
    
 
 

 

 

 
 

 

Zastupitelstvo obce 
 
Dne 29. dubna 2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Pust
mimo jiné projednáno a schváleno.
 

• Rozpočtové opatření č. 2/2014

• Smlouva o poskytnutí podpory
na výstavbu kanalizace a 

• Příspěvek Společnosti př

• Příspěvek Místní organizaci 

• V souvislosti s výstavbou kanalizace, byl uvoln
pozici místostarosty do konce volebního období, tj. do podzimu 2014.

 
 

 
o době a míst

 
Starosta obce Pustějov podle § 32 odst. 2 zákona 
a o změně  některých  zákonů, ve zn
 
oznamuje 
 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskute
a v sobotu  24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 

č.p. 55 ( U Miládky)  pro voli
 

3. Voliči bude umožněno hlasování 
republiky platným  obč
služebním  pasem České republiky anebo cestovním pr
členského státu, prokáže 
členského státu. Voliči, který tak neu
 

4. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voli
okrsková volební komise hl

  

     
Obec Pustějov

 

dubna 2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno. 

ření č. 2/2014 v souvislosti s výstavbou kanalizace a Č

o poskytnutí podpory a přijetí dotace ze Státního fondu životního prost
na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Pustějov. 

čnosti přátel Poodří na vydávání časopisu POODŘÍ v roce 2014.

vek Místní organizaci Českého rybářského svazu v Pustějově na 

V souvislosti s výstavbou kanalizace, byl uvolněn druhý člen zastupitelstva obce na 
pozici místostarosty do konce volebního období, tj. do podzimu 2014.

Oznámení 

ě a místě konání voleb do Evropského parlamentu

jov podle § 32 odst. 2 zákona č.62/2003 Sb,  o volbách do Evropského parlamentu 
ů, ve znění pozdějších předpisů 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května  2014 od 14.00 do 22.00 hodin 
ětna 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební místnost  
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci Pustějov.

ěno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob
republiky platným  občanským  průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je ob
lenského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a ob

či, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  

i, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voli

Obec Pustějov 

ějov, na kterém bylo 

v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV. 

ze Státního fondu životního prostředí ČR 

ŘÍ v roce 2014. 

ějově na činnost. 

len zastupitelstva obce na 
pozici místostarosty do konce volebního období, tj. do podzimu 2014. 

 konání voleb do Evropského parlamentu 

.62/2003 Sb,  o volbách do Evropského parlamentu 

tna  2014 od 14.00 do 22.00 hodin 

jov je volební místnost  – místnost  v budově 
ějov. 

poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
kazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

č, který je občanem jiného 
íchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného 

 pro volby do Evropského parlamentu, 
č hlasuje na voličský průkaz 



nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku.  

 
5. Voliči, který neprokáže totožnost  nebo  státní občanství České republiky nebo státní občanství 

jiného členského státu Evropské unie stanovenými doklady nebo který se neodebere do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 
6. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději dne 20. května 2014. V den voleb může obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen řídit se 
pokyny předsedy okrskové volební komise. 
 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, v takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. 
 

Lenka Stixová 
zapisovatelka okrskové volební komise 

  pracovnice OÚ 

 
 

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí    
 

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 
roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos 
poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.  

Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně 
nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí  2. června 2014. 
Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň 
najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může 
v uvedeném termínu zaplatit i najednou.  

Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním 
převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené 
na složence, liší se pouze konstantním symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu 
převodem 1148. 

Číslo účtu pro placení daně z nemovitosti: 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  7755-77621761/0710 

 
 
 
 
Komunální odpad 
 

Poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč/os/rok můžete hradit na účet obecního 
úřadu č. ú. 1760201379/0800, var. symbol číslo domu nebo lze poplatky hradit v hotovosti na 
obecním úřadě.  

 



Vážení spoluobčané, 
v rámci aktivit a činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří,obracíme se na Vás s prosbou 
o spolupráci a pomoc. A to při zabezpečení tradičních regionálních receptů a výstavních 
exponátů (skříň, kuchyňský stůl s židlemi, nádobí, truhly, textilní recepty atd.) do starobylé 
kuchyně, která rozšíří stávající expozici Moravského Kravařska na zámku v Bartošovicích. 
Exponáty lze darovat nebo zapůjčit.Cílem expozice je ukázat život našich předků a uchovat toto 
dědictví dalším generacím. Expozice je realizována v rámci mezinárodního projektu spolupráce 
"Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní", který je financován 
z Programu rozvoje venkova MZe, opatření IV.2.1. 
Exponáty přijímáme po telefonické domluvě na tel. čísle 556 720 491, a recepty regionálních 
pokrmů poštou nebo na e-mail: mas@regionpoodri.cz. 
 
