
Informátor obce Pustějov č. 1/ březen ’22 

1 

 
anci OÚ cní úřad přeje všem  

 

 1 

Po dlouhé kovidové pauze sokolovna opět ožila dětským smíchem a písničkami, které 
doprovázely Klauny na volné noze. Děti se báječně bavily. Jejich rodiče i prarodiče otevřeli svá 

srdce i peněženky a vykoupili doslova vše… výtěžek z Dětského maškarního plesu bude 
použit na školní výlety a další dětské aktivity. 

Velká pochvala a poděkování patří maminkám ze SRPŠ, které připravily, nejen pro děti, 
opravdu nádherné odpoledne. 

Již nyní Vás SRPŠ zve na Dětské odpoledne s Hopsalínem v neděli 19. 6. 2022 od 14:00 hodin,   
(místo akce bude upřesněno). 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV           1/2022  
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Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 18/2022)  

Dne  10. 3. 2022 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 
 

  Rozpočtové opatření č. 2/2022. 

  Plán financování obnovy kanalizace pro obec Pustějov. 

  Smlouvu o převodu majetku mezi p. Pavlem Pischem a Obcí Pustějov. 

  Dotaci Fotbalovému klubu Pustějov, Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov a Tělovýchovné Jednotě  
  Pustějov na činnost a smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

  Dotaci Charitě Studénka se sídlem Malá strana 216, 742 13 Studénka na částečnou úhradu nákladů  
  spojených s poskytováním pečovatelské služby občanům Pustějova a smlouvu o poskytnutí účelové    
  dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

Finanční dar ZO ČSOP Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 na provoz záchranné  
stanice pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2022 a darovací smlouvu. 

  Finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Bílovec, Pod Hubleskou 853/20,   
  Bílovec a darovací smlouvu. 

  Prodej obecního pozemku p.č. 1/1 díl a+b o výměře 101 m2 v k.ú. Pustějov, dle geometrického   
  plánu č 1090-164/2021, zpracovaného ing. Tomášem Grosmanem firmě ISMM & EGAS s.r.o.,   
  Pustějov 285, 742 43, IČ: 47155655. 

  Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633210139/LCD ze dne 17.3.2021 mezi Českou spořitelnou   
  a.s. a Obcí Pustějov. 

Bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření č. 1/02022. 

Informaci o investičních akcích obce v roce 2022. 

Informaci o akci „Ukliďme Česko – Za čistý Pustějov“. 

Informaci o plánovaných kulturních a sportovních akcích v roce 2022. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

➢ Od 23. března 2022 v úředních hodinách se budou na OÚ vybírat poplatky za komunální 
odpad, 400,-Kč/osoba/rok. Poplatek můžete uhradit i bezhotovostně na č.ú. 
1760201379/0800, variabilní číslo je číslo popisné vašeho domu. 
 

➢ Důležité upozornění: 
Od 21. března do 6. září 2022 proběhne úplná uzavírka mostu přes Husí potok (Kukačka)  
v k.ú. Hladké Životice, na silnici III/46420 z důvodu provádění rekonstrukce mostu. 
Uzavírka se dotkne i autobusové dopravy, po dobu oprav nebude obsloužena 
autobusová zastávka Pustějov-transformátor v Podrolí – jedná se o linku Nový Jičín-
Pustějov-Bílovec. Autobusová zastávka Pustějov-pošta bude obsloužena beze změn 
v jízdním řádu, je ale třeba počítat s mírným zpožděním, z důvodu objížďky přes obce 
Kujavy a Hladké Životice. Podrobné vyjádření, najdete na webu obce v sekci Obecní 
úřad - Úřední deska. 
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➢ Upozorňujeme občany, že v měsících duben až červen budou pokračovat práce na dokončení 
úpravy křižovatky v centru obce v rámci projektu „Stavební úprava křižovatky silnic III/46420 a 
III/46421 v Pustějově“.  
 

