
Informátor obce Pustějov č.2/ květen ’17 

1 

 
 

 

Vzpomínka 

 Dne 21. dubna nás opustil dlouholetý člen Obecního 
zastupitelstva a předseda Výboru pro životní prostředí pan 
Lubomír Dresler. V zastupitelstvu obce působil velmi aktivně 23 
let. Poprvé byl zvolen v roce 1990 - 1994. Pouze druhé volební 
období od  roku 1994 - 1998 v zastupitelstvu nepůsobil. Od roku 
1998 - 2017 však nepřetržitě pracoval a svým poctivým a 
zodpovědným přístupem přispíval k rozvoji obce. Svůj život 
zasvětil Pustějovu, který byl pro něj opravdovým domovem a 
velmi se snažil, aby společenský a sportovní život v obci 
neutuchal. Byl člověkem příkladným, houževnatým a vždy 
ochotný pomoci, velký sportovec a "srdcař". Bude nám všem 
velmi chybět a vzpomínat na něj budeme vždy s úctou. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

   Děkujeme všem občanům, kteří již zajistili připojení svých nemovitostí k novému řádu splaškové 
kanalizace. 
 
   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 
   Žádáme majitele nemovitostí, kteří stále ještě nejsou připojeni k nové splaškové kanalizaci, aby tak 
učinili NEJPOZDĚJI do 30. června. Tento termín musíme dodržet, abychom se vyhnuli sankcím ze 
strany poskytovatele dotace. 
   Děkujeme za pochopení a Váš zodpovědný přístup.  

   Občané, kteří ještě nezaplatili poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč/osobu/rok, 
ať tak učiní v hotovosti na OÚ, nebo na účet obecního úřadu, č.ú. 1760201379/0800, variabilní 
symbol je číslo domu. 

 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Třetina roku uběhla jako voda a my máme za sebou pár akcí. Začátek roku patříl Obecnímu plesu,  
tentokrát na téma "Když v baru houstne dým". Z názvu je každému jasné, o co vlastně na plese šlo, takže 
více netřeba dodávat.  

Následovala Velikonoční dámská jízda, kterou pořádáme u příležitosti Dne matek. Letos jsme však byli z 
organizačních důvodů nuceni uspořádat tuto akci již týden před velikonocemi a ukázalo se, že volba to byla 
dobrá. Doprovodné programy s velikonoční tématikou zpestřily podvečer a termín si pochvalovali obzvláště 
prodejci, kteří sezoní výrobky a květinové vazby přizpůsobili svátkům jara.  

Třetí dubnovou neděli jsme chtěli udělat radost hlavně seniorům. Pozvali jsme do Pustějova sólisty 
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kteří nás v komponovaném pořadu s názvem "Když dva 
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se rádi mají", provedli světem operety. Trochu 
nás mrzí, že naši senioři nejeví o kulturní akce 
velký zájem. S tělocvičny sokolovny jsme proto 
představení přesunuli do malého sálu 
sokolovny a tento komornější prostor byl 
nakonec pro padesátku návštěvníků i 
vystupující velmi příjemný. 

Navzdory všemu hodnotíme tyto tři akce jako 
velmi povedené, protože v závěru je vždy 
nejdůležitěší, že všichni zúčastnění se dobře 
bavili a odcházeli s úsměvem na tváři.  

V tomto čase Vás necháme "kulturně 
vydechnout", ale žádný strach, připravujeme 
pro Vás zase další akce.  

Poslední srpnový víkend (25.8.) se rozloučíme s prázdninami Letní rockovou nocí, kde pro velký ohlas 
vystoupí kapela Traktor, předkapelou bude Nightwish revival. 

Týden na to, první zářijovou neděli (3. 9.) pořádáme v kostele koncert Daniela Hůlky a Adriany 
Bajtkové. 

Předprodej vstupenek na obě připravované akce začne v červnu v knihovně. Přesný termín upřesníme 
obecním rozhlasem. Těšíme se na setkání s Vámi. 

