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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  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akustický koncert Petra Koláře a  Adriany Bajtkové. 

  Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 16/2021)  

Dne  23. 9. 2021 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

 Rozpočtové opatření č. 7/2021. 

 Smlouva o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi p. Pavlem Pischem a Obcí Pustějov. 

 Zápis do kroniky obce Pustějov za rok 2020 zpracovaný Mgr. Vilmou Klevarovou. 

 Zapojení obce Pustějov do navazujícího projektu MAP  III. ORP Bílovec, jehož nositelem bude 
město Bílovec, IČO: 00297755. 

 Vyřazení zmařené investice z majetku obce. 

 Dotaci Tělovýchovné jednotě Pustějov, Fotbalovému klubu Pustějov a Tělocvičné jednotě 
Sokol Pustějov z rozpočtu obce Pustějov. 

 

Bere na vědomí 

 Rozpočtové opatření č.6/2021. 

 Informaci o investičních akcích roku 2021. 

 Závěrečný účet DSO Regionu Poodří. 
 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 V jarních měsících jste obdrželi fakturu za stočné za rok 2021, která je splatná do konce října.  
Lze ji uhradit bezhotovostně na č.ú. 1760201379/0800, variabilní symbol je číslo faktury, nebo 
v hotovosti na OÚ.  
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Oznámení 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

 České republiky 

Starosta obce Pustějov dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  

 dne 8. října 2021 od  14.00 do 22.00 hodin 
 dne 9. října 2021 od    8.00 do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 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, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  

4. Voliči, který neprokáže totožnost státního občanství ČR nebo který se neodebral do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky tři dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může 

volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

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

se pokyny předsedy okrskové volební komise. 

7. 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. V takovém případě 

okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.  

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Obřady vítání občánků a jubilantů 

   Žádáme rodiče letos i loni 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 loni narozených dětí se uskuteční v neděli 24. října v 11:00 
hodin a obřad letos narozených dětí se uskuteční 7. listopadu v 11:00 hodin v sále OÚ. 
 

Setkání loňských jubilantů se uskuteční v neděli 24. října v 15:00 hodin a setkání letošních 
jubilantů 7. listopadu v 15:00 hodin v sále OÚ. 

 

Koncert Petra Koláře a hosta Adriany Bajtkové 

Po roční kuturní přestávce jsme se opět sešli v sokolovně na tradičním podzimním koncertu. 
Letošním tahákem byl Petr Kolář se svým akustickým doprovodem – klávesy, kytara a saxofón.      

A bylo to opět skvělé, především díky živému hudebním doprovodu. Vytvořil tak báječnou spontánní 
atmosféru, která v nás určitě dlouho zůstane. Na všech vystupujících bylo vidět, že je jim spolu na 
jevišti dobře a opravdu si své vystoupení užívali, svou radost přenesli i na nás, takže spolupráce 
muzikantů a publika byla úžasná.  

Mrzí nás jediné, že sál nebyl zdaleka zaplněn. Snad je to stále přetrvávajícím strachem z Covidu, 
snad někoho odradí testování před koncertem. Věřte nám, že bychom vás rádi těchto peripetií ušetřili. 
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Bohužel to ještě není možné. Přejme si tedy, abychom se v příštím roce scházeli na všech akcích tak, 
jako v době předcovidové a mohli se v klidu a bezpečně nadechnout! 

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 KV- 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

První školní den 

Začátek školního roku je slavnostní pro všechny žáky, ale nejvíce se těší naši noví prvňáčci. Také 
letos jsme se sešli 1. září 2021 ve škole, abychom nový školní rok zahájili. Po tónech české národní 

hymny všechny přivítala paní učitelka Miluše 
Klementová a omluvila pana ředitele, který se pro 
nemoc nemohl slavnostního zahájení zúčastnit.  

Popřála všem žákům úspěšný a 
nezapomenutelný rok a poděkovala 
zaměstnancům za přípravu školy. Všechny 
pozdravil pan starosta Ing. Tomáš Maiwaelder a 
paní místostarostka Ludmila Tisovská. Oba popřáli všem žákům hodně úspěchů v novém školním 
roce.  

Nadešel čas přivítat nové prvňáčky, letos to jsou – Alexandr Urbiš, Klára Pravdová, Nela 
Skýpalová, Eliška Stanková a Vanesa Volfová. Všichni dostali dárky, které jim budou dnešní den 
připomínat. Pak odešli se svou paní učitelkou a spolužáky do třídy. Tam si všichni vyslechli básničku, 
kterou složila paní učitelka Kremzerová, byli pasováni na prvňáčky a složili slib. S aktovkami plnými 
učebnic odešli se svými rodiči domů užít si dnešní slavnostní den. Ostatní žáci si ještě ve třídách 
popovídali a nový školní rok může začít.  

