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Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 20/2022)  

Dne 8. 9. 2022 se konalo 20. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné 
projednáno a schváleno: 

 

• Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
8030606. 

• Zápis do kroniky obce Pustějov za rok 2021 zpracovaný Mgr. Vilmou Klevarovou. 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05311961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky. 

• Dotaci Tělovýchovné jednotě Pustějov, Fotbalovému klubu Pustějov a Tělocvičné jednotě 
Sokol Pustějov na činnost a dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce 
Pustějov. 

Informátor 
 OBCE PUSTĚJOV           4/2022  
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Bere na vědomí: 

• Závěrečný účet Dobrovolného svazku Regionu Poodří za rok 2021. 

• Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří. 
 

Vážení spoluobčané, 

Věřím, že jste letošní, na počasí pěkné prázdniny prožili v klidu a dobré náladě a do podzimu 
vstupujete nabití pozitivní energií a s krásnými vzpomínkami na příjemně strávenou dovolenou. 
Zároveň doufám, že se v dohledné době podaří vyřešit problém s nekřesťanskými cenami energií a 
v klidu prožijeme i následující období, hlavně pak nastávající zimu. 

Obec Pustějov však ani v letních měsících nezahálela a pokračovala v přípravách, realizacích a 
administrativních ukončeních investičních akcí. Byla dokončena, finančně vypořádána a již ze strany 
poskytovatele dotace i proplacena největší investiční akce loňského a letošního roku – Stavební 
úpravy křižovatky silnic III/46420 a III/46421, probíhají práce na rekonstrukci pietního areálu 
světových válek pod kostelem, proběhla oprava komunikace na dolním konci obce, a hlavně probíhá 
výstavba výtahu na obecním úřadu, tak aby byl zabezpečen bezbariérový přístup nejen na OÚ, ale i 
do knihovny, pošty a ordinace praktického lékaře. Byly zadány k vypracování i další projektové 
dokumentace pro realizace v následujících obdobích, jako např. oprava hřbitovní zdi. 

V souvislosti s koncem volebního období, kdy volby do Zastupitelstva obce pro volební období 2022 
– 2026 proběhnou ve dnech 23. – 24. září 2022 mi dovolte, abych krátce zrekapituloval činnost 
Zastupitelstva obce Pustějov a obecního úřadu v letech 2018 – 2022 a vyjmenoval nejdůležitější. 

V prvních letech volebního období byla vybudována pumptracková dráha u fotbalového hřiště a 
zrekonstruovány chodníky na dolním konci obce. Proběhla demolice domu č.p. 219 vedle obecního 
domu a prostor byl následně vyasfaltován pro potřeby umístění kontejnerů na tříděný i netříděný 
odpad. Následně bylo postaveno parkoviště na křižovatce vč. přístřešků pro prodejce ve středu obce. 
Proběhla asfaltace cesty na „potůčkách a „Jařinovy ulice“. Byla zhotovena regulační stanice na 
vodovodu, pro rozdělení tlakových pásem a vyměněny vstupní ventily s větší průtočností k zajištění 
dostatečného množství pitné vody v obci. Bylo vybudováno sběrné místo pro tříděný, netříděný, 
velkoobjemový a nebezpečný odpad a pro uložení stavební suti pod čističkou odpadních vod. Na 
školním zahradě byla umístěna interaktivní učebna v přírodě. V minulém roce proběhla rekonstrukce 
sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Pustějov, byl instalován nový bezdrátový rozhlas po celé obci, který je 
součástí krizového řízení a postaveno zázemí pro obecní techniku u č.p.55. Proběhla oprava střechy 
a hromosvodu na budově ZŠ a MŠ Pustějov. V loňském roce začala a letos byla dokončena akce – 
Stavební úpravy křižovatky silnic III/46420 a III/46421, byla dokončena oprava komunikace na dolní 
konec. V současné době ještě probíhá rekonstrukce pietního areálu světových válek pod kostelem a 
výstavba bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu. V průběhu volebního období proběhlo 
několik nákupů či prodejů pozemků za účelem jejich scelení či narovnání hranic. V roce 2020 byl 
dopracován a zastupitelstvem schválen nový územní plán obce. Obec se rovněž zapojila do 
poskytování tzv. kotlíkových půjček s cílem podpořit výměnu nevyhovujících kotlů za moderní 
s nižším negativním vlivem na životní prostředí. Jsme rovněž součástí regionálních projektů jako je – 
MAP obce s rozšířenou působností Bílovec, Regionu Poodří a dalších. Na významné procento 
investičních akcí se nám podařilo získat finanční dotace z evropských, státních či krajských dotačních 
titulů. 

