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nanci OÚ  

  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 16 / 2018)  

Dne 8. března 2018 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo 
mimo jiné projednáno a schváleno: 

- Hodnocení inventarizace a vyřazení majetku Obce Pustějov a Základní a mateřské školy 
Pustějov, příspěvkové  organizace, dle předložených zápisů. 

- Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov, Tělovýchovné jednotě Pustějov a FK 
Pustějov na činnost v roce 2018. 

- Finanční příspěvek FK Pustějov na vybudování zázemí pro techniku a nářadí pro údržbu 
fotbalového areálu. 

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

- Finanční dar na činnost Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Bílovec, dále 
Českému svazu včelařů, Záchranné stanici a Domu přírody Poodří v Bartošovicích a 
Mysliveckému sdružení Racek v Pustějově. 

- Zadání výběrových řízení a realizaci investičních akcí – Chodníky od Obecního úřadu k ČOV, 
chodník k panelákům, asfaltace “cesty ke mlýnu”, rozdělení tlakových pásem na vodovodu 
Pustějov a výměna plynového kotle v budově OÚ. 

- Finanční dar p. Lukáši Silberovi za 160 bezpříspěvkových odběrů krve, p. Miroslavu Čípovi za 
80 bezpříspěvkových odběrů krve a sl. Ivaně Šnajdrové a p. Kamilu Bednaříkovi za 40  
bezpříspěvkových odběrů krve. 
 
Bere na vědomí: 

- Zprávu o činnosti a kontrole usnesení z 15. zasedání ZO Pustějov. 
- Rozpočtové opatření č. 1/2018 

 
Deleguje: 

- Zastupitelstvo obce Pustějov, jakožto akcionář společnosti Asompo a.s., deleguje jako svého 
zástupce pro výkon všech práv akcionáře na valné hromadě pana Ing. Tomáše Maiwaeldera. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 Občané, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, tak mohou učinit 
v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostně na účet OÚ, č.ú. 1760201379/0800, variabilní 
symbol je číslo domu. 

 V pondělí 9. dubna od 7:30 – 15:30 hod., na dolnim konci až do 18:30 hod. proběhne 
v naší obci plánovaná výluka el. proudu z důvodu údržby a oprav. 

Informátor 
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 Upozorňujeme občany, že školní hřiště k soukromému sportování si mohou dopředu 
zamluvit pouze na dobu jednoho měsíce, vyjímku tvoří jen sportovní spolky (tréninky). Dále 
upozorňujeme, že v květnu a červnu se školní hřiště vyhrazuje primárně k odehrání 
tenisových zápasů v rámci soutěže Sportovní pár roku. Děkujeme za pochopení. 

Svoz velkoobjemového odpadu 

• Jako každé jaro i letos budou ve dnech od 6. 4. – 9. 4. 2018 přistaveny velkoobjemové 
kontejnery na místech, na které jste zvyklí, tzn. jeden kontejner na dolním konci vedle nádob na 
tříděný odpad (naproti Zemspolu), další dva kontejnery na volném prostranství mezi firmou Egas a 
panelákem, poslední na horním konci vedle nádob na tříděný odpad (na točně).  
• U autobusové zastávky pak bude v pátek 6. 4. 2018 v době od 12.00 - 17.00 hodin přistaven 
kontejner na nebezpečný odpad. 
• Elektroodpad můžete odevzdat u Obecního domu v pátek 6. 4. 2018 od 14.00 - 18. hodin a 
v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 - 12.00 hod.  

Poděkování 

   Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy panu Lukáši Silberovi za 160 bezpříspěvkových 
odběrů krve. 
Dále uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy panu Miroslavu Čípovi za 80 bezpříspěvkových odběrů krve a 
také nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského slečně Ivaně Šnajdrové a panu Kamilu 
Bednaříkovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 

  Ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke 
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. 
DĚKUJEME! 

Poděkování 

Rády bychom co nejsrdečněji poděkovaly děvčatům z Kulturního výboru za překrásný večer na 
Dámské jízdě. Celý program byl úžasný, nabitý, zábavný, čekala na nás spousta lákadel a my jsme 
si jej užily se vším všudy. Nejen za celý stůl č. 3 děkuje Zdenka Grosmanová. 