          -Za KV Magdalena Zindlerová-                                                                                                                  
riál Pavla Heinricha“ 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Zápis do 1. ročníku 

V úterý 25. dubna se na naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku. Dostavilo se všech 7 předškoláků se 
svými rodiči. K zápisu se dostavili – František Pekař, Lukáš Pendzich, Martin Štverka, Zuzana Koždoňová, 
Terezie Minaříková, Aneta Musialová a Mariana Paulasová. Nejdříve si vyzkoušeli v tělocvičně zápis na 
nečisto. Čekali na ně budoucí spolužáci převlečení do kostýmů pohádkových postav. Děti plnily připravené 
úkoly a za správné splnění dostali odměnu – sladkosti, obrázky, stojan na tužky. Pak už je čekal zápis 
opravdický. Ve třídě děti a rodiče přivítal pan ředitel Zdeněk Bartošek a paní učitelka Miluše Klementová. 
Děti zpívaly, recitovaly, poznávaly barvy, matematické dovednosti a výtvarné schopnosti. Všichni zápis 
zvládli na výbornou a už se těší do školy. Domů si odnesli drobné dárky a pamětní listy, které jim budou 
tento den připomínat. Všichni se na ně moc těšíme a doufáme, že se jim bude v naší škole líbit. 

 

Velikonoce v umění 

Program připravený pro žáky 3., 4, a 5. ročníku byl 
poutavým vyprávěním o Velikonocích a navazoval na 
předchozí výukový program Vánoce v umění. V 
úvodu si všichni vybrali pastelku, představili se a 
řekli, proč si barvu vybrali, co jim připomíná. Pak si 
pomocí powerpointové prezentace přečetli úryvky z 
Bible, související se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista 
jako inspirací pro výtvarné umělce. Na úvod se žáci 
seznámili s nejstarším zobrazením tohoto tématu u 
nás v díle Mistra třeboňského oltáře. V následující 
skupinové práci se seznámili s dalšími díly slavných 
umělců. Dostali díla vzkříšení a ukřižování Ježíše z 

Nazareta, vždy obě témata od stejného umělce.  Žáci společně hledali odpovědi na připravené otázky a s 
výsledky seznámili ostatní z interaktivní tabule.  
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Program byl přiměřený žákům a nenásilnou formou je přiměl k zamyšlení se nad radostí a smutkem. Celý 
program vyslechly se zaujetím a spolupracovali jak s lektorkou, kterou byla Mgr. Lucie Wzatková, tak 
následně ve skupinách. Na závěr dostali kopii jednoho současného vyobrazení, které si mohli sami dotvořit.  

 
Jarní tvoření 
Přiblížily se nejkrásnější svátky v roce – Velikonoce a my jsme se sešli s maminkami, tatínky, babičkami, 

dědečky a ostatními obyvateli Pustějova v sále obecního úřadu. O zahájení se postarali žáci základní školy 
pod vedením svých učitelek. Nejdříve to byla veršovaná pohádka „O dvanácti měsíčkách“, kterou nacvičila s 
dětmi 1. a 2. ročníku paní učitelka L. Kremzerová. Další veršovanou pohádkou byl „Paleček“ Františka 
Hrubína, tu nacvičila paní učitelka M. Klementová s žáky 4. ročníku. Všichni společně pak zazpívali a zahráli 
operetku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Červená Karkulka“. V hlavních rolích se představili žáci 5. 
ročníku – Natálie Zwingerová, Michal Horák, Marek Brňák, Erik Vaníček, Tomáš Vincek a Karolína 
Flaksová. Pohádka sklidila u všech přítomných obrovský potlesk. Na stolech byla připravena výstava 
výrobků z Lega, které stavěly děti ve školní družině a doma. Pro všechny pak byly přichystány krásné 
velikonoční dekorace, které vyrobily děti školní družiny pod vedením svých vychovatelek, perníčky, polštáře 
a také výrobky dětí mateřské školy. U stolů si také mohly děti namalovat hrníčky, vyrobit dekorace podle 
vlastní fantazie. Odpočinout si všichni mohli u kávy a výborných dortů, které prodávala paní Veronika 
Silberová. Kdo přišel, určitě prožil krásné odpoledne se svými dětmi. 

