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anci OÚ cní úřad přeje všem  
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Nejkrásnější vánoce, plné pohody, lásky, splněných přání a setkání  se svými  
nejbližšími a do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost,  mnoho osobních i 
pracovních úspěchů Vám přejí  

       Ing. Tomáš Maiwaelder 
             starosta 

             Ludmila Tisovská 
            místostarostka 

          zastupitelé obce  
          a zaměstnanci OÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 17/2021)  

Dne 16. 12. 2021 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 
 

- Rozpočtové opatření č. 9/2021.  

- Rozpočet na rok 2022 jako schodkový, příjmy 29.379,7 tis. Kč, výdaje 21.922,- tis. Kč, financování –  
splátky půjček 9.964 tis. Kč, změna stavu na běžném účtu – 2.506,3 Kč. 

- Rozpočet ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace na rok 2022. 

- Cenu za stočné ve výši 38,33 Kč/m3  bez DPH v obci Pustějov pro rok 2022. 

- Organizační zabezpečení inventarizace 2021. 

- Vnitřní předpis Obecného úřadu v Pustějově o tvorbě sociálního fondu. 

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8021407. 
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- Záměr odprodeje části obecního pozemku p.č. 1/1, odděleného v díle  a) a b) o celkové výměře 
101 m2 v k.ú. Pustějov, dle geometrického plánu č. 1090-164/2021 zpracovaného ing. Tomášem 
Grosmanem. 

- Finanční dar p. Jaromíru Šnajdrovi, Pustějov č.p. 60, 742 43 a p. Jaroslavu Petrošovi, Pustějov 
283, 742 43, za více než 250 bezpříspěvkových odběrů krve a krevní plazmy a darovací smlouvu. 

- Investiční záměr a zadání výběrového řízení na vybudování bezbariérového přístupu do budovy 
OÚ Pustějov, č.p. 54. 

 

Bere na vědomí 

- Rozpočtové opatření č. 8/2021. 

- Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace, za školní rok 2020/2021. 
- Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustějov v roce 2021 ze strany KÚ 
MSK, s výsledkem – bez závad. 
- Informaci o ceně vodného v obci Pustějov od 1.1.2022 ve výši 26,80 Kč/m3 bez DPH. 
- Informaci o podané žádosti o příspěvek na rok 2022.  
- Informaci o investičních akcích obce v roce 2021 a plánu na rok 2022. 

 

Vydává 

- Obecně závaznou vyhlášku obce Pustějov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 
- Obecně závaznou vyhlášku obce Pustějov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Provoz sběrného místa bude v zimním období od 8. 11. 2021 do 31. 3. 2022 zajištěn na 
základě telefonické domluvy s p. Fabiánem (774 912 210). 
Důležité upozornění: Na sběrném místě není možné odevzdávat použité pneumatiky. 
K tomuto účelu jsou určena sběrná místa smluvních partnerů Eltma. Seznam adres najdete na 
www.mzp.cz/cz/odber_pneu nebo www.eltma.cz/sberna-mista  
 

 Z důvodu stále přetrvávajících zpřísněných covidových opatření se v lednu 2022 neuskuteční 
Obecní ples. 

 
 

Informace o realizovaných investičních akcích obce Pustějov v roce 2021 

I přes pokračující problémy v období pandemie koronaviru COVID – 19 se nám v obci letos podařilo 
realizovat několik významných investic, které nám všem budou sloužit i v budoucnu. 

Úprava křižovatky silnic III/46420 a III/46421 začala již v minulých letech vybudováním 
přístupového chodníku kolem fy EGAS směrem k panelákům. V loňském roce bylo vybudováno 
 parkoviště ve středu obce s finanční podporou KÚ Moravskoslezského kraje. V letošním roce, 
konkrétně v březnu, byla podána žádost o dotaci na realizaci zastávek, přilehlých chodníků, přechodů 
pro chodce a veřejného osvětlení. Místní akční skupinou Regionu Poodří byl projekt bez výhrad 
doporučen k přiznání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam potom celých 5 měsíců trvalo  (tj. 
až do srpna), než nám zaslali rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 92,5 % uznatelných 

http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
http://www.eltma.cz/sberna-mista
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nákladů. Z tohoto důvodu byla v letošním roce realizovaná jen část týkající se autobusové zastávky. 
Ostatní práce (chodníková tělesa, přechody pro chodce a zbylá část veřejného osvětlení) budou 
pokračovat v jarních měsících roku 2022, po skončení zimní údržby na komunikacích, kdy bude celá 
investiční akce dokončena.  

