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dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů obce a také jménem svým popřál k nastávajícím vánočním svátkům a novému roku hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů .
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Máte-li zájem o zveřejnění
příspěvku ve zpravodaji, zašlete je prosím na níže uvedenou
e-mailovou
adresu.
Má-li
kdokoli z občanů Pusté Polomi
zájem na spolupráci při tvorbě
ZPRAVODAJE, je vítán. Máteli připomínky, náměty, rady a
doporučení – velmi rádi si je
vyslechneme.
Redakční rada zpravodaje:
Mgr. Vlastimil Hrádek
Mgr. Jaroslav Krajzl
Mgr. Irena Čechová
Šárka Vajnerová
RNDr. Jiří Čech

urad@pustapolom.cz
Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 15. 3. 2021

Nadešel čas zhodnotit práci zastupitelstva
v právě končícím roce 2020. Zastupitelstvo obce
pokračovalo v započatém trendu zlepšování vzhledu
obce, životního prostředí jak v obci, tak v jejím bezprostředním okolí.
V roce 2020 jsme hlavně pracovali na projektech ,které jsme v předešlém roce připravili a
mohli začít s jejich realizací. Zároveň jsme připravovali další plánované dotační projekty s výhledem realizace v příštích letech.
Hlavním cílem byla realizace volnočasového
areálu uprostřed obce. Generální oprava domu
č.p.122 započala hned v lednu, pak následovala stavba
workoutového hřiště, dětského hřiště a výstavba
oplocení. V druhé polovině roku začala stavba hlediště, jeviště a chodníků v areálu. Současně probíhala
rekonstrukce autobusové zastávky a jejího okolí.
Chybí nám ještě dokončit veřejné osvětlení ,namontovat dva herní prvky a osadit areál stromy
akeři a zatrávnit. Musím konstatovat , že všechny
firmy ,které byly vybrány k realizaci, se svého úkolu
zhostily výborně. Všemi stavebními úpravami a zpestřeními získal střed obce novou moderní tvář. Určitě
jste zaregistrovali nový chodník naproti restaurace U
Krčmářů a zahájení výstavby chodníků na Hradecké
ulici. Bohužel jsme museli některé termíny dokončení
posunout , protože se do celého pracovního úsilí
vložila druhá vlna koronaviru.
V roce 2021 zahájíme výstavbu hřiště u ZŠ
na které bude navazovat parkoviště pro osobní auta.

Dokončíme chodník na ulici Hradecká a usilujeme o získání dotace na chodník K Dubu. Pro výstavbu rodinných domků na ulici Podvihovská je před
dokončením studie výstavby inženýrských sítí. Naprosto úžasné by bylo, kdyby se podařilo MSK opravit zcela
nevyhovující komunikaci Budišovice – Pustá Polom
s průtahem obci.
Vedení obce má maximální zájem podporovat
rozvoj činnosti všech dobrovolných složek a spolků
v obci. Bude proto v rámci schváleného rozpočtu na
rok 2021 podporovat finančně jejich činnost, která by
měla zviditelnit naši obec Pustá Polom v rámci celého
regionu. Připomenu jenom ukončení výstavby Střediska
volnočasových aktivit místo bývalé Orlovny, vylepšení
zázemí v hasičském a mysliveckém areálu, modernizace
v areálu SPORT – CLUBU , výsadbu švestkové aleje na
Kyjovice a zahájení výsadby třešňové aleje na Hlubočec
a další menší stavby, kterým pomohly příspěvky obce.
Na podporu aktivit složek a spolků jsou i pro rok 2021
vyčleněny finanční prostředky.
Chtěl bych poděkovat všem občanům , kteří
v průběhu roku pomáhali zvelebovat vzhled naší obce
při úklidu veřejných prostor před svými domky a aktivně se zapojovali do veřejného života v obci.
Závěrem Vám všem ještě jednou přeji vše
nejlepší v roce 2021
Vladimír Grussmann
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Pohledem místostarosty
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o pokračujících pracích na volnočasovém areálu ve středu naší obce. Většina
hrubých prací je již za námi a zbývá jen doplnit dětské hřiště o nové prvky, dokončit
chodníky a hlediště spolu s jevištěm amfiteátru. Na jaře pak provedeme konečné úpravy terénu a volné plochy se osází zelení.
Bohužel i díky nepříznivým okolnostem ve
spojení s epidemiologickou situací Covid-19
se celý areál nepodařilo dokončit ještě v
letošním roce. Uděláme však vše pro to,
abyste mohli tento areál využívat co nejdříve.
Každopádně jedna věc se nám již podařila, a
to je takový náš vánoční dárek pro Vás.
Zprovoznili jsme nově zrekonstruovanou
autobusovou zastávku. Původní stěny byly
obloženy modřínovými obklady, jedna boční
stěna nahrazena bezpečnostním sklem a
navíc bylo přidáno noční osvětlení. Nyní má
svěží moderní vzhled a bude působit bezpečněji a útulněji. Však sami můžete posoudit rozdíl oproti předchozímu stavu. Zde
také kromě stavební firmy patří velký dík
Moravskoslezskému kraji, který přispěl dotací na tuto rekonstrukci částkou 400.000,-Kč.
Když už jsem zmínil vánoční dárky, tak je tu
vlastně ještě jeden. Pro letošní rok jsme
pořídili několik dalších krásně svítících vloček na sloupech veřejného osvětlení, které
jistě přispějí ke zlepšení vánoční atmosféry a
výzdobě obce.
Vzhledem k tomu, že už máme opět zimu,
chtěl bych Vás, jako již pravidelně, poprosit,
abyste svá vozidla neparkovali na místních
komunikacích a tím neztěžovali údržbu cest
a neohrožovali bezpečnost provozu na nich.
A ještě jedna věc na závěr. Jsem velmi rád,
že o to, aby naše obec hezky vypadala a
dobře se v ní žilo, se nestarají jen pracovníci
obce, ale také velká většina z Vás. Velmi si
vážím toho, že pečujete nejen o svá obydlí,
ale také o plochy před svými domy a kdekoliv jinde v katastru obce. Jste ochotni věnovat svůj volný čas třeba přípravě adventních
trhů, které nám zpříjemnily tuto nelehkou
dobu a připomněly, že se blíží Vánoce.
Za to Vám patří můj velký dík.
Vážení spoluobčané, jak jsem již zmínil, blíží
se vánoční svátky a začátek nového roku
2021. Rád bych Vám tímto popřál příjemné
prožití těchto svátků ve společnosti dobrých
lidí, pohodu, pozitivní myšlenky a pevné
zdraví.
S úctou Vít Čerbák-místostarosta
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Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného
dne 25.08.2020 v 17:00 hod. v sále
hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Schvaluje:

