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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 Občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad, který činní 400,- Kč/os./rok, 
žádáme, aby tak učinili v co nejbližší době na OÚ. Lze jej uhradit i bezhotovostně na č.ú. 
1760201379/0800, variabilní symbol je číslo domu. 

 
 Právě probíhá rekonstrukce školního hřiště, po tuto dobu bude hřiště uzavřeno. 

 
 Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují, že ve dnech 10. - 13. 5. 2021 bude 

probíhat pravidelné odkalování přivaděče pitné vody DN 1600 Podhradí – Bílov - Krmelín, 
Bělá. Může tak dojít k zakalení pitné vody ve vašich domácnostech. 

 

 V minulém týdnu prováděla firma S Kontrol v naší obci dýmové zkoušky kanalizace, za 
účelem odhalení chybného napojení. V těchto dnech probíhá vyhodnocení celé akce a poté 
budou všechny domácnosti s chybně napojenou kanalizací vyzvány k nápravě. 

 

 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 26. 6. 2021 od 12:00 – 15:00 hodin na parkovišti u hřiště FK. 
Tento jednorázový svoz proběhne tentokrát naposledy. Poté již můžete průběžně během roku 
vyvážet  velkoobjemový odpad na sběrné místo u ČOV v Pustějově. Je nutné se objednat u 
pana Fabiána na tel. č. 774 912 210. 
 
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 
 

Připomínáme, že Sčítání 2021 končí 11. května. Dosud se sečetly již více než dvě třetiny 
obyvatel ČR. Na webu scitani.cz je zveřejněna tabulka s přehledem aktuální online 
sečtenosti. Sečíst se je možné do 11. května online na scitani.cz nebo prostřednictvím 
listinného formuláře. Sčítací komisaři je roznáší od 17. dubna. Druhé kolo pokusů o jejich 
doručení zahájí v pátek 30. dubna. Formuláře si lze vyzvednout i na kontaktních místech  - 
pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný listinný 
formulář lze odeslat bezplatně v odpovědní obálce, kterou od nás obdržíte. 
 

 

Plán rozvoje sportu obce Pustějov 2021–2031 

V průběhu měsíce února 2021 probíhalo v obci dotazníkové šetření, které mělo za cíl určit postoj 
obyvatel ke sportu, jeho vývoji a výhledu do následujících let. Celkem bylo vysbíráno 141 dotazníků, 
což je 14,5 % všech obyvatel obce. Anketa obsahovala celkem 14 otevřených a uzavřených otázek.  

Pokud se podíváme tedy na výsledky a celkový závěr, můžeme konstatovat, že občané obce mají 
kladný vztah ke sportu, rádi vykonávají pravidelnou pohybovou aktivitu a jsou často členy sportovních 
klubů a organizací. Za organizovaný sport je v obci číslo jedna fotbal a házená. To je dohromady 74 
% všech členů sportovních organizací a klubů, které respondenti uvedli v anketě. U 
neorganizovaného sportu vede jasně s převahou cyklistika, která má velký náskok před druhým 
zdravotním cvičením. Na třetí místo zařadili respondenti běh.  

Dále dle zjištění vyplývá, že občané obce jsou relativně spokojeni s nabídkou a aktuálním stavem 
sportovišť, ale rádi by doplnili aktuální nabídku o některá nová netradiční sportoviště. Jako vhodná 
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varianta se jeví discgolf nebo fotbalgolf, který má potenciál oslovit nejširší část respondentů, kteří si 
přáli netradiční sportoviště nebo jiné rekreační a odpočinkové aktivity. Jeho výhodou je cena, 
bezúdržbovost a možnost zapojení do hry hráče napříč věkovými kategoriemi, od nejmenších dětí až 
po seniory. 

Výsledky napříč všemi analýzami potvrzují nutnost revitalizovat některá aktuální sportoviště, která 
jsou už vlivem povětrnostních podmínek a času zanedbaná a je bezesporu nutná jejich oprava v 
dohledné době.  