MAS Regionu Poodří, o.s. 
Bartošovice 1 - zámek, 742 54   
 
 
Knihovna 
 
Nová výpůjční doba:  pondělí 8:00 - 10:00 14:00 - 17:00 
 čtvrtek 8:00 - 10:00 14:00 - 18:00 
 pátek 8:00 - 10:00 13:00 - 15:00 
 
 
 
Kulturní výbor  

Výsledky Pooderského koštování 

Pětičlenná porota rozhodla v pátek 25.4.2014 o výsledcích obecního kola Pooderského 
koštování. 

Ze tří vzorků JABLKOVICE se umístili: 

1.místo  Karel Bednařík 

2.místo  Jaroslav Bednařík 

3.místo  Josef Švarc  

Ze čtyř vzorků SLIVOVICE se umístili: 

1.místo  Karel Bednařík 

2.místo  Jaroslav Bednařík 

3.místo  Jaroslav Hejzák 

4.místo  Kamil Bednařík 

 Z jedním vzorkem HRUŠKOVICE se umístil na 1.místě Jaroslav Hejzák. 

Děkujeme všem účastníkům i porotě za účast.                            KV při OÚ v Pustějově 



 
Den pro maminku 
 
Kulturní výbor při OÚ v Pustějově pořádal 11. května u příležitosti Dne matek nedělní odpoledne 
s programem, který pro své maminky připravily hlavně děti. Fajne pustějovské děvuchy pod 
vedením K.Knězkové secvičily povedené divadelní představení Mrazík. Dále vystoupily děti 
z MŠ, malé tanečnice Petry Názalanikové, děti ZUŠ předvedly své dovednosti s hudebními 
nástroji a Milena Šolcová s Petrem Usvaldem toto představení bravurně zakončili. Krásným 
závěrem nedělního odpoledne bylo pěvecké seskupení SEXTET. 
Slibovaným překvapením byl karikaturista p. Šípoš, který přenesl na papír podobu každého, kdo 
měl zájem. A nebylo jich málo. Každý si svou podobiznu odnesl domů. Nakonec maminky 
dostaly květinový dárek. 
Všichni se skvěle bavili a příjemná atmosféra v naplněném sále sokolovny svědčí o tom, že má 
smysl v této milé tradici pokračovat. 
Kulturní výbor děkuje všem účinkujícím a těší se na spolupráci i v příštím roce. 

KV při OÚ v Pustějově 
 
 
 
Divadelní představení SIESTA 
 
Divadelní seskupení Siesta z Opavy již tradičně zavítalo do Pustějova a jako i předešlé roky 
nezklamalo. S rozvernou operetkou pod názvem "3-2-1 včil" vytvořilo skvělou atmosféru 
a diváci, jak doufáme, se dobře bavili. Smích po roce zase ovládl sál sokolovny a všichni už se 
zase těšíme na příští jaro. Děkujeme Siestě. 

KV při OÚ v Pustějově 
 

 
 
Základní škola a školní družina 

 

 

 

 
 
 
Také v letošním roce jsme se s dětmi naší základní školy zúčastnili grantového projektu na ZŠ 
Studénka, Butovická 346 – „Butovická hvězdička“. Již tradičně děti soutěžily ve zpěvu 
a v malování. Konkurence je opravdu velká. Letošního ročníku se zúčastnili žáci ze sedmi škol a 
byli rozděleni do třech kategorií. V malování na téma „Mláďata“ získal ve III. kategorii (žáci 4. a 
5. ročníku)          1. místo Vojtěch Zuzaník (4. ročník). Všem dětem, které se soutěže zúčastnily 
– Andree Dreslerové, Gabriele Urbišové, Matyáši Holbovi (1. ročník), Natálii Zwingerové, 
Karolíně Flaksové (2. ročník), Ondřeji Šelongovi, Sáře Pravdové    (3. ročník) a Patriku 
Morávkovi (5. ročník) patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.  