Statistika obyvatel za rok 2021 

k 1.1.2021    969 + 6 cizinci 

přihlášeno k TP   12 občanů - 7 mužů a 5 žen 

narodilo se    6  dětí - 4 chlapci a 2 děvčata 

zemřelo     12 občanů - 5 mužů a 7 žen 

odhlášeno    16 občanů - 5 mužů a 11 žen 

Celkem  k  31.12.2021  959 +  10 cizinců   969 občanů 
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Zhodnocení roku 2021 z hlediska odpadového hospodářství obce Pustějov 
Začátkem tohoto roku byla zpracována evidence odpadového hospodářství obce Pustějov za rok 
2021, která je v nekrácené verzi k dispozici na webu obce v sekci obec Pustějov, složka Životní 
prostředí, kde naleznete evidenci odpadů obce Pustějov za rok 2021, stanoviště pro kontejnerová 
stání, sběrná místa, tříděný odpad,  frekvenci svozu, ostatní ( ukliďme Česko). 
Zde uvádíme stručný výtah nejdůležitějších informací v rámci odpadového hospodářství 
v roce 2021.  
V roce 2021 bylo vyprodukováno 489 tun odpadu s celkovými náklady 1.153.213,- Kč.  
Z toho bylo zpracováno: papír 12 t, plast 34 t, sklo 32 t, kovy 6,4 t, nápoj. karton 0,16 t, Celkem 84 t. 
Odměna společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad činila 219 305 Kč. Třídit odpad se nám 
vyplatí.   
Směsný komunální odpad 168 t, jedlé oleje a tuky: 183 kg,  textil: 3,144 t, Elektroodpad: 229 kusů 
(lednice, spotřebiče velké + malé, Tv + monitory, bojlery). 
Bioodpad: 107,5 t s celkovými náklady 176 226 Kč.  
Produkce komunálních odpadů i bioodpadů má v rámci celého sledovaného období rostoucí 
tendenci. Velké rezervy jsou u jedlých olejů a tuků, kde z celkového potenciálu bylo odevzdáno jen 
14,3 %. 
I přes navyšování cen za svoz směsného komunálního odpadu, zůstává v naší obci poplatek za 
osobu/rok již dlouhodobě 400,- Kč, který patří mezi nejnižší v okolí. 

-Ludmila Tisovská, místostarostka- 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Milí příznivci kulury, věříme, že kovidová omezení jsou pro letošní sezónu za námi a my se konečně 
budeme moci scházet a svobodně dýchat na našich tradičních akcích doby předkovidové. 

Jako první čeká na naše ženy v sobotu 9. dubna Dámská jízda v sokolovně. Informace naleznete 
níže v rubrice Pozvánky.  

Dále připravujeme v pátek 26. srpna Rockovou noc, kde si zařádíte s kapelami Forrest Jump, 
Witch Hammer a Eufory (SK). Tyto skupiny jste mohli vidět, jako předkapely našich předních 
rockových kapel, jako jsouTraktor, Arakain či Dymytry. Vystupovaly s velkým úspěchem na rockových 
festivalech na hlučínské pískovně, Ostrava v plamenech, Masters of rock aj. Všechny tři tyto kapely 
mají našlápnuto stát se hvězdami naší rockové scény. Stojí za to je vidět a slyšet…a kde jinde, než 
na Rockové noci v Pustějově!!!      

V neděli 11. září se můžete těšit na koncert Markéty Konvičkové a její doprovodné kapely. 

Věříme, že každý z Vás si najde akci podle svého gusta. Těší se na Vás holky z kultury! 

-Magdalena Zindlerová za KV- 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Vyhlašujeme soutěž Sportovní pár roku 2022    
 

 Soutěž je určená pro: 

• sportovní oddíly - SPV, NH, FK, TJ Sokol 

• spolky - SDH, Český rybářský svaz a Myslivecké sdružení  

• sportovce i amatéry  

• mládež od 15 let a dospělé 

• ženy a muže 

• zkrátka pro všechny, kteří se chtějí pobavit, protáhnout tělo a vyzkoušet si svou 
všestrannou dovednost!!! 
 

