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                       Nedělní koncert Lucie Režné a Petra Usvalda  

             v kostele sv. Máří Magdalény v Pustějově 13. listopadu 2016. 

 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV              5 / 2016  
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AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek za stočné, mohohou tak učinit na základě faktury, kterou 
obdrželi, a to v hotovosti na Obecním úřadě, nebo na účet obecního úřadu, čú: 1760201379/0800, var. 
symbol: číslo faktury.  

 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

     První listopadový víkend  5. - 6. 11.2016 proběhly v sále OÚ  slavnostní obřady stříbrných 
svateb, vítání občánků a setkání jubilantů. 

     V sobotu odpoledne si po pětadvaceti letech zopakovali své ANO naši stříbrní manželé. Přejeme jim 
do dalších společných let hodně zdraví, lásky a vzájemného pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zleva: 

Manžele Davidovi, Hejzákovi, Radvanští, Maiwaelderovi, Zindlerovi a Fabiánovi. 

     Nedělní dopoledne patřilo našim nejmladším občánkům, kterým sudičky do vínku nadělily zdraví, 
lásku, hodné a chápavé rodiče a také schopnost jít si v životě za svým cílem, aby z nich vyrosli šťastní 
lidé. 
     Letos jsme mezi nás přivítali Honzíka Kubáčka, Theušku Medkovou, Tinku Pravdovou, Davidka Marka, 
Rišku Malka, Šimonka Spišovského, Samuelka Pavlíka a Nelinku Topolovou.  
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      V neděli odpoledne se sešli letošní jubilanti, aby společně oslavili své narozeniny. Obřad pětadvaceti 
oslavencům zpříjemnilo vystoupení žáků ZŠ, obdrželi dárkové balíčky, kytičky a pak už se jen povídalo, 
smálo, vzpomínalo, zpívalo a tančilo. Přejeme našim jubilantům hlavně zdravíčko a pohodu v kruhu svých 
blízkých.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Za Kulturní výbor Magdalena Zindlerová- 

 

RUBRIKA KNIHOVNY 

  Na přelomu mesíců října a listopadu jste měli možnost navštívit v sále OÚ putovní výstavu "Má vlast 
cestami proměn". Měla jsem radost, že jsem se vešla do nabitého celoročního pořadníku výstavy, která až 
do jara příštího roku putuje po městech a obcích naší vlasti a Vy tak měli možnost zhlédnou alespoň jednu 
její část. A to proměny míst, budov i památek Moravskoslezského a Olomouckého kraje. A aby to nebylo 
jen o pěkných plakátech, doplnila jsem výstavu obrázky dětí ZŠ a o fotoalba z archivu Obecního úřadu. U 
těch samozřejmě návštěvníci strávili nejvíce času a vzpomínali na své blízké a známé. Byly to velmi 
příjemné chvíle, kdy jsem zejména díky našim seniorům mohla přiřadit jména k tvářím mně dosud 
neznámych lidí. Vedly se rušné i úsměvné debaty při poznávání jednotlivých osob a došlo i na vzájemné 
půjčování brýlí.  

I když návštěvnost nebyla nijak závratná, výstavu navštívilo cca 150 návštěvníků, včetně dětí ZŠ a MŠ, 
těší mě, že Vy, kteří jste ji navštívili, jste byli doufám spokojeni a strávili jsme tak společně pěkný čas.  

Bylo mi s Vámi hezky, milí návštěvníci. Tak zase za rok nashledanou. 
 

