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anc O cí úřa 

 
 

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 

           Ludmila Tisovská 
                 místostarostka 

               zastupitelé obce  
           a zaměstnanci OÚ 

 

 

 

 

Adventní koncert pěveckého sboru Ondrášek v kostěle sv. Maří Magdaleny v Pustějově 

 

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 1/2022)  

Dne 21. 11. 2022 se konalo 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 
 

• Rozpočtové opatření č. 7/2022. 

• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 05311961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky. 

• Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
poskytnuté z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ za předpokladu, 
že zastupitelstvo kraje rozhodne o uzavření dodatku na svém zasedání dne 15.12.2022. 

• Organizační zabezpečení inventarizace 2022. 

• Vnitřní předpis Obecního úřadu v Pustějově o tvorbě a použití prostředků sociálního fondu. 

• Investiční záměr k realizaci akce „Pustějov – rekonstrukce památníku obětem 1. světové 
války“ a předložení žádosti o dotaci na tuto akci na Ministerstvo obrany v rámci programu 
Zachování a obnova historických hodnot. 

Bere na vědomí: 

• Rozpočtové opatření č. 6/2022.  
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Zřizuje 

• Pro volební období 2022 - 2026: Kulturní výbor 

Volí: 

• Pro volební období 2022 - 2026: Předsedu kulturního výboru: Ing. Jitku Priviczerovou 
 

• Pro volební období 2022 - 2026 členy výborů: 

Finanční výbor: Karel Bednařík, Ing. Jitka Priviczerová 

Kontrolní výbor: Ing. Daniel Lazaridis, Miroslav Kratochvíla 

Výbor pro sport a spolkový život: Gabriela Šelongová, Zuzana Matušiková,  
   Ing. Michal Stix, Robin Srubek 

Kulturní výbor: Magdalena Zindlerová, Žaneta Horáková, Květuše Kniezková,  
        Danuše Ballaschová 

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 2/2022)  

Dne 15. 12. 2022 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo 
jiné projednáno a schváleno: 

 

• Rozpočtové opatření č. 8/2022. 

• Rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný, příjmy 21.160,6 tis. Kč, výdaje 19.596,6 tis. Kč, 
financování – splátky půjček 1.564 tis. 

• Rozpočet ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace na rok 2023  

• Cenu za stočné ve výši 41,- Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2023. 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.č. 
2318 v k.ú. Pustějov. 

• Dodatek č. 1. ke Smlouvě č. 01/2005 o pronájmu a provozování vodohospodářského zařízení. 

Bere na vědomí 

• Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace, za školní rok 

2021/2022. 

• Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustějov v roce 2022 ze strany 
KÚ MSK, s výsledkem – bez závad. 

• Informaci o ceně vodného v obci Pustějov od 1.1.2023 ve výši 32,90 Kč/m3 bez DPH. 

• Informaci o podané žádosti o příspěvek na rok 2023. 

Vydává 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Pustějov č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství (cena zůstává stejná, jako v předešlých letech 400,-/os/rok) 
 

  AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU      

• Úřední doba OÚ Pustějov v době vánočních svátků: 
Obecní úřad uzavřen od 22. 12. 2022 – 1. 1. 2023 
Knihovna uzavřena od 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 

• V zimních měsících (do konce března 2023), bude provoz sběrného místa zajištěn na 
základě telefonické domluvy na tel. č. 774 912 210.  
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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 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 
dne 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin  

případné II. kolo: 

  dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 
  dne 28. ledna 2023 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. 

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.  

Telefonické spojení do volební místnosti v okrsku č. 1 Pustějov   tel.: 734620164 

-Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce- 
 

 

Vánoční třídění oleje // Olej z Vánoc chce vytřídit // O vánočním třídění oleje už jste slyšeli? // 
Olej z vánočních dobrot do záchodu nepatří 

 Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým řízkům, nebo ctíte 
vlastní rodinné recepty? Ve většině případů se svátky bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde 
se ho za těch pár dnů spotřebuje jako jindy za celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního 
shonu nevzdávat snahu použité oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a mohly dál sloužit jinde.  

 Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka bývá hodně – a 
naopak času na všechno ještě méně, takže člověk občas zapomene na svá dobrá předsevzetí. Přelít 
použitý olej či sádlo z pánve, pekáče nebo friťáku do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen 
chvilku a ušetří toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.  
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 Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se během svátků na 
vašem stole objeví, ať už jde o zbylé olejové zálivky z nakládaných dobrot či ze salátů, nejrůznější 
marinády nebo třeba pevné tuky zapomenuté v lednici ještě z předvánočního pečení cukroví.   

 Do nového roku s čistými trubkami  
 Berte to třeba jako součást vánočního úklidu. Každý chce mít doma pořádek nejen na pohled, ale i 

uvnitř. A čisté trubky bez nánosů tuků a nežádoucích ucpávek se vám navíc opravdu vyplatí. A ve 
větším to platí pro celou naši obec. Kanalizační systém, čističky odpadních vod, spodní vody – tady 
všude je lepší udržovat pořádek a žádné odpadní oleje sem nepouštět. Peníze, které se ušetří za 
řešení případných problémů, se přece dají v naší obci využít mnohem lépe.  

 Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste pomohli i přírodě a planetě. Odpadní tuky nebudou škodit v 
půdě a vodě, ušetří se spousta surovin a vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší, a naopak nám lidem 
použité oleje ještě jednou poslouží. Šetrným způsobem se z nich po vyčištění vyrobí biopalivo pro 
letadla a auta.  

 Vánoční procházka s olejem 
 Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být společná všem. 

Až naplníte lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte a udělejte si s ní malý výlet k popelnici s 
růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte?  

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY NA LEDĚ 

Mrazivé a sněhové počasí letos přišlo nezvykle již před Vánocemi, a to je nejlepší příležitost 
k vytvoření kluziště. Letos vyhrálo školní hřiště, které má pevné mantinely a spotřeba vody není tak 
velká a také dobré osvětlení hřiště umožňuje bruslení do večerních hodin. Dopoledne si kluziště 
užívaly i děti ZŠ, nadšené tak trochu jinou hodinou tělocviku. Velké poděkování, ke kterému se 
připojují i děti a vedení Základní školy patří R. Poppovi, M. Stixovi, M. Šabackému a dalším, kteří se 
opakovaně podíleli na stříkání ledu. Přejme si tedy, aby mrazíky trvaly co nejdéle! 

 -Magdalena Zindlerová- 
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RUBRIKA KULTURNÍHO VÝBORU 

Slavnostní obřady 

V sobotu 19. listopadu si po pětadvaceti letech svůj novomanželský polibek zopakovaly čtyři páry 
stříbrných manželů. Manželé Šárka a Stanislav Dluhošovi, Monika a Rostislav Dreslerovi, Karla a 
Radek Dreslerovi, Lenka a Přemysl Pošvicovi. Přejeme jim do dalších společných let hodně zdraví 
štěstí, lásky a vzájemného porozumění.  

 

V neděli dopoledne 20. listopadu jsme přivítali čtrnáct nových občánků Pustějova. Pro své maličké 
nástupce si děti MŠ připravily milé pásmo básniček a písniček. Spoustu lásky, štěstí a životní 
moudrosti pak popřáli dětem anděl, kominíček a babička. Těší nás, že se nám naše obec rozrůstá o 
nové občánky a my jim přejeme hlavně zdraví, krásné bezstarostné dětství a trpělivé milující rodiče. 

Zleva: Artur Sosna, Teodor Ševčík, Leah Kratochvílová, Lilien Pischová, Sebastian Kunovský, Dominik Jaroš, 
Zuzana Palatová, Melanie Lazaridu, Mia Pischová, Diana Grygarová, Marie a Adam Hotárkovi, Adéla Skýpalová, 
Tereza Rovenská 
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Nedělní odpoledne již patřilo našim jubilantům, kteří v letošním roce oslavili své 70, 75, 80, 85, 90 
narozeniny. Všem ještě jednou blahopřejeme a přejeme hlavně zdravíčko, klid, pohodu a milující 
zázemí svých blízkých. Naše seniory potěšily děti ZŠ krásně secvičeným pásmem písniček, básniček 
a pohádkou o Palečkovi. Byli obdarování dárkovým balíčkem, kytičkou a křížovkami pro dlouhé zimní 
večery. No a pak už se jen mlsalo, povídalo, vzpomínalo, došlo i na tanečky a my věříme, že s námi 
prožili příjemný podvečer.  

