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¶       
Obecní úřad přeje všem občanům krásné, slunečné léto, pěkně prožitou 

dovolenou a dětem a studentům prázdniny, naplněné zážitky, smíchem 

a dobrou náladou  . 

 

Pasování předškoláků na školáky – Dětský den na fotbalovém hřišti. 

 

  Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 14/2021)  

Dne  10. 6. 2021 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočtové opatření č. 4/2021. 

- Účetní závěrku Obce Pustějov za rok 2020. 
- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Pustějov za rok 2020 a souhlasí 

s celoročním  hospodařením obce – bez výhrad. 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV     3/2021  
 
 
 
 
           
 
     4/2018 
 
 
 
V              4 / 2017  



Informátor obce Pustějov č. 3/ červen ’21 

2 

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvkové organizace. 
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustějov a převod hospodářského 

výsledku ve výši 67.667,53 Kč do rezervního fondu p.o. 
- Zprávu o provedení inventarizace majetku obce Pustějov a ZŠ a MŠ Pustějov p.o. 
- Vyřazení majetku Obce Pustějov a ZŠ a MŠ Pustějov p.o 
- Dotaci Mysliveckému sdružení Racek Pustějov z.s. na rekonstrukci myslivecké chaty a 

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Finanční dar Společnosti přátel Poodří, z.s. na vydávání časopisu Poodří a darovací smlouvu. 
- Dotaci Fotbalovému klubu Pustějov na činnost a  smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu obce Pustějov. 
- Dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na pořádání „Krmášového karnevalu a posezení“ a 

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem a Obcí 

Pustějov o převodu pozemku p.č. 2023/1 v  k.ú. Pustějov na Obec Pustějov v souvislosti 
s projektem „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří, SO 111 – Společná stezka pro chodce a 
cyklisty – Pustějov“. 

- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi  Českou republikou – Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje a Obcí Pustějov. 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským 
krajem a Obcí Pustějov na projekt – Rekonstrukce střechy a hromosvodu na budově ZŠ a MŠ 
Pustějov. 

- Záměr směny obecního pozemku  p.č. 1980/17, orná půda o výměře 1585 m2 v k.ú. Pustějov, 
dle geometrického plánu č. 1079-82/2021, vyhotoveném Ing. Adamem Ravčukem. 

- Vyřazení nedobytných pohledávek obce. 
- Smlouvu o pronájmu nemovitosti mezi Obcí Pustějov a p. Lenkou Usvaldovou, bytem Pustějov 

128, 742 43, na parcely p.č. 1020 a p.č. 2051/13 v k.ú. Pustějov. 
- Plán rozvoje sportu Obce Pustějov na roky 2021 – 2031. 
- Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 1008/22 o výměře 92 m2 v  k.ú. Pustějov. 
- Nákup pozemků p.č. 1022/5 o výměře 180m2 a p.č. 1022/6 o výměře 83 m2, oba v k.ú. 

Pustějov. 
- Záměr odprodeje části obecního pozemku p.č. 2031, v k.ú. Pustějov.  

 

Bere na vědomí: 
 

- Rozpočtové opatření č.3/2021. 
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov za rok 2020 ze strany KÚ MSK 

s výsledkem bez výhrad. 
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 
- Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené 

skutečnosti v témže roce. 

 

Deleguje: 
 

- Zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Pustějov p.o. ing. Jitku Priviczerovou a ing. 
Pavla Dobeše Ph.D. 
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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. 
 

 Od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. obdržela obec Pustějov Osvědčení o úspoře 
emisí a množství odpadu, který naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2020. Celkem 
jsme vytřídili 68,130 tun odpadu, přispěli jsme ke zlepšení životního prostředí a snížení 
uhlíkové stopy (emise CO2 ekv.: 55,707 tun,  úspora energie: 1 442 513 MJ) a obec tímto 
ušetřila 220 201,- Kč.  

        Děkujeme, že třídíte odpad! Šetříte tím životní prostředí a peníze sami sobě! 

 

 Omezení provozu OÚ v období letní dovolené: 26. – 30. července - sekretariát OÚ 
    2. – 9. července - knihovna 

 

 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. 
 
 

4. místo pro malé uklízeče 

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko byla 
vyhlášena fotosoutěž v dětské kategorii. Obec 
Pustějov reprezentovala fotografie Riši a Ondry 
Malkových. Šťastný a spontánní výraz zejména 
malého pomocníka Ondráška nás utvrdil, že fotografie 
má šanci na umístění. Nemýlili jsme se. Z více než 
stovky fotografií, porota vybrala 46 finalistů, kterým 
byly veřejným hlasovaním přidělovány hlasy. Tato 
fotografie získala 4. místo. Blahopřejeme!!!  