Největší komplikací pro nás všechny bylo určitě vypořádat se s pandemií COVID 19, která měla 
významný dopad na fungování a hospodaření nás všech. Největší problém způsobovalo zabezpečení 
provozu jak obecního úřadu, tak všech zařízení, které obec spravuje, v době nemocí a karantén. 
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Věřím, že nejhorší vlna je již za námi a nebude již tak ovlivňovat každodenní život nás všech! Místo 
uklidnění situace se nyní budeme potýkat s důsledky válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a 
tím vyvolané energetické krize a zdražováním ve všech oborech hospodářské a ekonomické činnosti. 

Obec každoročně přispívala na činnost sportovních oddílů a ostatních spolků v obci, nebo s obcí 
spolupracujících, vč. Charity Studénka, která zabezpečuje péči o potřebné v naší obci. Významnou 
finanční dotací jsme podpořili rekonstrukci házenkářského (dnes víceúčelového) hřiště u sokolovny a 
výstavbu zázemí u fotbalového hřiště, která právě probíhá. 

Pravidelně se nám daří čerpat dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří zabezpečují 
údržbu obecního majetku a úklid veřejných prostranství. Tyto ušetřené prostředky pak můžeme využít 
pro vlastní rozvoj obce. 

Pro mě osobně je nejdůležitější skutečnost, že všechny investiční i neinvestiční akce byly řádně 
vyúčtovány a poskytovatelem dotace proplaceny, byly jim předloženy závěrečné zprávy a na obec 
přišly protokoly o definitivním přiznání dotace. 

I přesto, že proběhly investiční akce s vysokými finančními nároky a obec pro jednotlivé roky 
většinou schvalovala deficitní rozpočet, fyzicky jsme hospodařili s přebytky, které zaručují 
dostatečnou finanční jistotu pro investice v následujících letech. Zadluženost obce je vzhledem ke 
každoročním příjmům minimální. Velmi důležitá skutečnost je, že při každoroční kontrole hospodaření 
obce bylo vždy auditory konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a také nebyla zjištěna 
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti. Závěrečný účet obce 
byl zastupiteli vždy schválen konstatováním – bez výhrad. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem současným zastupitelům za aktivní přístup při práci pro obec, 
všem členům výborů za nasazení při plnění úkolů a Vám všem občanům obce Pustějov za vstřícnost, 
ochotu a spolupráci při řešení problémů každodenního života. Vám občanům přeji šťastnou ruku při 
výběru nového Zastupitelstva obce, protože jen při vzájemné shodě, porozumění, zkušenostech a 
pracovitosti jednotlivých členů je možno realizovat nové potřebné a užitečné věci, na které budeme 
hrdi a které budou sloužit nám i našim dětem. 

          -Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta-  

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  

a do Senátu Parlamentu ČR 

 
Starosta obce Pustějov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých  

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

1. Volby do Zastupitelstva obce Pustějov a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
 

v pátek dne 23. září 2022  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu dne 24. září 2022  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
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2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pustějov je volební místnost – sál Obecního 
úřadu Pustějov – v budově č.p. 54 

3. Ve volbách do Zastupitelstva obce Pustějov bude voliči umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Ve volbách do Senátu Parlamentu 
České republiky bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky).  
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.  

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz není možné.  

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční: 

 

v pátek dne 30. září 2022   od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu dne 1. října 2022  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky v případě uskutečnění II. kola voleb obdrží volič ve volební místnosti.  

 

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

6. 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, 
v případě potřeby volit mimo volební místnost volejte na tel. číslo 734 620 164.   
  

Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce 

RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Vážení a milí občané, 

když dnes píšu tyto řádky, zrovna se z obecního rozhlasu po naší vesnici rozléhá písnička „Koukám 
jak ten čas letí“…i můj pracovní čas, coby zastupitele obce a předsedy kulturního výboru se naplnil. 
Naplnil se nápady, energií, realizací, probdělými nocemi… Zkrátka osm let krásné práce pro vás a 
naši vesnici je u konce. Jsem vám za tuto možnost a důvěru, kterou jste mi po dvě volební období 
dali, velmi vděčná. Děkuji za přízeň, za setkávání se s vámi na obecních kulturních akcích, za milá 
slova, za povzbuzení, za sdílení vašich radostí, ale i bolístek a starostí. 
Děkuji za podporu členům Zastupitelstva obce Pustějov, děkuji za pomoc pracovníkům „Rychlé roty“. 

