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Nově zvolení zastupitelé obce Pustějov 

 

Volby do Zastupitelstva obce Pustějov 

Ve dnech 23. – 24. 9. 2022 se konaly volby do Zastupitelstva obce Pustějov. 
 

Voleb se zúčastnilo 490 voličů (60,6 %) z celkového počtu 808 zapsaných voličů.  
Bylo odevzdáno 4021 platných hlasů. 
 

1. se umístila volební strana č. 2.    Pustějov 2022             2301 hlasů  5 mandátů   
2. se umístila volební strana č. 3    Občanská demokratická strana  948 hlasů  2 mandáty. 
3. se umístila volební strana č. 1    Komunistická strana Čech a Moravy 772 hlasů 2 mandáty  
 

Do Zastupitelstva obce Pustějov byli zvoleni tito kandidáti: 
 p. Karel Bednařík    129 hlasů  ODS 
 Ing. Pavel Dobeš Ph.D.   240 hlasů     Pustějov 2022   
 p. Miroslav Kratochvíla   120 hlasů  KSČM 
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 Ing. Tomáš Maiwaelder   287 hlasů  Pustějov 2022   
 Ing. Jiří Pisch     266 hlasů  Pustějov 2022   
 p. Pavel Pisch    147 hlasů  KSČM 
 Ing. Jitka Priviczerová   273 hlasů  Pustějov 2022   
 p. Ludmila Tisovská    335 hlasů  Pustějov 2022   
 Mgr. Vojtěch Zachar    141 hlasů  ODS 
 
Dne 20. 10. 2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém 

zvolení kandidáti složili slib a přijali funkci zastupitele pro volební období 2022 - 2026. 
      
 Do funkce starosty byl zvolen Ing. Tomáš Maiwaelder. 
 Do funkce místostarostky byla zvolená p. Ludmila Tisovská. 
 
Byl zřízen finanční a kontrolní výbor:  
Předsedou finančního výboru se stal Mgr. Vojtěch Zachar.  
Předsedu kontrolního výboru se stal p. Pavel Pisch. 
Dále byl zřízen výbor pro sport a spolkový život, předsedou se stal Ing. Jiří Pisch. 
 

 Blahopřejeme všem zvoleným zastupitelům a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci pro naši 
obec. 

Podrobné informace o výsledcích voleb a z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 
najdete na webových stránkách obce Pustějov.      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vážení spoluobčané, 
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám vyjádřili v letošních komunálních volbách. Počtem 2301 
hlasů jste dali najevo, že naši práci v minulém volebním období vnímáte pozitivně. Vaše podpora je 
pro nás závazkem, ale zároveň motivací pro další práci. 

      S úctou a poděkováním Sdružení nezávislých kandidátů „Pustějov 2022“ 
 
 

  AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU      

• V období od 2. 11. 2022 do konce března 2023 bude provoz sběrného místa zajištěn na 
základě telefonické domluvy na tel. č. 774 912 210.  
 

• Poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad bude v pátek 25.11.2022. 
 

• Občanům, kteří ještě neuhradili, připomínáme, že do konce října byla splatná faktura za 
stočné, kterou jste v jarních měsících obdrželi. 

 

Pomník obětem II. sv. války po rekonstrukci 

   V červenci roku 1923 byl postaven pomník ve svahu pod kostelem Maří Magdalény, do jehož 
kamenné schránky pod žulovým sousoším, alegorická postava vojáka se zbraní s raněným u nohou a 
státním znakem ČSR, byla vložena pamětní listina. Na nápisové desce na čelní straně je uveden 
nápis se jmény a daty padlých 46 občanů Pustějova.  
5.června 1949 byl odhalen pomník padlým Rudoarmějcům v Pustějově, který nese nápis: 
„Nezapomeneme těch, kteří padli, abychom my mohli žít“.  
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Počet padlých sovětských vojáků: 41 (údaj z roku 1945) až 47 (údaj z roku 1955) z toho 4 
důstojníci. Počet padlých německých vojáků byl přes 80. (Údaje čerpány ze Státního archívu Nový 
Jičín).  

V září letošního roku byla dokončena rekonstrukce 
památníku obětem II. sv. války, kde byla odhalena 
pamětní deska civilním obětem Pustějova a 
zemřelým občanům v koncentračních táborech.  

Na pamětní desce jsou rovněž uveřejněná jména 
a hodnosti 41 padlých Rudoarmějců, které se 
podařilo dohledat ve vojenských archívech CAMO 
Ruské federace badateli Petru Bartošíkovi, členu 
Klubu přátel Suchdolu nad Odrou – sekce vojenské 
historie a pracovníku Muzea městyse v Suchdole 
nad Odrou.  

