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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
Miloš Kupka
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. 2018

Nadešel čas zhodnotit práci zastupitelstva v právě
končícím roce 2017. Zastupitelstvo obce pokračovalo v započatém trendu zlepšování vzhledu obce,
životního prostředí jak v obci, tak v jejím bezprostředním okolí.
V roce 2017 jsme se hlavně připravovali a
soustředili na dvě velké investiční akce , které nás
čekají v létech následujících.
Za prvé je to kompletní dokončení splaškové kanalizace v obci. Poradenská firma VALUE
ADDED a.s. nám zpracovává kompletní dokumentaci pro úspěšné zvládnutí pro nás tak důležité stavby. Firma KONEKO s.r.o. nám zpracovala projektovou dokumentaci II. etapy splaškové kanalizace.
Celkové náklady na dostavbu splaškové kanalizace
budou 38 miliónů korun z toho dotace z MŽP bude
63,5%, tj. 24 miliónů , na zbývajících 14 miliónů
nám poskytne úvěr Komerční banka. Práce započaly
v měsíci říjnu a celá stavba musí být dokončena
29.6.2018. Firma HYDROSPOR začala práce na
ulici Družstevní. Další pracovní skupiny zahájily
práce na ulicích Lesní ,Příkrá, Na Dvorku a Sluneční. K 21.12.2017 bude vykopáno a položeno asi
1000 m kanalizačního potrubí. Rychlejší postup
prací ztěžuje velmi tvrdé kamenité podloží. V následujících měsících budou práce pokračovat na všech
místních komunikacích a pak na státních komunikacích Opavská, Hradecká, Slezská a Poštovní. Po
skončení těchto prací a následných tlakových
zkouškách se můžou jednotlivé rodinné domky a
objekty občanské vybavenosti připojovat.
Další stavbou na kterou se snažíme získat
dotaci je půdní vestavba dvou tříd v naší základní
škole budově A. Tento pokus o získání dotace na
MŠMT je v pořadí již třetí bohužel do dnešního dne
nám ministerstvo školství nepodalo žádnou informaci.
Dalším konkrétním cílem je využití prostoru uprostřed obce. Studie na Volnočasový areál
se zpracovává a pokud budou vyhlášeny dotace,
které bychom mohli na tento projekt využít, budeme o ně žádat.
Vedení obce má maximální zájem podporovat rozvoj činnosti všech dobrovolných složek a
spolků v obci. Bude proto v rámci schváleného

rozpočtu na rok 2018 podporovat finančně jejich
činnost, která by měla zviditelnit naši obec Pustá
Polom v rámci celého regionu. Připomenu jenom
zahájení výstavby Střediska volnočasových aktivit
místo bývalé Orlovny, vylepšení zázemí v hasičském a
mysliveckém areálu, modernizaci v areálu Sport –
Clubu ,výsadbu švestkové aleje ke Kyjovicím a další
menší stavby, kterým pomohly příspěvky obce. Na
podporu aktivit složek a spolků jsou i pro rok 2018
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
Vladimír Grussmann
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Zasedání zastupitelstva obce Pustá Polom
Z jednání 20. zasedání Zastupitelstva
obce Pustá Polom, konaného
11.12.2017 v 17:00 hod. v restauraci „U
Krčmářů“

















Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo rozpočet obce Pustá
Polom na r. 2018, který byl uveřejněn na úřední a elektronické
desce od 23.11.2017 do
22.12.2017
Plánované příjmy 42 010 824,Kč, plánované výdaje
42 989 532,- Kč
Zastupitelstvo obce projednalo a
schvaluje rozpočtový výhled na r.
2019 – 2023.
becní úřad Pustá Polom obdržel
žádosti dobrovolných spolků
v Pusté Polomi o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018. Jedná
se o tyto spolky: SPORT –
CLUB, ŘKF, LK, Důchodci,
Včelaři, SDH, Myslivci, Zahrádkáři a Junáci.
ZO schvaluje žádosti spolků o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r.
2018.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 300.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální investiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 200.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 120.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 15.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 15.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 50.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 15.000,- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 5.000,-- Kč.
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2018
v celkové výši 15.000,-- Kč.
ZO bere na vědomí rozpočtovou
změnu č. 10 rozpočtu obce na r.
2017. Rozpočtová změna č. 10 –
7,600.000,- dotace na ČOV a
kanalizaci pro r. 2017
ZO bere na vědomí rozpočtovou
změnu č. 11 rozpočtu obce na r.
2017. (Dodatečná montáž svítidel
a rozhlasu veřejné osvětlení a
obecní rozhlas))
ZO schvaluje Dodatek č. 2
k plánu financování obnovy
splaškové kanalizace – 1. etapa a
ČOV Obce Pustá Polom.
ZO schvaluje Dodatek č. 2
k plánu financování obnovy původní jednotné kanalizace Obce
Pustá Polom.





















