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a zaměstnanci OÚ  

     Nejkrásnější 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 

                                                                                                         Pavel Pisch  
                                                                                                         místostarosta 

                                                                                                         zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 15/ 2017)  

Dne 11. prosince se konalo 15. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné 
projednáno a schváleno: 

- Rozpočet na rok 2018 jako schodkový, příjmy 15.955,-tis. Kč, výdaje 18.569,-tis. Kč, financování - splátky 
dlouhodobých půjček 913,-tis. Kč, změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu -3.527,- tis. Kč. 

- Rozpočtové opatření č. 4/2017. 

- Organizační zabezpečení inventarizace 2017. 

- Cenu za stočné ve výši 26,21 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2018. 

- Prodej pozemků o celkové výměře 2496 m2 v k.ú. Pustějov firmě Zemspol Studénka a.s. jako náhradu za 
obcí vykoupené pozemky v okolí hřiště FK a ČOV v Pustějově. 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi obcí Pustějov a ČEZ Distribuce, a.s. 

- Zástupce obce jako zřizovatele do školské rady příspěvkové organizace Základní a mateřská škola 
Pustějov - p. Pavla Pische a p. Petru Názalanikovou. 

- Dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bílovec" a souhlasí se zapojením obce 
Pustějov do navazujícího projektu MAP II a implementace MAP, jehož nositelem bude město Bílovec. 

 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV                6/2017 
V              4 / 2017  
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Bere na vědomí: 

- Informaci o podání Závěrečného vyhodnocení na akci "Dětské hřiště Pustějov". 

- Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustějov v roce 2017 ze strany KÚ MSK. 

- Informaci o změně obvodního lékaře v ordinaci v Pustějově od 1. 1. 2018 a zachování dosavadních služeb 
v původním rozsahu. 

 

Vydává: 

- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 

Stanovuje: 

- V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
Pustějov s účinností od 1. 1. 2018. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

žádáme Vás, aby jste svá auta neparkovali před domy na veřejné kokunikaci. Zejména v době sněhových 
srážek stěžují plynulý průjezd udržbové techniky. Na takto zastavěné komunikaci není možné provést 
obousměrnou udržbu a posyp. Vznikají tak neošetřená a nebezpečná místa.  

Další prosba je směřována k domácnostem, které netopí ekologickým způsobem. V tomto období topné 
sezony je na mnoha místech v naší obci nedýchatelno. Žádáme domácnosti, kterých se to týká, aby zvážili 
správný postup při topení a druh paliva, které spalují. Bohužel, mnohdy jsou to odpadky a nekvalitní uhlí, 
které znečišťují již tak neuspokojivý stav ovzduší v našem regionu. Reagujeme tímto článkem na řadu 
stížností občanů naší obce a je naší povinností na tento stav upozornit. Neradi bychom řešili danou situaci 
správní cestou, proto věříme, že toto upozornění vzbudí v očanech dostatek zodpovědnosti a ohleduplnosti. 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

 

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky 

Starosta obce Pustějov dle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

oznamuje, 

1. Volby na prezidenta České republiky se uskuteční  

  dne 12. ledna 2018 od  14.00 do 22.00 hodin 

  dne 13. ledna 2018 od    8.00 do 14.00 hodin  

případné II. kolo : 

  dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 

  dne 27. ledna 2018 od   8.00 do 14.00 hodin  

2. Místem konání voleb na prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební 
místnost sál Obecního úřadu Pustějov, v budově č. 54. 
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  

4. Voliči, který neprokáže totožnost státního občanství ČR nebo který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky tři dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

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

7. 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.  

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 

 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU  

Začátek Adventu jsme již tradičně oslavili rozsvěcením vánočního stromečku. 

Prožili jsme příjemný nedělní podvečer, naplněný setkáním s přáteli a sousedy, krásnou muzikou, 
výborným občerstvením a úžasnými vánočními dekoracemi. Symbolické pouštění balónků s přáním 
Ježíškovi a následné rozsvícení Vánočního stromečku a betléma podtrhly sváteční atmosféru a započaly 
tak adventní čas. I když je letos kalendář neúprosný a první adventní neděli nastavil na předvečer sv. 
Barbory, stihlo se obojí. Nakonec se u stromečku objevila i Barborka se svým pekelným doprovodem, takže 
ani děti o svou tradici nepřišly. Jsme rádi, že se se přirozeně vše skloubilo a nikdo nebyl ošizen.  

                                                                                               
Tak zase příští 
rok na viděnou 
u stromečku.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co pro Vás chystáme v příštím roce... 

