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  Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 13/2021)  

Dne  11. 3. 2021 se konalo 13.  zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

- Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Moravskoslezským krajem a obcí 

Pustějov. 
- Mimořádnou odměnu místostarostce obce. 
- Dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov, Tělovýchovné jednotě Pustějov a Fotbalovému 

klubu  Pustějov na činnost a smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 
- Dotaci Charitě Studénka, se sídlem Malá strana 216, 742 13 Studénka na částečnou úhradu 

nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby občanům Pustějova a smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

- Finanční dar ZO ČSOP Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 na provoz záchranné 
stanice pro poraněné, či jinak handikapované živočichy v roce 2021 a darovací smlouvu. 

- Finanční dar Včelařskému spolku Poodří, se sídlem Bezručova 522, 742 13 Studénka na 
činnost pro své členy s trvalým pobytem v obci Pustějov a darovací smlouvu. 

- Smlouvu o úvěru č. 0633210139/LCD mezi obcí Pustějov a Českou spořitelnou a.s. za 
účelem financování investičních akcí roku 2021 (Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště 
u MŠ a ZŠ Pustějov, Protipovodňová opatření obce Pustějov, Stavební úprava křižovatky 
silnic III/46420 a III/46421 v Pustějově). 

- Zadání výběrových řízení na akce: „Stavební úprava křižovatky silnic III/46420 a III/46421 v 
Pustějově“, „Rekonstrukce střechy a hromosvodu na budově ZŠ a MŠ Pustějov“ a 
„Rekonstrukce Jařinovy ulice“. 

- Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi. 
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Pustějov a ČEZ Distribuce a.s. 

  
Bere na vědomí: 

 

- Žádosti o poskytnutí individuálních dotací Mysliveckého sdružení Racek Pustějov z.s.   
- Žádost o poskytnutí finanční podpory na uspořádání výstavy „Dřevorubec a parazit v Poodří“     

aneb „Bobr a jmelí v Poodří“, organizátorů výstavy Oldřicha Usvalda,  Vladimíra Petřvalského 
a Janise Masmanidise. 

- Informaci o plánovaných investičních akcích obce v roce 2021. 
- Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne  

3.12.2020. 
- Informaci o kontrolách napojení na splaškovou kanalizaci v obci Pustějov v jarních měsících   

firmou Zásobování teplem Vsetín a.s. 
 

Vydává: 
 

- Řád veřejného pohřebiště Pustějov. 
 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 Od 24. března můžete platit na OÚ poplatek za komunální odpad, který činní 400,- Kč/os./rok, 
a to v úředních hodinách: pondělí od 9 - 11 hod., středa od 14 - 17 hod.  
Lze jej uhradit i bezhotovostně na č.ú. 1760201379/0800, variabilní symbol je číslo domu. 
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Statistika obyvatel obce Pustějov 2020 

k 1.1.2020 evidováno  968 + 4 cizinci. 

k trvalému pobytu se přihlásilo 13 občanů, z toho 7 mužů a 6 žen. 

Narodilo se 15 dětí, z toho 12 chlapců  a 3 děvčata. 

Zemřelo 9 občanů, z toho 5 mužů  a 4 ženy. 

Odhlášeno 18 občanů,  z toho 11 mužů a 7 žen. 

Celkem k  31.12.2020   969 + 6 cizinců     975 občanů 

 

Řád veřejného pohřebiště 

Obec Pustějov jako provozovatel veřejného pohřebiště v Pustějově podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydala 
v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ PUSTĚJOV 
(dále jen řád), po předchozím Hydrogeologickém posouzení hřbitova a souhlasném stanovisku KHS 
MSK s navrženou tlecí dobou v délce 20 let a souhlasu Krajského úřadu MSK. 

Řád je vyvěšen na webových stránkách a vývěsní skříňce obecního úřadu a rovněž u vstupu na 
hřbitov. 