       Pro nás jste ale stejně jedničky.  

 

Ocenění obdrželi Malkovi v podobě knih 
a medaile. 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Milí příznivci kultury, 
jak všichni víme, s příchodem léta se opět rozvolnila bezpečnostní covidová opatření. Přesto jsme 

se rozhodli neuskutečnit Rockovou noc. 

Dobrá zpráva je, že tradiční koncert v sokolovně s Adrianou Bajtkovou proběhne. Letošním 
hlavním hostem koncertu bude Petr Kolář se svým hudebním doprovodem (kytara, klávesy, 
saxofón).Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na tuto akci a věříme, že po dlouhé kulturní přestávce nás 
podpoříte a příjdete si užít akustický koncert jedné z našich předních pěveckých hvězd. 

Předprodej vstupenek spustíme v půlce července. Bližší informace připravujeme a budou umístěny 
na webu obce, FB, plakátech, případně zaslány e-maily. Těšíme se na Vás! 

-Magdalena Zindlerová za KV- 

RUBRIKA KNIHOVNY 

Každý rok, na konci školního roku zvu prvňáčky do knihovny, abych se přesvědčila, jak jim jde čtení. A šlo 
jim moc pěkně. Proto mohli být dřevěným mečem pasováni na čtenáře. Obdarováni byli diplomem, sladkostí 
a samozřejmě pěknou knížkou. Četli jsme si z nové knížky, hloubali nad večerníčkovým kvízem, povídali 
jsme si o knížkách, spisovatelích a ilustrátorech, o tom, jak vlastně knihy vznikají a jak se správně v knihovně 
orientovat a chovat. Děti byly báječné, jejich přirozená dětská zvídavost a nadšení mě vždy dostane a 
neskutečně naplňuje. Těším se a pevně věřím, že se spolu brzy v knihovně uvidíme a jejich čtenářský 
průkaz, který rovněž obdrželi bude plný výpůjček. Přeji Vám krásné léto s pěknou knihou.  

-knihovnice Magdalena Zindlerová- 

Příspěvek spoluobčana 

Přišla nám na OÚ mailová zpráva od našeho spoluobčana pana Pecla a rozhodli jsme se ji na jeho 
žádost uveřejnit.  

„Dobrý den, paní mistostarostko, možná že brečím nesprávném hrobě, ale opakované problémy 
okolo postřelených či usmrcených koček v okolí zástavby naproti sokolovny přes cestu je velice 
časté. 

Například postřelena kočka pani Dvořákové, další kočku, která byla v této lokalitě postřelena, 
nechala  paní Blahetová operovat na veterině na vlastní náklady. 

Před měsícem moje žena, spolu se mnou, odvezla na veterinu nalezeného kocourka, sice s jiným 
problémem, ale při rentgenu se zjistilo, že má v těle dvě diabolky, léčeni stále probíhá. 

Minuly týden při příjezdu  na firmu č. p. 41,  jsem uviděl ležící kotě u cesty pod domem manželů 
Vinckových. Nedalo mi to a šel jsem se podívat na spící kotě, bohužel již natrvalo spící. 

Ne každý musí mít rád kočky, které se pohybují všude, ale občané by si měli uvědomit, že střílením 
po kočkách nic nevyřeší, jen přidělávají problémy majitelům těchto zvířat.  Finanční náklady na léčbu 
nejsou malé pro ty, kterým nejsou zvířata lhostejná a nechají kočky léčit. 

Chápu, že obec nemá žádné páky a když není znám pachatel, je to problém, ale měla by se tato 
skutečnost uveřejnit ve zpravodaji obce, aby občané znali tyto informace, mohli se nad tímto 
problémem zamyslet a případně zasáhnout.“                                                                  -Karel Pecl- 

Věříme, že tento článek se dostane k lidem, kteří si dělají z koček živé terče, ať už pro zábavu či 
z nenávisti a hlouposti a zamyslí se nad svým jednáním. Vztek a agresivitu lze přece ventilovat i 
jinými způsoby, než střílet po nevinných kočkách. Nemluvě o tom, že může dojít ke zranění člověka. 
Takže, vážení střelci, navšivte bezpečnou střelnici a nedělejte nám z vesnice Divoký západ. 
Děkujeme. 
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RUBRIKA SRPŠ  

Zábavné odpoledne s klauny 

Na závěr školního roku, stejně jako vloni, za námi přijeli "Klauni na volné noze " z Ostravy, se 
kterými si na fotbalovém hřišti děti užily přes dvě hodiny zábavy. Legrační scénky, bublinovou šou s 
obřími bublinami a na závěr pasování předškoláků na školáky si všichni malí i velcí náramně užili. 
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další společné akce v příštím školním roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem dětem krásné prázdniny. 