 

Předvánoční čas v Pustějově 

Advent je čas rozjímání a zastavení se…věříme, že u Rozsvěcení vánočního stromečku o první 
adventní neděli se nám to společně podařilo. Vidět rozzářené, nejen dětské oči, při rozsvěcení 
stromečku či společném pouštění balónků přání Ježíškovi byla opravdová radost a štěstí. K příjemné 
náladě velkou měrou přispěla cimbálová muzika Gajdušek svými koledami a lidovkami. Prostě milé 
setkání přátel a sousedů u dobrého svařáčku či kalíšku již patří k tradici začátku Adventu v naší obci 
a nás těší, že jste u toho byli s námi.  

Tímto ale letošní oslavy času adventního 
nekončí. O pátečním podvečeru 16. prosince se kostel sv. Maří Magdalény rozezněl čistými hlásky 
pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína. Věříme, že tento nádherný zážitek nás všechny 
vánočně naladil a po celou dobu svátků zůstane v nás. 

V letošním roce se s Vámi „kulturně“ loučíme, ale již nyní si Vás dovolujeme pozvat na Obecní 
ples, který se po dvouleté přestávce uskuteční 28. ledna 2023. Těšíme se na společná setkávání s 
Vámi na dalších akcích v novém roce.  
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Krásné pokojné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a klid na život i na práci Vám ze srdce přejí 
Vaše holky z kultury. 

-Magdalena Zindlerová za KV- 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Stolní tenis  
V sobotu 10. prosince se odehrál v sokolovně turnaj smíšených párů ve stolním tenise, kterého se 
zúčastnilo devět párů. Tímto byla ukončená série tří raketových sportů, kterou Výbor sportu a 
spolkového života připravil pro všechny příznivce amatérského sportování.  
Na stupních vítězů se umístili:  
 1. Věrka Kratochvílová, Stanislav Vodný 
 2. Pavel Tisovský, Lenka Kotrlová 
 3. Roman Tomeček, Iveta Barčáková 

 

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší „Sportovní pár roku 2022“ se uskuteční 28. ledna 2023 
na Obecním plese v sokolovně.  

-Za Výbor sportu a spolkového života Gabriela Šelongová- 

RUBRIKA ZŠ a MŠ PUSTĚJOV 

Adventní jarmark 

Přiblížil se předvánoční čas – doba adventu 
a příprav na Vánoce. Ve škole jsme se sešli 
po delší době na „Adventním jarmarku“ a 
všichni jsme se těšili na společné setkání. 
V družině a v hodinách pracovního 
vyučování žáci vyráběli dárky, dekorace, 
pekli perníčky. Jarmark jsme zahájili písní 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Světové 
Vánoce.  Zpívali všichni žáci oblečeni do 
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kostýmů a moc si to užili. Přítomní je odměnili velkým 
potleskem. Dekorace a dárky byly nachystány k prodeji ve 
škole a také venku ve stáncích.  V jídelně bylo připraveno 
občerstvení – tradiční vánoční punč, káva, čaj a zákusky. 
V tělocvičně si mohli zájemci vyrobit adventní věnce. Prožili 
jsme krásné sváteční odpoledne a doufáme, že s námi také 
všichni, kteří do školy zavítali. Velké poděkování patří paní 
vychovatelce Janě, která přípravě jarmarku věnovala hodně 
času a elánu. Děkujeme také rodičům, kteří přispěli dárky k 
prodeji a vyrobili zákusky na pohoštění. 