Děkuji všem členkám kulturního výboru za nezištnou práci při přípravách, tvoření, realizaci i úklidu 
akcí. Děkuji ti Magdo Zindlerová, Aleno Ovesná, Květko Kniezková, Šárko Dluhošová, Žando 
Horáková.  

Přeji vám všem krásné babí léto a těším se, vážení občané, na setkávání s vámi se všemi na různých 
akcích, které, jak doufám, budou pro vás připravovány i nadále. Já už pouze jako host… 

Bylo mi ctí…Petra Názalaniková 
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Obřady stříbrných svateb, vítání občánků a jubilantů 

   Manželé, kteří letos slaví pětadvacáté výročí svatby a mají zájem zúčastnit se slavnostního 
obřadu stříbrných svateb, žádáme, aby se osobně přihlásili v knihovně (info: 774 932 010). Obřad 
se uskuteční v sobotu 19. listopadu v 16:00 hodin v sále OÚ.  
 

  Žádáme rodiče letos narozených dětí, případně narozených v posledním čtvrtletí roku 2021, kteří 
mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků, aby se osobně přihlásili v knihovně 
(info: 774 932 010). Obřad se uskuteční v neděli 20. listopadu v 10:00 hodin v sále OÚ. 
 

Setkání jubilantů se uskuteční v neděli 20. listopadu v 15:00 hodin v sále OÚ. 

Tyto termíny jsou předběžně stanoveny, v září proběhnou volby, proto může dojít ke změně. Pokud 
k ní dojde, budete včas informováni. 

 

Ohlédnutí… 

Letošní letní akce nedopadly nejlépe. Rocková noc, která byla skvěle připravená a zajištěná, 
nenalezla tradiční ohlas a návštěvnost byla nízká. Ale věříme, že ti, kteří se jí zúčastnili, byli 
spokojení a opravdu si ji užili. Kapely zahrály skvěle a velký dík patří zvukařům za perfektní poslech. 
Poděkování patří i členům a příznivcům fotbalového klubu a členům Tělovýchovné Jednoty za 
zajištění občerstvení a velký dík pracovníkům Rychlé roty za obrovskou pomoc při přípravách této 
akce. 
Koncert Markéty Konvičkové jsme byli nuceni pro minimální zájem o vstupenky zrušit!  
Tato situace v naší obecní kultuře nás po pravdě zaskočila a mrzí nás nezájem ze strany občanů. 
Věříme, že se situace zlepší a my se zase budeme v hojném počtu setkávat… 

-Magdalena Zindlerová za KV- 

RUBRIKA ZŠ a MŠ PUSTĚJOV 

Zahájení nového školního roku 2022/2023 

Prázdniny utekly jako voda a máme tady nový školní rok. Sešli jsme se 1. září ve škole, všichni žáci, 
pedagogové a hlavně prvňáčci se svými rodiči, sourozenci a prarodiči. Po tónech české národní 
hymny všechny přivítal ředitel školy RNDr. Zdeněk Bartošek. Zvláště pak starostu obce Ing. Tomáše 
Maiwaeldera. Ten žákům popřál úspěšný školní rok a všem přítomným i v této složité situaci hlavně 

zdraví. Pan ředitel poděkoval zaměstnancům 
školy za její přípravu a povzbudil žáky 

k úspěchům v novém školním roce.  

Představil spolužákům naše prvňáčky, letos to 
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jsou Richard Malek, David Mark, Šimon Spišovský, Petr Šeděnka, Samuel Štverka, Nela 
Rovenská, Eliška Stoklasová, Anežka Šustková a Nela Topolová. Od ředitele školy a starosty 
obce dostali dárky jako upomínku na tento pro ně slavnostní den. Prvňáčci pak odešli s učitelkou L. 
Kremzerovou do I. třídy, tady byli pasováni na prvňáky, složili slavnostní slib, dostali dárky, učebnice 
a pomůcky do školy. Noví žáci odešli s rodiči domů a ostatní školáci ještě zůstali a sdělovali si zážitky 
z prázdnin. Někteří po obědě školu rychle opustili a ti, kteří zůstali, si užili první den v pěkně 
vyzdobené školní družině. 