      Když už jsem u těch pěkných zážitků, ráda bych vyzdvihla koncert Lucie Režné (příčná flétna) a Petra 
Usvalda (kytara), který se konal v neděli 13. listopadu v kostele. Velmi děkuji za překrásný, profesionální 
hudební zážitek. Mrzelo mně jediné, že tak nadaní mladí umělci hráli pro pouhých 27 lídí.                          
  

    knihovnice Magdalena Zindlerová 

 

RUBRIKA VÝBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

     Po dvouleté přestávce se opět sešli zástupci Výboru pro životní prostředí p. Lubomír Dresler a p. 
Zdeněk Gebauer, aby vyhodnotili fotografie domů a předzahrádek, pořízené v měsících červenec - září 
knihovnicí Magdou Zindlerovou. Rozhodování nebylo jednoduché, protože úroveň květinové výzdoby 
domů stoupá a také přibývá nových rodinných domů s krásně upraveným okolím vč. předzahrádek. 
Výherci budou odměněni dárkovým poukazem. Nakonec komise rozhodla takto: 
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Domy s nejhezčí květinovou výzdobou            Domy s nejhezčí předzahrádkou 
- bez určení pořadí:                           - bez určení pořadí: 

Peclovi, č.p. 41               Dluhošovi, č.p. 222 

 

Bučkovi a Matulovi, č.p. 197     Tomšů, č.p. 312 

 

Vrzalovi a Durecovi, č.p. 249     Poppovi, č.p. 297 
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RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Víte něco o historii Halloweenu? 

  Vzpomínku na zesnulé v podobě světla vloženého do vydlabané zeleniny přivezli do Ameriky Irové a 
odtud se po čase tato tradice rozšířila po evropském kontinentu.  Irové ve své vlasti vyřezávali do 
vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje, které kladli se svíčkou na okenní římsy, aby od domu 
během noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých příbuzných. S tímtéž záměrem si oblékali 

strašidelné kostýmy. 

Také v Česku si vyřezávání dýní a sem tam 
i šití strašidelných halloweenských kostýmů 
získává čím dál tím víc příznivců. My jsme 
tento svátek 31.10.2016 oslavili v naší 
pustějovské škole společně s dětmi a jejich 
rodiči. Vyrobenými dýňovými strašidly jsme 
rozzářili školní dvůr. Nakonec jsme se všichni 
společně s výtvory vyfotili. Překvapení byla 
perníková medaile nejen pro děti, ale také pro 
rodiče, protože ti také pomáhali při dlabání a 
zdobení dýně. Nechyběla ani sladká odměna 
a ještě jako bonus děti dostaly omalovánku na 
dlouhé zimní večery. Účast na naší akci byla 
opět skvělá a nezbývá než poděkovat všem, 
kteří přišli.  

      -Mgr.Ladislava Kremzerová, učitelka ZŠ- 

 
VŮNĚ JEHLIČÍ, SVÍČKY HOŘÍCÍ…UŽ JE TU ZAS ADVENTNÍ ČAS 

Školní družina Vás srdečně zve na  ADVENTNÍ SETKÁNÍ  

tvoření věnečků a svícnů na Váš stůl, 
vytvoření pohody, radosti, úsměvů, 
strávení příjemného odpoledne u punče a koled, 
laskavého pobesedování a zastavení se u stánků s výtvory dětí. 

Ve středu dne  23. 11. 2016 od 16 hodin ve škole. 
 

Výstava 

    Žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili spolu se 
svou učitelkou putovní výstavu na OÚ „Má 
vlast cestami proměn v Moravskoslezském a 
Olomouckém kraji“. Výstavou žáky provedla 
knihovnice Magda Zindlerová. Na obrazcích si 
prohlédli proměny chátrajících staveb v 
důstojné objekty. Součástí výstavy byly také 
tematické obrázky žáků ZŠ Pustějov, které 
kreslili na cyklozávody Cyklo cap. Nejvíce 
žáky zaujaly alba fotografií, které si dlouho 
prohlíželi. Našli zde své rodiče, prarodiče a 
také sami sebe. Děkujeme za krásný zážitek. 

-Mgr. Miluše Klementová- 
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Tvoření ve školce  

    Jedno čtvrteční odpoledne jsme se společně s dětmi a rodiči stali malými staviteli a vynálezci. Tvořili 
jsme převážně z přírodního materiálu závodní auta, formule, tanky, panáčky, řidiče…prostě vše, co nás 
napadlo!  
    Za výbornou a kreativní práci si děti s rodiči mohli pochutnat na upečených ,,Hraběnčiných řezech“,  
které ten den připravovaly samy děti.   
    Tímto děkujeme všem, kteří se zúčastnili!                        