Mgr. Miluše Klementová 
 
 



Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

Ukázka dravců 
 

Ve středu 9. dubna mohli naši žáci a děti z MŠ shlédnout něco ze sokolnického umění. Přijela za 
námi se sokolnickou show sokolnická skupina Vancoš z Bohumína. Viděli jsme orly, jestřába, 
nejrůznější druhy sov, třeba sovu Rozárku z pohádky Tři oříšky pro Popelku, sovu Errol 
z Harryho Pottera a další dravce. Některé si děti mohly pohladit, některé jsme za pomoci dětí 
a pedagogů viděli v akci. Byl to opravdu nádherný zážitek. Podívat se přijeli také žáci ZŠ Hladké 
Životice se svými učitelkami.  

Mgr. Miluše Klementová 
 
 
 

Když jedna cesta zkříží druhou 
 

S poselstvím křesťanských Velikonoc mezi nás opět zavítala Mgr. Lenka Mužná 
s Katechetického a pedagogického centra z Ostravy. Na úvod se děti pomocí šátků představily. 
Pak byly šátky rozloženy na koberec do tvaru křižovatky a rozložení každého bylo obohaceno 
písní. Děti vyzkoušely ve dvojicích setkávání lidí na křižovatce. Poté se pomocí obrázků 
seznámily s příběhem Ježíše z Nazareta a jeho prostřednictvím s poselstvím Velikonoc. Na závěr 
dostal každý dvě stopy, které umístil na křižovatku. Zamysleli se nad někým, kdo by měl k sobě 
najít cestu. Tato část byla velice emotivní.  Na závěr byly všechny děti pochváleny a paní Lenka 
všem popřála krásné Velikonoce. My jsme jí poděkovali za krásný zážitek. 

Mgr. Miluše Klementová 
 
 

Velikonoční jarmark  
 

Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a jsou nejkrásnějšími 
a nejbarevnějšími svátky v roce. Také ty letošní jsme ve škole oslavili tradičním „Velikonočním 
jarmarkem.“ Ten letošní jsme pořádali v sále OÚ. O zahájení se postarala paní vychovatelka 
Šárka a paní učitelka Miluška s dětmi, které přečetly něco málo  o velikonočních zvycích 
a tradicích. Na výrobě dekorací a předmětů určených k prodeji se podílely paní vychovatelky, 

rodiče a samozřejmě hlavně děti. V dílnách si rodiče 
s dětmi mohli vyrobit košíčky, kolíčky a malovaná 
vajíčka. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé 
občerstvení. Chtěli bychom poděkovat pí Janě 
Heinrichové za pomoc při přípravě občerstvení. 
Poděkování za výrobu a účast při dílnách patří i pí 
učitelkám z MŠ. Konečné poděkování patří oběma 
vychovatelkám, učitelkám, pí školnici a pí vedoucí 
stravování za pomoc při přípravě a realizaci jarmarku. 
Doufám, že jste s námi prožili příjemné odpoledne. 

 
Mgr. Miluše Klementová 

 
 

Velikonoční jarmark  
 

Poděkování patří dětem, rodičům, paní Heinrichové, zaměstnancům ZŠ a MŠ za velmi intenzivní 
pomoc při realizaci jarmarku. Příroda  nás všechny inspirovala a pod našima rukama vznikly 
krásné velikonoční vajíčka,dekorace, zajíčci, které přišlo obdivovat mnoho návštěvníků. 



Zakoupením těchto maličkostí jste nám vyjádřili, že se Vám líbilo. Srdečně Vám všem 
mnohokrát děkujeme a pevně věříme, že Vás budeme těšit i nadále našimi společnými chvílemi.  

ŠKOLNÍ DRUŽINKA 
 
 

Sběr papíru ve škole "SOUTĚŽ S PANEM POPELOU"  
 
dovolujeme si Vás poprosit o pomoc při sběru papíru, který můžete nosit již nyní do školy. 
Kontejnery budou přistaveny v týdnu od 12.5.2014 na 14 dní opět ke škole. 
Prosíme noste jen svázaný papír, knihy, časopisy. Za Vaši ochotu pomoci Vám předem 
děkujeme. 