„Ze jmenného seznamu padlých RA se dovídáme, 
že v bojích o obec Pustějov padlo a ve svých 
strojích uhořelo minimálně 8 sovětských gardových 
(dále jen gard.) tankistů, padli zde i dva samopalníci 
z řad gard. vojsk RA, které byly kromě dalších 
řadových jednotek součástí 38. armády 4. 
ukrajinského frontu. V uvedeném prostoru bojovali 
příslušníci 5. gard. tankové brigády, která zde 
ztratila 8 mužů a 42. gard. brigády těžkých 
tanků, která zde přišla o 2 své elitní tankisty.  

 

Z bojových hlášení těchto jednotek se konkrétně dovídáme, že „náš“ zničený těžký tank IS-2m 
náležel do stavu 99. gard. tankového pluku 42. gard. brigády těžkých tanků. Velitelem tanku byl 
41letý gard. podporučík ŠAŠACHMETOV Jazkub Šašachmetovič (pocházející z města Troick na 
jižním Uralu – Čeljabinská oblast SSSR), který dne 4. května 1945 padl u obce Pustějov“.  

(Čerpáno z článku Petra Bartošíka - Muzeum městyse Suchdol nad Odrou) 
 

Zbytky sovětského tanku IS-2, nalezené v Pustějově v roce 2012, jsou dnes zásluhou nadšenců 
vojenské historie součásti venkovní expozice 
Muzea městyse v Suchdole nad Odrou, kde jsou 
vystaveny veřejnosti. Zde jsou rovněž uvedena i 
jména padlých tankistů, kteří bojovali za svobodu 
našeho kraje. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu 
Petru Bartošíkovi za jeho intenzívní pomoc při 
pátrání po padlých sovětských vojácích, za 
poskytnuté materiály a fotografie, za doplňující 
informace ohledně posledních osvobozovacích 
bojů tanků v „Podrolích“, za velkou podporu 
projektu „Pustějov – rekonstrukce památníku 
obětem II. světové války“.  

 

Všichni padlí vojáci si zaslouží připomenutí jejich oběti za osvobození Pustějova na pamětní desce.  
Čest jejich památce! 
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RUBRIKA ZŠ a MŠ PUSTĚJOV 

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 

Po 5 letech k nám do školy opět zavítal spisovatel Jiří Šandera, který píše poutavé a zábavné 
knížky pro malé i větší děti. Nejdříve dětem řekl 
historii, kdy a proč začal psát. Pak předčítal ze své 
knihy Kamarádi ze zahrady, kde byli hlavními 
hrdiny jeho dvě děti. Ukázka byla poutavá a 
poučná a žáci se zaujetím poslouchali. V průběhu 
čtení dětem ukazoval i ilustrace, které nakreslil 
Petr Lorenc. Pak si připravil hádanky doplněné 
ilustracemi a děti s radostí hádaly a všechny 
věděly odpovědi. Na závěr si někteří žáci vybrané 
knihy zakoupili a pan spisovatel jim připsal 
věnování a svůj autogram. Besedy s zúčastnili 
také žáci ZŠ Kujavy, kteří se společně s ředitelkou 

Mgr. Hanou Mickovou a vychovatelkou Lenkou Šimečkovou přijeli do naší školy podívat.  

-Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

Pustějovský Halloween 

    Magií opředený, původně keltský lidový 
svátek má dlouholetou tradici po celém světě v 
podvečer 31. října. Ačkoli se v Čechách moc 
neslavil, v poslední době jeho popularita stále 
roste a získává si oblibu jak u dětí, tak i 
dospělých. 

Tuto zvyklost jsme letos uspořádali společně 
se členy SRPŠ poslední říjnový den a pojali 
jsme ji jinak než v předchozích letech. V 
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odpoledních hodinách se to v prostorách školy začalo hemžit kouzelníky, duchy, čarodějnicemi, 
kostlivci, upíry a dalšími kouzelnými bytostmi. Proměnou dokonce prošla i část učitelského sboru. 
Také mnoho rodičů přišlo v kostýmech a maskách se světelnými efekty.   

Nejprve rodiče se svými ratolestmi 
dlabali dýně a tvořili velmi originální 
díla. Do kreativní činnosti se v hojném 
počtu zapojili téměř všichni žáci ZŠ a 
nechyběli ani ti nejmenší z MŠ. Hotové 
skvosty dýní osvětlily školní dvorek a 
společnou fotkou jsme ukončili první 
část akce. Nezapomněli jsme ani na 
drobné dárky pro všechny, kteří přišli – 
halloweenské časopisy, pexesa a 
sladké odměny. 