Rozpočtová změna č. 5 rozpočtu
obce na rok 2020 (Příjmy: 3 621
728 dotace na sportovní zařízení v
majetku obce od MPMR, 1 725 000
jednorázový příspěvek- COVID 19,
31 000 dotace- volby 2020 , 147
756,77 průtoková dotace MSKÚ- pro
ZŠ,
837 288,23 průtoková
dotace MSKÚ- pro ZŠ, 404 372,15
dotace MPMR-vybudování učeben ZŠ
čp. 39-SR, 4 913 661,42 dotace
MPMR-vybudování učeben ZŠ čp. 39EU. Výdaje: 100 534,91čerpání
neinvestiční dotace-učebny ZŠ čp.39,
147 756,77 průtoková dotace MSKÚpro ZŠ, 837 288,23 průtoková
dotace MSKÚ- pro ZŠ, 404 372,15
dotace MPMR-vybudování učeben ZŠ
čp. 39-SR, 4 913 661,42 dotace
MPMR-vybudování učeben ZŠ čp. 39EU, 3 621 728 čerpání dotace na
hřiště u ZŠ čp. 39, 50 000 navýšení
rozpočtu-veřejné osvětlení, 31 000
úprava rozpočtu na výši přijaté dotace
-volby 2020, 1 725 000 úprava rozpočtu na výši přijatého příspěvku
COVID 19)









Nabídku společnosti STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci Pustá Polom chodníky“,
v celkové
výši
3.799.130,36 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom a společností STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. na
realizaci díla s názvem „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci
Pustá Polom – chodníky“,
v celkové výši 4.596.947,74 Kč
vč. DPH.
Nabídku pana Petra Kňury na akci
„Rekonstrukce a modernizace
autobusové zastávky v Obci
Pustá Polom“, v celkové výši
617.287,-- Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom panem Petrem Kňurou na
realizaci
díla
s názvem
„Rekonstrukce a oprava autobusové zastávky a jejího okolí
v obci Pustá Polom“, v celkové
výši 746.717,-- Kč vč. DPH.

pa“, předmětem této smlouvy je
zpracování žádosti o dotaci a
poradenská činnost související
s přípravou projektu v celkové
výši 65.000,- Kč bez DPH
Podání žádosti o dotaci na stavbu
„Sportovní hřiště v Pusté Polomi“, vypsaného z dotačního projektu MMR program 117D8210 
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021
Nabídku společnosti STABASERVIS s.r.o., na zakázku malého
rozsahu na stavební práce
„Hřiště u ZŠ v Pusté Polomi“,
v celkové
výši
4.280.633,14 bez DPH

Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a společností STABAUSNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce
SERVIS s.r.o. na realizaci díla
Pustá Polom, konaného dne
s názvem „Hřiště u ZŠ v Pusté
27.10.2020 v 17:00 hod. v sále hostince
Polomi“,
v celkové
výši
„U Krčmářů“
5.179.566,14 Kč vč. DPH

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Polom na rok 2021

Střednědobý výhled hospodaření
Schvaluje:
ZŠ a MŠ Pustá Polom na období
2022 a 2023

Rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu
Bere na vědomí:
obce na rok 2020 (Příjmy: 45 093
dotace MSKÚ les, 8 960 dotace

Rozpočtovou změnu č. 6 rozpočMSKÚ les Výdaje: 45 093 úprava
tu obce na rok 2020 (Výdaje 10
rozpočtu na výši přijaté dotace MSKÚ000 navýšení rozpočtu-výdaje na
les, 8 960 úprava rozpočtu na výši
volby r. 2020, vlastní zdroje obce)
přijaté dotace MSKÚ-les, 60 000 navý
Výši místního poplatku za komušení rozpočtu-nebytové hospodářství,
nální odpad na rok 2021 ve výši
20 000 navýšení rozpočtu-třídění od580,- Kč.
padů, 50 000 navýšení rozpočtu- dům









Cenovou nabídku č. NA158/20
firmy PROJEKT 2010 s.r.o. na vypracování projektové dokumentace
pro sloučené územní rozhodnutí a
stavební
povolení
na
stavbu
„Sportovní hřiště v Pusté Polo- 
mi“ v celkové výši 210.000,-- Kč
bez DPH.
Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ
Pustá Polom od společnosti Women
for Women, o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha, Česká 
republika IČ: 2423l509, pro účely
poskytnutí bezplatných obědů pro
žáky ZŠ Pustá Polom v rámci projektu "obědy pro děti" v celkový výši
18.816,-- Kč.

zvláštního určení čp. 230)
Přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„PD – Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD a
výstavbu chodníku v oblasti ulice
Podvihovská
v Pusté
Polomi“,
v maximální výši 500.000,- Kč
Příkazní smlouvu mezi obcí Pustá
Polom a společností BONFIN s.r.o.
na zpracování žádosti o dotaci
z MMR – ve vazbě na program
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, včetně
souvisejících příloh a včetně kompletace žádosti – „Sportovní hřiště
v Pusté Polomi“ v celkové výši
78.650,- Kč vč. DPH
Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a společností ProFaktum
s.r.o. na zpracování žádosti pro
projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. Eta-

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom, konaného dne
07.12.2020 v 17:00 hod. v budově
„Volnočasového areálu Poštovní
122“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Schvaluje:








Rozpočet obce na r. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2022 – 2024
Žádosti spolků o poskytnutí individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 350.000,- Kč pro
SPORT – CLUB Pustá Polom, z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
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nutí individuální investiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 200.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Pustá
Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 120.000,- Kč pro
Lyžařský klub Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Klub důchodců Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Včelařský spolek Pustá Polom,z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 50.000,- Kč pro
SDH Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Myslivecký spolek Benitky
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,-- Kč pro
český skaut JUNÁK, středisko

Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení
ceny stočného a poplatku za likvidaci odpadu v naší obci.
Cena za likvidaci komunálního odpadu
se zvyšuje na 580,- Kč na osobu a
cena stočného se zvyšuje na 37,- Kč
za m3.
Důvodem ke zvýšení ceny jsou rostoucí náklady obce na zajištění těchto
služeb.
I přes toto zvýšení ceny obec
Pustá Polom i nadále dotuje ze svého
rozpočtu cenu za svoz odpadu i cenu
za stočné. Podrobné informace ke
stanovení těchto cen najdete na webových stránkách obce.