Pravidla: 

• smíšený pár (jeden z páru musí být občan nebo rodák Pustějova)  

• pokud během zápasu dojde ke zranění jednoho z páru, může být nahrazen, na umístění 
v konkrétní soutěži to nebude mít vliv, ale do celkového bodování soutěže mu budou 
kráceny body ze hry na polovinu 

• jeden partner z důvodu absence může být nahrazen v jedné soutěži (tenis bude výjimka – zde 
jen v semifinále nebo přímo ve finále, kde je určen konkrétní den), na umístění v dané soutěži 
to nebude mít vliv, ale do celkového bodování soutěže mu budou kráceny body ze hry na 
polovinu 

• je možno zapojit se do soutěže kdykoliv a například jen na jeden konkrétní turnaj (tento 
pár bude hodnocen jen v dané soutěži), protože máme zájem zapojit co nejširší 
veřejnost 

• pokud nastanou ze hry nějaké nové skutečnosti, vyhrazují si pořadatelé řešit případ 
individuálně, dle vlastního uvážení. Nikdy nevyhovíme všem, ale snažíme se nastavit 
pravidla v duchu Fair Play a předpokládáme, že v tomto duchu se budou chovat i 
soutěžící. 
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Bodování: 

• 1 bod za účast v soutěži  

• 3 body maximální počet ze hry (v součtu - vítěz 1+3 = 4body, poslední místo 1+0 = 1bod) 
 

Jednotlivé soutěže 

• Badminton   20.3.2022   sportovní hala  

• Tenis   4 - 8/2022   hřiště u sportovní haly, hřiště za školou 

• Stolní tenis  11/2022    
     
Hodnocení: každá soutěž bude na závěr vyhodnocena a první tři nejlepší páry obdrží věcné ceny 
 
Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům: proběhne na Obecním plese v lednu 2023 
 
Informace: email, plakáty, informátor, obecní rozhlas, internetové stránky obce 
 
Kontakty: Daniel Lazaridis, daniel.lazaridis@seznam.cz, MT: 733 194 720 
                 Jiří Pisch, jiri.pisch@seznam.cz, MT: 732 552 897 
 
Těší se na Vás pořadatelé a členové Výboru sportu a spolkového života  

-D. Lazaridis, J.Pisch, R. Stix, G.Šelongová-                                                                           
 
 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU  

 

Muži 

Datum Čas Zápas     

SO 26.3. 15:00 Pustějov  - Kateřinice 

SO 2.4. 15:30 Studénka - Pustějov  

SO 9.4. 15:30 Pustějov  - Kunín 

SO 16.4. 16:00 V.Albrechtice - Pustějov  

SO23.4. 16:00 Pustějov  - Suchdol 

SO30.4. 16.30 Stachovice - Pustějov 

SO 7.5. 16:30 Pustějov  - Příbor 

SO14.5. 16:30 Odry - Pustějov  

SO21.5. 16:30 Pustějov  - Trojanovice 

NE29.5. 10:15 Žilina - Pustějov 

NE 5.6. 17:00 Lichnov - Pustějov 

SO11.6. 17:00 Pustějov  - Bordovice 

NE19.6. 17.00 Rybí - Pustějov 

 

  Dorost    

 Datum Čas Zápas     

 SO16.4. 13:30 Suchdol - Pustějov  

 SO23.4. 13:30 Pustějov  - Petřvald 

 SO30.4. 10:00 Jeseník - Pustějov  

 SO 7.5. 14:00 Pustějov  - Odry 

 SO 14.5 14:00 Kunín - Pustějov  

 SO21.5. 14:00 Pustějov  - Spálov 

 NE29.5. 14:15 Fulnek/Děrné - Pustějov  

 SO 4.6. 14:30 Pustějov  - Mořkov 

 NE12.6. 14:00 Veř./Ženklava - Pustějov  

      

 Přípravka    

 Datum Čas Zápas     

 PÁ 8.4. 16:30 Studénka - Pustějov  

 PÁ15.4. 16:30 Pustějov  - Fulnek 

 NE24.4. 12:00 Libhošť - Pustějov  

 PÁ29.4. 17:00 Pustějov  - Bernartice 

 NE 8.5. 12:15 Děrné - Pustějov  

 PÁ13.5. 17:00 Pustějov  - Rybí 

 ST18.5. 17:00 Bartošovice - Pustějov  

 PÁ27.5. 17:00 Pustějov  - Mošnov 

 PÁ 3.6. 17:00 Suchdol - Pustějov  

      