ZO projednalo a schvaluje OZV č.
2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 01. 01. 2018.

ZO schvaluje návrh na vydání
Územního plánu Pustá Polom –
změna č. 1

ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustá Polom k datu
31.08.2017.

ZO projednalo a schvaluje zpracování projektové dokumentace na
základě studie volnočasového areálu obce Pustá Polom.

ZO schvaluje Smlouvu na poskytnutí „investičního úvěru na spolufinancování projektu ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom – II. etapa“
mezi Obcí Pustá Polom a Komerční
bankou, a.s.
Dne 16.11.2017 proběhlo výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu s názvem
„Obec Pustá Polom - poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu
ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom – II.
etapa“. Byly osloveny čtyři banky. Nabídku
doručila pouze Česká spořitelna a Komerční banka. Výběrová komise vybrala Komerční banku, neboť nabídka na poskytnutí
úvěru byla bezkonkurenční. KB nabídla
0,05 % nad PRIBOR.

ZO schvaluje nové nařízení vlády č.
318/2017 Sb., čímž dochází ke
zvýšení odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
obce Pustá Polom a to souhrnně,
maximálně za 3 různé funkce. Den,
od kterého odměna náleží, je
01.01.2018. Funkce a výše odměn
jsou uvedeny v příloze č. 1.

Obecní úřad bude v době 20. 12.
2017 - 1. 1. 2018 uzavřen. Otevřeno bude od úterý 2. 1. 2018

Společenská kronika obce
Za pár dnů se budeme loučit s rokem
2017 a přivítáme rok 2018. Jaký byl končící
rok z pohledu počtu obyvatel Pusté Polomi? K 1. lednu 2017 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1392 občanů České republiky. Do konce listopadu 2017 se
v naší obci narodilo 15 miminek, přistěhovalo se 29 a odstěhovalo 37 osob. Navždy
jsme se bohužel rozloučili s 19 spoluobčany. V naší obci žije 7 občanů starších 90
let.
Z celého srdce Vám přeji, ať
vstoupíte do nového roku řadou úspěš-

ných kroků a prožijete v naší obci spokojený rok 2018.

Malé vítáme, rodičům blahopřejeme!
Viktorie Kotalová
Lukáš Říčný
Ellen Vavrečková
Vítek Madry
Valentýna Franková
Matyáš Klapec
Samuel Juchelka

Viktor Satke
Veronika Bubíková
Marie Urbančíková
Karolína Bymová
Nikolas Vindiš
Daniel Střižík
Ondřej Sýkora
Klaudie Kubíčková

Budeme na Vás vzpomínat…
Eduard Býma
Adolf Grossmann
František Hečko
Marie Riedlová
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Květoslava Rašková
Helena Holišová
Josef Býma
Lubomír Kukelka
Jan Trubecký
Zbyněk Stoniš
Blahomír Tížek
Anna Žůrková
Ludmila Hečková
Marie Býmová
Marie Štěpánová
Leopold Krystyn
Karel Blažek
Ludmila Stonišová
Růžena Milatová

Hodně zdraví a spokojenosti
93 let
Šústek Josef
93 let
Vindišová Marie
90 let
Holušová Jaroslava
90 let
Kubíčková Vlasta
90 let
Stoupencová Drahomíra
90 let
Tížková Milada
90 let
Blažejová Věra
89 let
Vlčková Ludmila
88 let
Gygarová Vlasta
88 let
Šindelek Josef
87 let
Kopcová Marie
86 let
Juchelka Václav
86 let
Lazecká Adéla
86 let
Pavlíčková Lydie
86 let
Vaňková Štěpánka
86 let
Výtisková Marie
85 let
Kupková Alžběta
85 let
Šindlářová Miloslava
85 let Vaněk Zdeněk
85 let Šindlářová Marta

Nemáte-li zájem o zveřejnění
ve společenské kronice,
sdělte prosím tuto skutečnost na evidenci obyvatel
Janě Kotalové, telefon
553 666 952.
Zazvoní nám zvoneček, zavoní nám stromeček, dárkem
ať je balík zdraví, to je pro
nás poklad pravý.
Překrásné Vánoce naplněné
láskou a porozuměním, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
novém roce přeje
Jana Kotalová

Kam letos na „bruslák“ ?