Jistě jste si všimli, že od loňského
podzimu se v naší obci objevila nová
popelnice, která je umístěna společně s dalšími kontejnery na tříděný
odpad.. Popelnice je určena pro
použité jedlé tuky a oleje. Obzvláš-














Pražmo, z. s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,-- Kč pro Český zahrádkářský svaz Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 25.000,-- Kč pro
Sdružení rodičů při Základní škole a
Mateřské škole Pustá Polom, z.s.
Dodatek č. 2 mezi Obcí Pustá Polom a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. s celkovou
cenou díla 6.278.547,30 Kč vč. DPH
OZV č. 1/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Pustá Polom s účinností od
01.01.2021
Cenu stočného 37,- Kč včetně DPH
za 1m3 / osoba s účinností od
01.01.2021
Interní směrnici č. 2/2020 – Směrnice k čerpání a tvorbě sociálního
fondu s účinností od 01.01.2021
Program rozvoje obce Pustá Polom
na období 2021 – 2027
Nabídku Petra Kňury na výstavbu
investiční akce „Volnočasový areál
v obci Pustá Polom - hlediště“,

tě nyní v předvánočním
čase, kdy se domácnosti
chystají smažit stovky
kapřích řízků, připomínáme, abyste použitý
olej ze smažení nevylévali do odpadu, kde na
konci potrubní cesty na
čistírně odpadních vod
vytvoří vychladlý tuk
obrovskou mastnou
kouli, která se potom
jen velmi obtížně odstraňuje. Použitý olej
dejte do jakékoliv nádoby a tu potom vhoďte
do kontejneru k tomuto
účelu určenému. Ještě
upozornění. Tento
kontejner není v žádném případě určen
pro použité motorové oleje!!!










v celkové výši 439.386,00 bez
DPH
Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a Petrem Kňurou na realizaci díla s názvem „Volnočasový
areál v obci Pustá Polom - hlediště“, v celkové výši 531.657,06 Kč
vč. DPH
Přijetí finančních darů pro ZŠ a
MŠ Pustá Polom od okolních obcí
za účelem finanční podpory lyžařského kurzu
Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a fi GM Projekt a Inženýring s.r.o. na specifikované projekční a inženýrské činnosti
v rámci přípravy a zabezpečení
plánované výstavby zástavbové
lokality s názvem „Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom“ ve
výši 601.431,- Kč včetně DPH
Podání žádosti o dotaci na MMR
na „Rekonstrukci ZŠ v Pusté
Polomi
Příkazní smlouvu mezi obcí Pustá
Polom a ProFaktum, s.r.o. Jedná
se o administraci a dotační management v rámci realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – chodníky na ul. Opavská a ul. Hradecká“ ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

Stránka 5

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA OBCE
Za pár dnů se budeme loučit s
rokem 2020 a přivítáme rok 2021. K 1.
lednu 2020 bylo v naší obci přihlášeno k
trvalému pobytu 1380 občanů České
republiky. Do konce listopadu 2020 se v
naší obci narodilo 17 miminek, přistěhovalo se 23 a odstěhovalo 31 osob. Navždy jsme se bohužel rozloučili se 14
spoluobčany.
Z celého srdce Vám přeji hodně zdraví, pohody a prožijte v naší obci
spokojený rok 2021.

Budeme na Vás vzpomínat…
Krčmářová Anna
Střižík Lumír
Kupková Věra
Šindelek Josef
Virágová Petra
Stoniš Bedřich
Juchelka Lumír
Luděk Vavrečka
Hrbáčová Jarmila
Dedková Ludmila
Vaněk Zdeněk
Harajbič Vasil
Bymová Jarmila
Gura Václav

Malé vítáme, rodičům blahopřejeme!
Sýkorová Aneta
Uher Mathias
Kantorová Ema
Madry Matouš
Kolár Matyáš
Urbančík Antonín
Nábělková Sofie
Vážení, oznamuji ,že vzhledem k věku
omezuji provoz v zubní ambulanci
MUDr.Daria Sýkorová,74769 Pustá
Polm ,Slezská 192.
Ordinační doba od 1.1.2021
PO zavřeno
ÚT 11-17 hod
ST 7-13 hod
ČT 11-17 hod
PÁ zavřeno
Ordinační doba v období vánočních
svátků 2020
ST 23.12.
7-11hod.
PO 28.12.
7-11 hod.
ÚT 29.12.
11-15 hod.
ST 30.12.
7-11hod.
ČT 31.12. zavřeno

Pustopolomský Zpravodaj
Satke Boris
Bubík Vladimír
Bymová Marie
Chřibek Šimon
Škrobánková Stela
Kožiál Eduard
Kozelský Čeněk
Stoupenec Vojtěch
Škrobánek Matyáš
Grygar Šimon

Hodně zdraví a spokojenosti
93 let Kubíčková Vlasta
93 let Tížková Milada
92 let Vlčková Ludmila
89 let Juchelka Václav
89 let Pavlíčková Lydie
89 let Vaňková Štěpánka
88 let Kupková Alžběta
88 let Šindlářová Miloslava
88 let Šindlářová Marta
87 let Pokorná Vlasta
86let Lebedová–Čechová Marie

86 let
86 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Gelnar Václav
Stanovský Arnold
Vaněk Josef
Hendrychová Anna
Grussmannová Anna
Havrlantová Zdeňka
Havrlantová Marie
Kosorinová Edith
Skupinová Emílie
Šrubařová Anna
Tížková Marie
Vaňková Zdeňka
Jaskulová Marie

Nemáte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte prosím tuto skutečnost
na evidenci obyvatel Janě Kotalové, telefon
553 666 952.

Přeji Vám příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a
pohody v roce 2021.
Jana Kotalová
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Z historie naší obce
Kde všude pustopolomští rodáci zanechali svoji stopu.
Při objevování již dávno zapomenutých událostí, příběhů a osob nezřídka
narazíte na něco, co vás vždy překvapí.
Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Zřejmě i náhoda tomu chtěla, že pátrání po
osobě s příjmením Kupka doputovalo až do
Pusté Polomi. Ještě, že se vědělo jméno
dotyčného, byl to Oldřich. Jen mimochodem, být to Josef, to by bylo horší. Těch
tady ve starší době, to je asi před padesáti,
šedesáti lety bylo napočítáno celkem osm.
A abyste se dověděli, o kterého Josefa
Kupku se skutečně jedná, pak musel mít
přezdívku - třeba Karlík, Lukáš apod. To
však není předmětem tohoto, byť zajímavého tématu.

