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nanci OÚ cní úřad přeje všem  

 

 

 

 

 

 
 

Nej krásnější 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto z šatny, těsně před vystoupením na Obecnim plese. Děkujeme těmto rozesmátým tvářím, že s námi mají pořád 
chuť doslova blbnout a bavit lidi . 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 2/2019)  

Dne  26. února 2019 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

- Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
- Program rozvoje a obnovy obce Pustějov na léta 2019 – 2022. 
- Dotace na činnost a smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov 

Tělovýchovné jednotě Pustějov, Fotbalovému klubu Pustějov, Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov 
a Mysliveckému sdružení Racek Pustějov. 

- Dotace Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na zajištění oslav u příležitosti 100 let založení 
Sokola a 90 let od postavení sokolovny. 

- Finanční dar na činnost a darovací smlouva Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní 
organizace Bílovec, Českému svazu včelařů, základní organizace Studénka na činnost pro své 
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členy s trvalým pobytem v Pustějově, ZO ČSOP Nový Jičín se sídlem v Bartošovicích na provoz 
záchranné stanice pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy. 

- Investiční dotaci DentAdel centrum s.r.o., zastoupenou MDDr. Adélou Teglovou na vybavení 
stomatologické ordinace. 

- Dotaci Charitě Studénka na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pečovatelské 
služby občanům Pustějova. 

- Podání žádosti o dotaci na vybudování projektu “Pumptracková modulární dráha Pustějov”. 
- Smlouva o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 

3.výzva”. 
- Smlouva o dílo mezi fa JANKOSTAV s.r.o., Ostrava – Kunčice a obcí Pustějov na akci: 

“Chodníky v obci Pustějov – 1. etapa”.  
- Nákup zbývajících pozemků v areálu fotbalového hřiště. 

 
Bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2019 
- Informaci o projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva”. 
- Informaci o investičních akcích obce v roce 2019. 

 
 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Statistika obyvatelstva obce Pustějov 2018 

K 1. 1. 2018 evidováno 965 obyvatel. 

K trvalému pobytu se přihlásilo 35 občanů, z toho 14 mužů a 21 žen. 

Narodilo se 5 dětí, z toho 4 chlapci a 1 děvče. 

Zemřelo 9 občanů, z toho 6 mužů a 3 ženy. 

Z trvalého pobytu se odhlásilo 34 občanů, z toho 13 mužů a 21 žen. 

K 31. 12. 2018 evidujeme 962 občanů + 4 cizince. 

 

Oprava chodníků 
 
Dne 25. 2. 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele opravy chodníků v obci Pustějov – 1. 

etapa. Vítězem soutěže se stala fa JANKOSTAV s.r.o., Ostrava Kunčice, která poskytla nejlepší 
cenovou nabídku. 

Začátek opravy je naplánován na 1. dubna 2019 a dokončena by měla být v září  letošní roku. Jejím 
obsahem je oprava chodníků od Obecního úřadu směrem na dolní konec obce, až po čističku 
odpadních vod. Dojde k výměně povrchu za zámkovou dlažbu, výměně obrub a zpevnění podkladu. 

Prosíme tímto všechny dotčené občany o spolupráci, respektování dopravního značení a 
shovívavost při vlastní realizaci akce, kterou dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců na 
dolním konci. 

Zároveň pokračuje příprava projektové dokumentace na opravy chodníků kolem silnic III. třídy, 
vedoucích přes obec, které by měly být realizovány v následujících letech v závislosti na získané 
dotaci na jejich realizaci. 

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 
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Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva 
 

V dubnu 2019 bude vyhlášena 3. vlna kotlíkových dotací s finanční alokací pro Moravskoslezský 
kraj ve výši 500 mil. Kč. V květnu 2019 začne na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje příjem 
žádostí o dotace. 

Obec Pustějov se zapojí do projektu a ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí bude 
poskytovat návratnou finanční pomoc (půjčku) majitelům rodinných domů na předfinancování výměn 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní ekologické zdroje tepla. Finance lze využít na 
výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva (uhlí, kaly, dřevo) za automatický kotel na biomasu 
(peletky, štěpky), zplyňovací kotel s akumulací (polenové dříví), tepelné čerpadlo nebo plynový 
kondenzační kotel. Dotaci lze dále použít na projektové práce, úpravu otopné soustavy, systém 
měření a regulace, úpravu spalinových cest a také na činnost poradce. Vlastní výměna kotlů musí 
proběhnout do 31. 12. 2021. 

