hodin v sále OÚ. 

Setkání jubilantů se uskuteční v neděli 8. listopadu v 15:00 hodin. 

   Jak všichni víme, letošní rok nebyl, díky koronavirové pandémii, kultuře všeobecně nakloněn. I my 

jsme váhali, zda se pustit do příprav obou tradičních letních akcí. Obavy z neúspěchu, stále se 

měnících mimořádných opatření a případné nákazy byly veliké. Nyní s odstupem času, jsme velmi 

rádi, že se obě akce uskutečnily a vydařily. Návštěvnost nebyla tak velká, na jakou jsme byli zvyklí 

z předešlých let, ale fotbalové hřiště při Rockové noci ani sál sokolovny při koncertu Moniky 

Absolonové a Adriany Bajtkové rozhodně nezely prázdnotou. Naopak, jsme šťastní, že jste všichni  
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našli odvahu a chuť a přišli podpořit kulturní život v Pustějově. Věříme, že by Vám chyběl, stejně jako 

nám. 

   Rocková noc s kapelami DOGA a AC/CZ revival zaduněla srpnovou nocí a my doufáme, že 

rockérská srdce všech 

fanoušků byla uspokojena 

vynikající muzikou, kterou 

se obě kapely prezentovaly. 

Atmosféra byla svělá a 

výborná organizace a 

spolupráce všech složek, 

které se na akci podílely 

zkvalitnila a zpříjemnila 

večer všem návštěvníkům. 

Děkujeme. 

   Vy, kteří jste přišli na koncert Moniky Absolonové a Adriany Bajtkové, jste zajisté odcházeli 
příjemně naladěni a s velkým úsměvem na rtech. Monika je totiž nejen vynikající zpěvačka, ale i 
skvělá a přirozená bavička. Vytvořila spolu s Adrianou velice milou a příjemnou atmosféru, sršela 
humorem a její nádherný úsměv nás všechny odzbrojil. No a naše Adrianka nám roste nejen do krásy 
fyzické, ale především pěvecké. Jsme na ni velice hrdí a neskutečně si vážíme vzájemné čtyřleté 
spolupráce na nedělních koncertech. Na tento budeme jistě dlouho vzpomínat. Opět děkujeme!  
 

   Vážení a milí příznivci kultury, děkujeme Vám za přízeň a věříme, že se sejdeme na poslední akci 

letošního roku, u rozsvíceného vánočního stromečku na louce nad křižovatkou a společně přivítáme 

nejkrásnější období v roce…advent a nadcházející svátky vánoční. Těšíme se na setkání s Vámi.   
-Magdalena Zindlerová za kulturní výbor- 

  

RUBRIKA KNIHOVNY 

Milí čtenáři i nečtenáři, připravuji pro Vás výstavu na téma knihovnické. V loňském roce jsme 
vzpomněli sté výročí vzniku knihovnického zákona, jehož hlavním bodem a smyslem bylo založení 
knihovny v každé obci nad 400 obyvatel. Díky němu, máme nejrozšířenější síť knihoven na světě.  

První prezident naší stoleté republiky T. G. Masaryk se tímto zákonem zasadil o všeobecnou 
vzdělanost a čtenářskou gramotnost svého národa. Věřím, že si zaslouží naši pozornost. Přijďte 
shlédnout výstavu uspořádanou k této příležitosti a dozvědět se nové zajímavé informace a 
nahlédnout do historie  do sálu obecního úřadu od pondělí 21. září. Datum ukončení výstavy 
není pevně stanoven. 

Dále Vás co nejsrdečněji zvu na Besedu se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou, 
která nám představí nejen svá nejnovější autorská díla, ale také nás zavede svým vyprávěním do 
Thajska a Laosu, které procestovala na vlastní pěst se svým partnerem. Danka Šárková je výborná 
vypravěčka a samozřejmě dojde i na autorské čtení z nových knih a autogramiádu. Její knihy zabírají 
v naší knihovně pořádný kus knihovní police, ale moc se zde neohřejí, jsou stále vypůjčené. 
Nenechte si ujít příležitost, setkat se přímo s jejich autorkou! Budeme se na Vás s Dankou těšit 
v úterý 20. října v 17:00 hodin v sále obecního úřadu. 

