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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

➢ Starosta obce zve občany na 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, ve čtvrtek  
9. června v 18:00 hodin do sálu OÚ. 
  

➢ Od 7. – 27. června bude sekretariát OÚ uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Nebude 
možné v tomto období platit poplatky v hotovosti – pokladna uzavřena. Služba ověřování 
podpisu a pravosti listin (legalizace a vidimace) bude prováděna v knihovně. 

 

➢ Od 20. – 24. června bude knihovna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. 
 

➢ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že ve dnech 13.6.2022 až 
15.6.2022 proběhne odkalování přivaděče OOV DN 1600 Podhradí - Bílov - Krmelín, Bělá, 
během kterého budou zvýšeny průtoky ve vodotečích. V průběhu odkalování dojde k 
částečnému poklesu tlaku vody, případnému mírnému zakalení vody v místech odběru z OOV. 

 

➢ V měsíci dubnu proběhlo kácení dřevin rostoucích mimo les, čtyř kusů stromů lípy srdčité 
v parku pod kostelem. Bylo tak učiněno z bezpečnostních důvodů, na základě odborného 
posudku autorizovaného zahradního architekta. V květnu byly nahrazeny novou výsadbou 
stromů, a to jírovcem červeným. 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 
 

Dne 20. 3. 2022 ve Sportovní hale Pustějov byla zahájena soutěž Sportovní pár roku 2022 v 
badmintonovém turnaji. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 párů a vítězem se stala dvojice Sylva 
Jurgošová - Lukáš Silber (35 b.) Na druhém místě se umístili Kateřina Brňáková - Milan Brňák (31 b.) 
a třetí místo obsadil pár Lenka Pischová - Michal Berger (26 b.). 

V následující disciplíně se utkají páry v tenisovém turnaji, který se bude odehrávat v letních 
měsících (červen - srpen). Formát turnaje bude nastaven podle počtu přihlášených párů. 

Děkujeme všem zúčastněným a do dalších disciplín přejeme hodně úspěchu. 

-Daniel Lazaridis za Výbor sportu a spolkového života- 

 

RUBRIKA TJ  PUSTĚJOV 

Medvědí stezka 

V sobotu 23.dubna uspořádal náš odbor SPV na místním fotbalovém hřišti a v jeho okolí další 
ročník Medvědí stezky. Letošního závodu se zúčastnilo 46 dětí, které v doprovodu svých rodičů 
nebo sami ve dvoučlenných skupinkách, zdolávaly trasu dlouhou 2,5 km.  Na trati je čekala zajímavá 
stanoviště, na kterých děti prokazovaly své pohybové schopnosti i rozumové znalosti. Ihned po 
doběhnutí čekala na všechny soutěžící sladká odměna v podobě marmeládových palačinek, kterých 
se letos nasmažilo 80. Dobu před startem a po dokončení závodu vyplnil dětem skákací hrad firmy 
Aquazorbing, který stejně jako v minulých ročnících sklidil velký úspěch. Celé dopoledne bylo 
završeno rozdáním cen, diplomů, perníkových medailí a drobných sladkostí všem zúčastněným 
sportovcům. Na zdárném a plynulém průběhu celé akce se podílelo 35 pořadatelů na trati a 
v občerstvení. Za spolupráci děkujeme členům SDH, kteří opět nezklamali a s celou akcí nám 
pomohli. Ceny zajistila TJ Pustějov a Kavamat. Z celkového počtu zúčastněných dětí bylo: kategorie 
3 roky - 8 dětí, kategorie 6 let – 21 dětí, škola – 17 dětí. (foto: viz titulní strana)                                                                                                                                                                                                           

-Šárka Hoňková za SPV- 
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Atletický čtyřboj 

V pondělí 11. dubna 2022 proběhl v areálu 
sokolovny a poprvé i hřišti MŠ a ZŠ 
Pustějov „ atletický čtyřboj“ (sprint, hod, 
skok, vytrvalostní běh). Poprvé žáci využili 
nového doskočiště na školním hřišti při 
tréninku i místních závodech. Účast 26 dětí 
je již několik let přibližně stejná, ale mrzí 
nás, že se téměř vytratila kategorie staršího 
žactva, což je 6. – 9. třída. 

 
Výjimku tentokrát tvořila dvojice Patrik 
Silber a Veronika Silberová (žáci 7.třídy), 

kteří přizvali další kamarády a 
zúčastnili se 6. května závodů RC 
SPV NJ v Kopřivnici. Soutěž byla 
zastoupena jen pěti odbory SPV a z 
celkového počtu 36 startujících bylo 
13 žáků z Pustějova.  
Na stupni vítězů stáli – 1. F. 
Pekař, 2. T. Pošvic, 3. A. Kotásek, 
1. P. Silber, 1. P. Mikšík, 2. I. 
Pekař, 3. M. Paulas, 1. H. 
Názalaniková, 2. V. Silberová, 3. P. 
Minaříková. V brännballu naše 
smíšené družstvo suverénně 
zvítězilo nad sloučeným družstvem 
Mošnova a Kopřivnice.  
 