 

Beseda s policií ČR 

Každým rokem jsou děti účastníky mnoha dopravních nehod, některé mohou také samy způsobit svou 
neopatrností. Strážníci Obvodního oddělení Studénka – Policie České republiky přišly žákům opět po roce 
připomenout důležitost prevence v oblasti dopravní výchovy. Seznámili je s pravidly bezpečnosti v běžném 
provozu na komunikacích, s dopravními značkami, s bezpečností při pohybu na silnicích pěšky nebo na 
kole. Při jízdě na kole kladli dětem na srdce důležitost požití ochranné přilby, při nepoužívání hrozí rodičům 
dětí pokuta. Také upozornili, že se na komunikacích nesmí jezdit na skateboardech, také tady hrozí pokuta 
a ne malá. Na závěr žáky upozornili na bezpečnost při používání sociálních sítí, hlavně Facebooku. Důležité 
je nedávat zde žádné informace, které se týkají soukromí dětí. Nevíte, s kým mluvíte a kdo tyto informace 
vyhledává. 

-Mgr. Miluše Klementová- 

Zájezd MŠ na divadelní představení s názvemVelryba Lízinka 

  Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí 
a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, jak se musela cítit hrdinka pohádky velryba 
Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste asi hledali spřízněnou 
dušičku, tak i ona marně hledala pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potkala u břehu stejně nešťastného 
osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství bylo opravdové, dokázali spolu 
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překonat nástrahy pana Volejníčka, který chtěl Lízinku jen pro sebe. Naštěstí i tahle pohádka měla dobrý 
konec a Lízinka byla zachráněna.  

 

Divadlo Leonka v MŠ 

Krásný tematický program s názvem U Modré tůňky, 
byl letos zaměřen na oblast ekologie. Divadélko 
vtahovalo děti do pohádky svým přednesem, mimikou, 
hrou na kytaru doprovázenou zpěvem a namlouváním 
různých hlasů loutek Krtečka, Žabky Katky a Víly. 
Pohádka zaujala děti svým humorem a pobavila i 
dospělé.  

                                                                                              
-Učitelky MŠ- 

Soutěž s panem Popelou 
   Vážení spoluobčané, prosíme Vás opět o pomoc při sběru papíru. Jarní svoz papíru probíhá do konce 
května. Papír můžete nosit do kontejneru v areálu školy. Papír, noviny, časopisy, knihy, prosím svažte. 
Děkujeme Vám. 

-Šárka Holbová za školní družinku- 

r RUBRIKA POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 

m Obecní kolo Pooderského koštování o nejlepší pálenku z Pustějova v kategoriích slivovice, hruškovice, 
jablkovice se uskutečnilo v pátek 5. května v domečku "U Miladky". Zúčastnilo se celkem 7 soutěžících. 
  A tady jsou výsledky: 
Kategorie slivovice:    1. místo Karel Bednařík 
              2. místo Obecní úřad Pustějov 
           3. místo Oldřich Usvald 
Kategorie jablkovice:  1. místo Oldřich Usvald 
    2. místo Karel Bednařík 
    3. místo Obecní úřad Pustějov 
Kategorie hruškovice:  1. místo Obecní úřad Pustějov (jediný vzorek) 
 
Koštování se se svými vzorky pálenek dále zúčastnili Jaroslav Bednařík, Jaroslav Hejzák, Josef Horák a 
Ondřej Kotas. 
Výhercům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci v dalším kole Pooderského koštování v Bartošovicích. 

-Karel Bednařík- 

r RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Zpráva Tělovýchovné jednoty Pustějov, z.s. 

V neděli 5. března proběhla výroční schůze TJ Pustějov,z.s., kde jsme s radostí a úctou blahopřáli 
našemu předsedovi panu Lubomíru Dreslerovi k nejvyššímu vyznamenání ČASPV, zlaté medaili 
Dr.Miroslava Tyrše, jako ocenění celoživotní práce pro českou tělovýchovu. 