-Martin Jedlička za FK- 
 

mailto:daniel.lazaridis@seznam.cz
mailto:jiri.pisch@seznam.cz


Informátor obce Pustějov č. 1/ březen ’22 

7 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ  

   Začátek nového roku nám po dlouhé době umožnil pravidelně se zúčastňovat zimních turnajů, za 
což jsme moc rádi. Naše družstva přípravky, mladších a starších žaček, žen a mužů se zúčastnily, 
popřípadě se ještě zúčastní celkově 15 turnajů.  

    Za zmínku určitě stojí již dva proběhlé 
turnaje přípravek, kterých se zúčastnili naši 
nejmenší, kteří dělají své první házenkářské 
krůčky a svými výkony a nadšením pro hru nám 
dělají obrovskou radost. Do historie klubu se 
zapsali naši muži, kteří poprvé proklouzli do 
semifinále Českého poháru, když ve 
čtvrtfinálovém kole zvítězili bez ztráty bodu. 
Ještě větším potěšením pro nás byl 
předvedený výkon v semifinálovém kole, kde 
muži na domácí půdě zvítězili po vyrovnaných 
duelech dvě ze tři utkání a sahali po postupu do 
finále. Bohužel díky shodnému počtu bodů 
třech družstev, rozhodovalo o postupu skóre, 
které bohužel o jeden jediný gól hrálo v náš neprospěch. I tak byly pro nás předvedené výkony 

velkým potěšením a jsme rádi, že 
se naši muži neztratili ani mezi 
prvoligovou konkurencí. Na pódiové 
umístění dosáhly i naše ženy, které 
si po krásných výkonech dovezli 
perfektní 3.místo ze Zimního 
halového poháru. Všem družstvům 
přejeme mnoho štěstí do dalších 
turnajů a následně do jarní části 
sezóny a přejeme si, aby si tyto 
pozitivní výsledky přenesli i do 
mistrovských utkání.  

 V sobotu 12. března se uskutečnil, 
pro naše týmy velmi úspěšný, házenkářský turnaj můžů a žen ve sportovní hale v Pustějově.  
Zůčastnilo se ho celkem 7 týmů. Naše ženy, které obhájily 1. místo, se utkaly s Dobruškou (2.) a 
Svinovem (3.). Muži, kteří rovněž povstali na stupních vítězů, se utkali se Studénkou (2.), Brnem (3.) 
a Chropyní (4.). V turnaji žen byla jako nejlepší brankářka vyhlášená Gabriela Šelongová, nejlepší 
obránkyně Pavla Šelongová a nejlepší útočnice Hana Priviczerová. Za tým můžů byl nejlepším 
brankářem vyhlášen Radek Šimeček. Děkujeme oběma našim týmům za skvělé umístění a 
reprezentaci.  

 Co nás čeká… naše družstvo přípravky jede na turnaj do Svinova a naše starší žačky na přípravné 
utkání rovněž do Svinova. V sobotu 2. 4. 2022 pojedou naše mladší žačky na minikemp 
severomoravské oblasti, který se v letošním roce bude konat rovněž ve Svinově. A konečně vstup do 
jarní části sezóny čeká prvně naše družstvo žen, které začíná v sobotu 10. 4. 2022 ve Svinově a 
následně pokračují naši muži, kteří vstoupí do jarní části domácím utkáním proti družstvu z Dobrušky 
a to 24. 4. 2022. 
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   Děkujeme všem za podporu a těšíme se na vás na některých z výše uvedených akcí. A závěrem 
jen připomínáme, že naše družstva trénují 2x týdně ve sportovní hale a rádi mezi sebou uvítáme nové 

zájemce s chutí si zasportovat       

Přípravka  St a Pá 16:00 – 17:00  Ženy  Út 18:00 – 19:30, Pá 17:00 – 18:15 

Mladší žačky St a Pá 16:00 – 17:30  Muži  Ne 19:00 – 20:30 

Starší žačky  St a Pá 16:00 – 17:30 

-Jiří Pisch za NH- 
 
 

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:   Jaroslava Landová 
     Milan Usvald       

     Marie Horáková    Čest jejich památce! 