13. 1. 2018   Obecní ples 
upřesníme Divadelní představení 
upřesníme Den pro ženu 
31. 8. 2018 Letní rockovou noc - hosty budou kapely Rammstein revival a Arakain 
9. 9. 2018 Koncert v kostele - hostem bude Ilona Csáková 
2. 12. 2018 Rozsvěcení vánočního stromečku 
upřesníme Vánoční koncert 

-Za KV Magdalena Zindlerová-  
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RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Adventní tvoření a setkání s jarmarkem 

Adventní čas nadešel a to je období, kdy se setkáváme se svými blízkými. Před vchodem školy byly 
vyzdobeny stánky s dekoracemi, školou voněl vánoční punč. Děti se nemohly dočkat a také tentokrát se 
velice pečlivě připravily. Poutavým příběhem o narození Ježíše, koledami a milým úsměvem nás všechny 

okouzlily a dojetím nejedna slzička ukápla. V tělocvičně si děti s rodiči mohli vytvořit svůj adventní věneček 
nebo svícen. V jídelně bylo nachystáno občerstvení a opět nechyběly výtečné zákusky paní Veroniky. 
Společně jsme se mohli zastavit, popovídat si a hlavně předat si energii do srdcí, tolik důležitou pro štěstí, 
radost a lásku. Do Vánoc zbývá už jen krok a tak nám nezbývá než vám všem srdečně popřát klidné, ničím 
nerušené Vánoce, hodně zdraví, štěstí, lásky a zářivá dětská očička. Děkujeme všem pracovníkům školy a 
rodičům za pomoc při realizaci této společné akce. Již nyní se těšíme na další setkávání s vámi a dětmi. 

-Šárka Holbová za ŠD- 

Výroba ptačích krmítek- budek ve školičce.  

V zimě bychom měli myslet na zvířátka v lese, ale i na ptáčky, kteří u nás přezimují a obtížně tak shánějí 
něco k snědku. Tato myšlenka nás 
vedla k tomu, abychom uspořádali 
pro děti a jejich tatínky nebo 
dědečky malou řemeslnou dílnu. 
Z předem připraveného, přírodního 
materiálu si dospělí s pomocí děti, 
zhotovili ptačí krmítka nebo budky. 
Děti pomáhaly se zatloukáním 
hřebíku a konečnou dekorací, také 
se zájmem pozorovaly zručnost a 
nápaditost svých tatínků. Všem 
kutilům, moc děkujeme za jejich 
účast a dětem přejeme velkou 
radost z ptačí hostiny.     

Školka na divadelním představení ve Studénce  - ,, Z pařezové chaloupky“ 
Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, dva mužíčky z pařezové chaloupky na pasece. 
Jeden je spíš hubený, druhý spíš tlustý a právě za nimi, jsme se vypravili autobusem do Dělnického domu. 
Jejich příběhy se spoustou zábavy, veselých písniček, tanečků a samozřejmě užitečných věcí nás bavily od 
začátku až do konce. A kdo příběhy Křemílka a Vochomůrky napsal? No přece pan Václav Cafourek! Že ho 
neznáte? Ale ano! Známější se stal pod jménem Václav Čtvrtek. Pohádek napsal více a my mu moc 
děkujeme, že si je nenechal pro sebe. 

-Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ-                                                                       
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RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

  „Sportovní pár roku 2017“ 
 
Začátkem prosince se odehrál v sokolovně turnaj smíšených párů ve stolním tenisu. Tímto byla ukončená 
série tří raketových sportů, kterou Výbor sportu a spolkového života připravil pro všechny, kteří se chtěli 
pobavit, protáhnout tělo a vyzkoušet si svou všestrannou dovednost. Akce se zúčastnilo 17 smíšených párů 
(jeden z páru musí být občan nebo rodák Pustějova) a dále, aby hra měla patřičnou úroveň a dodržovaly se 
řádně pravidla, přizvali jsme na turnaj rozhodčího, pana Stanislava Vodného ze Studénky.  
Rozhodli jsme se hrát opět švýcarským systémem (losování dvojic řídí PC systém) - do 15/10 bodů ( vítěz x 
poražený  3 :0 bodů, pokud poražený uhraje 10 a více míčků – body se rozdělí 2:1) , na dva hrané sety,  
celkem 10 kol.  