  

RUBRIKA KNIHOVNY 

      Chcete porozumět svým dětem? 
 V úterý 10. dubna v 17:00 hodin v sále OÚ se s námi o své zkušenosti 

podělí pedagoška a akreditovaná lektorka Montessori pedagogiky s více 
než 10-ti letou praxí paní Vendula Koňaříková, která studovala nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Milí rodiče, prarodiče, ale i učitelé a výchovní pracovníci, 
přijďte si poslechnout odpovědi na své otázky! Ruku na srdce, každý z nás se 

občas se svými dětmi neshodne a neví si rady s jejich výchovou. Věřím, že tato přednáška Vám 
tento problém pomůže vyřešit a dozvíte se spoustu zajímavých rad. 

 Touto zprávou bych ráda provedla průzkum mezi Vámi, občany Pustějova. Máme možnost 
uskutečnit v naší obci Kurz trénování paměti.  Je vhodný nejen pro seniory, ale pro 
širokou veřejnost. Výborná prevence alzheimerovy a parkinsonovy choroby, ale také pro 
přepracované a zapomínající osoby. Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte o kurz zájem, 
pište na mail knihovny- knihovna@pustejov.cz, nebo volejte tel. č. 774 932 010. 

-Knihovnice Magdalena Zindlerová- 

mailto:knihovna@pustejov.cz
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RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

   Již čtvrtým rokem zahajuje sportovní komise v rámci  soutěže "Sportovního páru roku" turnaj v TENISE. 
Prosím všechny sportovní příznivce o přihlášky e-mailem do neděle 15. dubna. Do 20. dubna pak soutěžící 
budou písemně seznámeni s rozlosováním párů do skupin a herním systémem celého turnaje. Tabulky a 
výsledky budou vyvěšeny a pravidelně doplňovány na webových stránkách obce www.pustejov.cz .   
    Na skvělé sportovní zážitky s vámi se těší sportovní komise 

  -Za Výbor sportu a spolkového života Ludmila Tisovská- 

 

RUBRIKA ZŠ a MŠ 

Bílovecké záhady 

„Záhada tajemného obrazu“ bylo téma letošního již 7. ročníku literární soutěže Bíloveckých záhad 
– projektu na podporu čtenářské gramotnosti na Bílovecku. Autorkami jsou Renata Mikolašová, 
Lenka Klemšová a Zuzana Pospíšilová. Hosty byli Klára Smolíková – česká spisovatelka, 
scénáristka komiksových příběhů, publicistka a velmi činorodá lektorka. Přispívala do časopisů 
Pastelka, Sluníčko, Mateřídouška a Čtyřlístek. Spolu s ní přijal pozvání její manžel Jiří Walker 
Procházka – český spisovatel science fiction a fantazy. Společně píší detektivní příběhy pro dospělé 
i pro mládež. Na úvod přišel všechny pozdravit starosta Bílovce Mgr. Pavel Mrva. Soutěže se 
tradičně zúčastňují žáci 4., 5. a 6. ročníků. Letos přišlo vyprávění z devíti základních škol. Od nás 
jsme poslali tři práce žáků 5. ročníku. Nela Šabacká a Jakub Zindler si odnesli „Čestné uznání 
v kategorii 5. tříd“. Za odměnu dostali krásné ceny a také knihu od Kláry Smolíkové s věnováním. 
Poděkování patří i Davidu Radvanskému. „Čestné uznání v kategorii 6. tříd“ si odnesla také naše 
bývalá žačka Natálie Zwingerová. Pan starosta tradičně přinesl sladkost, tentokrát to byla perníková 
velikonoční vajíčka. Všem moc gratulujeme. 

 

 Velikonoční příběh 

Velikonoční příběh trochu jinak přišli dětem přiblížit pracovníci Dětské misie Příbor Ľubomír 
Čermák s manželkou. Formou vyprávění na základě biblicko-historických informací nám vysvětlili 
původ a význam Velikonoc. Hlavním hrdinou příběhu byl Barnabáš. Program doprovodili promítáním 
na interaktivní tabuli, písničkou, tematicky laděnou herní aktivitou a opakovacím kvízem. Všechny 
děti vyprávění zaujalo a moc se jim líbilo. 