Výstavba zázemí pro komunální služby obce Pustějov  začala v dubnu letošního roku demolicí 
staré a nevyhovující hospodářské budovy u č.p. 55 (U Miladky). Následně pokračovala výstavba 
nového zázemí na stejném pozemku s pozměněnou dispozicí vnitřních i venkovních prostor. Vznikly 
nové garáže pro obecní techniku, dílna a kryté stání jak pro techniku tak pro uskladnění potřebného 
materiálu. Zároveň bylo vybudováno kryté stání pro kola. V letošním roce byla již stavba dokončena, 
v příštím roce bude dokončeno zpevněním ploch kolem objektu, zokruhováním cesty a vybudováním 
odstavné plochy pro kontejnery na komunální odpad, který vznikne za touto nemovitostí. 

Projekt protipovodňových opatření v obci Pustějov byl v jarních měsících zdržen opakováním 
výběrového řízení na dodavatele. I z toho důvodu byl po část roku rozhlas mimo provoz. Po realizaci 
nového výběrového řízení a jeho potvrzení od poskytovatele dotace, byla podepsána smlouva 
s dodavatelem. Pak došlo k dalšímu zdržení díky Českému telekomunikačnímu úřadu, který má za 
úkol přidělit obci vysílací frekvenci pro obecní rozhlas. Vlastní realizace proběhla začátkem října 
instalací přenosových zařízení na sloupy po obci v souladu se schváleným projektem a instalací 
vysílacího zařízení na OÚ. Součástí projektu je i zpracování protipovodňového plánu obce Pustějov. 
Po zpracovaném vyúčtování byla již technická část realizace poskytovatelem dotace uhrazena. 

Projekt „Rozšíření a rekonstrukce školního hřiště u MŠ a ZŠ Pustějov“ byl zrealizován v jarních 
a letních měsících letošního roku. Slavnostní otevření, kterého se mnozí z Vás jako doprovod svých 
dětí a vnoučat zúčastnili, se uskutečnilo začátkem nového školního roku. Na projekt již bylo 
zpracováno vyúčtování a poskytovatelem dotace peníze uhrazeny. 

Na projekt „Rekonstrukce střechy a hromosvodu – ZŠ a MŠ Pustějov“ jsme požádali o 
poskytnutí dotace na 3 různé instituce – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo pro 
místní rozvoj a Ministerstvo financí. Nejrychleji jsme obdrželi informaci o přiznání dotace z krajského 
úřadu, ovšem s malou procentní spoluúčastí kraje. S časovým zpožděním nám byla přiznána dotace 
ve výši 80% z MMR. Na ministerstvu financí náš projekt skončil v zásobníku projektů jako náhradník. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít dotace z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 80%. Realizace 
probíhala v podzimních měsících. Hotova je již krytina na budově, dokončeny úpravy uvnitř budovy a 
zhotovena nadzemní část hromosvodu. Uzemnění hromosvodu je právě dokončováno. O proplacení 
dotace pak bude požádáno po předložení všech dokladů v příštím roce. 

 

Plán investic v roce 2022 

Jak již bylo výše zmíněno, bude dokončena úprava křižovatky ve středu obce, zhotovena cesta  a 
kontejnerové stání u č. p. 55.  V příštím roce bude realizována akce  „Rekonstrukce Pietního areálu 
světových válek – p.č. 2007 v k.ú. Pustějov“ v prostoru pod kostelem, na níž nám byla rovněž 
přiznána dotace z Ministerstva obrany. V příštím roce se zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo 
realizovat projekt bezbariérového přístupu na OÚ v Pustějově – výstavbou výtahu. Na tento projekt je 
již vydáno stavební povolení. Po novém roce dojde k aktualizaci rozpočtových nákladů, tak aby mohlo 
být zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Cílem je zrealizovat výstavbu výtahu a s tím spojené i 
úpravy dispozice sociálních zařízení na OÚ v jarních a letních měsících roku 2022. Probíhat bude i 
příprava na další investice do budoucna – např. oprava hřbitovní zdi, ozelenění středu obce a areálu 
fotbalového klubu, vyústění z dešťové kanalizace a dalších. 

         -Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta-    
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Český červený kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce 
„Dar krve, dar života...“  …tato slova mají zvlášť hluboký význam pro bezpříspěvkové dárce krve a krevních 

složek. Za jejich ryze lidský počin byly některým z nich v sobotu 20. listopadu 2021 předány plakety Dar krve 
– dar života za 250 odběrů. Celý slavnostní akt se odehrával v nádherných prostorách Kaiserštejnského 
paláce na Malostranském náměstí v Praze. Událostí provázel Karel Voříšek a vyznamenání předávali ředitel 
ČČK Marek Jukl a ředitelka odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví Alena Šteflová. Nechybělo ani 
hudební vystoupení v podání muzikálového zpěváka Radima Schwaba.  

