Pustějov
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Bílovec

GPS souřadnice: 49.700509N, 18.003899E

Nadmořská výška: 253 m n. m.

První pís. zmínka: 1324 (695 let)

Počet obyvatel: 966

PSČ: 742 43

Adresa URL: www.pustejov.cz

Facebook: pustejov

O obci
Pustějov leží 4 km jihozápadně od města Studénky. Z jihu má společnou hranici s Bartošovicemi a
Hladkými Životicemi, ze severovýchodu s městem Studénka, ze severu s obcí Bílov a ze západu s obcí
Kujavy. Obec leží na hlavní komunikaci mezi městy Nový Jičín (15 km) a Bílovec (8 km).

Historie obce
Území kolem Pustějova bylo s velkou pravděpodobností osídlené již v době železné, kdy dnešním
katastrálním územím obce vedla jedna z tras jantarové cesty z Řecka k Baltickému moři. Obec byla
pojmenována zřejmě po svém lokátorovi.

Ubytování a restaurace
Návštěvníci obce Pustějov mohou navštívit Bistro Pisch, Potraviny Pustějov či Hospůdku u Moniky.

Okolí a příroda
Obec Pustějov spadá do Chraněné krajinné oblasti Poodří a na jejím katastru se nachází mnoha dosud
nepoznaná zákoutí s výskytem různých zajímavých druhů živočichů a rostlinstva.

Současnost obce
Obec Pustějov má dobrou občanskou vybavenost, v obci je první stupeň základní školy a také školní
družina. Pro předškoláčky je zde k dispozici mateřská škola. U základní školy je také sportovní
areál, který slouží nejen školákům.

Sportovní možnosti
Sportovci mohou v obci Pustějov využít nově postavenou víceúčelovou sportovní halu s venkovním
hřištěm pro tenis, házenou, volejbal atd., s možností pronájmu menšího sálu (cca 50 lidí) k rodinným
oslavám, besedám a jiným kulturním akcím.

Památky a zajímavosti
Historickou dominantou obce Pustějov je kostel sv. Máří Magdaleny a na výjezdu z obce ve směru na Kujavy
stojí pěkná opravená kaple.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3094/pustejov/
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Doprava
Obec se nachází mezi silnicemi I. třídy č. 57 a II. třídy č. 464. Do obce vede místní komunikace.
V Pustějově je autobusová zastávka.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3094/pustejov/
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