Od září 2022 bude zákaz provozu kotlů 2. emisní třídy a nižší. 
Obec musí zarezervovat sumu financí na bezúročné půjčky pro své občany nejpozději do 29. 

listopadu 2019 na SFŽP (do vyčerpání zásob, tzn. čím dříve, tím lépe), přičemž celkovou částku musí 
obec doložit jmenným seznamem konkrétních zájemců na základě průzkumu zájmu o výměnu kotlů 
v obci. 

Úhrada všech prací se provádí z prostředků SFŽP na předfinancování, které obec poskytne zájemci 
na základě smlouvy mezi obcí a občanem (půjčka). 80% bezúročné půjčky se přitom uhradí 
z kotlíkové dotace (podané občanem – příjemcem) na Krajském úřadě MSK v rámci 3. Výzvy 
kotlíkových dotací. Zbytek občan zplácí obci.  

Moderní ekologicky šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, pro které byly dosud 
vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou. 

Vyzýváme tímto všechny domácnosti, které uvažují o výměně starého kotle za nový v rámci 3. 
výzvy kotlíkových dotací, s využitím nových - velice výhodných podmínek, aby se zaregistrovali, co 
možná nejdříve, na OÚ v Pustějově. 

Na základě těchto registrací pak můžeme požádat SFŽP o rezervaci financí na bezúročné půjčky. 
 
Výhody kotlíkové půjčky: 
- Pokryje 100% způsobilých výdajů. 
- Bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0%). 
- Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit. 
- Max. měsíční splátka nebude požadována vyšší než 2000,- Kč ( s výjimkou první zvýšené 

splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace). 
 
Bližší, popřípadě doplňující informace Vám poskytneme na OÚ. 

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

  

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA  

Memoriál Pavla Heinricha 
 

    V sobotu 26.1.2019 se konal již tradiční memoriál Pavla Heinricha. Memoriál byl zahájen turnajem 
přípravek, kterého se zúčastnilo také místní družstvo. Po těch nejmenších nastupovali, alespoň 
papírově, starší pánové, kterým velmi děkujeme za hojnou účast a doufáme, že jim zdraví dovolí 
účastnit se i příštích ročníku.  
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    S odbitím dvacáté hodiny startovalo vyvrcholení večera, a to šestihodinový maraton. I tento rok se 
proti sobě postavily velmi silné týmy složené převážně z místních mládenců. I když prvotní hodiny 
naznačovaly hladký průběh ve prospěch horního konce, který v jednu chvíli vedl i o 15 branek. Závěr 
ukázal zrádnost maratonu a poslední hodinu dokázali hráči z dolního konce vydat všechny své síly a 
stáhnout náskok na rozdíl pouhých 2 branek. Avšak přes tuto hranici nepřešli a ve 2 ráno ukazovala 
výsledková tabule 61:59 ve prospěch horního konce.  
    
 Několik statistik nakonec: 
 starší pánové:  9:11 (horní:dolní) - 1 hodina hry - 16 hráčů,  
 mládenci: 61:59 (horní:dolní) - 6 hodin hry - 44 hráčů - nejlepší střelec Daniel Lazaridis - nejlepší 
hráč Zdeněk Dresler - nejlepší brankář Jan Zindler - talent turnaje Martin Voznička, 156 diváků (plně 
naplněná kapacita).  
Výbor sportu a spolkového života tímto děkuje všem zúčastněným a zainteresovaným. Těšíme se na 
příští ročník.  

          

Sportovní pár roku 2018  
 

   Nejúspěšnější sportovní pár tří raketových disciplín (badminton, tenis, stolní tenis) byl již čtvrtým 
rokem vyhlášen na obecním plese 19. 1. 2019. Celková účast v soutěži - 50 jednotlivců, 29 párů. 
  