-Miluše Klementová, učitelka ZŠ- 

 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ PUSTĚJOV 

Do sezóny 2022/2023 vstoupil náš oddíl opět s pěti družstvy (přípravka, mladší žačky, starší žačky, 
ženy, muži). Družstva začala trénovat v polovině měsíce srpna a přípravu na novou sezónu si každé 
družstvo zpestřilo individuálně. Družstvo žen zajíždělo na přípravný turnaj do Chropyně, kde obsadilo 
celkové 3.místo. Muži absolvovali přípravné utkání ve Studénce a konečně mladší a starší žačky se 
zúčastnily společného předsezónního soustředění, které se konalo ve Staré Vsi a v Pustějově. Kromě 
spousty sportovních a společenských zážitků, stojí za zmínku ranní výstup děvčat na Velký Javorník 
za východem slunce.  

O prvním zářijovém víkendu vstoupily do soutěžního ročníku většina našich družstev. Ženy v prvním 
kole zajížděly k nejtěžšímu možnému soupeři do Dobrušky, který je současný Mistr České republiky, 
holky po bojovném výkonu prohrály 28:13 (15:5). Muži doma zvítězili nad družstvem z Ostopovic 
v poměru 16:15 (5:8). A starší žačky prohrály se soupeřem ze Staré Vsi. I přes prohru holky 
předvedly krásný výkon a zapracovaly do hry nové prvky ze soustředění a tréninků. 
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Všechna družstva trénují pravidelně 2x týdně na hřišti u sportovního haly nebo za nepříznivého 
počasí ve sportovní hale. 

Přípravka  středa a pátek  16:00 – 17:00 

Mladší žačky středa a pátek  16:00 – 17:30 

Starší žačky středa a pátek  16:00 – 17:30 

Ženy   středa a pátek  17:30 – 19:00 

Muži   úterý a čtvrtek  18:00 – 19:30 

Zároveň v měsíci září probíhá měsíc náborů, kdy si s námi můžete přijít zatrénovat na jednotlivé 
tréninky a ochutnat atmosféru na tréninku, popřípadě v zápase. Těšíme se na vás a všem naším 
družstvům přejeme spoustu úspěchů do nově rozběhlé sezóny. 

-Jiří Pisch za NH- 

RUBRIKA TJ PUSTĚJOV 

BRONZ Z MISTROVSTVÍ SVĚTA V MÖLKKY 2022 

Ve francouzské alpské vesnici Samoëns se v půli srpna konalo Mistrovství světa ve hře Mölkky. 
Sjelo se zde 168 týmů z celého světa - 
Japonska, Austrálie, Polska, Finska, 
Estonska, Německa, Španělska, Belgie, 
Itálie a další týmy z celé Evropy. Českou 
republiku reprezentovalo 7 týmů, z toho 3 
družstva z Bílovce. Bílovecký tým TOMIRA, 
kterého členem je náš občan Pavel 
Tisovský, dále Radek Král, Antonín Kotrla a 
Antonín Všetička, stanul na “bedně“ a obhájil 
tak skvělé třetí místo. Jelikož žádný český 
tým ještě nikdy nepronikl do první desítky, je 
tento historický a nečekaný úspěch o to 
cennější. Obrovská radost a gratulace našim 
klukům k úžasnému výkonu a umístění.  

 

Konečné pořadí MS 2022:  

1. Team Loki (FIN), 2. Le Bâton 
Bronzé (FRA), 3. TOMIRA 
(CZE), … 17. LOBE STAR 
(CZE), 35. MaMaJa (CZE), 54. 
WWW Dynamo (CZE), 74. 
SEMTAMŤUK (CZE), 103. 
Buráci (CZE), 127. SKM Zruč 
nad Sázavou (CZE). 
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Tělovýchovná Jednota Pustějov 