-Mgr. Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

Karneval ve školce 

Vyzdobená třída a náš společný 
karneval. Jarní víla nás přivítala a vše 
mohlo začít. Také tentokrát se děti 
nemohly dočkat, až se převléknou do 
svých kostýmů.  

Karneval mohl začít. To se nám tady 
sešlo hrdinů. Víla Jaro společně s 
námořníkem vpluli mezi malé krásné 
princezny, klauny, pavouka, piráta, 
Spidermana, želvy Ninja, motýlka a 
hokejistu Jágra. Přehlídka všech a 
společné dovádění přesně tak, jak na 

http://www.pustejov.cz/
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správném karnevalu nesmí chybět. Při balónkovém tanečku se všichni karnevaloví kamarádi nebáli 
a do poslední chvíle se snažili svůj balónek pevně držet, aby jim nespadl. Nadšení všech bylo 
jedinečné a neopakovatelné. Děti se nemohly dočkat, až si na závěr karnevalu vylosují tombolu a 
s kamarády se podělí o svou dětskou radost.  

Návštěva logopedky v MŠ 

Začátkem března jsme si do školky pozvaly logopedku Mgr. Janu Malovanou, která se zabývá 
problematikou narušené komunikační schopnosti u všech věkových kategorií. Nejdříve se seznámila 
se všemi dětmi a poté s nimi v malých skupinách vedla krátké náslechy. Její přístup k dětem byl 
velmi vstřícný, klidný a profesionální. Tímto jí děkujeme za pomoc a cenné rady.   

-Radka Martínková, vedoucí učitelka MŠ- 

Vítání jara  

Proč sníh neublíží sněženkám? Krátkým dramatickým představením nám děti ztvárnily příběh 
malého kvítečku, který se jako první probouzí ze zimního spánku a hledá svou barvu. Po putování a 

hledání mu svou bílou barvičku daruje sníh. Sníh se 
stane kamarádem tohoto kvítku a tak vznikne jarní 
poselství…Naše jarní setkání se stalo malou výzvou 
pro všechny, kteří se rozhodli pomáhat. Rodiče si 
mohli prohlédnout vernisáž obrazů svých dětí a 
následně si obrazy odkoupit. Školní družina se 
s Vaší podporou rozhodla pomoci a přispět tak 
prodejem obrazů Centru pro rodinu a sociální péči 
v Ostravě. Děkujeme. V tělocvičně si rodiče s dětmi 
mohli vyrobit dekoraci na jarní výzdobu svých 
domovů. U malého pohoštění, ochutnáním 
výtečných zákusků paní Veroniky, které tímto patří 

poděkování, jsme si mohli posedět a popovídat. Odpoledne v příjemné atmosféře nás opět 
obohatilo… Je krásný pocit vědět, že činit malé skutky se spřízněnými lidmi znamená 
mnohem více…. Poděkování patří všem, kdo si udělal čas a přišel nás podpořit. 

 

DRUŽINOVÁ  MAŠKARNÍ  MINIDISKOTÉKA 

Děti společně s vychovatelkami 
uspořádaly maškarní mini diskotéku, 
na kterou se moc těšily. Po obědě se 
sešly a převlékly do kostýmů různých 
pohádkových bytostí. Mnozí byli 
vskutku kreativní. V tělocvičně se 
hemžili čarodějnice, vlk, Sněhurka, 
had, motýl, víly, sněhová královna, 
kuchařky, klaun …… Všichni si 
zasoutěžili, zatancovali, vylosovali 
krásnou tombolu a pochutnali na 
výborné buchtě, kterou upekly 
děti páté třídy s paní vychovatelkou 
Janou. Daniel Slíva jako tankista získal cenu za nápaditost a náročnost masky. A jak bylo? No přece 
výborně. 
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JARNÍ SBĚR PAPÍRU 

Školní družina opět vyhlašuje sběr papíru ve škole. Prosíme spoluobčany o  využití možnosti a 
pomoc při sběru papíru. Papír můžete nosit svázaný do kontejnerů, které budou umístěny v areálu 
školy od 9. 4. 2018 do konce měsíce dubna. Všem za pomoc předem děkujeme.    