-knihovnice Magdalena Zindlerová- 
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Marek Novotný – vítěz B7 
 

Letos se uskutečnil 11. ročník Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic – B7. Na trasu dlouhou 
101 km odstartovalo 2893 závodníků, do cíle jich dorazilo 2029. Vybíhalo se z atletického stadionu 
v Třinci a cíl na závodníky čekal na náměstí ve Frenštátě p/R. Jak název závodu napovídá, sportovcii 
musí v co nejkratším čase překonat sedm beskydských vrcholů – Velký Javorový, Travný, Lysou 
Horu, Smrk, Čertův mlýn, Tanečnici, Radhošt a Javorník. Náš spoluobčan Marek Novotný, kterého 
všichni známe jako horolezce a pokořitele několika „osmitisícovek“ se zúčastnil tohoto závodu po 
dvanácté, běžel již startovací nultý ročník. Ve dvojici 
běžel letos po osmé s kamarádem Mudr. Kamilem 
Bezděkem v kategorii muži nad 40 let. Trasu uběhli za 
13:42 hodin. V předešlých ročnících dosáhli třikrát 2. 
místo a třikrát 3. místo. Letos hoši stanuli na stupni 
vítězů. Blahopřejeme jim ze srdce k 1. místu a přejeme 
jim další úspěšné ročníky, hodně sil a hlavně zdraví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Magdalena Zindlerová- 

RUBRIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 

 Na počátek nového školního roku jsme se všichni těšili, ale obavy z nové nemoci se dotýkaly i naší 
školy. S úsměvem jsme se všichni, pedagogové, zaměstnanci, ale hlavně žáci a rodiče, sešli 1. září 
2020. Jako každoročně se nejvíce těšili naši prvňáčci. Po zaznění tónů české národní hymny všechny 
přivítal ředitel školy RNDr. Zdeněk Bartošek. Pak popřál mnoho úspěchů všem žákům pan starosta 
Ing. Tomáš Maiwaelder a paní místostarostka Ludmila Tisovská. Ta kromě přivítání oznámila žákům 

radostnou zprávu. Na školní zahradě budeme mít nové učební prvky do přírodovědy a prvouky a 
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bude i nově zrenovované hřiště. Pak už přišel čas přivítat naše prvňáčky. Letos jich přišlo šest – 
Dominik Myslivec, Jakub Petrik, Jan Šelong, Jan Trubianský, Zuzana Hoňková a Nikola 
Kuchtová. Všichni dostali krásné dárky. Pan ředitel popřál všem žákům, dobré učitele, na které 
budou rádi vzpomínat a rok plný zážitků a nových vědomostí. Prvňáčkům a jejich rodičům začíná 
nová životní etapa a doufá, že ji všichni zvládnou. Potom noví žáci odešli se svou paní učitelkou do 
třídy. Tady si poslechli pohádku o pustějovské škole, byli pasováni na prvňáčky a spolužáci jim 
přečetli slib prvňáčka. Dostali dárky a pomůcky do vyučování. Odešli si užít první školní den domů se 
svými rodiči. Starší žáci si ještě popovídali se svými třídními učiteli a spolužáky. Nový školní rok začal 
a všichni doufáme, že ho prožijeme ve zdraví a bude opět úspěšný. 

Škola Pustějov – informace pro spoluobčany 

- od 2. září 2020 je vstup do budovy školy povolen pouze s rouškou  

- důrazně žádáme spoluobčany, aby se v pracovní dny do 16 hodin nezdržovali v areálu školy 

- s ohledem na bezpečnost apelujeme na rodiče, aby při vystupování a nastupování dětí 

využívali parkoviště pod kostelem 

- při placení obědů a školného preferuje vedoucí školní jídelny bezhotovostní platbu 

- z důvodu volné kapacity nabízíme možnost odběru obědů za příznivé ceny – 66,- Kč a menší 

porci za 59,- Kč, zájemci se mohou telefonicky nebo osobně přihlásit u vedoucí ŠJ – tel. 