-Miluše Klementová, učitelka ZŠ Pustějov- 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA  

Po třech letech covidových restrikcí jsme s radostí a malou 
nervozitou očekávali příchod dne, kdy se opět sejdeme 

společně s rodiči při vánoční besídce. 

I přes nemocnost, která nás doprovázela, zvládly si všechny děti osvojit vánoční program plný 
tanečků, písniček a veselých básniček. Jejich představení vykouzlilo radost, smích a velké dojetí.  

Za statečnost a odhodlání, byly děti odměněny potleskem a Mikulášským balíčkem s překvapením.  
Atmosféra ve třídě byla kouzelná, jako vánoční 

čas, který nás doprovází. 

Tímto všem přejeme hodně zdraví, lásky a porozumění.                                                 - Učitelky MŠ-     

                                                                                                                                 

RUBRIKA NÁRODNÍ HÁZENÉ PUSTĚJOV 

   Zimní halovou sezónu již odstartovala téměř všechna naše družstva. Naši nejmenší se v listopadu 
zúčastnili dalšího turnaje přípravek, který se tentokrát konal v Troubkách, kde jsme obsadili celkové 
páté místo. Další turnaj, tentokrát na domácí půdě, odehrály naše mladší žačky, které vyhrály svou 
skupinu v rámci 1.kola Zimního halového poháru. O něco méně se výsledkově dařilo v 1.kole ZHP 
našim starším žačkám, které obsadily na turnaji ve Staré Vsi 6.místo. Ovšem předvedené výkony, 
kde holky fantasticky bojovaly a zapojovaly nové prvky z tréninků, jsou pro všechny příslibem, že 
další kolo můžeme pomýšlet na lepší umístění. Svůj první halový turnaj již mají za sebou i naše ženy, 
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které zajížděly na Zimní halový pohár do Brna. Holky se po vyrovnaných bojích umístily na krásném 
3.místě z celkových osmi účastníků a svými výkony daly příslib do dalších turnajů.  

   V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě již 4.ročníku 
Házenkářského večírku, který se konal 26. 11. 2022 v sále sportovní haly. Děkujeme všem 
organizátorům, sponzorům a všem, kteří svou účastí vytvořili parádní atmosféru. Děkujeme a budeme 
se těšit na další akci. 

   Závěrem bychom vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového 
roku, hlavně zdraví a spoustu zajímavých sportovních aktivit. Zároveň bychom vás chtěli pozvat na 
nejbližší akce, které se budou konat na naší domácí půdě ve Sportovní hale v Pustějově. 

14. 1. 2023 Osmifinále Českého poháru mužů 

15. 1. 2023 Zimní liga mládeže dorostenek 

4. 2. 2023 Čtvrtfinále Českého poháru mužů 

5. 2. 2023 Čtvrtfinále Českého poháru žen 
Jiří Pisch za NH- 

 

RUBRIKA TJ PUSTĚJOV 

Mikulášské turnaje odboru SPV s mezinárodní účastí 

Nedělního losovaného badmintonového turnaje s mezinárodní účasti (ze Slovenska), se zúčastnilo 
11 mužů a 9 žen. Hrálo se na 7 kol, jedno kolo na dva sety, hrané do 15 bodů, každému jednotlivci se 
počítaly uhrané míčky. Vítězem turnaje s počtem 208 bodů se stal Lukáš Silber, 2. Robert Turský, 3. 
Petr Štěpánek, 4. Eva Hýlová, 5. Kateřina Brňáková se 196 body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastní vítězové nedělního turnaje.                       Trenéři S. Vodný a B. Tomášek při vyhlašování výsledků. 
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V pondělí 5. 12. 2022 připravili trenéři S. Vodný a B. Tomášek badmintonový turnaj pro děti a mládež. 
Akce se zúčastnilo 19 dětí z toho 7 dívek a 12 chlapců. Žáci předvedli krásné výměny, některé 
zápasy byly vyrovnané, a tak i delší, než jsme předpokládali. Krásnou atmosféru pondělního 
odpoledne povýšila návštěva Mikulášů, andělů a čertů s balíčky. Někteří rodiče přinesli buchty, 
moučníky, jednohubky a připravili takovou „domácí turnajovou hostinu“. Moc děkujeme. 