Bohužel i přes veškerou jeho vlastní sílu a bojovnost se tohoto slavnostního předání  v Praze, v kolektivu 
tělovýchovných pracovníků ČASPV z celé České republiky, nedočkal. Odešel v pátek 21. dubna, den před 
předáním tohoto významného ocenění. Všichni přítomní delegáti Valné hromady v Praze minutou ticha uctili 
památku našeho předsedy Lubomíra Dreslera a nejvyšší ocenění převzala předsedkyně RC SPV Nový Jičín 
paní Helena Havranová.  

Odchod předsedy Lubomíra Dreslera je pro celý výkonný výbor i všechny členy TJ Pustějov těžkou 
ztrátou. Byl pro nás silnou a příkladnou osobností, velký sportovec, nadšenec a houževnatý člověk.  
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Byl oblíbený nejen u starší generace, ale hlavně u mládeže.  S jeho odchodem si všichni bolestně 
uvědomujeme, kdo byl a co pro nás znamenal.  

Uveřejňuji jeden z pozdravů společných přátel: „….., díky moc za Tvé smutné info !!! Byť pro všechny z 
nás (a zvláště pro nás vzdálenější - neznající jeho aktuální stav), kdo jsme Luboše, jeho férové 
člověčenství, houževnatost, a navzdory všem zdravotním potížím  jimiž si prošel, i jeho vitalitu znali, jde o 
info moc a moc smutné a skoro až neuvěřitelné !!!! :-( :-( :-(      Honza 

Dne 18.května se uskuteční mimořádná výroční schůze TJ, kde proběhne volba výkonného 
výboru, předsedy TJ, revizní a kontrolní komise. 

 

Jarní aktivity odboru SPV: 

V sobotu 25.3.2017 se uskutečnil ve sportovní hale v Pustějově Badminton, tentokrát losovaná čtyřhra. 
Účast 23 hráčů (12 smíšených párů) nesplňovala očekávání, ale účastníci byli nadšeni novým pojetím hry a 
nešetřili slovy díků a chvály směrem k pořadatelům. 

Ve středu 5.4.2017 v sále OÚ proběhla beseda s horolezcem Jiřím Kleinem, který 1.12.2016 vylezl jediný  
na vrchol nejvyšší sopky světa Ojos del Salado 6893m.n.m. Zajímavé vyprávění bylo doplněno i písničkam i 
Jarka Nohavici v podání Davida Tichopáda (studenta 3.ročníku GMK v Bílovci). O občerstvení se nám opět 
postarala paní Miluška Kozelská, které moc děkujeme.  

 

Akce pro děti: 20.ročník Medvědí stezky: 

Letos vůbec nebylo jednoduché najít termín pro tuto populární soutěž. Nejvíc nám nepřálo počasí. Dále 
byly zahájeny jarní soutěže FK, NH, floorballu, soutěž SDH a badmintonu. Po velkém rozhodování se nám 
nakonec podařila akce uskutečnit 22.4. v okolí fotbalového hřiště, luk a jezera Kaménky. Na vrub počasí 
jsme razili heslo:“ Není špatné počasí, ale my jsme špatně oblečení!“ Akce se zúčastnilo 36 dětí a 29 
pořadatelů. Trasa dlouhá 2200m měla 20 stanovišť a několik překážek jako např. chůze po desce přes 
potok, běh rákosím …  Zpestřením letošního 20.ročníku byl skákací hrad pro děti firmy Aquazorbing Příbor. 
Děti šťastné a radostné zde vyplnili volný čas během závodu a nikomu určitě nebyla zima. Děkujeme všem, 
kteří přišli podpořit tuto akci i přes chladné,  přeháňkové  počasí a pomohli s organizaci soutěže, děkujeme 
SDH a FK, obzvláště děkujeme mládeži. Byli jste skvělí! 