Úspěšní sportovci pak reprezentovali RC SPV NJ dne 14. května ve Stonavě, kde organizaci 
zabezpečovala Krajská asociace SPV MSK. Výsledky úspěšných sportovců: 
2. T. Pošvic, 1. P. Mikšík, 3. P. 
Silber, 3. I. Pekař, 2. H. 
Názalaniková, 2. P. Minaříková.  
 
Všichni výše jmenovaní 
sportovci a K. Pošvicová 
(dorostenka) jsou nominováni 
do republikového finále atletiky 
v Třebíči, které se uskuteční 
v neděli 19. června. Všem 
žákům přejeme hodně úspěchů 
a sportovního štěstí, bojujte pro 
radost a vlastní potěšení. 
Jménem odboru SPV bych chtěla 
poděkovat všem rodičům, kteří se 
zúčastnili soutěže v Kopřivnici a Stonavě za to, že pomohli s dopravou i doprovodem dětí při 
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jednotlivých disciplínách, vyjádřili všem závodníkům velkou podporu a vytvořili skvělou atmosféru. 
Moc děkuji!!! 

                                        -Ludmila Tisovská za TJ Pustějov- 

 

Pooderské koštování 

V sobotu 14. května se na zámku v Bartošovicích uskutečnil tradiční košt domácích pálenek. Pustějov 
letos reprezentovali Oldřich Usvald se slivovicí a Jan Němec s jablkovicí. Děkujeme za Vaši účast! 

Jablkovice:      Slivovice: 

Hruškovice: 

 

 

 

 

 

 

Soutěž FRANKOFONIE 2022 

Již potřetí se Adélka Martinásková zúčastnila soutěže FRANKOFONIE 2022. Vítězí jen 10 žáků 
základních škol z celé republiky. 

Adélka je stále lepší a z loňského 8. místa se letos dostala na 2. místo se svým obrázkem na téma 
"Co tě nejvíce překvapí?". Nejde jen o výtvarnou stránku, ale i o práci se slovíčky z frankofonních 
zemí, která Adélka musela zasadit do svého výtvarného příběhu o archeologickém bádání v pyramidě 
v Egyptě. 

Děkuji za pěknou práci a krásné 2.místo v této celorepublikové soutěži. 

-M.Hermanová, vyučující francouzštiny- 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Milí příznivci kultury,  

oznamujeme, že vstupenky na Rockovou noc s kapelami Forrest Jump, Witch Hammer a Eufory 
jsou již nyní v prodeji v knihovně a obchodě Petry Názalanikové. Lze je zakoupit i on-line na 
portálu Ticketstream. Čeká na Vás pořádná nálož dobré rockové muziky, tak neváhejte a pořiďte si 
vstupenky včas. Těší se na Vás holky z kultury a kluci z FK. 

-Magdalena Zindlerová za KV- 
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Anděl Strážný chrání životy! Aneb jak je důležitá každá minuta…  
 

Čtyřiaosmdesátiletá Miluše je čiperná dáma, ale ve svém věku již potřebuje 
pomoc. Přeje si žít doma, v bytě v Kamenickém Šenově, kde je zvyklá už 
čtyřicet let. Stěhování ke svým dětem do dalekého města odmítla, ve 
vysokém věku takové změny nejsou jednoduché. Díky celorepublikové 
službě nepřetržité tísňové péče od Anděla Strážného, z.ú. tu možnost má, 
využívá ji už druhým rokem. Zažádala si o Tipec, monitorovací přístroj s SOS tlačítkem. „Když jsem si 
přečetla článek o tomto zařízení v novinách Kamenického Šenova, tak jsem měla jasno. Do té doby 
jsem netušila, že něco takového existuje. Vždyť mi to může zachránit život,“ říká seniorka. 

 
A tak se i stalo.. 

Před třemi týdny se jí doma udělalo zle a upadla na zem. Nemohla ani vstát. Naštěstí měla na ruce 
Tipec, a ihned zmáčkla tlačítko SOS. Dispečerky Anděla Strážného neváhaly a okamžitě jí volaly 
záchranku. S ní přijela i výjezdová služba, u které má paní uloženy klíče, kdyby se jí něco přihodilo. 
V nemocnici v České Lípě se dali okamžitě do práce, operovali jí prasklý vřed. Lékaři jí po probuzení 
z narkózy sdělili, že šlo doslova o minuty. Paní Miluška si díky své předvídavosti a nepřetržité tísňové 
péči Anděla Strážného prodloužila život. Nyní rehabilituje a těší se zpět domů na svou kočičku Míšu, 
o kterou se prozatím stará sousedka.  