 

 
Hudebně-národopisný program v MŠ s názvem ,,Tóny v dřevě ukryté“ 

    S dětmi jsme vyslechli, zazpívali a vyzkoušeli si zahrát na dřevěné hudební nástroje s výkladem 
písňového příběhu o hudebnících, kteří putovali krajem, až přišli k jednomu stromu. Nevyrobili z něj však 
své housličky – byla to vlastně dívka zakletá v krásný javor.  
    Průvodci nám byly lidové hudební nástroje z těch míst, jaké vyráběli naši předkové také ze dřeva a na 
které si děti samy vyzkoušely zahrát pro jejich jednoduchost. Vytvořili jsme z nástrojů – fujara, kobza, 
grumle, moldánky malou muziku.  

                                                                                                      -Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ- 

 

RUBRIKA TJ SOKOL 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov  informuje občany , že  probíhají  florbalové tréninky,a to: 

každé pondělí od  17.00 do 18.30 hod  mladší žáci 

                        od  18.30 do 20.00 hod  starší žáci 

každé úterý  od  17.00 do 18.30 hod  děti přípravka 

                           od  18.30 do 20.00 hod  dospělí 

Dále v prosinci budeme pořádat  Florbalový turnaj. 

Chtěli bychom ještě popřát  do nového roku 2017 všem spoluobčanům hodně zdraví a životních i 
pracovních úspěchů. 

                                                                                                                           -starosta TJ Sokol Jan Horák-  
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RUBRIKA ODBORU SPV 

Podzimní akce odboru SPV 
    Cyklistické závody pro děti a dospělé - Cyklo”CAP” 2016 
S humorem jde všechno lépe aneb ..."To je dost, žes  nás taky jednou 
vyvez."  

     Na konec září připravil odbor SPV ve spolupráci s FK a ZŠ v Pustějově cyklistické závody. Celkem 
závodilo 43 dětí, 2 dorostenky a 9 dospělých. Nejmladší děti závodily na odrážedlech, předškoláci  a 1.-4. 
třída závodili v okolí fotbalového hřiště a ZEMSPOLu. Pro tuto věkovou skupinu  byla  připravena i 
dovednostní soutěž. Starší žactvo a dospělí poznávali krásy přírody v okolí  jezera Kamenky, 
pustějovských a bartošovických luk – délka okruhu asi 3km. Ceny do soutěže nám darovala firma Cyklo 
centrum Košárek a firma 4ever. Čtyři  losované ceny věnoval odbor SPV, pátou cenu pro děti v hodnotě 
1000Kč věnoval pan Evžen Koždoň.  Děkujeme všem zúčastněným, že jste nás přišli podpořit ,  
fotbalovému klubu a základní škole děkujeme za pomoc s organizací, firmě Cyklo centrum Košárek, 
4everu a panu Koždoňovi za věcné ceny. 
 
     Již od roku 2009 se pravidelně zúčastňují Vlastimil Bílek a Jiří Trojka  republikového finále ve 
Woodballu, Mölkkách a Kubbe v Mošově. Tentokrát nezískali žádné medailové umístění, ale družstva 
vyslané RC SPV Nový Jičín (Bílovec, HŽ, Pustějov a Rybí) dostaly putovní pohár za nejpočetnější výpravu 
MS kraje. Bílovečtí vyhráli z 5-ti možných zlatých medailí 4 a patří  ke špičce v republice. Blahopřejeme. 
     
     Bolí vás páteř a klouby, nemůžete otočit hlavou ?  Cvičíme od října do konce letošního roku, každé 
úterý v 17:00 hod. v sále Obecního úřadu v Pustějově, stačí jen pohodlné oblečení a lehké přezůvky. Vždy 
je možno začít. Hodiny s Jarkou Böhmovou mají ozdravující účinky a působí přímo blahodárně na páteř a 
klouby. Je  určeno pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže. Účastnický poplatek činí 20,-Kč/1 
lekce.  
      