Pokud nám letos bude zima přát a bude mrznout, připravili jsme pro vás jednu horkou, nebo spíše studenou novinku. Na
malém hřišti u školky vznikne ledová plocha. Pracovníci obecního úřadu zhotovili konstrukce s malými mantinely, které budou rozmístěny podél asfaltové plochy a následně v mrazivém období zality potřebnou vrstvou vody, aby tak vznikla ucelená ledová plocha.
Na večer pak bude hřiště osvětleno dvěma
výkonnými osvětlovacími zdroji. Toto vše
bude zpřístupněno na vlastní nebezpečí a
všem zdarma. Těšíme se na skvělé rodinné
a sportovní vyžití.

Provozní doba pošty v Pusté Polomi:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

15:00 – 17:00
14:00 – 15:30
15:00 – 17:00
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
Ilustrační foto
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Volnočasový areál
Je to již několik let, co se naši obci podařilo získat pozemky a budovy
v prostorech mezi autobusovou zastávkou a restaurací U Krčmářů. Doposud se
zastupitelstvo využitím tohoto prostoru
nijak intenzivně nezabývalo, protože hlavní prioritou bylo zvládnout dostavbu naší
splaškové kanalizace. Tuto jsme úspěšně
započali a v polovině příštího roku bychom měli mít již hotovo. A nyní je čas
přemýšlet a plánovat nové.
Jaký je tedy s těmito prostory záměr ? Po
prohlídce prostoru a zhodnocení technického stavu budov jsme požádali projektanty o zpracování studie , jejíž některé
části můžete vidět na přiložených obrazcích. Ze dvou budov jsme se rozhodli
ponechat pouze jednu ( u autobusové
zastávky), která je v lepším technickém
stavu a s jejíž rekonstrukcí bylo již dříve
započato. Vznikne tam sociální zázemí
s přebalovacím pultem pro maminky
s dětmi, kuchyňkou a menší klubovnou,
která tak může v budoucnu sloužit pro
příležitostná, ale i pravidelná setkávání
našich občanů, mládeže i spolků činných
v obci. Rovněž tato budova bude sloužit
jako základna pro budoucí akce konající
se venku.
V těchto zbývajících venkovních prostorech po demolici stávající budovy a rekultivaci přilehlé zahrady vznikne oddechový
areál. Součástí bude malý amfiteátr
s pódiem, dětské hřiště, parkourové hřiš-

tě pro naši mládež, parčík s možností
posezení a snad zbude místo i na nějaký
ten vodní prvek. Pro lepší dostupnost a
bezpečnost se počítá s prodloužením
chodníku podél ulice Opavské.

předpokládáme, že bychom využili dílčích dotací na jednotlivé části a postupně tak realizovali
náš záměr. Zastupitelstvo na svém posledním
zasedání téměř jednohlasně schválilo vypracování dokumentace k tomuto záměru.

Pravděpodobně nebude vyhlášena žádná dotace, z které bychom mohli tyto
smělé plány realizovat jako celek, ale