Nejvýznamnější potřeba revitalizace je asfaltové sportoviště TJ Pustějov. Po této potřebě se také 
sami respondenti vyslovili nejčastěji v otevřené otázce, co by uvítali v oblasti sportu. Situační analýza 
a SWOT analýza potvrdila tuto skutečnost jako potenciální hrozbu. Je to také dáno tím, že samo 
hřiště je v centru obce. Další potřebu revitalizace si ze závěrů vyžaduje sportoviště u Hasičské chaty. 
Ze strany respondentů častěji převažoval požadavek než po revitalizaci sportoviště Hasičské chaty, 
po méně nákladné revitalizaci hřiště plážového volejbalu. Toto hřiště se nachází v areálu FK 
Pustějov. 

Další výsledky ankety nabádají obec pro zhotovení workoutového hřiště. Tento požadavek byl 
nejčastěji zmiňován napříč věkovými kategoriemi mezi všemi respondenty. Respondenti se často 
zmiňovali o absenci tohoto sportoviště nebo sportoviště podobného posilovacího charakteru.  Ze 
situační analýzy vychází najevo, že toto hřiště by bylo vhodné postavit v areálu fotbalového hřiště, 
kde je v současné době situováno nejvíce sportovišť a volnočasových aktivit.  

V otázce cyklostezky, kterou její potřebu často zmiňovali respondenti, obec do budoucna počítá. V 
současnosti obec spolupracuje se zadavatelem na projektu Odra – Morava – Dunaj v 
Moravskoslezském kraji. Vzhledem k digitalizaci katastrálního území nastaly změny u majitelů 
pozemků a komplikace ohledně řešení odprodeje pozemků a smluvních vztahů. Z těchto důvodů není 
jasný přesný termín výstavby.  

Jako jeden z posledních bodů 
předmětu výsledku práce je doplnění 
aktualit v oblasti sportu na 
internetových stránkách obce. 
Situační analýza a dotazníkové 
šetření odhalilo několik nesrovnalostí, 
které po jejich nápravě pomůže v 
obci rozšířit rozvoj a podporu sportu 
mezi všechny občany obce. Jedná se 
zejména o neúplný seznam všech 
sportovišť, sportovního vyžití v obci a 
možnosti přístupu na tyto sportoviště. 
Výsledky analýz naznačovaly, že 
někteří občané nejsou informováni, 
jaké všechny sportoviště v obci jsou a 
jaká je možnost přístupu na 
sportoviště, které je v určitých časech 
areálu uzamčena. 

 
-Zpracoval Bc. Radek Morys- 
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Ukliďme Česko 

 O víkendu 27. - 28. března proběhla úspěšně celorepubliková jarní akce „Ukliďme Česko“, v počtu 
1735 zaregistrovaných akcí s účastí 40 – 50 tisíc dobrovolníků.  

   A jak to bylo v Pustějově?  
V naší obci se uklízelo celý měsíc březen, zapojilo se 59 dobrovolníků z toho 22 dětí do osmnácti let, 
většina se zúčastnila i 2 až 3x. Odhadem bylo sesbíráno 2,9 tun odpadů (60 pytlů, 9 pneumatik, 2 
záchodové mísy, železná klec, koberce, krytina aj.). Většina úlovků byla svezena obecním traktorkem 
(5x) a elektromobilem (5x) do sběrného místa, následně roztříděná a zlikvidována v OZO Ostrava. 
   A jaké poklady jsme našli? 
   Mimo stále se objevujících černých skládek se sutí jsou nejvíce pohazovány pet láhve, sklenice od 
alkoholu, plechovky od piva, papírky od sladkostí, sáčky, igelitky a papírové kapesníčky. 
   Na konci března se zdálo, že je obec doslova „vygruntovaná“. Ať ten krásný a radostný pohled nám 
vydrží co nejdéle.  
   Děkuji všem dětem a dobrovolníkům, kteří se zapojili a podpořili tuto úklidovou akci v přírodě 
Pustějova.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 22. května v dopoledních hodinách budou házenkáři svážet v obci 
železný šrot! 