příležitosti jsem se taky dověděl, že O. Kupka skutečně v Praze práva vystudoval. Do
Pusté Polomi se již natrvalo nevrátil. Údajně
často navštěvoval Teplice nad Bečvou, kde si
měl léčit srdíčko. Životní pouť tohoto našeho rodáka měla skončit v roce 1970, tedy
v padesáti letech jeho věku. Na vině mělo
být churavé srdce.
Pozoruhodná na tomto příběhu se
mi jeví skutečnost, že po dlouhých, více jak
sedmdesáti letech, je v paměti obyvatel nám
neznámé obce, uchována vzpomínka na lidi,
kteří stáli u zrodu nově nabyté svobody a

prakticky v cizím prostředí pomáhali
vracet život takříkajíc do normálu. A
zásluhu měl na tom i náš pan Oldřich
Kupka.
Zda benešovští již zmiňovanou publikaci i s uvedením našeho rodáka vydali, mně v tuto chvíli známo není.
Na můj písemný dotaz, zda se již tak
stalo, jsem v tuto chvíli
odpověď
z Obecního úřadu v Benešově nad Černou ještě neobdržel.
Jozef Sedláček

Pátrání po panu Oldřichu Kupkovi, považte, začalo po sedmdesáti čtyřech
letech v obci, měl to být městys, Benešov
nad Černou. První telefonát při hledání
tohoto člověka údajně mířil do Velké Polomi. Ani se nedivím, cizí lidé si tyto obce
často zaměňují.
Obecní úřad Velká Polom badateli z Českých Budějovic sdělil, že příjmení
Kupka se v této obci nevyskytovalo ani
nevyskytuje. Další volba tedy padla na Polom Pustou. Naším úřadem jsem byl osloven, zda by mohl v této záležitosti se
něco dovědět. Pokusím se. Na poskytnuté
telefonní číslo jsem zavolal, oč se jedná. A
dověděl jsem se: městys Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, připravuje
publikaci o své historii. Součástí má být
popisováno i dění koncem II. světové války . V květnu 1945 v Benešově, tehdy německém, vznikl Národní výbor, který vytvořili Češi, a to zejména František Novák
a Oldřich Kupka. Oba byli za okupace
v Benešově totálně nasazeni. Z té doby se
zachovaly jen tři fotografie, kde je O. Kupka zachycen. V zápise , který se údajně taky
dochoval, je poznamenáno, že pocházel
z Velké Polomi na Ostravsku. Byl absolventem obchodní akademie a chystal se jít
studovat práva do Prahy. Tím jejich informace o Oldřichu Kupkovi končily.
V Benešově měl po válce vykonat značnou
část vlastenecké práce a v připravované
publikaci by ho rádi benešovští připomenuli.
To byl pro mne důvod se o tento
příběh blíže zajímat. Proto jsem oslovil
rodiny Kupků v naší obci a dostalo se mi
ujištění, že se jedná skutečně o našeho
rodáka z popisného čísla 48, dnešní ulice
Opavská. Datum narození 29. března 1920,
syn Františky a Viléma Kupkových( zapsáno
ve školní matrice obce P. Polom). Při této

Dobová fotografie z roku 1945. Vlevo stojící je pustopolomský rodák
Oldřich Kupka, č. p. 48.
Je ve společnosti příslušníka Rudé armády a vpravo stojícího Františka
Nováka, společníka našeho O. Kupky.
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Farnost Pustá Polom
Milí lidé dobré vůle,
přijměte můj předvánoční pozdrav!

VÁNOCE 2020
Na konci cesty není cesta, ale cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Také cesta adventem i život mají
svůj cíl:
Na konci adventu není advent, ale
Vánoce
a na konci života není smrt, ale celá
věčnost.
Ježíš říká:
„JÁ JSEM PŘIŠEL NA SVĚT JAKO
SVĚTLO,
ABY NIKDO, KDO VE MNE VĚŘÍ,
NEZŮSTAL VE TMĚ.“ (JAN 12,46)

Skauti
Podzimní výprava skautů na bunkry
Začátkem října proběhla výprava starších
skautů za účelem bližšího poznání historie
našeho kraje. Z Pusté Polomi jsme na
kolech vyrazili směrem k Dělostřelecké
tvrzi Smolkov, kde jsme si prohlédli všechny venkovní části budovy, jako například
dělostřelecké či pěchotní sruby nebo pozorovatelnu. To vše při zajímavém výkladu
pana Jana Vavrečky z Polomi, který za
námi přijel.
Další zastávkou byl Památník
Ostravské operace s tankem T-34, nacházející se taktéž v obci Smolkov.
Naši výpravu jsme ukončili prohlídkou Národního Památníku II. světové
války v Hrabyni. Zde jsme se také dověděli mnoho různých informací a prohlédli si
válečné stroje. Po dobré pizze jsme nasedli na naše kola a rozjeli se domů. Všem
účastníkům se tato výprava líbila a myslím,
že si z ní každý něco odnesl.
Martin Obšil

Bývá dobrým zvykem v těchto dnech zveřejňovat program vánočních bohoslužeb.
Letos to není možné. Epidemiologická situace se stále mění jako na houpačce a spolu
s ní i vládní nařízení, jimiž se řídí také možnost setkávání při bohoslužbách. Sledujte
prosím webové stránky farnosti farnost.pustapolom.cz. Je snaha udržovat je
stále aktuální.
A přijměte mé vánoční přání: Ano, tato
doba nám ukazuje, jak křehký je náš svět a
jak vratké jsou jeho jistoty. Moc přeji
každému z nás, ať v křehkém Dítěti
z Betléma znovu objevíme svou jistotu a najdeme svou nejpevnější stabilitu. Ať je světlem do našich dnů o
Vánocích i v celém roce 2021. A nezapomeňme, že i když možná mnohé nám
bylo vzato, nepochybně ještě více nám bylo
ponecháno. Je dobré si toho všimnout, je
dobré se z toho radovat a je dobré za to i
poděkovat…
o. Zdeněk Šimíček, Váš farář a bratr

VÁNOČNÍ MODLITBA

Drahý Pane,
v tomto čase dávání a přijímání
snadno přehlédneme dary, které nám
dáváš Ty.

Děkujeme Ti za místo, kde můžeme bydlet, za oděv, jídlo a všechny dobré věci,
které nám denně opatřuješ.
Děkujeme Ti za lidi, které máme kolem
sebe a kteří nás milují.
Děkujeme za pokoj, který dáváš jedině Ty.