Výsledky jednotlivých soutěží: 
Badminton- 1. L.Silber a S. Jurgošová, 2. A. Bajer a V. Kratochvílová, 3. R. a E. Bajtkovi  
Tenis – 1. D. Lazaridis a A. Teglová, 2. T. a H. Maiwaelderovi, 3. M. Brňák a M. Lazaridisová 
Stolní tenis – 1. R. a Z. Pustowková, 2. S. Vodný a V. Kratochvílová, 3. T. a H. Maiwaelderovi 
Celkové pořadí vítězných párů:  1. Tomáš a Hana Maiwaelderovi (9,96 b) 

                    2. Rostislav a Erika Bajtkovi (7,74 b)  
         3. Lukáš Silber a Sylva Jurgošová (7,5 b)  
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Sportovní pár roku 2019 
   Dne 24. 2. 2019 proběhl turnaj smíšených párů v badmintonu v rámci soutěže „Sportovní pár roku 
2019“.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkově se turnaje zúčastnilo 13 párů v pořadí prvních tří: 
1. Lukáš Silber a Sylva Jurgošová, 2. Lukáš Vlk a Lenka Pischová a 3. Daniel Lazaridis a Adéla 
Teglová. 

           -Za Výbor sportu a spolkového života Ing. Daniel Lazaridis- 
 

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Výkonný výbor zve všechny členy TJ Pustějov ve věku od 15 let na Výroční schůzi, která se 
uskuteční v neděli 3. 3. 2019 v 14:30 hod. v sále obecního úřadu v Pustějově. 
 

Plánované akce odboru SPV 
17. 3. v 9:00 hod. Badminton čtyřhra (od 15 let) sportovní hala v Pustějově, účast.  poplatek 200 Kč. 
27. 4. v 9:00 hod. Medvědí stezka v areálu FK hřiště, vstupné pro členy TJ zdarma, ostatní 50 Kč.  
29. 4. v 16:00 hod. Atletický čtyřboj v areálu sokolovny, vstup zdarma.  

-Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

   S počátkem nového roku 2019 se všechna naše družstva začala připravovat na druhou polovinu 
sezóny 2018/2019. Družstva přípravky, mladších žaček, starších žaček a žen se připravují na 
pravidelných trénincích vždy ve středu a v pátek ve sportovní hale v Pustějově. V rámci přípravy již 
holky odehrály několik turnajů, na kterých si nevedly vůbec špatně, za zmínku určitě stojí 1. místo žen 
na lednovém turnaji ve Vracově a nebo 2. místo našich nejmenších na turnaji přípravky v Pustějově. 

Nadcházející akce: 

Neděle 10. 3. 2019 Zimní halový pohár žen 2019 
Sobota 6. 4. 2019 Minikemp starších žaček 
Neděle 14. 4. 2019 Minikemp mladších žaček  
Sobota 4. 5. 2019 Superpohár starších žaček  

-Jiří Pisch za NH- 
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RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 
 

Rozpis jarních zápasu:
 

Muži A 
    Datum Čas Zápas     

SO 30.03. 15.30 Pustějov A - Studénka 

SO 06.04. 15:30 Pustějov A - Troj. Bystré 

SO 13.04. 16:00 Suchdol n. O. - Pustějov A 

SO 20.04. 16:00 Pustějov A - Sedlnice 

SO 27.04. 16:30 Příbor - Pustějov A 

SO 04.05. 16:30 Pustějov A - Kunín 

SO 11.05. 16:30 Stachovice - Pustějov A 

SO 18.05. 14:00 Trojanovice - Pustějov A 

SO 25.05. 17:00 Pustějov A - Tísek 

NE 02.06. 17:00 Lichnov - Pustějov A 

SO 08.06. 17:00 Pustějov A - Kateřinice 

NE 15.06. 17:00 Bordovice - Pustějov A 

 
 