725 490 488 
-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

RUBRIKA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

Dne 29. června se odehrál ve sportovní hale Turnaj v badbintonu pro děti. Celkem 15 dětí si 
poměřilo své síly a my jsme velmi rádi, že sport v obci žije i přes nepřející situaci spojenou s Covid-
19. Tréninky v podzimní sezóně opět začaly pod vedením S. Vodného a B. Tomáška. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek karate pod vedením Radka Kleina je z důvodu protiepidemických opatření prozatím 
pozastaven. Děkujeme za pochopení. 

Cvičení s Šárkou Dluhošovou Aby záda nebolela probíhá každé úterý v 17 hodin v sále OÚ.  Cvičení 
Pilátes začíná ve středu 7. 10. 2020 v 18.30 hodin v sále OÚ. Stále se můžete přihlásit na obě 
cvičení! 

 

Mölkky 
Odbor SPV uskutečnil v neděli 13. září pod vedením Pavla Tisovského 2. kolo VII. ročníku turnaje 
v Mölkkách za účasti 24 hráčů. První místa obsadili 1. J. Richter, 2. R. Valášková z Bílovce na 3. M. 
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Blaheta z Kujav.  Po dvou kolech z celkového počtu 34 hráčů se umístili nejlépe - 1. J. Richter, 2. H. 
Kotrlová, 3. M. Blaheta. Pustějováci se umístili - 5. V. Bílek, 8. P. Tisovský, 13. R. Tomeček za ženy 
7. L. Tisovská. 
 

9. Otevřené MČR ve hře mölkky. 
Mistrovství ČR se odehrálo v sobotu 5.září 2020 na tenisových kurtech TJ Spartak Bílovec. V 
porovnání s loňským MČR v Brně se letos sešlo „pouze“ 24 družstev. Nebýt korona krize jistě by byla 
účast vyšší. Bylo nádherné počasí, skvělé zázemí i atmosféra, kvalitní povrch a spousta koláčů a 

moučníků domácí výroby. Samotné 
finále bude patřit do zlatého fondu tohoto 
sportu u nás. Třináctá mölkka i Tomira 
se střídaly ve vedení, až souboj 
vyvrcholil v pátém setu do stavu 38:38. 
Dvanáctka stála až na konci hřiště u 
sítě. Tonda Kotrla velmi těsně přestřelil, 
pokus Tondy Všetičky (Zruč) byl o chlup 
kratší, Radek Král dlouho počítal náměr, 
vypustil vysoko kolík a položil dvanáctku, 
čímž odstartoval vítězný taneček týmu 

TOMIRA. Blahopřejeme týmu TOMÍRA a přejeme další úspěchy ve vyšších soutěžích. 
Konečné pořadí: 1. TOMIRA (Bílovec), 2. Třináctá mölkka (Zruč), 3. SEMTAMŤUK (Jablonec 
nad Jiz.) 

-Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 

Cyklo „CAP“ 2020 

V sobou 12. 9. 2020 se v areálu fotbalového hřiště a bartošovických luk uskutečnil již V. ročník 
amatérského cyklozávodu pro děti i dospělé Cyklo „Cap“2020.  Závodu se zúčastnilo 35 soutěžícich, 
kteří byli rozděleni, stejně  jako v minulých ročnících, do 8 kategorií. Závod zahájili naši nejmladší, 
kteří bojovali o nejlepší umístění na odrážedlech nebo kolech, po nich vyrazila kategorie předškoláků 
a žáků 1. ročníku, žáci a žákyně 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku. Tito všichni závodili na okruhu 
v areálu fotbalového hřiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci 6.- 9. ročníku, dorostenci, ženy a muži se vydali na trať vytýčenou v prostředí bartošovických luk. 
Děti z MŠ a žáci I. stupně ZŠ bojovali ještě na trati plné překážek o co nejlepší umístění v jízdě 
dovednosti. Radost z pohybu a krásného počasí byla završena předáním hodnotných cen, diplomů a 
medailí. Po vyhlášení vítězů v každé kategorii byla všechna startovací čísla zařazena do losování o 
dalších 5 cen. První cenou byla koloběžka.  
 