- Gabriela Šelongová za výbor SRPŠ - 

 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Výbor sportu a spolkového života chystá 8. ročník soutěže Sportovní pár roku. Soutěž bude letos 
netradičně zahájena tenisem, který se odehraje během léta. Pravidelní účastníci obdrží elektronickou 
pozvánku, nové páry se mohou přihlásit na e-mailovou adresu daniel.lazaridis@seznam.cz do 
4.7.2021.Těšíme se na velkou účast.  

-Daniel Lazaridis za VSSŽ- 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

    Pustějovské házenkářky a házenkáři již plně trénují v pravidelných časech. Většina družstev již má za 
sebou i nějaké to přátelské, popřípadě soutěžní utkání a my jsme rádi, že jsme se opět potkali na hřišti ve 
zdraví a plné síle. Současné tréninky budou probíhat do konce června, následně nás čeká krátká přestávka 
tak, abychom se mohli opět v půli srpna setkat a společně se připravit na novou sezónu 2021/2022, kterou už 
snad budeme moct odehrát od začátku až do konce.  
    Kromě začátku nové sezóny, který je naplánován na přelom měsíce srpna a září, nás v srpnu čekají ještě 
přípravná utkání, popřípadě turnaje a samozřejmě společné soustředění mladších a starších žaček. 
    Zároveň se nám v květnu povedlo provést sběr železného šrotu a tímto bychom chtěli poděkovat všem 
přispěvatelům.  

    Pro nadcházející období vám všem přejeme krásné slunečné dny plné radosti a odpočinku, ať už u vody 
nebo při sportu. 

-Jiří Pisch za NH- 

mailto:daniel.lazaridis@seznam.cz
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RUBRIKA MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

  Jarní toulky naší školky               Vycházka k lesu 

                                                    Na Kaménce 

                                                    Barevná cesta ke mlýnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIKA FARNOSTI 

Pustějovská krmášová mše svatá 2021  

Společenský život po koronavirové pandemii se pomalu vrací k normálnímu stavu. 
K naší obci a farnosti patří konání pouti (krmáše) a mše svaté k mnohaletým tradicím.                           
Letos se mše uskuteční v neděli 25 .7. 2021 v 9.30 hod. v místním kostele zasvěcenému 
svaté Maří Magdaléně. 

K účasti jste srdečně zváni.                                                                                                   -Místní farníci- 

 

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:  Vlasta Šabacká   Čest její památce! 

červen 

 

 

červenec 

 

 

 

 

srpen 

Josef Macháček 

Ludmila Šolcová 

Jiřina Zindlerová 

Jarmila Dluhošová 

Jaroslava Teglová 

Anděla Zindlerová 

Milada Hermanová 

Věra Lehnertová 

Vlastimil Bílek 

Drahomíra Nová 

František Vohradský 
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RUBRIKA POZVÁNKY 

T. J. Sokol Pustějov Vás zve na tradiční KRMÁŠOVÝ KARNEVAL 

v sobotu 24. 7. od 20:00 hodin v areálu sokolovny. 

Hrát budou kapely KATAPULT revival a Věra Špinarová revival 

Akce se bude se konat za každého počasí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V neděli 25. 7. Vás zveme na tradiční krmášové posezení.  
Bude připraveno bohaté občerstvení. 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

RUBRIKA FARNOSTI 

RUBRIKA FARNOSTI 

RUBRIKA FARNOSTI 

RUBRIKA FARNOSTI 

RUBRIKA FARNOSTI 
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Nejefektivnější využití sluneční energie. 

Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší položkou jsou 
náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky zateplování 
domů,  výměně oken apod.  Druhou největší položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. 
Často však zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a 
cenově dostupné řešení.   
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu 
prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované řešení 
vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po 
celém světě.  
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké kabely. To 
vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip 
fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na elektřinu, kterou je 
napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není potřeba 
uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem. 
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace na cca 
60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji 
návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou 
životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci 35.000,- Kč z programu Nová zelená 
úsporám.  Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 23.6.2021. 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.solar-kerberos.cz/
mailto:knihovna@pustejov.cz