Pane, nejvíc děkujeme za to, že ses narodil
pro naši záchranu.
Děkujeme také, že naše budoucnost je ve
Tvých rukou.
Děkujeme Ti, že jsi nadějí pro každého
z nás…

Prosinec 2020
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Výprava skautských vlčat a světlušek:
Putování za pokladem skřítků
Na začátku října, když byl podzim ještě v plném
proudu a do Vánoc bylo daleko, se z Budišovic
skupina odvážných vlčat a světlušek vydala na
výpravu za pokladem skřítků. Po dopisech,
které jim jeden ze skřítků zanechal. nacházeli
pomalu cestu k pokladu. Cesta ale byla plná
překvapení a nelehkých úkolů. Malí skauti museli projít údolím skřetů a pomocí papírových
kelímků naplnit nádobu vodou, pak postavit věž
z břidlice nebo ve dvojicích se svázanýma nohama překonat kus nelehké cesty. To všechno je
zavedlo k zatopenému lomu, kde přebýval starý
skřítek, střežící poklad. Poklad byl ale ukryt
uprostřed jezera.
A tak pár nejodvážnějších spolu se
skřítkem vypluli kánoí poklad dobýt. Pak jsme
společně rozdělali oheň a opekli si nějaký ten
špekáček na oběd, zahráli spolu pár her a pak
už vyrazili směrem k domovu.
Petra Benová - PuTu

Zahrádkář radí, informuje …..
Milí čtenáři Zpravodaje a příznivci
malých zahrádek…..

pěstování i sklizeň úrody. A naši dávní předkové se tím i řídili. Jenže takzvaná moderní
doba přinesla s sebou jiné poznatky a tyto,
Taky jste měli ten pocit, že o letošním staletími odpozorované jevy, prakticky upapodzimu práce na našich zahradách nebe- dly v zapomnění. Podobně jako se vliv Měsírou konce? Mám zato, že vše letos ovlivnilo ce projevuje na lidech a zvířatech, má účinek
i na rostliny, nemluvě o vlivu na oceány,
i počasí.
O měsíci září se dá napsat jako zemské masy apod. Jak známo, Měsíc proteplotně i srážkově vydařeném měsíci. Ze chází několika fázemi jako jsou(laicky řečedvou třetin bez deště, zbytek, hlavně počá- no): nový měsíc, úplněk, ubývající a přibývajítek a konec září, vlhký a deštivý. Vodní cí měsíc. A jaké doporučení z toho vyplývá
bilance za celý měsíc je okolo 170 mm. V zahrádkářům?
Nový měsíc - je tmavý a není vidět.
půli měsíce se teploty dostaly(cca 4 dny) i
Je
to
doba
pro ošetřování nemocných stronad 25°C.
O překvapení se postaral měsíc mů, keřů a rostlin. Zde můžeme počítat s
říjen, kdy necelá polovina byla beze srážek, jejich brzkým uzdravením. Přibývající měsíc zbytek dnů bylo deštivo. V konečném souč- úzký srpek. Mělo by se pokračovat v ošetřotu napršelo asi 200 mm, což je pro tento vání , ale nemělo by se hnojit.
Úplněk – je odpozorováno,že
měsíc nevídané množství. A to právě způsobilo těžkosti při sklizni v zahradách, tak i citliví lidé bývají neklidní, trpí úzkostmi a
na polích – na mnoha místech stála dlouho taky bývá nejvíce různých nehod. Pro zavoda, takže se muselo čekat, až vše alespoň hrádkaře platí, že stromy by se neměly řezat,
naopak je vhodná doba pro hnojení. Taky se
trochu obeschne.
Mnoho se muselo dohánět v doporučuje sběr léčivých rostlin.
Ubývající měsíc – je příznivý všelistopadu, hlavně to, co se v říjnu nestihlo
udělat. Srážek v tomto měsíci bylo celkem mu, co v zemi má působit. Je vhodné hnojit,
málo, cca 30mm. Po dvacátém listopadu sít a sázet zeleninu.
553 666 955
Starosta
Ing. Miroslav Hrabovský
Říká se, že někomu se daří, na co
noční teploty klesly na nulu, někdy lehce i
Bude to zřejmě tím, že možná
i
pod.Místostarosta
Přesto se domnívám, že většina úrody,
Ing. Vítsáhne.
Čerbák
ať už ze záhonů i stromů, se podařilo zdár- nevědomky se těmito „nebeskými pravidly“
553 666 951
Sekretariát
ně sklidit
a zahrady zazimovat. Tak toHana
byl Pausová
řídí. Kdo ví?
A
ještě
několik
informací
ze spolletošní podzim.
553 666Bohužel,
952
Matrika
Jana Kotalová
kového života naší organizace.
omezení,
která
od
letošního
jara
všichni
Milí
čtenáři,
nyní
se
vám
zmíním
553666957
Účetní
Michaela Haasová
o jednom pomocníkovi na zahradě, o kte- zažíváme, se odrazila i na našem společenživotě. 3. 10. 2020 jsme
plánu
rémVedoucí
možná ani
nevíte, že ho tam máte.
Je ském
553měli
666v958
údržby
Václav
Hrbáč
to Měsíc. Ano ten, co ho vidíme na noční uspořádat tzv. DÝŇOVÁNÍ. Muselo být
553 666
Stavební
zrušeno. Moštárna: letošní úroda
jablek956
byla
obloze.
Již ve úřad
starověku se vědělo, žeIlona
náš Murinová
nebeský souputník má taky vliv na sadbu, velice dobrá, proto zájem o moštování tomu
553 666 953
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka

odpovídal. Byla přijata organizační a
hygienická opatření. Vše pak probíhalo
bez závad. Výstava cibulovin v Jakubčovicích: 19. září t.r. se omezený počet našich členů zúčastnil specializované výstavy, uspořádané ZO ČZS Jakubčovice.
Vystavovaly se odrůdy cibule, česneku a
póru i za přispění našich členů.
Zato plánovanou výstavu v
Pusté Polomi (říjen) s ohledem na zdravotní situaci v ČR již nebylo možné
uskutečnit.
V roce 2021 se uvažuje o obnově třešňové aleje podél silnice z Pusté Polomi
do Hlubočce. Zahrádkáři chtějí navázat
na úspěšnou obnovu aleje podél silnice
ke Kyjovicím.
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření,
s přicházejícími vánočními svátky přeji
všem členům i našim příznivcům
klidné a hlavně ve zdraví prožité všechny
sváteční dny.
V závěru
tohoto roku zároveň děkuji
starosta@pustapolom.cz
všem, kteří nezištně pomohli při výsadbě
mistostarosta@pustapolom.cz
a údržbě
ovocných alejí, úklidu i zvelebování obecních prostranství.
urad@pustapolom.cz