V současné době obec zajišťuje označení hrobových míst nerezovými hrobovými cedulkami s čísly, 
které jsou zakotveny u pravého rohu hrobového rámu do země a přilepeny silikonovým lepidlem pro 
větší trvanlivost (viz přiložené fotografie). Pro nájemce hrobových míst platí podle Článku 9, 
Povinnosti nájemce hrobového místa, mimo jiné  bod 6. - Strpět číselné označení hrobů 
provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na pohřebišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitý je i  bod 9. -  Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro 
vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.  

Děkujeme za pochopení. 

Potvrzení o likvidaci starých náhrobků  

Obec Pustějov žádá občany, aby při výměně starých náhobků za nové, doložili na OÚ potvrzení o 
způsobu jejich likvidace. Důvodem je zvyšující se počet odložených starých náhrobků u zdi kostela. 
Obec není povinná toto likvidovat.  

Dále upozorňujeme občany, že popelnice umístěné přímo na hřbitově u hřbitovní zdi, jsou určeny 
pouze pro odpad z plastových svíček a jiné plastové obaly. Ostatní pomníkový odpad, jako např. 
kytice a věnce odkládejte do velkého kontejneru pod hřbitovem. Děkujeme. 
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Vážení spoluobčané a majitelé psů, 

venčení psů na veřejných místech, cestách, chodnících a stezkách se stalo novodobým sportem. 
Z toho však vyplývají určité povinnosti, a to, uklízet po svých čtyřnohých mazlíčcích. S jarním táním 
zjišťujeme, že tato místa jsou exkrementy přímo posetá. Je nutné si uvědomit, že zde chodí rodiny 
s dětmi, senioři, občané, kteří psy nemají a nikomu z nich není příjemné hlídat si každý krok. Dále 
pak následná údržba, kterou provádí pracovníci obecního úřadu. Při zametání a sekání trávy, 
příchází s tímto do přímého kontaktu, dochází k rozmetání a potřísnění jejich oděvů. Shledáváme to 
nanejvýš nehygienickým a ponižujícím. Žádáme vás tímto o zodpovědný a vstřícný přístup – uklízejte 
po svých pejscích – je to vaše občanská povinnost a projev slušnosti vůči ostatním. Děkujeme. 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMU A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR 
 
Sčítání  začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. 
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. 
Sčítacím komisařem pro obec Pustějov bude pan Jan Bernát, číslo průkazu 90-07-06752. 
 

Při problémech z vyplněním formuláře se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné 
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty. Odeslání je zdarma.  
 

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodném okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR., každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).  
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a 
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně, provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 
90 dnů. 
Více informací naleznete na webu obce Pustějov v sekci Úřední deska. 
 

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:  Vlasta Nešporová 
    Irena Usvaldová 
    Stanislava Macháčková 
    Jindřiška Davidová 

leden 

březen 

Drahomíra Skýpalová 

Vlasta Kubelková 

Josef Horák 

Josef Loskot 

Ludmila Němcová 

http://www.scitani.cz/
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RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

 

SPORTOVNÍ PÁR ROKU 2020 

V roce 2020 proběhl  7. ročník soutěže Sportovní pár roku. Z důvodu nařízených opatření (Covid-
19) byly odehrány pouze dva turnaje v badmintonu a tenise, kterých se zúčastnilo celkem 28 párů. 

Soutěž byla zahájena turnajem v badmintonu, kterého se zúčastnilo 16 párů. Na stupních vítězů se 
umístily páry: 

1. místo Andrea Šimečková –  Radek Šimeček 

2. místo Silvie Jurgošová  –  Lukáš Silber  

3. místo Kateřina Brňáková –  Milan Brňák 

Ve druhé disciplíně se páry utkaly v tenise. Celkem se 
ho zúčastnilo 12 párů. Na stupních vítězů se umístily 
páry: 

1. místo Kateřina Brňáková   –   Milan Brňák 

2. místo Martina Lazaridisová  –   David Bartek 

3. místo Alena Zuzaníková   –   Pavel Zuzaník 

 