   

Atletický čtyřboj: 

V  pondělí 24.dubna bylo o něco lepší počasí než v sobotu, ale pro změnu  „řádila“ střevní chřipka, která 
výrazně ovlivnila počet soutěžících. Účast 24 dětí je sice nižší, ale žákům se závod líbil a přislíbili účast i na 
regionální soutěži v Mošnově. Výsledky obou soutěží jsou uveřejněny na nástěnce v ZŠ v Pustějově. 
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Poslední dubnovou akcí byl turnaj  Badmintonu dětí a pak následoval turnaj rodičů s dětmi. Zde jsme 
využili spolupráce s badmintonovým oddílem ze Studénky, kde se pan Vodný ujal vedení celé soutěže. 
Turnaj měl výbornou úroveň, účast 20 dětí a 20 dospělých svědčí o popularitě tohoto sportu.  

Výsledky soutěže:            Mladší žáci:                             Starší žáci: 

1. Marek Brňák   1. Antonín Vodný 

2. Markéta Tomášková  2. Michal Frais 

3. Daniel Langer   3. Dominik Nedweis   

4. Josef Horák   4. Daniel Mrozek 

5. Ivan Pekař   5. Beata Batalová 

6. Jan Morávek   6. Natálie Šimečková 

7. Adéla Fraisová  7.Lukáš Iwoniak 

8. Patrik Morávek  8. Vojtěch Šimeček 

9. Matěj Černý 

10. Patrik Silber 

11. Veronika Silberová 

12. Ondřej Polleč 

Rodiče s dětmi: 

1. Daniel Mrozek + otec   11. Vojtěch Šimeček + strýc 

2. Michal Frais + teta    12. Ivan Pekař + otec 

3. Markéta Tomášková + otec  13. Veronika Silberová + otec 

4. Antonín Vodný + matka  14. Daniel Langer + otec 

5. Natálie Šimečková + otec  15. Jan Morávek + strýc 

6. Dominik Nedweis + otec  16. Patrik Morávek + teta 

7. Marek Brňák + otec   17. Adéla Fraisová + teta 

8. Josef Horák + matka   18. Ondřej Polleč + matka 

9. Lukáš Iwoniak + matka  19. Matěj Černý + matka 

10. Beata Batalová + matka  20. Patrik Silber + otec (nedohráli) 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme vám všem, kteří sportujete s odborem Sport pro všechny.               

                                                                                                                   -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 

 

r RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Oddíl národní házené v Pustějově z pověření Svazu národní házené dostal možnost uspořádat v 
Pustějově Superpohár dorostenek 2017, který se konal 6.5.2017. Tato celostátní akce se konala za účasti 
výběrů z pěti oblastí. Mezi zúčastněnými byly děvčata z východočeské, středočeské, severočeské, 
západočeské a severomoravské oblasti, kterou z velké míry reprezentovaly dorostenky našeho oddílu. 
Jmenovitě se jednalo o Markétu Dreslerovou, Zuzku Matušikovou, Pavlu Šelongovou, Katku Jedličkovou, 
Barču Horákovou a Denču Bergrovou. Po celodenním měření sil na hřišti se suverénním vítězem turnaje 
stal výběr dorostenek ze západočeské oblasti tvořený především hráčkami z Tymákova, Přeštic a Plzně 
Újezdu.  
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Za velmi povedenou akci patří velké poděkování všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli a také všem 
děvčatům, které po celý turnaj předváděly parádní házenkářské výkony.  

 

 V rámci reprezentační pauzy, během které byly na jeden víkend přerušeny všechny soutěže v rámci 
probíhající sezóny, se ve Studénce odehrálo mezizemské utkání mužů a žen Morava – Čechy. Tohoto 
nejvýznamnějšího utkání v rámci národní házené se zúčastnilo téměř tisíc diváků. V rámci moravských 
výběrů se představili i odchovanci našeho oddílu a to za muže Radek Šimeček a za ženy Ivana Šnajdrová, 
Veronika Dreslerová a jedním z dvojice trenérů moravy žen byl Rostislav Bajtek.                                 