V novém
roce 2021 přeji všem předematrika@pustapolom.cz
vším pevné zdraví, příslovečné štěstí
i radost
z každého dobře prožitého
ucetni@pustapolom.cz
dne.
udrzba@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz

Váš Zahrádkář

stavebni@pustapolom.cz
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Hasiči
Vážení čtenáři zpravodaje,
blíží se konec roku 2020 a jednotka
dobrovolných hasičů tak vyhodnocuje
svou činnost. Za 11 měsíců letošního
roku jednotka sboru dobrovolných hasičů byla svolávaná tísňovou linkou 150 k
celkem 28 událostem z toho byly 4 požáry.
První výjezd v novém roce byl
do obce Hlubočec, kde došlo k požáru
rodinného domu, kdy jednotka byla
vyslána těsně po silvestrovské půlnoci.
Jednotka dále zasahovala u požáru sazí v
komíně v obci Pustá Polom, požáru lesního porostu a trávy v obci Hlubočec,
požáru lesního porostu v obci Budišovice. Bohužel, nástupem pandemie do ČR,
a to koronavirem SARS-CoV-2, se projevila jistá nařízení a příkazy i v naší jednotce, kdy členové jednotky museli dodržovat nošení roušek při zásahové
činnosti. Jak si jistě dokážete domyslet,
nebyl a není to doposud žádny med. Od
Hasičského záchranného sboru ČR jsme
dostali, v případě zásahu v uzavřeném
prostředí, kde jsou spoluobčané nakažení koronavirem, sady ochranných filtrů
FPP2.
Školení členů v letošním roce,
byla omezena na nutné minimum, hlavně
části praktické. Teorie probíhala formou
e-learningu přes počítač. Jednotka během roku také pomáhala občanům v
obci. Celkem pomohla 11x, ať to bylo
kácení nebezpečných stromů či otevírání
zabouchnutých dveří, protlačování ucpaných kanálů a v neposlední řadě na žádost Zdravotní záchranné služby MSK
poskytnutí první pomoci za využití AED.
Bohužel , tato činnost byla poté omezena ze strany Zdravotní záchranné služby
MSK z důvodu rozšiřující se pandemie.

Sbor dobrovolných hasičů
V jedné písničce se zpívá: co
jste hasiči, co jste dělali. A protože se blíží
konec roku, roku, jakého většina z nás
nikdy nezažila, mohlo to i některé obyvatele naší obce zvlášť naše řádné členy,
napadnout. Mnozí z vás, kteří čtete obecní zpravodaj pravidelně od A do Z jste
zjistili, že v minulých vydáních v nich chyběl příspěvek s názvem HASIČI. Hrozně
mě to mrzelo. Hasiči nenapsali ani pár
řádků, jako by neměli o čem psát. Místo
toho, abych vysvětloval obsáhle proč,
vrátím se na začátek roku abych to dohnal.
Rok 2020 byl pro hasiče rokem
volebním. A to v celém hasičském vedení

Jak sami vidíte, pro hasiče letošek
nepřinesl žádné omezení či úlevu. Ba naopak,
oheň bude stále ohrožovat majetek spoluobčanů či přírodu, stále bude potřeba, aby v
obcích byly udržovány jednotky sboru dobrovolných hasičů a já jen doufám, že spolu s
obecním úřadem se nám bude každý rok
dařit udržovat početní stavy členů a techniku

od SDH, okresní sdružení, kraje a samozřejmě celostátní vedení. Někde to kvůli nastávající epidemii nemají dořešené ještě dnes,
ale my jsme měli výroční a zároveň volební
schůzi v lednu, tak jsme to stihli. Na další 5tileté období jsme zvolili výbor, který se
trochu omladil. Největší a nejdůležitější
změna byla ve vedení výboru,a to na funkci
starosty dobrovolných hasičů. Po dlouhých
létech starostování odstoupil z funkce Zdeněk Štalmach, který se už cítil vyhořelý, a
místo něho byl zvolen do funkce starosty
Václav Foltýn. Není to místní rodák, ale po
přistěhování do obce se zapojil do činnosti
hasičů. Krátkou dobu se činil jako ved. mládeže a děcka ho měly docela rády.
Během schůze byl schválen i plán
činnosti na letošní rok a tak měl výbor pod

ve zdravé kondici.
Vám, vážení čtenáři a spoluobčané, s nadcházejícími vánočními svátky přejeme
mnoho radostí i pohody. V novém roce
2021 především pevné zdraví.
Tomáš Grigarčík
novým starostou co řešit. Jako první byl
na řadě tradiční hasičský ples. Hlavní
organizaci plesu si vzal na starost Kuba
Močidlan. Pojal to moderně, pozval výbornou kapelu. Ples se vydařil, jen je
škoda, že se do restaurace nevejde více
tancechtivých zájemců. Po plese měl být
asi dva měsíce klid, který se mohl využít
na přípravu pro jarní období, kdy nám
hned jak to dovolí počasí, začínají treninky na jarní soutěže. V této době už nás
bohužel zastavil plně rozvinutý virus a s
ním přijatá vládní opatření, proto jsme
ani nezprovoznili naplno náš hasičský
areál. Byla to škoda, protože máme
nachystané nové vybavení, hlavně pro
mládež, překážky, nástřikové terče,
zkrátka věci, které nám dlouho chyběly a
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museli jsme cvičit bez nich nebo za nimi
dojíždět. Protože vlastníme dopravní vozidlo, tak to zase nebyl takový problém, ale
pořád se muselo něco dojednávat.
Z našeho plánu činnosti jsme
stihli smazat ještě jeden bod, a to sběr
starého kovového odpadu, který chceme
provést i v příštím roce. Kromě dotace na
činnost od obce a členských příspěvků je
to v podstatě náš jediný příjem. Děkujeme
všem, kteří nám to staré železo předali.
Doba provozování karnevalů a jiných aktivit je už pryč a nejen pro oboustranný
nezájem, ale také k vůli občanskému zákoníku, podle kterého za každou pořádanou
akci, na které se něco vyvede hrozí pořadatelům vysoké pokuty. A to si spousta
takových malých organizací raději nedovolí
něco podnikat.
Všechno se kvůli viru zastavilo,
ale tráva, plevel, ostatní rostliny a krtky
nějaký virus nezajímal. O areál se bylo
třeba postarat. Nemohli jsme ho nechat
zarůst. Na jaře nám provedla rekultivaci
trávníku firma p. Holuše. Trávník už byl
hodně starý a zanedbaný a špatně se po