  
   
 Výsledky turnaje:  
1. Petr Glaser a Lenka Pischová 
2. Daniel Lazaridis a Adéla Teglová 
3. Libor Brož a Věra Kratochvílová 
4. Jan Falhar a Barbora Horáková 
5. Radek a Zuzana Pustowkovi 
6. Pavel a Alena Zuzaníkovi 
7. Pavel a Ludmila Tisovští 
8. Pavel a Gabriela Šelongovi 
9. Milan a Kateřina Brňákovi 
10.Vojta Heiník a Hana Maiwaelderová 
11.Rosťa a Erika Bajtkovi 
12.Roman Jurgoš a Denisa Pustowková 
13.Lukáš Silber a Sylva Jurgošová 
14.Pavel Tisovský a Helena Olbrechtová 
15.Miloš a Žaneta Horákovi 
16.Jiří Pisch a Hana Sanytráková 
17. Jaroslav Krampota a Kateřina Flaksová 
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Turnaj hodnotíme podle odezvy hráčů za velmi vydařený jak po stránce herní, tak ohledně zajištění 
občerstvení. Určitě prospěla i změna času, posunutím turnaje do odpoledních hodin, kdy je již více času na 
závěrečné posezení a vyhodnocení.  
 Závěrem chci moc poděkovat „rychlé rotě“ za svezení a postavení stolů do sokolovny a rovněž za 
úklid po skončení soutěže. Dále chci poděkovat T.J. Sokol Pustějov pod vedením pana Horáka za 
spolupráci při přípravě turnaje a se zajištěním občerstvení. 
Rozhodčímu panu Stanislavu Vodnému děkuji za ochotu a skvělé vedení celého turnaje. 
      Jménem komise Výboru sportu a spolkového života v Pustějově chci poděkovat vám všem, kteří jste se 
zapojili do soutěže v raketových sportech (badminton, tenis, stolní tenis) a podpořili tak sport v obci. Věřím, 
že tato soutěž byla pro řadu z vás skvělou volnočasovou zábavou, při které jste se víc než jen dobře bavili. 
Těšíme se na vás v roce 2018. 
Srdečně vás zveme  na  slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší „Sportovní pár roku 2017“ , které se 
uskuteční 13. ledna 2018 na Obecním plese v sokolovně.  
 
 V klidu si užijte vánoční chvíle 
a v novém roce všichni v plné síle, 
přijďte si zase změřit síly 
a zatočit s nadbytečnými kily. 
Jen samé úspěchy, osobní i pracovní  
přeje vám ze srdce komise sportovní 
 

                                                           -Výbor sportu a spolkového života v Pustějově 
             (L.Tisovská, J. Pisch, M. Kubáčková, G.Šelongová, P.Pošvic)-  

           

RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Mikulášský badminton ve sportovní hale v Pustějově 

Zástupci oddílu Raketových a míčových sportů ve Studénce a odboru SPV Pustějov  
připravili již letos podruhé turnaj v Badmintonu pro děti a rodičů s dětmi. Žactvo 

celoročně ve sportovní hale trénuje pan Vodný a Tomášek, kteří jsou maximálně 
spokojeni se svými svěřenci a neskrývaji velkou radost nad jejich šikovností. Na tomto 

turnaji totiž bylo vidět ohromné zlepšení u dětí, které pravidelně trénuji. K radosti a pohodě všech přispěla i 
návštěva Mikuláše s nadílkou. Turnaje se zúčastnilo dopoledne 15 dětí, odpoledne  12 dvojic -  rodičů s 
dětmi.  

Výsledky soutěže: 

Mladší děti:                          Starší děti:  

1. Natálie Kocmichová  1. Antonín Vodný  

2. Aleš Němec   2. Daniel Mrózek  

3. Jan Morávek   3. Natalie Šimečková 
   

Rodiče s dětmi: 

1. Daniel Mrózek + otec            7.  Josef Horák + otec 

2. Antonín Vodný + matka   8.  Aleš Němec + otec 

3. Natálie Šimečková + otec   9.  Beata Benešová + otec 

4. Markéta Tomášková + otec  10. Veronika Silberová + otec 

5. Natálie Kocmichová + otec  11. Laura Nikelová + otec 

6. Patrik Morávek + strýc   12. Jan Morávek + teta 
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 V neděli 10.12.2017 následoval  Badminton mixů, losovaná čtyřhra. Účast 24 hráčů (12 smíšených 
párů) umožnila hrát systém každý s každým (celkově 11 zápasů). Losování se povedlo, páry byly celkem 
vyrovnané, dlouho se míchalo pořadím a konečný výsledek? 