Vít Čerbák, místostarosta

Prosinec 2017
Smraďoši
Jsou mezi námi spoluobčané, kteří se ze
všech sil snaží, aby nám příliš čistý a zdravý vzduch neurval plíce, navyklé po dlouhá léta dýchat směs smogu, prachu a různých smradů. Když už teď máme obec
plynofikovanou a ostravský průmysl výrazně omezil vypouštění emisí , dýcháme
vzduch, který je mnohem čistší. Nic však
není dokonalé. Asi tak z každého pátého
komína se přece jen kouří. Z některého
jen tak lehce, jakoby nesměle, jsou však i
takové, které kouří za deset a pěkně dočerna. To jsou oni – smraďoši, kteří sedí
u svých kotlů na tuhá paliva a přikládají
všechno, co dům dal, včetně obnošených
svršků a bot, šlamu, vyjetého oleje, plastových obalů, chcíplých slepic a jiného
domácího zvířectva a podobně. Ovšem
není smraďoch jako smraďoch. Lze mezi
nimi rozeznat různé typy, například:
Smraďoch obyčejný – ten uznává, že
„ekologie“ je důležitá, že smradit by se
nemělo, má zavedené plynové topení a
pro jistotu zachovaný i původní kotel na
tuhá paliva, ale jaksi ze zvyku (jak on říká
„abych ušetřil“) si koupil fůru dřeva, fůru
koksu – „vždyť to jsou ekologická paliva“
a vždycky, když má čas, tak si zasmradí a
přitom nenápadně přihazuje do ohně tu
staré gumáky, tu zbytek šlamu. Neví, nebo raději nechce vědět, že ten jeho kotel
vůbec není stavěn na spalování koksu…
Smraďoch rafinovaný – ten se od
smraďocha obyčejného liší tím, že staré
gumáky a podobné vydatné začerňovače
kouře přikládá jen za tmy, aby to nebylo
vidět.
Smraďoch retardovaný- to je velmi
pozoruhodný druh. Ten přikládá do kotle
opravdu všechno, včetně zeleného plevele, který na zahrádce právě vytrhal ze
záhonu, shnilých jablek, zbytků od oběda,

Třídění odpadů v Pusté Polomi

Výsledky odpadového hospodářství potvrzuji neustále se zvyšující kvalitu třídění
odpadů v naší obcí.
Např. v r.2016 bylo vytříděno :
Papír 19,36 tun
Sklo 25,38 tun
Plasty 34,45 tun
Nápojové kartóny 1,04 tun
Kovové obaly 0,429 tun
To je celkem 80,659 tun uvedených komodit.
Oproti roku 2006, kdy bylo zavedeno
pravidelné sledování výsledků odpadového hospodářství, jde o podstatné zkvalitnění třídění odpadů. V roce 2006 bylo
vytříděno 47,95 tun uvedených komodit,
to je zvýšení o 32,709 tun.
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kusu staré lepenky a podobně. Dělá to tak
od rána do večera, z komína se mu neustále valí hustý dým páchnoucí různě, podle toho, co právě bylo přiloženo, a v tom
smradu si hrají jeho děti či vnoučata, suší
se prádlo a sám v něm tráví odpolední
siestu.
Smraďoch ublížený – ten smradí například z toho důvodu, že má menší plat , než
jeho soused –„ten može topit plynem, ale
my na to němame“
Smraďoch sezonní nebo též zahradní –
znáte to, skončí zima, shrabe se zahrada, a
co se nahrabalo, to se zapálí. Hořet to
nechce, protože je to mokré, tak se to
přeleje vyjetým olejem, zapálí, a nechá se
to smradit i tři dny. V podzimní sezoně je
to podobné, pálí se vlhká bramborová nať
a jiné. V posledních letech přibylo ještě
letní pálení sena. Louka se poseče, trochu
se posuší, seno dneska už nikdo na nic
nepořebuje, tak se zapálí a nevadí, že se
přitom totálně zasmradí na celý den půl
dědiny..
Smraďoch neurvalý – nejhorší druh,
který považuje smrazení čím chce, jak
chce a kdy chce za své výsostné právo –
protože máme demokracii. Pokud by někdo chtěl toto jeho „právo“, byť i jen
uctivou připomínkou narušit, je připraven
se bránit a narušiteli rozbít ústa.
Smraďochů ubývá, avšak pomalu. Největší
problémy jsou s těmi nejhoršími. Nezbývá , než jim věnovat neustálou pozornost,
soustavně je upozorňovat na jejich nepřístojné chování.
Tento článek byl s malými úpravami převzat z Ludgeřovického zpravodaje, kde vyšel před více než patnácti lety.
Jeho znění je stále aktuální i pro naše některé spoluobčany. Co můžeme
v současné době pro zlepšení našeho
ovzduší nabídnout ? Stále je možnost
Kromě výše uvedeného byly odevzdány :
Kovy 2,5 tun
Oděvy 3,912 tun
V rámci mobilních sběrů objemných a nebezpečných odpadů konaných 2x ročně
jsou odevzdávany další složky odpadů celkem 18,52 tun. Jsou to :
objemný odpad
ostatní odpady bez nebezpečných složek
ostatní odpady obsahující nebezpečné složky tkzv. nebezpečné odpady
(zářízení obsahující rtuť, chlorofluorouhlovodíky, olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice,
elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky).
Dohromady se jedná o cca 105,6 tun vytříděného odpadu, který neskončil v popelni-