Sdružení rodičů….
Adventní stánek
Vážení spoluobčané, jak jste si již někteří
všimli, vytvořili jsme jako parta gulášového
sdružení Fajni synci Adventní samoobslužný stánek se svařeným vínem a čajem pro
občany obce u skladové haly na ulici Hradecká. Velmi nás těší Vaše pozitivní reakce
a také to, že se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci chováte u stánku zodpovědně.
V sobotu 12. prosince jsme i
přes mnohá omezení uspořádali Vánoční
jarmark a tímto Vám, kteří jste přišli nasát
trochu vánoční atmosféry, děkujeme za
účast. V našich domácnostech několik
týdnů dozadu vrčely šicí stroje našich manželek, které se snažily vytvořit vánoční
dekorace a zapojily se i děti se svými rukodělnými výrobky, za což jim velmi děkujeme.
Pokud to situace dovolí, chceme
otevřít podle plánu každý víkend: pátek–
sobota 16–21 hod., neděle 15–20 hod, dále
mezi svátky 25.–27. prosince ve stejnou
dobu a speciálně na Silvestra od 10 do 21
hod.
P
řejeme Vám všem klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
do nového roku.
Vaši Fajni synci : Tomáš, Marek,
Honza a Peter

Pustopolomský Zpravodaj
něm běhalo. Ostříhali jsme živý plot a pak
už jen to nejnutnější. Žádná děcka, žádný
výcvik.
Oslovili nás místní pejskaři, jestli
bychom jim nedovolili v našem areálu cvičit
pejsky. Ve výboru jsme se rozhodli, když my
ho momentálně pro naše účely nevyužíváme, tak by to neměl být problém a od té
doby se tam prohánějí a cvičí různé rasy
čtyřnohých kamarádů. Za to, že jsme jim
vyšli vstříc, nám zajistili sekání trávy, kterou
provedl asi třikrát během sezony náš člen
Petr Čišecký. Ulevilo se tak obci, která nám
jinak sekání trávy zajišťuje.
Na jaře jsme neodzimovali, proto
nemusíme zazimovat. Několik málo věcí se
provést musí, např. ošetřit vodu před mrazem, pohrabat listí a několik dalšich věcí, ale
na to už nemusíme svolávat velkou brigádu.
Co nám virus dovolí do dalšího období
teprve uvidíme.
Většina našich členů měla během
roku relativně volno. To se ale netýká našich členů, kteří jsou v zásahové jednotce. Ti
mají práce pořád dost. Už jen proto, že jsou
pořád na příjmu, aby mohli kdykoli na požá-

dání vyrazit pomoci. Např. letošní počasí
bylo hodně různorodé a nevyzpytatelné.
Už se mi doneslo, že se letos
asi nebudou konat výroční schůze, a
proto se program z letošního roku přenese na rok příští. Já jen doufám, že si
spousta členů, a nejen u nás, neodvykne
přiložit ruku k dílu a že se plně zapojí.
Určitě bude co dohánět. Protože se blíží
Vánoce a konec toho nepříjemného
roku, všichni hasičí si přejí, aby to dobře
dopadlo a abychom se zase ve zdraví
setkávali dál, tak, jak jsme na to byli
zvyklí. Přejeme všem našim příznivcům,
hlavně podnikatelům a živnostníkům, aby
je vládní opatření kvůli kovidu zasáhlo co
nejméně. A že SPOLEČNĚ TO VŠICHNI ZVLÁDNEME. To všem přejí všichni
hasiči.
A jejich jménem Zdeněk Štalmach, nyní
už jen čestný starosta sboru dobrovolných hasičů.

Prosinec 2020
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Škola
Základní školu čeká v příštím
roce dokončení celé řady projektů, jejichž
příprava započala již před několika lety.
Jeden z nich je dokončení akce spojené s
rekonstrukcí podkroví, kde vznikly dvě
nové učebny. V současné době tyto nové
třídy obsadili žáci 8. ročníku, nicméně jejich
závěrečné dokončení z nich ještě vytvoří
učebny jazyků plně výbavené moderními
výukovými prostředky. Jdeme trochu takovou jinou cestou abychom si tyto místnosti
zachovali i pro běžný provoz kmenových
tříd, zavrhli jsme zadrátování učeben kabely. Půjdeme cestou mobilních zařízení a
bezdrátového připojení. Největší položkou
pro výbavení tak bude software pro provoz
těchto učeben a cloudová řešení. Finanční
prostředky již máme. Předpokládáme, že
teď během zimy proběhnou výběrová řízení a se začátkem prázdnin se do toho dáme
Současně s jazykovými učebnami
se k nám do školy, k velké radosti chemikářů, opět vrátí odborná učebna chemie a
přírodopisu. Někteří škarohlídové sice
namítají, že to jsou vyhozené peníze, protože žáci základních škol stejně žádné pokusy
z bezpečnostních důvodů dělat nesmí, ale je
to pravda jen částečně. Pokusy, které jsme
znali ze školy my, jako je například ukázka
pěnového hasicího přístroje nebo výroba
vodíku, jsou žákům skutečně zapovězeny.
Ale zůstala celá řada těch, které děti provádět mohou a nová učebna chemie by mohla
přispět k výchově celé řady nových významných chemiků. S touhle etapou by-

chom měli rovněž začít hned z kraje
prázdnin, aby nový školní rok 2021/2022
začal už s novým vybavení.
Kromě toho se nám podařilo
získat finanční prostředky na nové dílny.
Tím nové, myslím opravdu úplně nové se
vším všudy. Nové stoly, nové nářadí a další
vybavení, které umožní dílny využít i pro
další technické aktivity určené pro naše
žáky. Žáci mají možnost si s pomocí učitele opracovat svůj výrobek už teď s pomocí
profi nářadí a na výsledku je to opravdu
velmi citelně znát. Opět je zde celá řada
skeptiků, kteří poukazují na to, že o polytechnické obory není mezi žáky zájem.
Musím jim dát částečně, bohužel, za pravdu. Pokud si vzpomenu na svou základní
školu, tak málokterý z hochů nesledoval
aktuální číslo časopisu ABC, aby se pustil
do nějaké vystřihovánky. Rádi jsme se
vzájemně pochlubili slepeným plastikovým
medelem letadla nebo lodě. Ruce ulepené
od kanogonu, plastikového lepidla a oblečení upatlané od barev byly toho jasným
důkazem. Po stromečkem na Vánoce pak
byl vítán zejména "tvrdý dárek“, který
avizoval nějaký další model. Ruku na srdce.
Kdo z dnešních dětí, hochů, by takový
dárek uvítal? Moc jich nebude. A tak doufáme, že nové moderní dílny navodí opět
tento pracovní duch mezi současnou generaci hochů. Kde jinde než na těchto činnostech se lépe naučit číst a chápat návody
a plánky k použití, naučit se pracovní
postup a řešit technické fígle, aby to