 
Jak funguje monitorovací zařízení Tipec 

Tipec je přístroj pro seniory či handicapované, kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou 
službou bez trvalé péče. Pro lidi, u kterých je velké riziko pádů, jejich zdravotní stav se zhoršuje či 
ztrácí orientaci.  

Klient ho nosí na ruce, je velmi jednoduchý na obsluhu. SOS 
tlačítko je napojeno na dispečink tísňové péče Anděla Strážného, 
společná komunikace probíhá přes hlasitý reproduktor. Tipec 
automaticky detekuje pád. „Kdybych upadla, hned mi budou volat 
děvčata z dispečinku, jestli jsem v pořádku. A kdyby se mi udělalo 
nevolno, tak můžu zmáčknout SOS tlačítko a ozvou se. Už jsem ho 
párkrát omylem zmáčkla a hned se mi z krabičky někdo ozval,“ 
doplňuje s úsměvem paní Miluška. 

 
Zařízení Tipec automaticky detekuje i nepohyb. Paní Miluše si ho 
večer dává na krk. „Když si sednu k televizi, nebo se dlouho začtu 
do novin, tak už mi volají, proč se nehýbu. Takže když to mám na krku, tak s tím občas zamávám a 
dávám tím znamení, aby mi nemusela děvčata zbytečně volat. Takhle mě hlídají,“ upřesňuje 
seniorka. 

Paní Miluše využívá i Povídavou linku. „Funguje to tak, že mi děvčata vždycky ve středu zavolají a 
jen tak si povídáme o tom, co mě zrovna napadne,“ dodává s tím, že si má aspoň s kým popovídat.  

 
Také by se Vám nebo Vašim blízkým hodila tísňová péče?  
Anděl Strážný zařízení půjčuje zdarma a první měsíc služby je také zdarma. Následně měsíční 

provoz služby stojí od 350 do 450 Kč.  Pro více informací můžete volat na bezplatnou telefonní linku, 
která běží NONSTOP:  +420 800 603 030.  Nebo napište na e-mailovou adresu 
poptavka@andelstrazny.eu. Mnoho dalších informací také naleznete na našich webových stránkách: 
www.andelstrazny.eu.  

mailto:poptavka@andelstrazny.eu
http://www.andelstrazny.eu/
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Výstava MAS Poodří na téma BOBR a JMELÍ 
 

V polovině května uspořádal pan Oldřich Usvald pod záštitou MAS Poodří naučnou výstavu o 
výskytu bobra a jmelí v Poodří. Bobr zde nemá přirozeného predátora, rychle se množí a působí tak 
značné škody na toku řeky Odry, přilehlých potocích a vodních plochách. Podobě se chová v přírodě i 
jmelí, které parazituje na stromech. Výstavu v klubovně fotbalového klubu navštívily i děti Základní a 
Mateřské školy v Pustějově, kterým poučný výklad poskytl pan Usvald.  

Výstava inspirovala i několik spokojených návštěvnic k napsání tématické basně, jako poděkování, 

kterou si přály zveřejnit      . 
 

Pustějovští lidé dobří, 

usadili se zde bobři.  

Je to zvíře chráněné, 

v Poodří však nechtěné. 

Ničí stromy, staví hráze, 

dělá to vše, velmi snáze! 

Dolní konec pláče, 

bobr nám tu skáče. 

Jenže jejich pilnou prací, 

voda se nám do vsi vrací. 

                     "výbor BOBR" 

 

 

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:   Antonín Vrzala 
     Josef Macháček 
        Čest jejich památce! 

 

duben 

 

květen 

 

 

 

červen 

Jiří Švancara 

Helena Vozničková 

Zdeněk Dresler 

Miluše Kozelská 

Vlasta Martinásková 

Milada Riesová 

Jan Horák 
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Myslivecké Sdružení Racek Pustějov zve děti ZŠ a MŠ na 12. ročník LOVECKÉ STEZKY  
tříčlenných družstev, dne 18. června od 8:30 hodin na myslivecké chatě v Pustějově. 
Nahlášení hlídek proveďte nejpozději do 15. června! 
Na děti čeká trasa s devíti stanovišťmi a dovednostní soutěže ve střelbě ze vzduchovky a luku. 
Účast rodičů uvítáme, doprovod dětí na trase je možný. 
K občerstvení připravujeme zvěřinové speciality a sladké dobroty. 

 
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 1.6.2022. 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. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