 
 
 

RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Výkonný výbor zve členy TJ ve věku od 18 let na Výroční schůzi TJ Pustějov, která se uskuteční v 
sobotu 19. 3. 2022 v 15:30 hod v sále obecního úřadu v Pustějově.  

V prosinci jsme vás informovali o úspěšném přijetí projektu „Modernizace venkovního hřiště TJ 
Pustějov na parc. č. 10/1 v k.ú. Pustějov“ Národní sportovní agenturou (dále jen NSA). 

V současné době máme „Rozhodnutí“ NSA o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a celou 
schválenou finanční částku na účtu TJ Pustějov. Zastupitelstvo obce v roce 2019 schválilo 
dofinancování akce. Zahájení realizace stavby je plánováno na měsíc duben–květen,  termín předání 
stavby na měsíc červenec–srpen 2022, vše bude záležet na vyšší moci „počasí“. 

Historicky TJ odkoupila pozemek od manželů Libischerových v roce 1954, v roce 1963–1965 bylo 
vybudováno hřiště ledního hokeje, které po vzniku národní házené v roce 1973 bylo přestavěno o 6 
let později do současné podoby.  

leden 

 

 

 

 

únor 

březen 

Jaroslav Šlajter 

Jana Gebauerová 

Miroslav Kryžka 

Zdeňka Rafajová 

Dášenka Duláková 

Alena Mičulková 

Stanislav Blaheta 

Helena Macháčková 

Václav Šimčík 
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   Od roku 2008 TJ Pustějov podala 
celkem šest žádosti na rekonstrukci 
povrchu asfaltového hřiště, z toho pět 
bylo neúspěšných. Po 14 letech se 
konečně dočkáme nové asfaltové 
plochy s odvodněním, opravou 
obrubníků, schodiště a úpravou svahu. 
Hřiště bude k užívání zdarma nejen 
pro oddíly TJ Pustějov, ale pro celou 
širokou veřejnost.  

Prosím všechny občany, aby po 
dobu stavebních úprav nevstupovali 
na staveniště a dbali osobní 
bezpečnosti. 

 

Odbor SPV 

Odbor SPV uskutečnil 30.1.2022 losovaný turnaj čtyřhry v badmintonu ve sportovní hale v 
Pustějově za účastí 24 hráčů. Z našich se nejlépe umístil L. Silber – 2. místo.  

Pozvání na jarní soutěže pro děti a žactvo: 

11. 4. 2022 v 16:00 hod -  Atletický čtyřboj – hřiště TJ Pustějov a zahrada MŠ a ZŠ Pustějov  

23. 4. 2022 v   9:00 hod -  Medvědí stezka v areálu FK Pustějov 

Těšíme se na vás!                                         -Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 
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Nemusíte čekat až do 2. dubna. Když budete mít čas a chuť, nebo pokud Vám termín 2. dubna 
nevyhovuje a přesto se chcete podílet na této akci, můžete uklízet samostatně. V knihovně nebo 
v obchodě Petry Názalanikové si můžete vyzvednout pytle na odpad a ochranné rukavice. Prosíme 
jen, pokud budete uklízet ve vzdálenějším místě od obce a nemohli by jste odnest pytle s odpadem 
ke kontejnerům, nahlaste prosím na tel. číslo 774 912 210 místo, kde jste pytle zanechali. Pracovníci 
OÚ je svezou k vytřídění. V každém případě i uklízeči, kteří uklízeli dříve, jsou srdečně zváni na 
ukončení této akce 2. dubna ve 14:00 hodin na hřiště FK. Všem nám záleží na tom, aby naše vesnice 
a její okolí byly čisté, proto věříme, že se k jejímu uklidu sejdeme v hojném počtu! Děkujeme. 
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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.  
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připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov. 
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