-místostarostka Ludmila Tisovská- 
 

Úspěchy dětí ve francouzštině 

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili jazykově-výtvarné soutěže FRANKOFONIE 2021, 
pořádané Ministerstvem zahraničních věcí, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a dalšími 
institucemi. 

V kategorii Základní školy se zúčastnilo soutěže 110 žáků z celé republiky a žákyně Adélka 
Martinásková se umístila na krásném 8.místě. Blahopřeji k tomuto úspěchu. 

-Vyučující Mahulena Hermanová, Mgr.- 
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18. poledník v obci Pustějov 

Věděli jste, že obec Pustějov je jednou z mála obcí v ČR, která se může pochlubit zeměpisnou 
zajímavosti, a to procházejícím 18. poledníkem východní délky? Poledník měří cca 20 tisíc kilometrů, 
přičemž cca 3 kilometry z jeho délky prochází územím naší vesnice.  

Pokud vás zajímá, jak to s tím osmnáctým poledníkem 
vlastně je, zastavte se v parku u točny nebo jen na rohu u 
odbočky k nové zástavbě rodinných domů. Zde byly umístěny 
rozcestníky s ukazateli směru na jižní i severní pól a ukazateli 
měst, kterými onen osmnáctý poledník probíhá. U měst je 
navíc uvedená i vzdušná vzdálenost z Pustějova. V parku u 
točny pak budou v nejbližší době instalovány názorné 
informační tabule. V rámci projektu „Výsadba zeleně v obci 
Pustějov“ bylo pamatováno i na parčík.    

Rozcestníky vyrobila firma Vagonka Interiors s.r.o., která 
vzhledem k dobrým vztahům s obcí, jeden kus obci Pustějov 
sponzorsky darovala.  

Obec Pustějov touto cestou moc děkuje firmě Vagonka 
Interiors s.r.o. za dar, který je krásnou turistickou i vzdělávací 
zajímavosti obce a zároveň se těšíme vzájemné součinnosti a 
přízní.  

-místostarostka Ludmila Tisovská- 

 
Ptačí budky ve školní zahradě 
 

   Přišlo jaro, příroda se probouzí, rodí se a líhne nový život. Líhnout se, jak věříme, bude i nový život 
na stromech ve školní zahradě. V rámci projektu “Učebna v přírodě na školní zahradě v Pustějově“ 
zorganizovala místostarostka Ludmila Tisovská, společně s učiteli a dětmi ZŠ a MŠ, věšení budek a 

krmítek. Pan Přemysl Pošvic se ujal 
zavěšování celkem 20 budek a děti 
si mohly samy vybrat strom, na 
kterém bude jejich budka viset.  
Ptačí budky a krmítka pomohli 
dětem "za domácí úkol" vyrobit 
rodiče a je nutno dodat, že si všichni 
zaslouží velkou jedničku. Tím ale 
povinnosti dětem nekončí. Vždy na 

podzim si každý svou budku vyčistí, 
aby byla připravena na příští jaro. 
Věříme, že ptáčci si v nich najdou 
své domovy a děti tak budou moci 
pozorovat, jak se líhne a vyvíjí život 
v říši ptáků. 

-Magdalena Zindlerová- 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

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

Rozloučili jsme se:  Josef Klein   Čest jeho památce 
 

 

RUBRIKA RŮZNÉ 

 

Porodnice AGEL Nový Jičín děkuje… 
 

   Rádi bychom poděkovali všem úžasným ženám, které již dva roky posílají ručně háčkované 
chobotničky pro naše novorozence.  
     Proč u nás chobotničky dětem dáváme? Jejich chapadla totiž novorozencům připomínají pupeční 
šňůru, kterou z bříška důvěrně znají. A především díky chobotničkám mají co pohodlně uchopit v 
postýlce, či v inkubátoru. Děti, které jsou nemocné si tak méně tahají za hadičky, které kolem sebe 
mají. I zdravým novorozencům přináší kontakt s chobotničkou pocit bezpečí a jistoty. Děti jsou tak 
díky chobotničkám klidnější a lépe zvládají poporodní adaptaci.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velké poděkování patří paní Kamile Švarcové z Pustějova za krásně uháčkované chobotničky.  