získat dotaci na výměnu starého kotle za
následující zdroje vytápění:
• automatický kombinovaný kotel - 75 %
ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze
způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze
způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých
výdajů, max. 120.000,- Kč
K těmto základním výším podpory pak
náleží další podpora ve výši 15.000,-Kč
zahrnující příspěvek kraje a příspěvek za
prioritní území. Celkově lze tak získat až
135.000,- Kč.
Získání dotace není nijak složité a ještě je
k dispozici dostatek finančních prostředků.
Nekonečné fronty před sídlem Moravskoslezského kraje jsou již také minulostí.
Žádost lze zaregistrovat elektronicky.
Bližší podrobnosti lze nalézt na následujícím internetovém odkazu https://lokalnitopeniste.msk.cz/ , nebo v brožurách, které jsou volně k dostání na našem obecním
úřadě. Od září 2022 nebude možné dle
zákona o ochraně ovzduší z roku 2012
provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do
výše 50 tisíc korun. Neváhejte tedy a
využijte šanci získat nemalé finanční prostředky na výměnu kotle.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát
krásné nezačouzené svátky a úspěšný rok
2018.
Vít Čerbák, místostarosta obce

cích.
Množství netříděného (SKO) směsného
komunálního odpadu – popelnice, se razantně snížilo po zprovoznění obecní komunitní kompostárny, kam jsou sváženy
rostlinné zbytky z údržby zahrad a veřejného prostranství na území obce. Toto množství nelze úplně přesně stanovit. Kapacita
komunitní kompostárny je projektováná na
zpracování 150 tun rostlinných zbytků za
rok. Tato kapacita komunitní kompostárny
je plně využívána.
Občané si zvykli na svozy rostlinných zbytků na kompostárnu, kterou poskytuje obec
zdarma, včetně zdarma pronajímaných
bionádob.
V současné době se množství netříděného
směsného komunálního odpadu (SKO)
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pohybuje kolem 330 tun/rok.
Další možnosti třídění je provoz skládky s
názvem „Terénní úpravy okolí skládky
PDO v Pusté Polomi“ . Na tuto skládku
lze ukládat tyto odpady :
Zemina a kameny
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Drobná elektro zařízení, nefunkční baterie,
vysloužilé zářivky a kompaktní výbojky
(tzv. úsporné žárovky) lze odevzdat do
kontejneru společnosti Asekol umístěného
ve vestibulu obecního úřadu.
Použité oděvy, obuv, a hračky, atd.
Místní skupina Českého červeného kříže
každoročně vyhlašuje sbírky použitého
oblečení a dalších potřebných věcí.
Mimo tyto sbírky lze odložit použité
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oděvy, obuv, a hračky do kontejneru umístěného u obchodního střediska TEMPO.
Systém třídění v naši obci se řídí Obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2015 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pustá Polom.
Tato vyhláška je k dispozici na web stránkách obce.
Třídění odpadů má velký vliv na kvalitu
životního prostředí v obci zejména na
čistotu a pořádek. Také má vliv na čistotu
ovzduší, papír a zejména plasty nejsou
spalovány. I když to neplatí úplně všude a
najdou se tady nedobré výjimky.

Výsledky v oblasti třídění odpadů v naší
obci jsou velmi dobré. Drtivá většina občanů obce k třídění přistupuje velmi odpovědně.
Za dosažené výsledky je nutno velmi poděkovat naprosto všem občanům a složkám a také Základní škole v Pusté Polomi,
kteří se na třídění odpadů podílejí, a popřát jim mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v
novém roce.
Komise životního prostředí
Oldřich Čerbák, Radomír Pastrňák

Finanční přínos, který získává obec od
společnosti EKOKOM, a.s. za třídění odpadů, je velmi významný a umožňuje udržet poplatek za odpady na přijatelné výši.