     Pro turisty jsme letos připravili zájezd na Vsetínské vrchy. Krásná, nenáročná trasa vedla z Dušné na 
Vsacký Cáb, k Cábskému jezírku a končila u malebné přehrady Bystřička. Celý týden bylo deštivo a   
chladno, 12 lidí podlehlo předpovědí počasí a odhlásilo svou účast  ze zájezdu. Celkem zůstalo  29 
vytrvalých fanoušků turistiky, na které se nakonec i slunce smálo a podpořilo tak skvělou atmosféru mezi 
účastníky. 
     
     Bowling  s  RC SPV Nový Jičín pořádaný 20.10. v Kopřivnici za účastí 15-ti družstev  z 10-odborů byl 
pro naše soutěžící ve složení  Trojka, Hoňková, Kratochvílová a Zuzaníková příjemným sportovním 
zážitkem. Družstvo se umístilo na 9.místě, nejlépe si vedla  Věrka s 219body, která z 30-ti žen obsadila 
6.místo a  Jiří s 273body, který se rovněž z 30-ti mužů umístil  na 7. místě. Pro zajímavost, první byl 
Michal z Rybího s 362body.  
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      V neděli 30.října  se uskutečnil turnaj volejbalu mixů (3+3) za účasti pěti družstev  v pustějovské 
sportovní  hale. Náš odbor SPV postavil  tři týmy ( Tisovský, Babůrek , ZuBr),  dale byli přizvány družstva z 
Kunína a Ostravy. Hra byla  vyrovnaná, krásné výměny a celkové pořadí řešily až body vzájemných  
zápasů. Pořadí: 1.Kunín, 2.Tisovský, 3.ZuBr, 4.Ostrava, 5.Babůrek. 
      
     Beseda na téma Vietnam proběhla první neděli v listopadu v sále sportovní haly v Pustějově za účasti 
téměř 50 lidí.  Velice poutavé vyprávění o zemi a způsobu života tamějších obyvatel, doplněných vlastními 
zážitky si pro nás připravila paní Mgr.Jarka Grosmanová. Příjemným  zpestřením byla  ochutnávka 
typických vietnamských rolek z rýžových placek, které pro nás připravila paní Thi Vy Phan , prodavačka z 
dolního obchodu. Paní Mgr.Jarce Grosmanové i paní Thi Vy Phan moc děkujeme.               

- Za SPV Ludmila Tisovská - 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

 

Oddíl národní házené v Pustějově úspěšně ukončil podzimní část sezóny 2016/2017, ve které 
oddíl reprezentují družstva mladších žaček, dorostenek a žen. 

 Mladší žačky vybojovaly ve své prozatímní první sezóně jedno vítězství, které v zimě a v jarní části 
sezóny určitě rozšíří o skalpy dalších družstev. Holky na trénincích a během utkání předvádějí velkou 
bojovnost a píli, a jde vidět, že společně s podporou rodičů z tribuny se děvčata zlepšují každým utkáním.  

 Družstvo dorostenek mělo letos úspěšnou podzimní část, kdy holky ztratily plný bodový zisk jen 
v jednom utkání, kdy nestačily na soupeřky ze Svinova. To znamená, že holky v polovině sezóny zaujímají 
třetí místo v tabulce se ztrátou pouhých dvou bodů na místo první. Holkám budeme držet palce, ať 
podobný trend udrží i v následujících utkáních.  

 Družstvo žen potvrdilo výsledky z loňské sezóny a v podzimní části neztratily ani bod, a proto 
v celkové tabulce soutěže zaujímají první příčku.  

 Družstva trénují pravidelně dvakrát týdně i během podzimní přestávky ve sportovní hale Pustějov 
dle následujícího rozpisu: 

Přípravka a mladší žačky  Středa 16:00 – 17:00, Pátek 17:30 – 18:30 

Dorostenky   Středa 16:00 – 17:30, Pátek 17:30 – 19:00 

Ženy    Pátek 17:30 – 19:00 

V časech pravidelných tréninků mezi sebou rádi přivítáme nové zájemce o házenou. 