   V měsících květen až srpen byl realizován projekt „Modernizace venkovního hřiště TJ Pustějov 
na parc.č. 10/1 v k.ú Pustějov“. Rekonstrukce se týkala především nové asfaltové plochy, 
modernizace střídaček a zábradlí lemující příslušné sportoviště, zatravnění tribuny pro diváky, 
instalace příslušného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a obnovení sportovního vybavení. Na 
financování dotace se podílela 70% Národní sportovní agentura a 30% obec Pustějov. TJ z vlastních 
zdrojů investovala do nových obrubníků ze dvou stran hřiště, elektrické přípojky a částečně do 
sportovního vybavení. Areál je veřejně přístupný, ale nejedná se o veřejné prostranství. 
Návštěvníkům doporučujeme seznámit se s provozním řádem venkovního hřiště TJ Pustějov, 
umístěného na nástěnce u sokolovny.  
  Víceúčelové hřiště lze využít pro národní házenou, volejbal, tenis, basketbal – Streetball a další 
míčové hry, dále např. pro výuku jízdy na kolech, odrážedlech, koloběžkách, kolečkových bruslích, 
skateboardech.  Sportovní vybavení z nářaďovny lze zapůjčit od TJ Pustějov formou klíčového 
režimu, a to: v knihovně MT: 774 932 010, Hospůdce Na růžku, M. Kozelské č.p. 212 MT: 
731 702 532, Mgr. Š. Hoňkové MT: 603 508 953. 
Informace o činnosti TJ Pustějov, oddílu NH a odboru SPV hledejte nově na: www.tjpustejov.cz 
Pozvánka: 
Slavnostní otevření sportovního areálu TJ Pustějov proběhne v sobotu 1.října od 13:00 hodin.  
13:00 hod. slavnostní otevření hřiště                                                   
13:30 hod. utkání přípravek 
14:30 hod. utkání starých gard ženy 
15:30 hod. utkání starých gard muži 
16:30 hod. posezení, občerstvení, hudba a zpěv  
Doprovodný program: soutěže pro děti, skákací hrad 
Hudba: Brawin Living (P. Simkanič) 
Občerstvení: guláš, uzená klobása, párek v rohlíků a      
                     domácí koláčky 
Vstupné: dobrovolné 
Pojďme společně opět prožít sportovní odpoledne „Na sokolovně“. Těšíme se na Vás. 

        -Za TJ Pustějov Ludmila Tisovská- 
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RUBRIKA RŮZNÉ  

ČEZ Distribuce a.s. informuje: 

Odstávka elektřiny 19. 9. 2022 od 7:15 - 19:15 hodin se týká opět dolního konce od ZŠ směrem 
k hřišti FK, částí obce Na drahách, Podrolí a Mlýna. 

Odstávkou dotčená č.p.: 

66, 68, 70-74, 76-82, 84, 87, 90, 91, 93-103, 105, 106, 107, 109-113, 115-120, 122, 123, 124, 125, 
127-131, 133, 134, 135, 136, 139-154, 157-171, 179-183, 185-197, 199, 200, 202-209, 248, 249, 
250, 251, 273, 274, 279, 282, 284, 286, 295, 296, 300, 301, 302, 303, 305, 311, 312, 345, 346, 347, 
352, parcelní č. 430/2, 456/4, 459, 1973/1, 1980/29, 1982/14, 2023/1. 

 
 
Cvičení s Šárkou Dluhošovou 
Cvičení začíná v úterý 4. října 2022 v sále OÚ. V 17:00 – Aby záda nebolela, od 18:30 – Pilátes. 
 
ČIKUNG 

Cvičení začíná 5.října 2022 v sále OÚ. Bude probíhat každou středu 18:00 - 19:30. Mohou přijít i 
noví zájemci. 

Od 19:00 dle zájmu může probíhat moxování nebo lymfatická masáž jako prevence proti virózám. 
Kontakt: Mahulena Hermanová, 603 942 917. 

 
Poděkování: 
Ráda bych touto cestou poděkovala členům SDH Pustějov, dále Břetislavu Pavlicovi, Danielu 

Stixovi, Romanu Stixovi a Michalu Stixovi za obětavou pomoc při vypumpování a čištění sklepních 
prostor v mém domě, které nedělní prudká bouřka 28. srpna zaplavila vodou a bahnem. Vím, že 
sama, bych nic nezmohla. Velice si vážím jejich pomoci a vstřícnosti. Ještě jednou VELKÝ DÍK!  

-Zdenka Grosmanová, č.p.59- 
 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
 

 

září 

říjen 

 

listopad 

 

 

 

Zdeněk Jařina 

Stanislav Černín 

Jiří Svátek 

Marie Dobšová 

Milena Smolenová 

Věra Demlová 

Blažena Šimečková 
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RUBRIKA POZVÁNKY  
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RUBRIKA INZERCE  
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POZVÁNKA NA OSLAVU – 3 ROKY HOSPŮDKY „NA RŮŽKU“ 
 

Sobota 24. září od 13:00 hodin …kolo štěstí, bramboráky, klobásy, burčák… 
Schelinger revival Ostrava hraje od 14:00 – 17:00 hodin. 
Vstup je zdarma! 

 
 
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 14.9.2022. 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