ŠKOLNÍ DRUŽINKA  
 

Exkurze na skládku do Životic u Nového Jičína 

Pokud někdo zamíří do areálu firmy ASOMPO, a.s. v Životicích u Nového Jičína, aniž by tušil, 
čím se firma zabývá, může jen závidět. Budova společnosti stojí uprostřed obrovské zelené 
plochy, což na první pohled působí skoro romanticky. Jen vzadu za ní ční do výše halda, která ve 
svém nitru skrývá odpad z širokého okolí. Skládka Životice je vlastně prvním uskutečněným 
dílem původního Zájmového sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů ASOMPO, které 
pomohlo obcím Novojičínska moderním způsobem vyřešit odpadové hospodářství. 

Takto je skládka prezentována na internetu. V pátek 11. dubna jsme s dětmi měli možnost tuto 
skládku navštívit. Průvodce nám dělal pan starosta Ing. Tomáš Maiwaelder. Pro žáky i pedagogy 
to byl obrovský zážitek, dozvěděli jsme se podrobnosti o zpracování odpadů z domácností a další 
využití. Pro děti bylo připraveno občerstvení a překvapení. Nejdříve byl připraven s programem 
klaun Hopsalín. Pak bylo další překvapení. Zavítali mezi nás umělci – dabéři z Prahy v čele 
s Valerií Zawadskou a Petrem Rychlým. Poslechli jsme si ukázky jejich práce – představili nám 
postavy, které dabovali – třeba skřítka Dobbyho z Harryho Pottera, kterého daboval Libor 
Hruška. Děti postavy poznávali a nakonec si i zasoutěžili o fotografii Petra Rychlého, vyhrála 
Bára Macháčková. Děti si odnesli spoustu zajímavých informací, skvělých zážitků a v neposlední 
řadě také podpisy umělců.  

Mgr. Miluše Klementová 

 
 
První máj, osvobození obce a KSČM pro občany 
 
Již jubilejně - po desáté, se uskutečnily oslavy Svátku práce v areálu Bistra p. Pische. 
Letošních oslav se zúčastnil rekordní počet účastníků, kteří zcela zaplnili, za krásného počasí, 
příjemné prostředí areálu. 
Účastníci prvomájového setkání se nedali zmást negativní kampaní našich sdělovacích 
prostředků a svou velkou účastí se přihlásili k historickému poslání 1.máje, čímž je především 
právo na práci a její spravedlivé ocenění. 
Hezkou pohodu svátečního dne doplnila živá hudba k tanci i poslechu, domácí guláš, koláče 
a více než 40 cen v kvalitní tombole. 
Pořadatelé děkují všem sponzorům i občanům za příspěvky do tomboly. 
V den osvobození naší obce 4. května, položili zástupci KSČM květiny k pomníku osvobození, 
k uctění památky 46 vojáků Rudé armády, kteří zahynuli před 69 lety v boji za osvobození naší 
obce. 



ZO KSČM připravuje pro své členy a příznivce v následujících měsících další akce: 
V pátek 11.7.2014 se uskuteční zájezd do Nošovic, kde shlédneme výrobu  automobilů Hundai. 
Zájezd bude zpestřen následujícím pobytem v minipivovaru ve Vojkovicích. 
2.srpna se uskuteční sobotní přátelské posezení v Bistru p. Pische s hudbou, pohoštěním 
a tombolou. 
Na 23.srpen připravuje ZO KSČM zájezd do Frýdlantu n/O na oblíbené česko - slovenské 
slavnosti s bohatým kulturním programem. 

ZO KSČM 
 

 

Odbor SPV 

 
17. dubna proběhly  atletické závody v areálu sokolovny za účasti 24 dětí  z MŠ a žáků ZŠ.  
Výsledky soutěže: 
 Nejmladší  účastníci: 1.Popp Aleš,2. Pekař Ivan,3.Silber Patrik 
                                     1.Pravdová Elen,2.Flaksová Natálie,3.Beleščaková Sofie 
Ml.žáci I : 1.Brňák Marek, 2.Morávek Jan, 3.Vincek Tomáš    
                 1. Kocmichová Natálie, 2.Flaksová Karolína, 3.Renk Sindy   
Ml.žáci II: 1.Popp Tomáš, 2.Morávek Patrik, 3.Šelong Ondřej 
St.žáci II: 1.Vincek Martin   
                 1.Šelongová Pavla 
Atletické soutěže jsou spojeny se závěrečnou smaženicí, na kterou se těší nejen děti, ale i všichni 
dospělí. Letos, zřejmě naposled, tuto skvělou pochutinu  připravily za Červený Kříž paní Černá, 
Dreslerová, Medková, Demlová a Davidová. 
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám ČK pod vedením paní Jarušky Teglové za 
sedmnáctiletou spolupráci s naším odborem SPV, za ochotu, vstřícnost a vytrvalost.  
 Moc děkuji za všechny děti, žáky, rodiče a příznivce sportu.   
    