-Šárka Holbová, školní družina- 
 
 
 

RUBRIKA FOTBALOVÉHO KLUBU 

Rozpis zápasů jarní sezóny. 

Muži 

Datum  Čas Zápas  

NE 01.04. 15:30 Spálov - Pustějov  

SO 07.04. 15:30 Pustějov - Mořkov 

NE 15.04. 16:00 Odry - Pustějov  

SO 21.04. 16:00 Pustějov - Tichá 

SO 28.04. 16:30 Vlčovice - Pustějov  

SO 05.05. 16:30 Pustějov – Fryčovice 

ÚT 08.05. 16:30 Pustějov - Hukvaldy 

SO 12.05. 16:30 Veřovice - Pustějov 

SO 19.05. 17:00 Pustějov - Jeseník n. O. 

NE 27.05. 17:00 Starý Jičín - Pustějov 

SO 02.06. 17:00 Pustějov - Kopřivnice 

SO 09.06. 17:00 Ostravice - Pustějov 

SO 16.06. 17:00 Fulnek - Pustějov  

      

Dorost 

Datum  Čas Zápas   

SO 07.04. 13:15 Příbor - Pustějov 

NE 15.04. 14:00 Vlčovice - Pustějov 

SO 21.04. 13:45 Pustějov - Vražné 

SO 28.04. 13:30 Veřovice - Pustějov 

NE 13.05. 16:30 Troj. Bystré - Pustějov 

SO 19.05. 14:45 Pustějov  - Děrné 

SO 26.05. 14:30 Hostašovice – Pustějov 

SO 02.06. 14:45 Pustějov - Odry  

 

Žáci  

Datum Čas Zápas   

SO 07.04. 11:15 Pustějov - Studénka 

NE 15.04. 10:00 Odry - Pustějov 

SO 21.04. 11:45 Pustějov - Lichnov 

SO 28.04. 12:15 Pustějov - Příbor 

SO 05.05. 14:15 Pustějov - Bystré 

NE 13.05. 13:45 Ženklava - Pustějov 

SO 19.05. 12:45 Pustějov - Mořkov 

SO 26.05. 10.00 Studénka - Pustějov 

SO 02.06. 12:45 Pustějov  - Odry 

NE 10.06. 10:00 Lichnov - Pustějov 

      

Přípravka 

Datum Čas Zápas   

SO 14.04. 10:00 Bílov - Pustějov  

PÁ 27.04. 16:00 Pustějov  - Sedlnice 

ÚT 01.05. 16:30 Žilina - Pustějov  

PÁ 04.05. 16:30 Pustějov  - Petřvald 

ÚT 08.05. 16.30 Pustějov  - Mošnov 

SO 12.05. 14:00 Bludovice - Pustějov  

PÁ 18.05. 17:00 Pustějov  - Bílov 

PÁ 01.06. 17:00 Pustějov  - Žilina 

SO 09.06. 10:00 Sedlnice - Pustějov 

-Martin Jedlička za FK- 
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RUBRIKA SPORTU PRO VŠECHNY 

Plánované akce odboru SPV pro děti a žactvo v dubnu: 

Medvědí stezka -  se uskuteční v sobotu 21.dubna 2018 v 9:00hod v areálu fotbalového hřiště. 
Vstupné pro členy SPV zdarma, ostatní 50 Kč. Děti se mohou těšit i na skákací hrad. 

Atletický čtyřboj- proběhne v pondělí 30.dubna 2018 v 16:00hod v areálu sokolovny. Vstupné 
zdarma pro všechny účastníky. Kdo má rád smaženici, přineste si 2 vajíčka/osoba, na závěr připraví 
ženy z SPV vydatné občerstvení.                       Srdečně vás zvou pořadatelé odboru SPV 

                                                                                                                         -Za odbor SPV Ludmila Tisovská- 
 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ 

Rozpis zápasů jarní sezóny. 