     -Za NH Jiří Pisch- 

RUBRIKA FARNOSTI 

Milé farnice a farníci,  

podzim nám venku pomalu přechází do zimy, při letmém pohledu do našich často vypiplaných zahrádek 
je vidět mnoho odvedené práce, jak se je řada z nás snažila zazimovat a uklidit, aby nám zahrady zase po 
zimě dělaly radost. Také došlo k posunu času o hodinu zpět, denní světlo se krátí, rodinný život se spíše 
smrskne mezi 4 zdi domů či bytů.  

A co prožíváme v kostele? Rychle nám končí Rok milosrdenství, který by řada z nás možná ráda 
prožívala a slavila déle a jehož plody doufejme, budeme ještě dlouho zakoušet. Čtení a liturgie mší sv. 
rovněž poukazují na konec liturgického roku, proto jsme v neděli 13. 11. četli tzv. „eschatologické“ texty 
z Bible (slova Písma vztahující se ke konci světa - Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; žalm 98; Lk 21,5-19.). 
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Následující neděle, 20. 11. bude slavností Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme církevní rok (můžete si 
doma společně udělat „malý silvestr“). Konec roku vybízí k poděkování všem, kdo se účastnili společného 
slavení mší sv., modlili se za nás a za sebe navzájem, také sboru, panu varhaníkovi a všem kdo četli či 
jinak v kostele pomohli. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Další neděle už bude 1. adventní. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku 
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby 
začínal Vánocemi. (http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Advent-nejen-predvanocni-obdobi.html). 

Nedávno jsme také dostali opakovaně otázku: Ty opravdu věříš v Boha? A podle čeho poznáváš nebo si 
myslíš, že Bůh existuje? Kdyby existoval, přece by snad nedopustil ty hrozné věci, které se v historii staly 
a dodnes kolem nás stávají! Odpověď byla zdánlivě prostá a v následující diskusi košatá: Ano, věřím. 
Věřím také v jednoho, osobního, milujícího a mocného Boha v trojjedinosti, který mi dává svobodu 
rozhodnout se mezi špatným a dobrým. Poznávám ho ve svých bližních, sousedech, v kráse přírody a 
stvoření, i v hloubce vesmíru. Věřím, že mi pomáhá v životě a že mi dal naději na věčný život. Bojuji o 
svou víru každý den a někdy to není lehké. 

Obecně lze víru jako lidský čin chápat jako spolehnutí se, důvěrné přiblížení. Je to vztah, který je 
navzájem otevřený, ve kterém je minimum obranných postojů a minimum nedůvěry. Víra úzce souvisí s 
láskou - snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Víra je rozhodnutí zařídit svůj život podle 
(výše zmíněných) zjištěných skutečností. 

Víte, zdá se, že někdy není na škodu zopakovat si, v co věří křesťané (dle: 
https://www.vira.cz/Texty/Glosar/Vira.html): Víra ve vše přesahujícího Boha je základním předpokladem, 
ne však úplným základním obsahem víry křesťana. 

 Křesťané věří, že Bůh je Láska, který se s člověkem chce dělit o své štěstí. 

 Křesťané věří, že Ježíš Kristus je spasitel (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci zla pro Boha), že 

tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na 

svém životě. 

 Křesťan věří v Boha Otce, jeho syna Ježíše a Ducha svatého a tyto tři vyznává jako jednoho Boha 

ve třech osobách - Trojici. 

Základní charakteristikou křesťanské víry na rozdíl od víry ve většině jiných náboženství (hinduismus, 
různé cesty jógy) nebo na rozdíl od jiných nábožensko-filozofických postojů (např. buddhismus) je to, že 
křesťanská víra je odpovědí na Boží čin, na Boží sebezjevení. Jinak řečeno: obsahem křesťanské víry 
není jen to, na co člověk přišel sám, co hledáním nalezl a co si podle svého usouzení přisvojil. Obsahem 
křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého 
syna, Ježíše, sdělil lidem, a co jim nabídl k jejich záchraně. 