V soutěži Sportovní pár roku 2020 se po sečtení bodů z obou disciplín umístily na stupních vítězů 
tyto páry: 

1. místo  Kateřina Brňáková  –  Milan Brňák 

2. místo  Alena Zuzaníková  –  Pavel Zuzaník 

3. místo  Andrea Šimečková  –  Radek Šimeček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní ročník soutěže se prozatím nezahájil. V případě, že nám protiepidemická opatření umožní 
soutěž odstartovat, budete včas informováni. Děkujeme za pochopení. 

Za Výbor sportu a spolkového života přejeme všem hlavně pevné zdraví. 

-Za Výbor sportu a spolkového života Daniel Lazaridis- 



Informátor obce Pustějov č. 1/ březen ’21 

6 

 

Vážení spoluobčané, 

pojďme společně zmapovat dochovanou historii obce. 
 

Obracím se na Vás s požadavkem o poskytnutí, nebo zapůjčení jakýchkoliv předmětů, písemností a 

artefaktů, které mají nějaký vztah k naší obci, k životu v obci a také k našim občanům. Jako 

starousedlíkovi mi jde o shromáždění a zmapování historických dokumentů a věcí, které se do 

dnešních dnů dochovaly a mají vztah k obci Pustějov. Konkrétně se jedná o pohlednice, dobové 

fotografie, informace o obchodech, mlýnu, kostelu, pekárně, kovárně, poště, holičství, o JZD a 

soukromém hospodaření, o Fojtství, o Sokolovně a spolkové činnosti v obci a další a další. 

Jako příklad uvádím dobovou fotografii – pohlednici ze dne 22.7.1923, kdy byl  slavnostně odhalen 

pomník obětem 1. světové války: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto pohlednici zveřejňuji záměrně, a to vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce plánuje obec 

opravu tohoto pomníku.  
 

Má někdo z vás informace o staviteli a architektovi Františku Grossmannovi (1876 – 1933), který 

pocházel z naší obce (č.p. 109, nyní po přečíslování č.p. 59) a do roku 1906 působil jako samostatný 

stavitel ve Frýdku? V Ostravě se nachází jeho stavba, a to unikátní Grossmannova vila. 
 

Pokud budete ochotni poskytnout nějaké historické podklady o obci, tyto zaeviduji, naskenuji a dle 

Vašeho požadavku vrátím. A jak budou využity, třeba k uspořádání výstavy, vydání publikace o obci 

nebo vytvoření obecního muzea, uvidíme.  

Předem Vám všem děkuji a přeji pohodové dny v této složité době. 

-Ing. Oldřich Usvald, Pustějov čp. 128 

Mobil: 737 874 248- 
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RUBRIKA RŮZNÉ 

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny     
 

Na tomto místě vás každoročně informujeme o výsledku Tříkrálové sbírky. Ne jinak je to i letos, i 
když samotná sbírka probíhala a stále probíhá jinak.  Do poslední chvíle jsme věřili, že za vámi 
budeme moci přijít osobně, popřát vám Boží požehnání v novém roce a poprosit o finanční příspěvek 
na naše záměry.  Epidemiologická situace a vládní opatření  však naše setkání s vámi neumožnila. 
Novinkou proto letos byly tzv. statické pokladničky, které jsme mohli umístit v obchodech, na úřadech, 
poštách, lékárnách, kostelích… Děkujeme všem, kteří nám umístění pokladniček umožnili i vám 
všem, kdo jste si cestu k pokladničce našli a svým finančním příspěvkem nás podpořili. 

Další novinkou letošní sbírky je on-line koleda.  
Na našich webových stránkách – www.studenka.charita.cz můžete přivítat virtuální Tři krále a 

zazpívat si s nimi koledu, přijmout on-line požehnání a také přispět do on-line kasičky a to až do 30. 
dubna. Průběžně zde také zveřejňujeme výnos on-line kasičky. Ta k dnešnímu dni činí 142 623 Kč. 

Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze srdce vám děkujeme.  

          -Jarmila Pomikálková- 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 

obec počet 
zapečetěných 
pokladniček 

sbírka 

2020 

sbírka 2021 

Studénka  31   214 151 87 469 

Bartošovice 6   37 595 22 026 

Bravantice 4  17 599 9 455 

Slatina 6  20 559 9 293 

Tísek 3  39 592 27 698 

Bílov 1    7 071 2 655 

Bílovec+Vyškovice + 
Lubojaty 

26   170 095   34 985 

Albrechtičky 6   32 829 22 775 

Stará Ves 
n.Ondřejnicí,Košatka 

4 113 814 32 447 

Pustějov 3   44 560 25 210 

Mošnov 3   22 919 8 814 

Kateřinice 2   24 755 8 044 

Petřvald 4   67 732 17 388 

Trnávka 2   24 610 5 743 

Velké Albrechtice 4   30 271 9 367 

Bítov 2   20 383 7 307 

celkem 107 888 535 330 676 

http://www.studenka.charita.cz/
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Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie  

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky 
přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už 
se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může 
potkat každého z nás.    

V dnešní mimořádné době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace Mobilní 
hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard 
specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby 
jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány 
všechny možnosti léčby a jejich blízkým.   

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je prioritou 
péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího 
člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání 
pacienta, zůstat do poslední chvíle v rodinném kruhu, doma.  

Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby 
poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom 
života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je 
připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.  

Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným 
nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami! 
Pomůžeme Vám. 

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat, naleznete na 
www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.  

Odchod člověka patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, měl by být však vždy důstojný a 
milostivý, protože je vždy jedinečný.   

-Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života- 

 

 

Ukliďme Pustějov 

Situace stále nepřeje hromadným akcím a momentálně jedinou oficiální možností, jak uklidit 
Pustějov při dodržení vládních opatření zůstávají individuální či rodinné akce v omezeném prostoru. 
Nakonec se ukázalo podle přísloví „každé zlo je k něčemu dobré“, že průběžné výsledky po 15 dnech 
stoupají k rekordním číslům.  

Úklidu se prozatím zúčastnilo 49 přihlášených občanů, z toho 20 dětí do 18 let, obec vydala celkem 
45 ks pytlů a asi 100 ks gumových a pracovních rukavic. Ze vzdálenějších míst se svezly 3 vlečky 
obecním traktorem a 4 vlečky elektromobilem. Děti našly mimo plastových a skleněných láhví, 
plechovek od piva,  koberců, lepenky, krytiny, okenních rámů a železného odpadu rovněž čtyři 
pneumatiky a dvě záchodové mísy. 

Uklidilo se okolí cesty na Studénku a částečně Pustějovského potoka, Boží muka, úsek od Kapličky 
p. Marie Bolestné ke Kujavám, horní část Mlýnské strouhy, okolí rybníka, část úseku kolem Odry, 
Kaménky a okolí myslivecké chaty.  
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Dobrovolníci, pokud chcete 
ještě pomoci s úklidem veřejného 
pořádku, zaměřte se na okolí 
Odry, kde nám voda při 
posledních podzimních 
povodních přinesla velké zásoby 
odpadků, viz  fotografie, dále 
Husího potoka až do Hladkých 
Životic (po modré turistické 
značce), okolí cyklostezky, dále 
příkopy kolem silnice z Hladkých 
Životic do Pustějova. 

Stačí si na vycházku vzít rukavice a pytel na odpadky a občas procvičit ztuhlá záda shýbnutím se 
pro odpadek. Pytle a rukavice jsou stále k dispozici v potravinách Petry Názalaníkové a OÚ v 
Pustějově. 

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat čistotu a pořádek v obci a okolí. 