 Tentokrát přišli na mikulášský turnaj žactva i dva Mikuláši, dva andělé a pět čertů. Moc děkujeme! 

Výsledky jednotlivých kategorií: 
Green: 1. B. Grosmanová, 2. Š. Rucki, 3. Jana Jakabovičová, F. Chudík, 5. M. Laniak, 6. Julia 
Jakabovičová, 
Red: 1. P. Silber, 2. D. Vlk, 3. J. Martinásek, 4. V. Silberová, 5. D. Dobešová, 6. A. Jakabovič,  
Orange: 1. H. Tomášková, 2. J. Barboriak, 3. H. Názalaniková, 4. F. Pekař, 5. V. Píša, 6. T. Vratislav, 
7. F. Silber. 
 

Poslední letošní sportovní akcí budou Vánoční turnaje, na které Vás srdečně zveme!  
Připojujeme i pozvání na ples TJ, který se uskuteční v pátek 10. února 2023 v sále OÚ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrem bych chtěla popřát vám všem radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho zdraví, elánu a splněných přání, snů a tužeb. Hodně štěstí v roce 2023. 

                                                               -Ludmila Tisovská za TJ Pustějov-  
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RUBRIKA FK PUSTĚJOV 

Hledáte pro Vaše děti sportovní vyžití? Vytáhněte je od počítačů a mobilů a přiveďte je každý pátek 
od 18:30 do haly p. Pische na fotbalové tréninky, kde si nejen kopnou do balonu, ale také poznají 
nové kamarády. Po novém roce čekají naši přípravku 2 zimní halové turnaje, na které můžete přijít 
své děti rovnou povzbudit. 

 

Připojujeme i pozvání na ples FK, který se uskuteční 25. února 2023. 

FK Pustějov přeje všem krásné svátky, hodně zdraví do nového roku a spoustu společných zážitků 
na fotbalových utkáních fotbalového klubu. 

         -Fotbalový klub Pustějov- 

Tříkrálová sbírka 2023 

 

Vážení příznivci a podporovatelé tříkrálové sbírky, 

s koncem roku se znovu připravujeme na nadcházející ročník sbírky, který proběhne od 1. do 15. 
ledna 2023. Již několik let se touto sbírkou snažíme podporovat lidi se zdravotním znevýhodněním, 
kteří si u nás mohou zapůjčit kompenzační pomůcky, dětem z nízkopříjmových rodin financujeme 
volnočasové aktivity a část financí jsme použili na financování projektové dokumentace k výstavbě 
nového domova, který navýší stávající kapacitu domova pro seniory a vzniknou zde služby nové. 

Jsme si vědomi, že potřebných lidí a sbírkových aktivit je mnoho, přesto doufáme, že jako 
každý rok, i pro ten příští, otevřete svá srdce a dveře malým, mladým i starším koledníkům a 
finančním příspěvkem nám pomůžete pokračovat v činnostech, které bychom bez vaší podpory 
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nemohli realizovat a které usnadní život mnoha lidem ze Studénky a blízkého okolí, kde sbírku 
realizujeme. 

Díky Tříkrálové sbírce můžeme začít nový rok dobrým skutkem a koledníci rozšíří radost a 
požehnání. Společnými silami dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba. 

    -Mgr. Martina Pituchová, koordinátor sbírky- 

 

RUBRIKA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PUSTĚJOV 
 

Přejeme všem spoluobčanům radostné prožití vánočních svátků, v novém roce spokojenost, 
štěstí, a hlavně pevné zdraví. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň zveme zájemce o cvičení rodičů s dětmi každý čtvrtek od 16:00 hod. do sokolovny. 

                                                                                                          -Jan Horák, starosta jednoty- 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

 
Rozloučili jsme se:    Adolf Bajtek 
      Žofie Poppová 
           Čest jejich památce! 

 
 
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 19.12.2022. 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 
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