Zpestřením letošního ročníku byl skákací hrad AQUA ZORBING PŘÍBOR. 
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Na zajištění cen se podíleli Cyklocentrum Košárek, 4rever, DK – Cyklosport, Besip a Evžen Koždoň, 
za což jim velice děkujeme.  
Celá akce proběhla v duchu skvělé sportovní atmosféry, kterou podpořilo krásné slunečné počasí. O 
hladký průběh a občerstvení se postaralo 19 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 Šárka Hoňková- 
 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

  Do nové sezóny 2020/2021 vstoupil oddíl národní házené s družstvy přípravky, mladších žaček, 
starších žaček, žen a mužů. Jednotlivá družstva začala s přípravou v polovině měsíce srpna.Družstva 
mladších a starších žaček si zintenzivnily přípravu společným soustředěním, které se konalo od 
čtvrtku 20. 8. 2020 do neděle 23. 8. 2020 ve sportcentru Pustějov. Společné soustředění přineslo 
jednak zlepšení v jednotlivých herních dovednostech, ale především se neslo v zábavné a týmové 
atmosféře. Oficiální začátek sezóny byl pro naše družstva o víkendu 5 – 6. 9. 2020. V současnosti 
máme za sebou odehrány dva hrací víkendy a jsme rádi, že poctivá příprava nese své ovoce. Do 
dalších hracích víkendů přejeme všem družstvům hodně štěstí a radost ze hry. 

Jednotlivá družstva trénují pravidelně dvakrát týdně na hřišti u sportovní haly v těchto časech: 
Přípravka  středa a pátek 16:00 – 17:00 
Mladší žačky středa a pátek 16:00 – 17:30 
Starší žačky středa a pátek 16:00 – 17:30 
Ženy   středa a pátek 17:00 – 18:30 
Muži   úterý a čtvrtek 17:00 – 18:30  

Rádi mezi sebou v těchto časech přivítáme nové zájemce s chutí sportovat a bavit se. 
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HÁZENÁ PUSTĚJOV 
PŘÍPRAVKA 2020/2021 

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 

      

HÁZENÁ PUSTĚJOV 
MLADŠÍ ŽAČKY PODZIM 2020 

Ne 6.9. 14:00 Pustějov - Stará Ves 

So 12.9. 11:30 Osek n/B - Pustějov 

So 19.9. 14:30 Pustějov - 
Studénka 

"A" 

Ne 20.9. 10:15 Svinov - Pustějov 

Ne 27.9. 11:45 Pustějov - 
Studénka 

"B" 

So 3.10.   Turnaj ve Studénce 

So 10.10. 12:45 Chropyně - Pustějov 

Ne 18.10. 11:15 Pustějov - Rokytnice 

 
 

    

      

HÁZENÁ PUSTĚJOV 
STARŠÍ ŽAČKY PODZIM 2020 

So 5.9. 14:00 
Chropyn

ě 
- Pustějov 

Ne 13.9. 13:30 Pustějov - Kokory 

So 19.9. 11:00 Stará Ves - Pustějov 

Ne 27.9. 13:00 Pustějov - 
Studénka 

"B" 

Ne 4.10.   Turnaj ve Staré Vsi 

So 10.10. 9:00 Svinov - Pustějov 

Ne 18.10. 12:30 Pustějov - 
Studénka 

"A" 

      
      

 

 