Výsledky mezizemských utkání: 

Ženy:  Morava – Čechy  12:15 (5:6) 

Muži:  Morava – Čechy 13:15 (9:8) 

-Jiří Pisch za NH- 

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:  Václav Jedlička 
    Ilona Tomšů 
    Zdeněk David 
    Lubomír Dresler 
          Čest jejich památce! 

Duben Helena Vozničková 

Marie Horáková 

František Tegel 

75 let 

90 let 

90 let 

Květen Vlasta Martinásková 

Emil Schaumann 

Milada Riesová 

75 let 

75 let 

85 let 
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RUBRIKA FARNOSTI 

Milé farnice a farníci,  

po malé odmlce, kdy náš sloupek chyběl ve dvou vydáních Informátoru, se opět ozýváme. Máme za sebou 
slavení našich největších svátků - Velikonoc a souběžně i nás silně zasáhla vlna úmrtí v obci, doprovázená 
řadou pohřbů.  
Přestože jsou i pro nás, křesťany, pohřby poměrně smutnou záležitostí, pomáhá nám při jejich zvládání 
naděje na věčný život a naděje na setkání s našimi blízkými, kteří nás - jak doufáme a věříme, předešli do 
domu Otce – na věčnost. Pohřby v uplynulém měsíci měly pro nás také nejméně jeden pozitivní aspekt: náš 
kostel při některých z nich doslova „praskal ve švech“.  
Stále jsme přesvědčeni o tom, že společně prožívaná víra, i v rámci společenství při slavení mší sv., nám 
všem nabízí mnoho dobrého jak pro život zde na Zemi, tak pro život věčný. Zveme Vás proto k častější 
účasti nejen na nedělních mších, ale také na mších ve všední dny (středa, sobota), kdy je do lodi kostela 
spíše smutný pohled na několik málo věřících (častokrát i méně než 10 osob). Hledáme proto stále nové 
„dorostence“ a „dorostenky“ – nezáleží na věku. 
S přihlédnutím k faktu, který často opakovaly naše babičky – „nevíš dne, ani hodiny, kdy zemřeš“, měli 
bychom s radostí a dobrovolně navštěvovat tolik mší sv., kolik je jen možné. A ne si naši neúčast omlouvat 
tím, že se nám nechce, nemáme čas, energii a podobně. Pohleďte přitom na aktivitu věřících jiných 
náboženství – například Islámu, společně se hromadně modlí několikrát denně. A mnoha z nás je  zatěžko 
přijít 3x týdně do kostela? Co jsme to za věřící?  
Temnoty, těžké životní situace a zlo mají tendenci náš život halit do temnoty "deprese", malomyslnosti a 
zoufalství. Z této situace vedou tři osvědčené kroky:  

1) Všímej si všeho dobrého a krásného kolem sebe a buď vděčný (i) za maličkosti všedního dne. 

2) Vše ze svého života svěřuj a odevzdávej do rukou Božích. Naslouchej Mu. V tichu. V Jeho slově.  

3) Nezůstávej sedět se založenýma rukama, ale doufej v Boha, nejednej zle a čiň dobro. „Doufej v 
Hospodina, chraň se zlého a čiň dobro, pak se budeš těšit klidu.“ (Žalm 37). 

-farní rada- 

 

RUBRIKA POZVÁNKYecnímse v Pusějově Vás srdečně zve nanoční                                                          

Pozvánka odboru SPV na IV.ročníku turnaje v Mölkkách (losovaný) - 1.kolo (ze tří)  

                                             V neděli 21.5.2017 v 13:00 hod  na fotbalovém hřišti v Pustějově.  
                                             Přihlášky a informace u vedoucího soutěže Pavla Tisovského 
                                             MT: 608 897 255, tisovsky@post.cz 
 

          í poraůj krmerozbalí i paní Romana s oděvy, paní Venda se svými šitými a vyšívazúčastněným 
raost ze hry, hodněbavy a vytrvalost.   
pů: P  
  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. 

V Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 17.5.2017. 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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