Mezi 145 oceněnými dárci z celé České 
republiky byli také občané Pustějova, pan 
Jaromír Šnajdr a pan Jaroslav Petroš. 
Pan Jaromír Šnajdr má k tomuto dni 
úctyhodných 282 odběrů, což je 
neuvěřitelných zhruba 225 litrů krve a 
krevních složek. V prosinci plánuje 
samozřejmě další odběr přidat. Poprvé 
pan Jaromír daroval krev v Novém Jičíně, 
kam zamířil po vojně spolu se svými 
kamarády z oddílu národní házené, pak 
měl několikaletou přestávku a znovu začal 
pravidelně darovat krev či její složky 
v červnu roku 2003. Tentokrát zamířil do 

Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, kam jezdí 
dodnes.  

Pan Jaroslav Petroš začal rovněž darovat krev spolu 
s kamarády z oddílu národní házené, ale asi v 37 letech 
mu bylo lékařem doporučeno odběry krve ukončit. 
K pravidelným odběrům se rozhodl vrátit po 13 letech, 
kdy mu bylo umožněno darovat „jen“ krevní složky. K 2. 
prosinci má za sebou neuvěřitelných  327 odběrů 
dárcovství krve a krevních složek. 

Za jejich nezištnou pomoc a dar života mnohokrát 
děkujeme a přejeme oběma pevné zdraví !!! 

 
 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

   Výbor sportu a spolkového života v letošním roce tradičně pořádal soutěž Sportovní pár roku. Z 
důvodu protiepidemických opatření (Covid-19) se odehrála pouze jedna disciplína ze tří 
plánovaných. Jelikož nebyla odehrána nadpoloviční většina plánovaných disciplín, soutěž Sportovní 
pár roku 2021 byla anulována. 
Tenisového turnaje smíšených dvojic se zúčastnilo celkem 9 párů. O první místo se ve finále utkaly 
dvojice Lenka Pischová, Filip Tomášek - Alena Zuzaníková, Pavel Zuzaník. 
Vítězem tohoto utkání se stal pár Lenka Pischová a Filip Tomášek v poměru 2:0 na sety. 
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. 
Přejeme klidné prožití Vánočních svátků, hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

-Daniel Lazaridis za VSSŽ- 
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RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Ačkoli začátkem ledna se zdálo, že tento rok rozhodně nebude rokem "sportovním", postupné 
uvolňování vládních opatření umožnilo začátkem června návrat sportovců na sportoviště. Družstvům 
NH se podařilo plně trénovat, sehrát několik přípravných zápasů, uskutečnit soustředění pro žactvo a 
odehrát celou podzimní část soutěže 2021/2022. Odbor SPV se plně věnoval tělovýchovné činnosti, 
uskutečnil několik turnajů (badminton, tenis, mölkky), závody „Cyklo cap“ a turistický výšlap. Na závěr 
roku již uspořádal losovanou čtyřhru v badmintonu dospělých a turnaj žactva ve sportovní hale. 
Slavnostní předání cen s občerstvením bylo připraveno v bistru Ivany Pischové.  

Vánoční turnaje se uskuteční 27.12. muži a 28.12. ženy, viz pozvánka. 

  

Dne 26.11.2021 TJ Pustějov obdržela potvrzení o schválení žádosti k financování od vedení 
Národní sportovní agentury. Žádost se týkala dotace v rámci programu Regionální sportovní 
infrastruktura 2020–2024 č. 162 52, konkrétně ve Výzvě č. 12/2020 Sportovní infrastruktura – 
investice do 10 mil. Kč. TJ podala žádost k NSA s projektem „ Modernizace venkovního hřiště 
TJ Pustějov na parcele č. 10/1 v k. ú. Pustějov“. Nyní pracujeme na splnění podmínek pro 
vydání rozhodnutí.  
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  Na závěr chci poděkovat jménem Výkonnému výboru TJ trenérům a instruktorům, všem příznivcům 
za podporu a součinnost a do nového roku 2022 popřát hodně zdraví, energie a motivace, ať už jste 
organizování nebo volnočasoví sportovci, nebo třeba jenom proto, že máte rádi sport.  

-Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 

Podzimní čištění ptačích budek 

V rámci projektu Učebna v přírodě přiložili na jaře ruku k dílu i 
rodiče s dětmi. Za „domácí úkol“ vyrobili ptačí budky a krmítka a 
zavěsili je na stromy ve školní zahradě. Při kontrole a čištění 
budek jsme zjistili, že ve třech budkách z šestnácti nám ptáci 
zahnízdili a vyvedli mladé, z čehož máme obrovskou radost a 
věříme, že v příštím roce jich bude zabydleno mnohem více. 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Nemocnice Agel Nový Jičín děkuje paní 
Kamile Švarcové za dalších padesát kusů 
háčkovaných chobotniček, které sama 
uháčkovala darovala novorozeneckému 
oddělení. Miminka je milují! Připomínají jim 
pupeční šňůru, kterou byli po devět měsíců 
bezpečně spojené s maminkou.  

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Rozloučili jsme se:   Zdeněk Buček 
         Čest jeho památce! 

 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   Všechny naše družstva v současnosti pravidelně trénují 2x týdně a připravují se na své blížící se turnaje a 
zápasy. Pravidelné tréninky budou probíhat do čtvrtku 23. 12. 2021, pak bude následovat vánoční přestávka 
a opět se společně sejdeme v prvním lednovém týdnu. 
   V novém roce nás čeká několik turnajů, ten nejbližší čeká naše družstvo mužů, které se v sobotu 15. 1. 
2022 zúčastní osmifinále Českého poháru, které se koná v naší sportovní hale. Hned na druhý den v neděli 
16. 1. 2022 budou zajíždět naše starší žačky na turnaj do Staré Vsi v rámci Zimního halového poháru. 
Celkový seznam turnajů najdete na našich facebookových stránkách.  

   Jménem celého oddílu národní házené bychom vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků 
v okruhu vašich nejbližších. A do nového roku 2022 především pevné zdraví, splnění všech vašich cílů a 
spoustu sportovních zážitků, které vám přinesou pocit radosti a vykouzlí vám úsměv na rtech. Přejí 
házenkáři!                                       

 -Jiří Pisch za NH- 
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RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Vás srdečně zve na výstavu fotografií u příležitosti 

70. VÝROČÍ od jejího založení 

Výstava se uskuteční v sále Obecního úřadu 

 ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 9h. do 17h. 

 v pátek 17. 12. 2021 od 9h. do 15:30h. 

 v pondělí 20. 12.  2021 od 9h. do 17h. 

 v úterý 21. 12. 2021 od 9h. do 15:30h. 

Přijďte si zavzpomínat na chvilky, které jste prožívali jako děti v pustějovské školce.  
Můžete si zakoupit i drobné vánoční dekorace dětí z MŠ a ŠD. 

„ Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. “ 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ UČITELKY MŠ 

RUBRIKA RŮZNÉ 

My tři králové jdeme k vám.. 

Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna můžete 
setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří dnes, 
stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a 
poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek 
pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem 
solidarity. Zprostředkovává mezigenerační 
setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle 
umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to 
je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. 
Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k 
tomu začít nový rok dobrým skutkem. 

Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku tohoto roku jsme se s vámi nemohli setkat 
osobně, ale přes to se sbírka uskutečnila. Byla spuštěna on-line koleda, přispět jste mohli pomocí QR 
kodu či přímo na tříkrálový účet. V mnoha obchodech, úřadech či jiných institucích se také nacházely 
stacionární kasičky, do kterých jste mohli svůj dar vhodit. Pro naši charitu se vybralo přímo 
v pokladničkách celkem 330 676 Kč a on-line 160 073 Kč. Z výtěžku sbírky jsme částkou 1 500 Kč 
podpořili děti v jejich volnočasových aktivitách, za 50 000 Kč jsme nakoupili nové pomůcky do 
půjčovny a zbytek peněz půjde na výstavbu nové budovy. Ze srdce vám všem děkujeme. I díky vám 
můžeme pomáhat potřebným. 

Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka uskuteční tradičním způsobem a budeme se moci 
navzájem potkat u vašich dveří. Koledování bude probíhat ve dnech 1. – 16. ledna. Pokud by vás 
koledníci nezastihli doma, budete moci přispět do on-line kasičky nebo do stacionárních pokladniček 
v kostelích a dalších veřejných místech. 

Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplnění sortimentu zdravotních a kompenzačních 
pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme znovu podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, 
kde sbírku realizujeme. Největší část peněz bude použita na výstavbu nové budovy. 

 Aktuální informace ke sbírce budou dostupné na našich webových stránkách a facebookovém 
profilu. 

      -Bc. Jarmila Pomikálková- 
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Další z činností společnosti je výkup nemovitosti v 
havarijním stavu a výkup pozemků. 

 
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 19.1.2022. 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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