HÁZENÁ PUSTĚJOV 
 PŘÍPRAVKA 2017/2018 
 Ne 29.4.      Turnaj přípravky - Pustějov 
 So 19.5. Turnaj přípravky - Svinov  

Ne 10.6.     Turnaj přípravky - Studénka  
 

HÁZENÁ PUSTĚJOV 
ŽENY JARO 2018 

Ne 15.4. 9:30 Draken Brno - Pustějov 

Ne 22.4. 13:30 Svinov - Pustějov 

Ne 29.4. 15:00 Pustějov -  Opatovice 

Ne 13.5. 13:00 Hlinsko - Pustějov 

So 19.5. 16:00 Pustějov -  Náchod 

Ne 20.5. 10:30 Pustějov - Draken Brno 

Ne 27.5. 15:00 Pustějov - Svinov 

So 2.6. 15:00 Náchod - Pustějov 

Ne 3.6. 9:00  Opatovice - Pustějov 

Ne 10.6. 15:00 Pustějov - Hlinsko 

 HÁZENÁ PUSTĚJOV 
 MLADŠÍ ŽAČKY JARO 2018 
 Ne 22.4. 10:00 Pustějov - Stará Ves 

 Ne 13.5. 9:30 Kokory - Pustějov 

 Ne 20.5. 12:00 Pustějov - Studénka "B" 

 So 26.5. 10:00 Chropyně - Pustějov 

 Ne 3.6. 15:00 Pustějov - Studénka "A" 

 So 9.6. 11:30 Svinov - Pustějov 

 
 

HÁZENÁ PUSTĚJOV 
MUŽI JARO 2018 

So 21.4. 15:45 Stará Ves - Pustějov 

Ne 29.4. 17:00 Pustějov - Stará Ves 

Ne 13.5. 17:00 Pustějov - Albrechtičky 

Ne 20.5. 12:00 Studénka - Pustějov 

Ne 3.6. 10:00 Albrechtičky - Pustějov 

Ne 10.6. 17:00 Pustějov - Studénka 

    -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. 
O 
 Rozloučili jsme se:  František Král 
     Františka Vilčáková 
    Jan Ries 
                      Čest jejich památce! 

Duben 

Květen 

 

Vlasta Bartošková 

Marie Demlová 

Oldřich Jařina 

Miroslav Volek 

Lubomír Fabián 

75 let 

75 let 

75 let 

75 let 

80 let 
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RUBRIKA RŮZNÉlh  Děti a léto 

 Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru 

V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a 
majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je 
vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí 
při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt. 

Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení 
bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé 
zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a 
akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i 
nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou 
pořizovací cenou. Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou 

je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou 
prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti 
ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech. 
Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané 
místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 
m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. 
Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce. 

Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších 

předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní 
detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy. 

Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když vás 
budí hlásič nežli hasič! 

Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz. 

RUBRIKA POZVÁNKY 
Kulturní výbor při OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na                 

DIVADELNÍ HRU Zdeňka Podskalského 

       „Liga proti nevěře“, 
                      kterou nám představí  

divadelní společnost VENTYL z Hranic. 

Hraje se  v sobotu 12. května v 18:00 hodin v sokolovně. 
                                  Vstupné: 80,- Kč, předprodej v knihovně 

 
Sdružení přátel dobré nálady  
a hospůdka U Moniky pořádají 
 

MAŠKARNÍ VEČÍREK  

          ……..pro dospělé 
 v sobotu 7. dubna 2018  
 od 19:30 hod. v sále OÚ 

 

 
 hraje muzika Mičulky Pepíka 
 občerstvení je zajištěno 

 maska není povinná 

 soutěž o nejlepší masku 
______________________________________ 

Vstupné: masky zdarma,    
50,- Kč bez masky 

 

http://www.ventyl.cz/
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RUBRIKA 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 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 4.4.2018. 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 

mailto:knihovna@pustejov.cz
mailto:knihovna@pustejov.cz

