Pustějov
Identifikationsangaben
Lokalita

Pustějov

Gemeinschaft

Pustějov

Bezirk

Nový Jičín

Erdstrich

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Pustějov, Kode: 736902

GPS-Koordinaten

49° 41' 54.7''
18° 0' 19.8''

Hist. název

Petrowitz

Výměra

2 271 m²

Vlastnictví

Římskokatolická církev

Kontakt

Pustějov
Obecní úřad Pustějov
Pustějov 54, 742 43 Pustějov
Tel.: +420 556 731 994 / E-mail: obec@ pustejov.cz
URL: www.pustejov.cz

Vlastník

Římskokatolická farnost Pustějov
Tel.: +420 775 162 177, E-mail: rkf.pustejov@doo.cz
URL: www.rkf-pustejov.webnode.cz

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Pustějov leží asi 5 km jihozápadně od Studénky na levém břehu řeky Odry. Vesnice se poprvé uvádí v pramenech kolem roku
1324, jako Petrowitz, kdy zde již bylo založeno fojtství. Původně patřila k Opavsku a fulneckému panství pánů z Kravař. Když
v roce 1389 založil Beneš z Kravař ve Fulneku Augustiniánský klášter, dostal se Pustějov v roce 1399 do majetku kláštera.
Po složitých majetkoprávních změnách v 15. století připadl Pustějov neprávem pánům ze Žerotína, kteří o něj vedli spor s
fulneckým klášterem, který nakonec prohráli a tak byl Pustějov v roce 1520 společně s dalšími vesnicemi znovu postoupen
klášteru augustiniánů a v roce 1521 přes odpor moravských stavů byl zapsán do opavských zemských desek. Po zrušení
kláštera v roce1784 se ves se všemi pozemky stala statkem náboženského fondu a roku 1855 koupil toto panství hrabě Filip
Flanderský. V jeho osobě se spojilo znovu pustějovské a fulnecké panství a mělo nadále stejné majitele.
Pustějov byl od svého založení českou vesnicí, až v průběhu 18. století se více poněmčil.
Počet obyvatel v roce 1930 … 939

Počet obyvatel v roce 2011 … 969
Stav hřbitova
Malý udržovaný a fungující hřbitov se nachází u kostela sv. Máří Magdalény uprostřed obce. Hřbitov má renovovanou
hřbitovní zeď a bránu, udržované komunikace a objekt márnice. Německé náhrobky na hřbitově nejsou. Před vstupem na
hřbitov jsou umístěné válečné pomníky k připomínce obětí I. a II.sv. války.
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