    Muži B 
    Datum Čas Zápas     

SO 06.04. 13:00 Pustějov B - Lubina 

NE 14.04. 16:00 Straník - Pustějov B 

SO 20.04. 13:30 Pustějov B - Nová Horka 

SO 27.04. 16:30 Vražné - Pustějov B 

SO 04.05. 14:00 Pustějov B - Hostašovice 

SO 
11.05.. 16:30 Žilina B - Pustějov B 

NE 19.05. 17:00 Jistebník B - Pustějov B 

SO 25.05. 14:30 Pustějov B - Kujavy 

SO 01.06. 17:00 Heřmanice - Pustějov B 

SO 08.06. 14:30 Pustějov B - Lubojaty 

SO 15.06. 17:00 Bílov - Pustějov B 

     Přípravka 
   Datum Čas Zápas     

PÁ 19.04. 16:30 Pustějov  - Mankovice 

PÁ 26.04. 16:30 Jeseník n. O. - Pustějov  

PÁ 03.05. 17:00 Pustějov  - Bludovice 

ÚT 07.05. 17:00 Žilina - Pustějov  

PÁ 10.05. 17:00 Pustějov  - Žilina 

ČT 23.05. 17:00 Mankovice - Pustějov  

PÁ 31.05. 17:00 Pustějov  - 
Jeseník n. 
O. 

PÁ 07.06. 17:00 Bludovice - Pustějov  

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,   lásky a 
pohody. 
i  

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozloučili jsme se 
       paní Blažena Šimečková 

      pan Josef Schmied 

     Čest jejich památce! 

 

Leden 

 

 

Únor 

 

 

Březen 

Libuše Walková 

Klára Barvíková 

Ludmila Šabatová 

Ludmila Šimečková 

Miroslav Mičulka 

Libor Buček 

Ludmila Riesová 

Josef Kroboth 
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Oznámení školní jídelny 

Vážení občané, ve školní jídelně vaříme obědy i pro cizí strávníky. Z důvodu volné kapacity, Vám 
nabízíme možnost odběru obědů za cenu 62,- Kč a menší porci za 55,- Kč. V případě zájmu, se 
můžete přihlásit  na tel.č.  725 490 488, nebo osobně u vedoucí ŠJ. 

-Jana Blažencová, vedoucí ŠJ- 

  

RUBRIKA RŮZNÉ 
 

NABÍDKA PRODEJE 

Na základě usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 22. 1. 2018, právní moc 17. 2. 2018, 
byla nařízena likvidace pozůstalosti po zůstaviteli Stanislavu Böhmovi, posledně bytem Pustějov 252. 
Likvidačním správcem pozůstalosti byla jmenována JUDr. Dagmar Jahnová, advokát, zaps. 
v seznamu advokátů ČAK, ev. č. 5011, se sídlem Nový Jičín, Gen.Hlaďo 4, 741 01.  
(tel. č. 556 711 096) 

V rámci své činnnosti nabízí likvidátor pozůstalosti k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/2 na bytové jednotce č. 252/6, v budově čp. 252 v obci Pustějov, stojící na pozemku p.č. 355 
se spoluvlastnickým podílem na spol. částech domu a pozemku. 

Dle znaleckého posudku činní hodnota spoluvlastnického podílu na bytě 225.000,- Kč. 

Zájemci mohou zasílat své nabídky do 31. 4. 2019 na výše uvedenou adresu likvidátora 
pozůstalosti, popř. mailem na adresu: advokatjahnova@seznam.cz 

Nabídka musí obsahovat – jméno, příjmení a bydliště zájemce, nabízenou cenu a prohlášení 
zájemce, že je schopen nabízenou cenu uhradit. 

O způsobu prodeje bude rozhodovat soud svým usnesením po vyhodnocení přijatých nabídek. 

 

 

 

Dne 15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 
obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic celkem 126 nadšených „královských“ skupinek 
s doprovodem.  

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a 
koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými. 
Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a 
lásce k bližním. 

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování: 

 studie  na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a odlehčovací služby, 

 stavby skladu pomůcek, 

mailto:advokatjahnova@seznam.cz
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 zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 

 volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský 
kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na 
dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout 
přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz . 

 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc. 
 

 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019 

obec počet 
pokladniček 

sbírka 2019 sbírka 2018 

Studénka I 13 82 651 71 507 

Butovice 16 101 869 94 506 

Nová Horka 2 5 929 5 439 

Bartošovice 6 36 112 31 277 

Bravantice 5 18 455 16 694 

Slatina 6 17 728 17 965 

Tísek 5 35 939 34 301 

Bílov 1 5 903 6 984 

Bílovec+Vyškovice 23 144 328 143 484 

Albrechtičky 6 30 683 31 081 

St. Ves n. Ondřejnicí + Košatka 15 113 523 103 152 

Pustějov 5 35 271 35 038 

Mošnov 6 22 260 19 934 

Kateřinice 2 22 635 17 560 

Petřvald 9 67 933 59 318 

Trnávka 2 24 005 24 001 

Velké Albrechtice 4 23 529 4 499 

celkem 126 788 753 726 138 

 

-Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., ředitelka Charity Studénka- 

 

 

 

http://www.studenka.charita.cz/
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 RUBRIKA POZVÁNKY 
 

Milé ženy, kulturní výbor při OÚ V Pustějově Vás srdečně zve na již tradiční 

DÁMSKOU JÍZDU 
v sobotu 13. dubna 2019 od 16:00 hodin v sokolovně 

Jedna z Vás opět vyhraje proměnu na slosovatelnou vstupenku. 

Dále na Vás čeká kadeřnice, kosmetička, manikérka, duševní poradkyně, 
masérka, fotografka…. Zakoupit si můžete květinové vazby, něco pěkného na 
sebe, něco dobrého do sebe  . Oko potěší výrobky Dáši Langrové, výstava 

klobouků a spousta dalších lákadel. 

Pro zpestření taneční a akrobatické vystoupení a zlatý hřeb večera nakonec.  

Milé dámy, přijďte si užít super nabitý podvečer a oslavit společně s námi      
MDŽ i Den matek najednou . 

Vstupné 100,- Kč – předprodej v knihovně od 11. března. 

 
Plakáty a pozvánky na Dětský maškarní ples si v letošním roce vytvořily děti samy. Posuďte, jak se 

jim to povedlo. Máme moc šikovné děti! 
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V březnu začínáme v tělocvičně ZŠ v Pustějově cvičit  

Čchi-kung – práce s energií těla s cílem 

harmonizace tělesného a duševního zdraví.  
Vhodné pro všechny generace i pohlaví.  
Předpokládaný den pro cvičení – pondělí  

                                           (čas určíme po dohodě) 

Přihlášky a kontakty: Mahulena Hermanová 603 942 917 
           Knihovna 774 932 010 
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Pro zasmání 

Do předjarního čísla Informátoru nám přispěl náš spoluobčan Lukáš Holman svou humornou 
básničkou, inspirován svým zaměstnáním a nadcházejícím jarem . 

Jaro přišlo na býčka, 
čeká na něj kravička? 
Ve slabinách slastné pnutí, 
do kravína ho to nutí. 
 
Cítí krávy z daleka, 
je to jeho parketa. 
 
Přešel pole, přešel les, 
do kravína snadno vlez. 
Hlídač totiž zase spal, 
dneska čeká býčka ráj. 
 

Hospodář je naštvaný, 
je to chlapík od rány. 
Na cestu se vydá hned, 
má na býčka vztek. 
 

Zatím co je na cestě, 
býk se dvoří nevěstě, 
něžně bučí, dělá oči, 
na kravičku brzy skočí. 
 

Ve stáji je veselo, 
zrovna začlo rodeo. 

Zaměstnanci  Zemspolu 
chytají tu potvoru. 
 
Potom malá jehlička, 
zabodla se do býčka, 
pak už býček jenom spal, 
nevěděl co bude dál. 
 
Teď už býčka nelákají 
natěšené kravičky. 
Problém snadno vyřešily 
kastrovací kleštičky.
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INZERCE 
 

 

PRO TUTO OBLAST 
VY CHCETE PRODAT – MY VÍME JAK 

 

PŘENECHEJTE NÁM STAROSTI  

SPOJENÉ S PRODEJEM NEMOVITOSTI 

 

ZAŘÍDÍME PRO VÁS: 

 Propagaci nemovitosti (internet, tištená periodika, informační tabule apod.) 

 Tvorbu veškerých smluvních dokumentů advokátem 

 Advokátní úschovu peněz a listin 

 Veškeré jednání s úřady (Katastr nem., Stavební úřad, Finanční úřad apod.) 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

 Vyhotovení daňového přiznání vč. jeho podání 

 Znalecký posudek 

 Odhad tržní hodnoty nemovitosti 

 Nezávislá inspekce nemovitosti 

 Video prohlídka, den otevřených dveří, VIP pozice v inzerci 

 Férové jednání a profesionální přístup 

Domluvte si nezávaznou schůzku! 

             Zdeněk Rolák - 725 522 724nu
 

    
   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 1.3.2019. 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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