-Miluše Klementová,učitelka ZŠ- 

RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Aktivity odboru SPV  

S otevřením škol, hřišť a sportovních hal byl k 31. 5. 2021 zahájen trénink badmintonu žactva, tentokrát 
s podstatně nižší účastí, než jsme byli zvyklí. I přes menší zájem jsme se rozhodli uskutečnit koncem června 
pro trénující děti badmintonový turnaj, tak jako každý rok. Turnaj provázela skvělá atmosféra, trenéři Standa 
Vodný a Broněk Tomášek připravili pro žactvo krásné odpoledne, které děti patřičně ocenily.  Od září se opět 
plně trénuje ve sportovní hale. 

Družstvo volejbalu mixů se scházelo od června pravidelně každé pondělí u sportovní haly nebo na FK při 
Beach volejbalu. Během léta se nejvíce trénovala čtyřhra v tenisu, která vyvrcholila turnajem žen, kde každá 
hráčka hrála sama za sebe. Vítězkou se stala Martina Lazaridisová. 
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Další vydařenou akcí, tentokrát v září, byl turnaj v Mólkkách, kde se sešlo 28 soutěžících. Vítězem se stal 
Martin Blaheta z Kujav, z žen se nejlépe umístila paní Jana Richtrová z Bílovce na děleném 5. místě. 

Tentokrát na svátek sv. Václava se uskutečnil 6.ročník závodů na kolech „Cyklo cap“. Letos poprvé jsme 
využili novou modulační dráhu Pumptrack pro starší žactvo. Mladší děti a žactvo soutěžili na kolech ve 
vytrvalosti a dovednosti na klasické dráze, ti starší předvedli svou dovednost na Pumtrackové dráze na 
freestylové koloběžce a kole. Letošní závody byly obzvláště vydařené. Přálo nám počasí a velice nás potěšila 
návštěvnost, prozatím největší ze všech ročníků, celkem 48 dětí. 

Sponzoři – 4ever, Cyklocentrum Košárek, DK Cyklosport, MZ4sport, Kavamat. 
Doprovodný program – skákací hrad Aquazorbing Příbor. 

Na 9. 10. 2021 připravujeme turistický výšlap z Hradce nad Moravicí do Vítkova kolem Moravice. Odjezd 
autobusu z Pustějova v 7:42 hod. do Fulneku, kde přestoupíme na autobus směr Hradec nad Moravicí v 8:24 
hod. Odsud povede trasa kolem Moravice do Vítkova, kde je čas odjezdu vlaku do Hladkých Životic v 16:08 
hod. (příjezd 17:11 hod). Trasa je dlouhá 19 km,  předpokládaný čas chůze 6 hodin a nutno přidat na závěr 2 
km z Hladkých Životic domů. Cestovné v autobuse a vlaku si zaplatí každý účastník sám. Zájemci, přihlaste 
se u paní M. Zindlerové v knihovně nebo u L. Tisovské. Srdečně zveme všechny příznivce turistiky. 

-Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 
 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   Přípravu na novou sezónu 2021/2022 zahájily naše družstva v měsíci srpnu. Součástí přípravy byl 
turnaj žen, který se konal v Chropyni 14. 8. 2021. Naše ženy obsadily na turnaji po vyrovnaných 
výkonech krásné třetí místo. Pozitivem byly určitě předvedené výkony všech hráček, především těch 
mladších, které si poprvé vyzkoušely hru ve vyšší kategorii. Nejlepší brankářkou turnaje byla 
vyhlášena Simona Havránková a nejlepší obránkyní turnaje byla Pavla Šelongová.  

 Vrcholem letní přípravy bylo čtyřdenní společné soustředění mladších a starších žaček, které se 
konalo ve Sportcentru Pustějov. Holky absolvovaly spousty společných her, tréninků a soutěží. Třetí 
den soustředění si holky vyzkoušely lezení na horolezecké stěně a další adrenalinové sportovní 
aktivity. Závěrem soustředění si zahrály vzájemné přípravné utkání. 