-Mudr. Eva Opletalová, nemocnice Agel Nový Jičín - 

duben 

 

 

květen 

Stanislava Juráčková 

Vlasta Černá 

Vědunka Riesová 

Marie Bučková 

Miluška Bergrová 

Zdeněk Buček 

Angela Mičulková 

Libuše Riedlová 
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Poděkování 

Na cestě z práce se mi podařilo vytrousit peněženku, dokonce s větším obnosem peněz, včetně 
dokladů a platebních karet. Našly je dvě malé dobré duše -  Zuzanka Koždoňová a Anetka Musialová. 
Odnesly ji ihned do knihovny a odtud již horká linka oznamovala, že peněženka je na světě a celá. 
Opět se potvrzuje, že tradiční společenská věta „Ty dnešní děti nestojí za nic“ opravdu neplatí.  

Moc vám oběma děkuji a neskutečně si vážím vašeho okamžitého, správného a hlavně poctivého 
jednání. Jednou z vás vyrostou bezvadné ženy, vaši rodiče na vás budou pyšní a také na sebe - za 
dobrou výchovu. Děkuji! 

-Denisa Bergrová- 

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor 
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! 
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. 
Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným 
obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. 
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i 
dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné 
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve 
virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci 
a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů 
oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního 
roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, 
odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams.  

Všechny exkurze jsou zdarma. 
-Vladislav Sobol- 

 

  

 

Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale bojíte se, že stoupání do kopců nezvládnete? 
Nezoufejte, jsou tu e-kola, jejichž počet v uplynulých měsících v TO Poodří vzrostl díky 
projektu Moravskoslezského kraje. Ten si klade za cíl podpořit zájem o cykloturistiku nejen u 
aktivních sportovců, ale také u lidí s pohybovým omezením, seniorů či nesportovců.  

Například v rekreačním areálu Spálovského mlýna se dočkali milého překvapení v podobě e-kol 
v čase předvánočním. Takže teď si můžete zdejší úchvatnou krajinu bez větší námahy, ale s o to 
větší chutí… Rozhodně se sem vypravte, je tu krásně! 

E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze strany MSK, jsou dále k dispozici například v IC Fulnek, 
v Bernarticích na Technotrase v sídle společnosti UAX, českého výrobce oblečení nejen pro volný 
čas, s originálními a neotřelými potisky, nebo v Hostinci u Feldů v Klimkovicích, odkud se na výlet po 
okolí můžete vydat po malé přestávce – je tu totiž vyhlášená kuchyně. Pohodovou zastávku si na e-
kole můžete udělat v Mlýnu Wesselsky v Loučkách u Oder, kde je dobíjecí stanice. Než vyrazíte dál, 
určitě si prohlédněte pohádkový vodní mlýn i zevnitř, stojí to opravdu za to!  

http://www.virtualnevelektrarne.cz/
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Tipy na nejhezčí místa a na výlety po Poodří najdete na www.poodri.com  i na  
https://severnimorava.travel/, kde je spousta informací zaměřených na turisty, na 
https://severnimorava.travel/musite-videt/e-kola-pro-kraj/homepage můžete vyhledat místa, kde si 
v Moravskoslezském kraji můžete e-kola v rámci projektu půjčit.  

-Bc. Pavlína Ambrosch- 
 

RUBRIKA INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4.5.2021. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků. 
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a 
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov. 

http://www.poodri.com/
https://severnimorava.travel/
https://severnimorava.travel/musite-videt/e-kola-pro-kraj/homepage
mailto:knihovna@pustejov.cz