553 666 955

všechno správně fungovalo.
Do třetice jsme ještě získali i
finanční prostředky na hřiště, které by
mělo vzniknout v těsné blízkosti školy.
Odpadne nám tak přecházení na jiná sportoviště a všechno bude tak říkajíc po ruce.
Vše bychom chtěli stihnout během jara,
léta a podzimu.
Na všech těchto plánovaných
věcech jsme poměrně intenzivně pracovali
a zkoušeli finanční prostředky získat i opakovaně. I když jsme v rámci nějakého dotačního titulu neuspěli, hned jsme hledali
alternativu jinde a podávali žádosti znovu a
znovu. Systém dotací má jednu velkou
slabinu, a to je především to, že dotační
tituly neřeší ani tak to, co by města, obce
a potažmo i školy potřebovaly. Bývají vypsány na nějakou oblast a vy pak musíte
vymyslet a dořešit, jak tam například napasujete svůj požadavek, který nutně potřebujete vyřešit. Některé dotace jsou vypsány například na hřiště a sportoviště, ale v
podmínkách je uvedeno, že pouze na opravy, a ve chvíli, kdy už jste připraveni na
opravu starého sportoviště, je vyhlášen
nový titul a tentokrát pro změnu je pouze
na stavbu sportoviště nového. A tak je to
pořád dokola. K tomu navíc ještě musíte
zajistit celou další řadu podmínek jako
například, dosah na skupiny obyvatel všeho
věku, zasáhnout sociální oblast, ekologický
přínos, budování zeleně, atd., atd. Někdy

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka
Plánovaná učebna přírodovědných předmětů

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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připravíte stovky papírů a dokumentů,
abyste nakonec zjistili, že to všechno bylo
naprosto k ničemu, protože dotační titul
byl podpořen tak malým objemem finančních prostředků, že ze 3000 žádostí bude
uspokojeno tak maximálně 10% žadatelů.
Navíc bývá orientace ve všech možných
výzvách natolik komplikovaná, že se neobejdeme bez externích firem, kterým je
ovšem potřeba veškeré materiály důkladně
připravit. Žádost tak sama o sobě nabobtná
do rozsahu až stovek stran.

Plánovaná učebna školních dílen

Občas také slyším, že je všude
peněz dost a dotaci na cokoliv dostane
každý kdo si o ní řekne. Nedostane!!!
Ujišťuji Vás, že nedostane a ještě se u toho
pekelně nadřete.
Vlastimil Hrádek, ř.š.

Rodiče, žáci i učitelé mají za sebou
další týdny distanční výuky......
Zatímco léto a konec prázdnin
vypadaly nadějně, počátek září nám opět
přinesl mračna nad školní docházkou v
době pandemie. V říjnu to pak udeřilo naplno v podobě uzavření škol. Tentokrát to
bylo o něco horší, hlavně pro rodiče těch
nejmenších. Prvňáci se tak tak stačili ve
škole rozkoukat a už byli doma. Popravdě
jsem si v tu chvíli nedokázal skoro ani představit, jak to vlastně udělat, aby se děti učily
číst a psát a byly při tom doma. naštěstí se
ukázalo, že učitelky na 1. stupni mají ve věci
mnohem jasněji než já a vše důkladně promyslely, aby to šlo opravdu i z domu. Hlavní zátěž tak byla opět hlavně na rodičích,
ale ono to jinak prostě nešlo....
Distanční výuka na podzim začala
v mnohem intenzivnějším duchu než na
jaře. Zatímco na jaře jsme vstupovali do
naprosto neprozkoumaného pole, tak teď
na podzim jsme už věděli, do čeho jdeme.
Najít ten správný poměr mezi
online výukou a samostatnou prací je docela těžké, protože každému vyhovuje něco
jiného. Řada rodičů si stěžovala, že je to
málo a že bychom měli žákům naložit víc, a
stejně početná skupina zase protestovala,
že je to šílené, že žáky přetěžujeme.
kola nabídla žákům i technické
vybavení v podobě iPadů. Tuto možnost
řada rodičů poměrně dost využila, takže nic
nebránilo tomu, aby se děti úspěšně vzdělá-

valy. Největší bolestí však i nadále zůstala
kvalita internetového připojení, která v
řadě domácností nebyla valná. Není se co
divit. Pokud byla část zaměstnanců na home
office a do toho ještě online výuka, tak to
byl na sítě pěkný zátěžový test.
U dětí z vyšších tříd jsme zaznamenali, že řada rodičů jaksi nemá až tak
velký přehled o tom, co jejich děti vlastně
při distanční výuce dělají a jak plní zadané
úkoly. Výzvy k nápravě byly řešeny zdlouhavě a s velkým skřípěním zubů. Nezřídka
jsme žádali, aby rodiče na žáky více dohlédli. Bohužel, ne vždy dopadla naše slova na
úrodnou půdu. Rodiče ale skutečně mají
povinnost zajistit, aby se jejich dítě v době
mimořádného opatření, z domu řádně
vzdělávalo. Některá korespondence byla
úsměvná, ale objevily se i výhrůžné řádky.
Rád bych jen zopakoval , že škola za nastálou situaci opravdu nemůže.

me, taky ji moc potřebujeme.
Po novém roce zřejmě nenastane žádná výrazná změna. Děti 1. stupně budoundo školy docházet normálně a
třídy 2. stupně se budou nadále střídat
při distanční a prezenční výuce až do
zlepšení epidemiologické situce.
Přeji nám i vám, aby toto zlepšení přišlo
co nejdříve......
Vlastimil Hrádek ř.š.

Pro žáky posledního, devátého ročníku, je
tato situace nepříjemná i z důvodu očekávaného přestupu do dalšího stupně vzdělávání. Budeme se snažit udělat vše pro to, aby
jim přechod na střední školy a učiliště vyšel
co nejlépe. Tím nemám na mysli, že rozdáme jedničky zdarma, ale spíš to, že je co
nejlépe připravíme na přechod na střední
školu.
Snad jsme tedy zvolili při distanční výuce
správnou cestu, protože s přibývajícím časem stížností a námitek ubývalo a dokonce
jste nás i chválili. Za pochvalu moc děkuje-

Zapálení kolegové při online výuce :-)