    HÁZENÁ PUSTĚJOV 
ŽENY PODZIM 2020 

So 5.9. 16:00 Pustějov - Hlinsko 

Ne 6.9. 11:00 Pustějov - Studénka 

Ne 13.9. 10:00 Náchod - Pustějov 

So 19.9. 16:00 Dobruška - Pustějov 

Po 28.9. 14:30 Pustějov - Náchod 

So 10.10. 14:30 Hlinsko - Pustějov 

Ne 11.10. 9:00 Studénka - Pustějov 

Ne 18.10. 14:00 Pustějov - Dobruška 

      

      HÁZENÁ PUSTĚJOV 
MUŽI PODZIM 2020 

Ne 6.9. 10:30 
Draken     

Brno 
- Pustějov 

Ne 13.9. 15:00 Pustějov - 
Veselí 
n/M 

Ne 20.9. 16:00 Pustějov - Vítkovice 

Po 28.9. 14:00 1.NH Brno - Pustějov 

So 10.10. 16:00 Humpolec - Pustějov 

Ne 11.10. 10:30 Ostopovice - Pustějov 

Ne 18.10. 15:30 Pustějov - MS Brno 

So 24.10. 15:00 Pustějov - Osek n/B 

Ne 25.10. 11:00 Pustějov - Dobruška 
-Jiří Pisch za NH- 

 

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

Dne 18. 7. 2020 se konalo Krmášové posezení. Tradičně následující zábava se z důvodu 
protiepidemických opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 konat nemohla. 
 

CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE  - úterý 16:00 – 17:00 hodin 
 cvičitelka:  MUDr. Jana Marková  
 

FLORBAL -  mladší žactvo  5 - 11 let - úterý 17:00 – 18:00 hodin 
                 -  starší žactvo 12 – 15 let - úterý 18:00 – 19:00 hodin 
       cvičitel:  Pavel Šelong 
Začínáme cvičit 6. října. 
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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 
Kontakt pro vypůjčení: Jan Horák, tel: 603 115 390. 

-za T. J .Sokol Gabriela Šelongová- 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

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

 

RUBRIKA RŮZNÉ 

 

MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova 

MAS Regionu Poodří, jehož je obec Pustějov členem, už více než 15 let působí v rozvoji regionu na 

svém území. A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action 

Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také prostřednictvím finančních 

prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se 

na základě své integrované strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také 

aktuální potřeby regionu. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování přes 

183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za Program rozvoje venkova, Integrovaný 

regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. 

Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce, města, 

neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající programové období 

a MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření 

Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání. V rámci příprav na nové 

období 2021+ bylo spuštěno anketní šetření v území za účelem zjištění problému a potřeb regionu. 

Rádi bychom touto cestou požádali občany i o jejich názor, který můžou vyjádřit prostřednictvím 

     září  

 

 

 

     říjen 

Anna Černínová 

Marta Maiwaelderová 

Jaroslav Martínek 

Františka Burková 

Jiří Dubjuk 

Božena Gilarová 

Zdeňka Grosmanová  

Anna Rokytová 

Oldřich Rokyta 
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ankety v elektronické formě - www.mas.regionpoodri.cz/anketa, nebo v papírově formě, která je 

k dispozici na městském úřadě. 

MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce našeho venkova na 

6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, 

náves obce Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách 

www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS Regionu Poodří.  

-MAS Regionu Poodří, z.s.,Region Poodří sobě!- 

 
Hasiči varují - pozor na lesní požáry! 
 

Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do 
lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), 
ale v naprosté většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený 
nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho 
blízkosti. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje jako 
lupa. 

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde  v těžce přístupném terénu, 
kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou 
rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod 
zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto 
časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace 
lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice komplikovaně 
k místu požáru dostat.  

Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady 
chování.  

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a 
to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo 
doutnající předměty.  

I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo zakazuje 
vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr, 
který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně 
zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na 
kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině.  

Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by se oheň 
vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat pro ohniště místo v 
blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a 
šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné 
hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy 
nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše 
skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat 
žhavé oharky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na 
to, že děti by neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru 
dospělé osoby!  

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo 
v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.  

http://www.mas.regionpoodri.cz/anketa
http://www.mas.regionpoodri.cz/
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V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější utéci do 
dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.  

 
-nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje- 

 
 

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA 

80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, 
že se k nim včas nedostanou informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň 
„DOMA.“ změnit.  

Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání 
doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této 
situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní 
hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, 
aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.  

V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete na 
stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října 
a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou 
kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. 
Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga Sommerová, 
Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma. 
Týden pro mobilní hospice 2020“.  O Papučovém dni se můžete dočíst na www.papucovyden.cz.  

Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne. A 
proč zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme 
kousek svého „DOMA“ s sebou. Těšíme se na vaše fotky! 

 

Vzdělávání v cestovním ruchu  
 

Podnikáte v oblasti cestovního ruchu? Máte zájem proškolit sebe, své zaměstnance, poznat nové 
trendy v oblasti cestovního ruchu?  

Připravované kurzy vzdělávání jsou realizovány formou prezenční výuky spojené s e-learningem a 
jsou zaměřeny na tyto oblasti cestovního ruchu : 

 Ubytování, 
 Stravování, 
 Cestovní kanceláře a agentury, 
 Aktivní a venkovský turismus, 
 Lázeňské služby, wellness a fitness, 
 Turistická informační centra a průvodcovská činnost. 

 

V případě zájmu a získání bližších informací kontaktujte Ing. Miroslava Konvičného 
(konvicny.vzdelavanicr@gmail.com, mobil: 723 449 880), který je koordinátorem pro naši turistickou 
oblast Poodří, popř. navštivte webové stránky https://vzdelavani.czechtourism.cz/ 

Realizátorem projektu Vzdělávání v cestovním ruchu je Česká centrála cestovního ruchu – 
CzechTourism a je financován z Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu České republiky.  

-Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.- 

 

http://www.umiratdoma.cz/
http://www.papucovyden.cz/
mailto:konvicny.vzdelavanicr@gmail.com
https://vzdelavani.czechtourism.cz/
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RUBRIKA POZVÁNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZEMSPOL STUDÉKA, a.s. přijme nové zaměstnance do zemědělské výroby na plný úvazek! 
Nástup možný ihned!  Kontakt: 556 400 903  
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TJ Pustějov, z. s.  uskuteční 

 
turistický zájezd do Beskyd 

Trasa: 

Tyra hájenka (MHD) - Horská chata Ostrý (940) - rozcestí – Kalužný (970) - rozcestí 
Ropice – Šindelná (1000) – Javorový vrch (1032) – Malý Javorový (947)  a) lanovka 
Oldřichovice (15 km)    b) pěšky Oldřichovice (22 km).                      

Dne: v sobotu 10. 10. 2020 

Odjezd autobusem: zastávka u pošty v 7.00 hod 

Předpokládaný návrat: 18 hod 

Poplatek: členové TJ 150Kč, nečlenové 200 Kč, děti do 6 let zdarma   

Přihlášky s poplatkem odevzdejte u L. Tisovské na OÚ nebo v knihovně u M. Zindlerové  

 

Zámek Kunín 

Navštivte pokoje Zámku Kunín, jednoho z nejbohatěji vybavených instalovaných zámků na Moravě. 
Přichystali jsme pro Vás také Slavnosti růží pro paní hraběnku ve dnech 26. září až 4. října 2020. 

A také výstavu Vzpomínky na monarchii - jedinečnou výstavu klobouků, livrejí a erbovních knoflíků  
služebnictva šlechty. 

Zámek Kunín můžete navštívit v měsících září a říjnu denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. 
Zámek bude otevřen ZDARMA!      vvvw.zamek-kunin.cz 
 

 
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 18.9.2020. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