Základními kroky, kterými se člověk stává křesťanem, je uvěření (ve výše uvedeném smyslu, tedy 
především uvěření v Krista - spasitele) a křest. Kdo je pokřtěn (doslova "ponořen" do Boha), patří do 
společenství křesťanů, do církve. Ta je prostorem, ve kterém křesťan svou víru přijal a žije ji ve 
společenství křesťansky věřících lidí. Královskou cestou pro poznání obsahu křesťanské víry je kniha knih 
- Bible, tedy Písmo svaté starého a nového zákona. 

Malé shrnutí na závěr: Víra je pro křesťany přístupová cesta k Bohu a jeho spáse, je to osobní životní 
cesta, stále otevřený pramen poznání Boha a jeho díla a skutečnost, která je navzájem sjednocuje. 
Křesťanská víra není libovolně utvořené osobní přesvědčení, ale odpověď člověka na Boží slovo, 
sdělované Duchem svatým, zapsané v Bibli a opatrované, chápané a žité v církvi. 

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Je to dar pro život.  Víra 
není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí. (Papež 
František, 12/2013). 

-farní rada - 

http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Advent-nejen-predvanocni-obdobi.html
https://www.vira.cz/Texty/Glosar/Vira.html
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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. 
 

 

 POZVÁNKY NA AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Listopad Stanislav Švrčina 

Eva Davidová 

Adéla Dreslerová 

Helena Ferencová 

Jindřiška Davidová 

70 let 

75 let 

75 let 

85 let 

95 let 

Prosinec Irena Dreslerová 75 let 

 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na 

Sváteční koncert, kdy zazpívá dětský pěvecký sbor ONDRÁŠEK z Nového Jíčína 

sobota 10. prosince v 17.30 hodin v kostele 

Tento koncert Vám věnujeme jako vánoční dárek, za to, že jste nás celý rok podporovali na našich 
akcích. Vstup je zdarma. 

 

 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na  

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

neděle 27.listopadu v 16:00 hodin u autobus. zastávky (na křižovatce) 

První adventní neděli nám koledy zazpívá slečna ADRIANA BAJTKOVÁ s hudebním doprovodem    
    Josefa Mičulky. Koledy zazní i ze zvonkohry pod vedením paní Šárky Hoňkové. 

Vytvořili jsme pro Vás nový betlém s jesličkami, který bude zdobit naši obec po celý adventní a 
vánoční čas. Ke stromečku vejdete Bránou přání se zvoničkou, kde se Vám při zazvonění budou 

plnit ta největší a nejtajnější přání. 

Budete si moci zakoupit skleněné vánoční ozdoby a jen pro Vás vytvoříme např. baňku se jménem. 

Připraven bude horký čaj, vánoční punč, perníčky a jmelí pro štěstí. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Připravované akce SPV: 

 Badminton dvouhra mužů a žen, v hale 3. 12. 2016 od 14 -19 hod., vstupné 200,- Kč 

 Vánoční turnaj mužů (sálová kopaná, házená a nově floorbal) od 14:00hod, ve sportovní 
hale, vstupné 50,- Kč 

 Vánoční turnaj žen  (volejbal a badminton) letos již 30-tý ročník.. Vstupné 20,- Kč, zahájení 
v 16hod.                                                                                                                 

(lidatisovska@centrum.cz ), mobil: 774 774 691 

 

mailto:lidatisovska@centrum.cz
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Vstupenky na koncert Vlasty Redla v předprodeji zakoupíte v knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 25.listopadu v 17.00 hodin se koná v kostele sv. Máří Magdaleny v Pustějově 

koncert zpěvačky a kytaristky Evy HENYCHOVÉ 

Vstupné dobrovolné 
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INZERCE 
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