1. D.Kvita + H.Vodná, 2. P.Vjaclovský + A.Škodová, 3. L.Silber + L.Tisovská 

Děkuji všem zúčastněným za krásnou neděli a hlavně panu Vodnému za vedení celého turnaje. 

 

Plánujeme:   

27.12. od 14:00 hod. se uskuteční 33.ročník turnaje mužů (sálová kopaná, floorball, házená) 

29.12. od 16:00 hod. proběhne 31.ročník turnaje žen (badminton, volejbal). 

Dorostenci a muži, hlaste se u Pavla Zuzaníka, dorostenky a ženy u Ludmily Tisovské. 

Připravujeme -  PLES TJ v sobotu 10. února 2018 v sále OÚ 

Všem příznivcům sportu přeji krásné a pohodové Vánoce, ať jen zdraví, radost a láska Vás provází 
po celý rok 2018.  

 Hodně štěstí!!!                                          

                                                                                                                         -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 
 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Oddíl národní házené v Pustějově přeje všem svým fanouškům, příznivcům a sponzorům příjemné 
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.  

Naše házenkářky a házenkáři vstoupí do nového roku několika zimními turnaji napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Několik z těchto turnajů odehrajeme i na domácí půdě. Prvním z těchto turnajů bude 
čtvrtfinále Českého poháru žen, které se bude konat v sobotu 10.2.2018 ve Sportovní hale v Pustějově. Na 
společnou účast na tomto či jiném turnaji v roce 2018 se těší  házenkáři.  

                                                                                                               -Jiří Pisch za NH-  

 

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

S podzimem začala také sezóna florbalu v naší obci. Každé úterý probíhají tréninky ve florbale : od 
17,00 do 18,00 hod  mladší žactvo, od 18,00 do 19,30 hod starší žactvo , trenér Pavel Šelong. Uvítáme 
všechny děti, které mají zájem o sportovní zápolení, o pohyb a hru. 

Taktéž každé úterý od 15,00 do 16,00 hod. je cvičení rodičů s dětmi, cvičitelka MUDr. Jana Marková. 
Přijďte do sokolovny se svými dětmi, vnoučaty. Je třeba od malička v dětech pěstovat lásku ke sportu a 
cvičení. 

28.12.2017 od 15,00 hod pořádáme v sokolovně Sportovní hry pro děti i ostatní členy Sokola, 
pohoštění a dobrá nálada zajištěna. 

30.12.2017 po ránu pořádáme pro členy naší jednoty tradiční „Silvestrovský výšlap“ do Bartošovic.                                                                                                              

Do nového roku přejeme všem spoluobčanům pohodu, splnění všech přání a hlavně pevné zdraví. 
V polovině ledna půjdeme k volbám nového prezidenta republiky, přejeme všem voličům štastnou ruku při 
jeho výběru. Máme zato, že si naše republika zaslouží prezidenta slušného, rozvážného a nás občany 
důstojně reprezentujícího doma i ve světě. 
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Veselé vánoce 

a spokojenost v novém roce všem spoluobčanům 

 

 

 

 

 

  přeje 

       

      Tělocvičná jednota Sokol Pustějov            PF 2018                                                                                                       

 

 - Jan Horák, starosta TJS- 

A teď něco na zasmání a dobrou náladu: 
 
Mluviť slezky něni v modě                                                      Tak si pravim při kafeju, 
v uřadě, ani v obchodě.                                                          už sme v NATO aji v EU, 
oto sem šla do komzumu,                                                      tak se holt něda nic robiť, 
bo mi pochybělo rumu.                                                           ja se mušim přizpusobiť. 
 
A prodavačka mi pravi,                                                          Včil matě před sebu robu,  
ať si vezmu tlumočníka,                                                         co se snaži dohnať dobu, 
kery budě dešifrovať                                                              co chodi do loža malem 
co chcu vlastně nakupovať.                                                   od noutbuku s manualem. 
 
Ja sem se tak rozčilila,                                                           A jak idu do konzumu,  
že sem enem nakupila                                                           už něsem jak bez rozumu, 
štryclu chleba, dvě kremrole,                                                 naučim se ze slovnika, 
bělky, brezle a kobzole.                                                         jak se čemu spravně řika. 
 