Po setmění se rodiče s dětmi vydali 
na strašidelnou stezku v okolí Pustějova. Druhá část akce byla pro děti velmi atraktivní. Celá trasa 
byla okořeněná plněním nejrůznějších úkolů. Na posledním stanovišti získal každý účastník něco 
dobrého na zub. 

Hezký večer byl zakončen v prostorách “U Miladky”. Čekalo nás tam pohoštění, něco teplého na 
zahřátí a sladkého k zakousnutí. To pro všechny připravili rodiče ze SRPŠ. 

Velké poděkování patří všem organizátorům akce: pedagogům ze ZŠ a MŠ, výboru SRPŠ, 
maminkám a všem ostatním, kteří se do přípravy a realizace Halloweenu zapojili. 

Doufám, že se nám podařilo vytvořit zajímavou atmosféru a dobrou náladu těm, kteří se akce 
zúčastnili. Díky za skvělou účast – bylo to prima. 

-Ladislava Kremzerová, učitelka ZŠ Pustějov- 
 

Canisterapie u nás ve školce 

Canisterapie využívá pozitivního působení psa na 
zdraví člověka a zlepšuje kvalitu života. Hodí se 
k ní psi, kteří mají rádi kontakt s lidmi.  

Všechny děti se od rána těšily na setkání se psím 
kamarádem. Jaký pes nás navštíví? To byla 
nejčastější otázka. V tělocvičně školy na nás čekal 
bílý mohutně stavěný pes s jantarovýma očima, 
který se díval přímo na nás.  
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Zpočátku u dětí převládala obava z tak velkého psa, ale když samy poznaly, jak je Betynka 
přátelská a hodná, jejich obava se vytratila. Pod vedením zkušené lektorky si děti mohly vyzkoušet 
Betynku hladit, krmit, kartáčovat její srst, vést jí na vodítku přes překážky, prolézat pod ní a 
poslouchat její tlukot srdíčka. Všichni jsme si kontakt s ní moc užívali. 

Betynka patří do plemene Pyrenejského horského psa, kterého pastevci ve 14. století používali 
k ochraně a hlídání stád před vlky. Během 17. století získal novou roli a často sloužil jako 
společenský pes u šlechty a lidí z vyšší společnosti.  

Věříme, že to nebylo naše poslední setkání s novou psí kamarádkou. 
                                                                                                                                  -Učitelky MŠ- 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ PUSTĚJOV 

Všechny naše družstva již mají úspěšně odehranou podzimní část sezóny. Závěrečné utkání 
podzimu se odehrály o víkendu 15. - 16. 10. 2022, kdy naše mladší žačky dosáhly na dva body do 
tabulky za vítězství ve Studénce v poměru 7:19 (4:11), rovněž ve Studénce hrály i naše starší žačky, 
které po vyrovnaném boji neudržely v závěru krok a prohrály 18:15 (10:10). V neděli zajížděli naši 
muži na závěrečné utkání podzimu do Vítkovic, kde zvítězily 19:20 (8:12). Jediné družstvo, které se o 
tomto víkendu představilo na domácím hřišti byly naše ženy, které těsně prohrály s družstvem 
Studénky 14:15 (4:7).  

V neděli 23. 10. se na domácím turnaji, který se konal ve sportovní hale, představilo družstvo 
přípravky. Do turnaje nastoupily dvě naše družstva, kdy družstvo kluků obsadilo 3.místo v turnaji a 
družstvo dívek 6.místo v turnaji. Obě družstva nás svými výkony příjemně potěšily. Nejlepšími hráči 
jednotlivých družstev v turnaji byli vyhlášení Sebastián Marek a Nela Topolová.   

Po podzimních prázdninách se již všechna družstva přesunula do haly, kde pravidelně trénují 
dvakrát týdně. V současnosti se družstva chystají na své zimní turnaje, ať už to jsou Zimní halové 
poháry u dětí nebo Český pohár u dospělých. Na nejbližší turnaj zajíždějí opět naší nejmenší, které 
čeká v sobotu 5. 11. turnaj přípravek v Rokytnici. Následuje turnaj mladších žaček v Pustějově, který 
se bude konat 20. 11. a turnaj starších žaček ve Staré Vsi v sobotu 26. 11. 2022.  

Všem družstvům držíme palce a přejeme hodně štěstí do nadcházejících zápasů a turnajů. Zároveň 
bychom vás chtěli pozvat na Házenkářský večírek, který se bude konat v sobotu 26. 11. v sále 
sportovní haly.  