-Ludmila Tisovská, místostarostka- 
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Programování a Robotika 

Vážení a milí spoluobčané, 

rád bych touto formou oslovil především Vaše děti. V následujících měsících se s podporou OÚ 
chystám provozovat kroužek programování a robotiky pro děti od 12 do 15 let věku. V kurzu bych rád 
s dětmi řešil následující problémy: 

1. Jak funguje Internet? Co se stane, pokud chci navštívit nějakou webovou stránku? Když 

někomu přes Messenger/WhatsApp napíšu zprávu, kam ta zpráva vlastně putuje a kdo 

všechno si ji může přečíst. 

2. Bezpečnost na Internetu. Co všechno o mě ví služby jako Google, Facebook…? Šifrování 

zpráv a jak si poslat mezi sebou zprávu tak, aby ji žádná třetí strana nepřečetla. Jak s 

bezpečností mohou pomoci nové technologie, jako je například Bitcoin. 

3. Tvorba vlastních programů a webových aplikací. 

4. Pokud vše zvládneme, potom výstupem bude aplikace, která bude sloužit pro ovládání malého 

dronu. 

Jsem si dobře vědom nynější pandemické situace, proto začátek je prozatím velmi flexibilní, avšak 
bych rád začal na přelomu dubna a května. Scházeli bychom se jednou týdně na hodinu, možná 
hodinu a půl. Vlastní počítač (laptop) není podmínkou, je však doporučen.  

S doplňujícími dotazy se na mě můžete obracet na 732 531 635, rmnstix@gmail.com,   
Messenger/WhatsApp/Signal  či osobně. S přáním pevného zdraví  Mgr. Roman Stix. 

 

Vzpomínka na radovánky na ledě 

Po mnoha letech nám zima dopřála dlouhodobější mrazy. Jak jinak je nejlépe využít, než nastříkat 
ledovou plochu na sokolovně k radosti malých i velkých. I když období ledních radovánek netrvalo 
dlouho, přibližně dva týdny, využito bylo na sto procent. Radostný povyk dětí na bruslích i hokejové 
zápolení dospělých potvrdilo, že to stálo za to!  

Poděkování patří členům Tělocvičné jednoty Sokol za přístup k vodě a pomoc při nástřiku, dále II. 
ligovým hráčům NH Pustějov, zejména Janu Kubáčkovi, který provedl nejvíce nástřiků a samozřejmě 
hačičům, bez kterých by to opravdu nešlo! 

Věřme, že i příští zima bude stejně přející těmto krásným sportovním počinům. 
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Komunální odpad – třídění, poplatky 

Vážení občané,  
věděli jste, že průměrný občan České republiky vyprodukuje ve se domácnosti až 250 kg odpadů? 
Toto množství, které vzniká v domácnostech, ovlivňuje každý svým vlastním přístupem. Okolo 2/3 
odpadu, které vhodíte do popelnic či kontejnerů, lze však ještě vytřídit a dále využít. Dne 1. ledna 
2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který nutí obce a jejich občany více třídit, navyšuje 
poplatky za ukládání odpadů na skládku (rok 2020–500 Kč/tuna a nyní, v roce 2021- již 800 
Kč/tuna odpadu). Každý rok by měl poplatek narůstat a v roce 2030 bude činit 1850 Kč.   
A kolik se vytřídilo odpadu v roce 2020 v obci Pustějov? 
Celkem bylo vyprodukováno 271 055 tun odpadu, z tohoto objemu bylo vytříděno 39,7 % odpadu, ale 
požadovaná míra v roce 2030 bude činit až 70 %! K nejobjemnějším patří plast 27.063 t, sklo 32.506 
t, papír 8.560 t, oděvy 3.835 t a kov 6.480 t.  
Třídit se nám do budoucna vzhledem k novému zákonu o odpadovém hospodářství velmi vyplatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informátor obce Pustějov č. 1/ březen ’21 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 16.3.2021. 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. 
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