A na rum co sem chtěla                                                        Popravdě bych pověděla, 
sem v ty pjaty zapomněla.                                                    trochu mi to problém děla, 
marně, už sem stara roba,                                                    baj, jak podle vzoru „housky“ 
holt je včilej ina doba.                                                            řekla sem štyry zakousky 
                                                                                              a dodala : zabalče mi ich 
Ti co su IN, su Vam dněska                                                  tuš sem zase vyvolala smich. 
sam mobil a esemeska, 
šrajtofla včil na nic něni, 
bo su karty na placeni.                Z achivu pustějovského nářečí. 
                Horáková Marie 
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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. 
O 
 Rozloučili jsme se: Drahomíra Svačinová  
         Čest její památce! 

RUBRIKA RŮZNÉlyh  Děti a léto 

My tři králové jdeme k Vám.  

Pomalu se blíží nový rok a s ním i další ročník Tříkrálové sbírky. Více než deset let se vždy počátkem 
ledna setkáváme s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu koled přinášejí požehnání do 
našich rodin. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky můžeme podpořit ty, kteří potřebují naši pomocnou ruku.   

 

V letošním roce jsme díky Vaší pomoci nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky do 
půjčovny za 52. 730,- Kč, část výtěžku ve výši 14. 600,- Kč směřovala také dětem na podporu jejich 
volnočasových aktivit a zbylou částku, tedy 395. 431,- Kč použijeme na vybudování skladu zdravotních a 
kompenzačních pomůcek.  

Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu, díky níž můžeme pomáhat potřebným.  
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2018 Vám jménem všech pracovníků přeje  

-Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka- 

 RUBRIKA POZVÁNKY 

PONOVOROČNÍ KONCERT 
Daniela Hochmana a Michala Bergera 

se uskuteční v sobotu 6. ledna v 17:00 hodin  
v kostele sv. Máří Magdalény v Pustějově 

Vstupné je dobrovolné! 

Těší se na Vás oba protagonisté. 

Prosinec Karel Dluhoš 

Milan Usvald 

70 let 

70 let 
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Z časových a organizačních důvodů Vás tentokrát nenavštívíme s pozvánkou na 
Obecní ples u Vás doma. Vždy zveme na ples 14 dní předem, aby jste měli dostatek 
času k zakoupení vstupenek, ale to bychom Vám narušili silvestovský a novoroční čas. 
Z tohoto důvodu Vám pozvánku nabízíme již nyní, prostřednictvím Informátoru. Po 
novém roce se Vám samozřejmě připomeneme plakáty a obecním rozhlasem. 
Děkujeme za pochopení. 

Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na Obecní ples, tentokrát na téma 

""ZZ  PPuussttěějjoovvaa  ddoo  AAmmeerriikkyy""  
vv  ssoobboottuu  1133..  lleeddnnaa  22001188  oodd  1199::0000  hhooddiinn  vv  ssookkoolloovvnněě  

hudba: TNT 

slosování příchozích vstupenek ve 20:00 hod. 

slavnostní vyhlášení vítězů akce Sportovní pár roku 

večeře ( výběr ze dvou jídel) - kuřecí ražničí s bramborem 

                                       - moravský vrabec, zelí, knedlík 
      plný bar, taneční vystoupení 
      bohatá tombola - 1. cena - Cesta do Ameriky  
      vstupné vč. večeře - 180,- Kč ( na místě 220,- Kč) 
      předprodej od 2. ledna v knihovně  

                                          Těšíme se na Vás! 
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ZDA FOTBALOVÝ KLUB PUSTĚJOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

VÁNOČNÍ JARMARK v pátek 15.12.2017 od 14:30 hod. 
KDE SI MŮŽETE ZAKOUPIT: VÁNOČNÍ STROMKY, VÁNOČNÍ DEKORACE A OZDOBY, 

KOLÁČE, K PRODEJI BUDOU TAKÉ VEPŘOVÉ VÝROBKY 

KLASICKÉ PUSTĚJOVSKÉ ZABÍJAČKY 
SVÍČKOVÁ, TLAČENKA, JITRNICE, JELITA,POLÉVKA, PODHRDLÍ. 

OBČERSTVIT SE MŮŽETE VDOMĚČKU "U MILADKY" 

PIVO SVAŘÁK, VAŘONKA, OCHUTNÁVKA VÝROBKŮ, 

ZDARMA PRDELAČKA 
PŘIJĎTE V HOJNÉM POČTU!TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

Připravujeme - FOTBALOVÝ PLES  24. 2. 2017 v sokolovně PUpP/STĚJOV VÁSZDARMA 
PRDELAČKAfTOOLKfDFSJsplnilo 
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VÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA 
 

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 724n7724ku přejeme 

všem zúčastněným radost ze hry, hodněbavy a vytrvalost.   

 
  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 14.12.2017. 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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