3. května se uskutečnila Medvědí stezka v okolí fotbalového hřiště, ZEMSPOLu a myslivecké 
chaty. Bylo celkem 18 stanovišť (šlapadla, hod šipkami, hod létajícími talíři, poznávání stromu 
a bylin, hádej co jsem, woodball, mölkky, dopravní výchova, zdravotní výchova, lanová dráha, 
střelba ze vzduchovky, hod na cíl, poznávání zvířat, hod kroužků na tyč, rybolov, střelba z praku,  
hlavolam), kde si mohly všechny děti, žáci i rodiče vyzkoušet své fyzické síly, dovednost a  
bystrost. Pro ty, co zrovna nesoutěžili, byla možnost střelby z airsoft zbraní. Velká zima 
nedovolila vyzkoušet všechny druhy zbraní, ale předvádějící skupina slíbila, že je ochotna  
ukázku zopakovat při jiné akci. Bohužel, i když Medvědí stezka je velmi oblíbená, chladné 
počasí tentokrát přivedlo na start jen 25 dětí. Je to stejný počet osob jako těch,  kteří musí 
zajišťovat jednotlivá stanoviště  a zdárný průběh celého závodu. Všem těmto účastníkům děkuji 
za odvahu a ochotu pomoci v tak nepříznivém počasí. Zároveň děkuji FC Pustějov za zapůjčení 
klubovny, Mysliveckému sdružení za vysekání trávy v okolí chaty a zpřístupnění tří stanovišť, 
Obecnímu úřadu za propagaci závodu.  
                                                                
9. května proběhla regionální soutěž ASPV NJ v Hladkých Životicích, kde se pět žáků 
zúčastnilo atletického čtyřboje – Andrea Dreslerová (12.), Matyáš Holba (8.), Jan Morávek (12.) 
za ml.žáky I., Kristýna Pošvicová (1.), Patrik Morávek (1.) za ml.žáky II. Všem žákům patří 
pochvala a poděkování za účast v soutěži a hlavně moc děkuji i maminkám, které přišly podpořit 
své děti a zároveň i pomoci s organizaci. V podvečer téhož dne proběhla zároveň i soutěž 
v Brännballu, kde se družstva umístila takto: 1.Hladké Životice, 2.Pustějov, 3.Mošnov, 4.Rybí. 
Za družstvo Pustějova hráli – B.Horáková, A.Horák,  E.Dresler,  F.Pošvic,  A.Komoň, 
J.Němec, P.Morávek, J.Lakomý, J.Walczysko a P.Malý. Děkuji i těmto žákům za účast v soutěži 
a doufám, že nás budou reprezentovat i příští rok. 

Za odbor Sportu pro všechny Ludmila Tisovská 



Národní házená 

 
Výsledky dosud odehraných utkání družstev NH (jaro 2014) 
 
muži   Pustějov - Studénka B  16 : 15 
           St.Ves B - Pustějov         8 : 16 
           Pustějov - Vítkovice B  20 : 17 
 
žačky  Pustějov - Chropyně      9 : 16 
           Pustějov - St.Vesn.O.     6 : 13 
           Svinov B - Pustějov        5 : 10 
           Pustějov - Studénka      12 : 17  
 
 
 
 
 

Společenská rubrika 
 

 
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 
 

  
 

     duben Blahetová Věra 70 let 
  
 květen Zindlerová Ludmila   70 let 
 

  
 Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
 
 
 
 
  Rozloučili jsme se:  Vlasta Niklová 
              Jaromír Demel 
 

 Čest jejich památce ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické 
podobě,  pošlete svou e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz. 

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redakční úpravou, autoři článků jsou odpovědni 
za jejich obsah.  

Vydává Obecní úřad Pustějov dne 16. 5. 2014. N e p r o d e j n é. Náklad 380 výtisků. Evidenční 
č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK E 1047. Své náměty a připomínky adresujte na 
knihovnu Pustějov, nebo pište e-mailem: knihovna@pustejov.cz 