Z historie naší obce ...
O čem psaly pustopolomské noviny
na konci 50.let min.století
Asi se, milí čtenáři, budete ptát, o jakých
pustopolomských novinách se tady píše.
Ano, nadpis je napsán správně.Skutečně
na konci 50.let.min. století měla Pustá
Polom vlastní noviny. Jmenovaly se
„VPŘED“. Snad by se v obci našel ještě
pamětník, který by to potvrdil. Měl jsem
to štěstí, že mi pár zažloutlých výtisků z
roku 1958 a 1959 bylo před časem věnováno. Musím na úvod předeslat, že tyto
archiválie plně odrážejí atmosféru tehdejší
doby. M.j. doby,kdy se i v P. Polomi zakládalo zemědělské družstvo, tzv. JZD.
Jak se uvádí ve výtisku č.3 z 12. února
1959 „tyto noviny byly založeny za působení politické brigády soudruhů z patronátního závodu dolu Petr Cingr, s. Malíře
a s. Žáčka. Mají sloužit jako tribuna našich
občanů. V nich mají nalézt útočiště všichni
ti, kteří chtějí přispět ke zlepšení naší
práce v obci a kteří mohou svými podnětnými návrhy pomoci všude tam, kde to
„skřípe“. Tolik v preambuli těchto novin.
Nahlédněme tedy do života pustoplomských občanů v uvedených letech 1958
a1959. Předně byli soustavně politicky
uvědomováni. Ve vzpomínaném č. 3 novin
VPŘED se píše: Stále jasněji září hvězda
na východě. Celý svět se zatajeným dechem sledoval jednání XXI. sjezdu sovětských komunistů v Moskvě.
Za 7 let dohoní SSSR v průmyslové výrobě USA. Za 7 let vyrobí socialistické státy
víc než kapitalistický svět. Sovětský svaz
začíná rozvíjet výstavbu komunistické

společnosti. Podstatná část novin je po- méně kůň družstevnice A. V. 500,-Kč.
chopitelně věnována nově vzniklému a již
hospodařícímu JZD.
Noviny si všímaly i dění v obci:
V pondělí 19. 1. 1959 byl v P. Polomi ustaTak například v lednu bylo v JZD nadoje- ven ženský pěvecký sbor. Sešlo se 38
no 13 063 litrů mléka. Za nadkontigentní zájemkyň o sborový zpěv. Apelovalo se,
mléko dostalo družstvo navíc otruby. Tím aby přišly i vdané ženy. Zkoušelo se každé
80 dojnic mohlo dostat denně 1 kg otrub pondělí o 19. hodině v národní škole.
navíc pro zlepšení dojivosti. 600 slepic Informace o vzniku pěveckého sboru byla
sneslo v lednu 3 740 vajec. Průměrná doplněna „Náš národní hrdina Julius Fučík
napsal: Není života bez zpěvu, jako není
snůška byla 6,2 vejce od jedné slípky.
života bez slunce.“
Taky se dovídáme, že v lednu uhynulo 31
selat. Po poradě s okresním veterinářem Televize byla přemístěna z MNV do místdr. Hůlou bylo doporučeno okamžitě nosti Osvětové besedy – knihovny v bývavytápět porodnu prasnic třemi „piliňáky“. lé spořitelně. Den vysílání a program bude
vyvěšen ve skříňce. Vysvětlení: ve druhé
(zkrátka selátka zmrzla..).
polovině 50. let obec zakoupila pro občaNoviny agitují občany k brigádám při ny 1 televizor, neboť nebylo obvyklé, že
žních, vykopávce a sběru brambor, k po- domácnosti byly vybaveny televizorem
moci při výstavbě hospodářských budov, jako dnes. Pamětníci si ještě vzpomínají, že
ale taky k účasti na členských schůzích přišli zhlédnout program, avšak stávalo se,
JZD. Někteří družstevníci jsou i chválení že se i hodinu dívali pouze na monoskop
– družstevník Kocián je v práci první, (signálový obraz). Vysílalo se jen v určité
neodmítne žádnou práci a domů odchází hodiny.
poslední.
Nesvědomití občané lámou vysázené lípy
Proces združstevňování nebyl ještě v roce na hřišti, kteréžto počínání se nazývá van1959 završen. Přicházeli další a do společ- dalizmus. (podívejme, už i tenkrát v obci
ných stájí odváděli svůj dobytek. Toto se řádili lumpové)
dělo pod heslem: Nedáme JZD krávu bez
věna, přivezeme pro ni dostatek sena!! Pohostinství Jednoty v Pusté Polomi zaváUčinili tak Antonín Ondra, Theodor Ku- dí v sále u Rašky( dnes rest.“U Krčmářů“)
besa, p. Kadula. Žádné krmivo však do umělou mrazírnu a za tím účelem nechává
družstva zatím nepřivezli Jaskulová Anna, vypadávat okna i na hlavy sedících hostů
Juchelka Ignác Havrlant , Vaňková.
na plese
Přivedený dobytek byl finančně oceňován. Lékař, dr. Volný podal zprávu o hygieně v
Třeba u koní při odhadu byl oceněn kůň naší obci. Močůvka stále vytéká na cesty,
družstevníka Kubesy na 5 500,-Kč. Nej- nejsou zametány silnice .
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Hlavička 1.strany novin VPŘED ze dne
23. 1. 1959