 

   Do nové sezóny 2021/2022 již vstoupily všechna naše družstva, kromě družstva přípravky, které 
jejich první turnaj teprve čeká. Pozitivem je určitě zájem nových hráčů a hráček.  
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   O uplynulém víkendu se konalo mezizemské utkání Čechy – Morava, popřípadě Západ - Východ. 
Pořadatelem byla v letošním roce Rokytnice u Přerova. Náš oddíl měl své zastoupení téměř ve všech 
kategoriích. V juniorkách nás reprezentovaly Zuzka Matušíková a Pavla Šelongová, v ženách jsme 
měli zastoupení v podobě naší obránkyně Lenky Pischové a v podobě trenéra Východu žen 
Rostislava Bajtka, za muže nás reprezentoval Jiří Pisch a ve výběru legend jsme měli zastoupení 
v podobě našeho brankáře družstva mužů Milana Mojžíše a Tomáše Maiwaeldera. Všem 
zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a přejeme mnoho štěstí do dalších utkání.  
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   Všechna naše družstva trénují pravidelně 2x týdně a rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv se zájmem 

o sport. Závěrem bychom rádi připomněli, že v měsíci září probíhá měsíc náborů, těšíme se na vás. 

Přípravka       středa a pátek 16:00 – 17:00 

Mladší žačky   středa a pátek 16:00 – 17:00 

Starší žačky    středa a pátek 17:00 – 18:30 

Ženy      středa a pátek 17:00 – 18:30 

Muži      úterý a čtvrtek 17:00 – 18:30 

   -Jiří Pisch za NH- 
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Výsledky divácké ankety "HRÁČSKÁ OSOBNOST DESETILETÍ" byly vyhlášeny v rámci 
programu Mezizemských utkání 2021. Dle hlasování diváků a příznivců národní házené bylo 
sestaveno konečné pořadí: 

První pětice konečného pořadí: 

  ŽENY MUŽI 

1

. 
ŠMÍDLOVÁ Pavla Sokol Tymákov 

1

. 
PEŠEK Jiří TJ Stará Huť 

2

. 
VOŠLAJEROVÁ Petra Sokol Dobruška 

2

. 
ŠIMEČEK Radek TJ Pustějov 

3

. 
SANYTRÁKOVÁ Hana TJ Pustějov 

3

. 
BENEDA Ladislav TJ Plzeň-Újezd 

4

. 
DUŠKOVÁ Marie TJ Spartak Modřany 

4

. 
JANEBA Lukáš TJ Avia Čakovice 

5

. 
KALČÍKOVÁ Jitka TJ Přeštice 

5

. 
ZIMMERMANN Lukáš Sokol Tymákov 

 

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:  Miroslav Volek     
    Lumír Kubáček   Čest jejich památce! 

 

 

RUBRIKA RŮZNÉ 

Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.  

Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen malému procentu se to skutečně 
podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni 
lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 5. rokem 
pořádáme osvětovou kampaň.  

V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců z celé České republiky a společně 
se snažíme informovat lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a 

září 

 

 

 

říjen 

Vilém Gilar 

Josef Šabata 

Zdeněk Zindler 

Viola Riesová 

Jiřina Bergrová 
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psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizátory 
kampaně je Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců. 

„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí Papučovým dnem ve středu 6. října 2021. 
Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává 
nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava 
Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednoduchou a veselou formou. Stačí si 6. října vzít 
papuče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích s #papucovyden. 
Díky sdílení fotek v papučích nám tak pomáhají informovat své okolí o domácích hospicích.  

Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz.  

Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a podpořte domácí hospicovou péči v České republice. 

 

RUBRIKA KNIHOVNY 

Výstava k výročí Jana Amose Komenského  

V loňském roce jsme si připomněli 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. V příštím roce 
uplyne 430 let od jeho narození. V rámci kompromisu jsem připravila tištěnou výstavu v roce 
letošním. Výstava je složená ze tří částí a je instalována ve vstupní chodbě obecního úřadu. Zde 
naleznete dvě témata výstavy – Orbis pictus a Život, dílo a odkaz Jana Amose Komenského. V 
čekárně praktického lékaře najdete velice poutavě a zábavně zpracovanou výstavu určenou malým i 
velkým – Komenský v komiksu. Tímto Vás co nejsrdečněji zvu k jejímu shlédnutí a připomínce na 
jednu z nevýznamnějších osobností našich dějin. Těším se na vás! 

-knihovnice Magdalena Zindlerová- 

RUBRIKA POZVÁNKY 

 

 

 

 

 

 

http://www.umiratdoma.cz/
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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 29.9.2021. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