Jiří Pisch za NH- 
 

RUBRIKA TJ PUSTĚJOV 

Cyklo „CAP“ 2022 

V neděli 18.9.2022 se v uskutečnil již VII. ročník cyklo závodu pro děti i dospělé Cyklo „Cap“ 2022. 
Děti z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ soutěžili v jízdě 
rychlosti a dovednosti v areálu fotbalového 
hřiště, žáci 6.- 9. ročníku, dorostenci, muži a 
ženy se vydali po trati, která vedla 
z fotbalového hřiště kolem rybníka na 
hasičskou chatu a zpět. Závodu se zúčastnilo 
20 soutěžících, kteří byli rozděleni do 8 
kategorií. Po vyhlášení vítězů byla startovací 
čísla závodníků zařazena do losování o 
dalších 5 cen. První cenou byl skateboard. 
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Hladký průběh závodu zajišťovalo 20 pořadatelů z TJ Pustějov – odbor SPV, na zajištění cen se 
podíleli Cyklocentrum Košárek, 4rever, DK – Cyklosport a Besip. 
I když atmosféra byla jako vždy skvělá, nepřízeň počasí způsobila nejnižší účast za celé období 
pořádání této akce.  
Děkujeme všem, kteří přišli závodit, povzbudit či pomoci a věříme, že příští rok nám vyjde lépe než 
ten letošní. 

                                                                                        -Za odbor SPV Šárka Hoňková- 

  
Legendy opět zářily a mladé „zachraňovaly“ při slavnostním otevření hřiště TJ Pustějov 

    Krásná setkání legend a mladých hráčů, rodičů s dětmi na hřišti (H. a D. Bergerová, P. a H. 
Názalaniková, R. a R. Bajtek, P. a J. Zuzaník), trenérů a příznivců národní házené. Tato krásná 
utkání se odehrála u příležitosti Slavnostního otevření nově zrekonstruovaného hřiště TJ. Děkujeme 
za účast a těšíme se na Vás příští rok u příležitosti oslav 50 let vzniku národní házené v Pustějově.  
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Bowling v Kopřivnici 

Dne 20. 10. pořádalo RCSPV Nový Jičín 20. ročník otevřeného turnaje v bowlingu v Kopřivnici. 
Letos se naši hráči radovali z 3. místa s počtem 890 bodů. Za jednotlivce si nejlépe vedla V. 
Kratochvílová, která v kategorii žen obsadila rovněž 3. místo s počtem 219 bodů (V. Bílek 235 b , M. 
Šabacký 234 b, Ž. Horáková 202 b. Blahopřejeme k úspěchu.  

 
 
Soutěžili jsme na Jižní Moravě u Novomlýnských nádrží 
 

    Republikové finále ČASPV Kubb – Mölkky – Woodball se konala v ATC Mušov-Pasohlávky, soutěž 
dvoučlenných družstev ve třech herních disciplínách, ze sedmi krajských asociací sportu pro 
všechny: Moravskoslezská, Jihomoravská, Vysočina, Zlínská, Olomoucká, Královéhradecká, 
Středočeská.  

Za odbor SPV Pustějov 
soutěžili V. Bílek a J. 
Koňařík(rodák z Pustějova), 
kteří stanuli na bedně po 
skvělé hře v  Mölkkách 
obhájili 2.místo (z 23). 
Woodball nedopadl zcela 
podle představ hráčů, 
nepodařilo se jim obhájit 
loňské prvenství a letos to 
byla bramborová medaile 
4.místo (z 11).  

   V Kubbe nebylo žádné očekávání a přesto 9. místo (z 12) nepotěšilo, ale motivovalo k větší 
přípravě na příští rok. TJ Pustějov blahopřeje hráčům V. Bílkovi a J. Koňaříkovi k vydařeným 
sportovním výsledkům a děkuje za účast a reprezentaci našeho spolku. 

                                                               -Ludmila Tisovská za TJ Pustějov-  
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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:    Oldřich Rokyta 
           Čest jeho památce! 

 
 

RUBRIKA POZVÁNKY  

Náš spoluobčan Marek Novotný zdolal další osmitisícovku 

Sám sebe nazývá „Klukem bez talentu“, ale není to pravda. Marek Novotný je velký horolezecký 
talent, dříč a bojovník. Letos v září vystoupal sám na vrchol jednoho z trůnu Bohů, nádherné 
osmitisícové hory Manáslu 8.163 mnm. Blahopřejeme Markovi ke zdolání své další horolezecké mety 
a přejeme mu hodně štěstí a hlavně zdraví k plnění svých vrcholových snů.  

Připojujeme pozvánku na jeho přednášku o tomto výstupu na Bezručově chatě na Lysé Hoře. 

 

listopad 

 

 

 

prosinec 

Marie Dobšová 

Milena Smolenová 

Věra Demlová 

Blažena Šimečková 

Zdenka Krasovská 

Karel Dluhoš 
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RUBRIKA INZERCE  
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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 4.11.2022. 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.cz 
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