Naše osmiletka (ZŠ) má pro práci na
pozemku malý zahradnický traktormotorobot i s příslušným nářadím
Rozsahem největší tzv.akce
„Z“ (rozuměj práce zdarma) v roce
1958 byla výstavba obecní kanalizace,
kterou m.j. využíváme dodnes. Noviny
informují,že občané odpracovali celkem 3 520 hodin. Hodnota díla byla
spočtena na 57 tisíc Kčs.
Součástí vydávaných novin byly i kreslené karikatury. Rozsah tohoto článku
neumožňuje alespoň část jich otisknout. Mnohé se zle „navážejí“ do tenkrát ještě samostatně hospodařících
rolníků. Byli zesměšňováni, nazýváni
nepřáteli socializace vesnice a bylo jim
vyhrožováno tzv. rozkulačením. A to
ještě netušili, že za tři, čtyři roky se
někteří octnou v kriminálech, většinou
pro nařčení ze sabotování práce v
družstvu,či z nepřátelství k lidově demokratickému zřízení.
Z Pusté Polomi to byli p. Josef Byma,
p.František Vaněk, p. Rudolf Žůrek a p.
Vilém Juchelka. Ale to už je zase jiná
kapitola pustopolomské historie…
Jozef Sedláček

karikatura- rozmluva dvou kraviček u
kávy jak si kde vedou co se týče dojivosti.V dolní části textu se m.j. uvádí i
P.Polom,která neplní dodávky mléka

Prosinec 2017
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Zahrádkář
Zahrádkář radí, informuje a doporučuje...

sazečku, cibuli na zeleno a taky salát. Co se
týče měsíce března, je vhodná doba, pokud
to počasí dovolí, ošetřit řezem ovocné
Aniž jsme se nadali, je tady opět poslední stromy a keře. Předpokládám, že zkušený
měsíc v roce – měsíc prosinec. Říká se, zahrádkář si se vším dobře poradí.
že každý rok je jiný. Tento rok 2017 při
ohlédnutí se zpět opravdu jiný byl. Nepa- A ještě postřeh z letošního podzimu:
matuji, opravdu nepamatuji, že by se v říká se, že strom který nerodí, má být vynašich zahradách neurodilo téměř žádné kopán a nahrazen jiným. Při procházce naší
ovoce. Jablka, hrušky, ořechy, mirabelky, obcí jsem si povšiml, že minimálně ve dvou
no téměř celý pěstovaný sortiment. Po- zahradách byly všechny ovocné stromy
chopitelně výjimky mohou být, tu a tam vykopány a odstraněny. Nevím, co k tomu
přece nějaká úroda mohla být. To, že to majitele vedlo, stromy byly většinou zdravé
je u nás celkově špatné, co se týče ovoce, a určitě, když ne letos, příští rok by i zarojsme poznali při letošním „moštování“ ve dily. Počkám si, co se na těch holých plospolkové moštárně. Moštovalo se mini- chách bude dít. Svého času jsem si něčeho
málně a to si nejsme docela jisti, zda podobného všiml v Kyjovicích. Po čase se
dovezená jablíčka jsou z našich zahrad. na holé ploše objevila pergola (dnes velká
Taky v místní pálenici si v sezóně mohli móda). Zahradu zbavili přirozeného stínu i
vzít dovolenou. Tuto kalamitu, dá-li se to radosti třeba jen z rozkvetlých stromů. A
tak nazvat, m.j. mohly způsobit tři po konec konců, vždyť koupit v obchodě jablsobě jdoucí dny – 19. až 21. 4. ,kdy v noci ka nebo hrušky je tak snadné…
poklesly teploty pod bod mrazu až do
minus 3°C. No a právě kvetoucím stromům mráz rozhodně nesvědčil.

Z činnosti pustopolomské organizace
Český svaz zahrádkářů ČSZ:
na podzim se naši členové, a sice v dosti
hojném počtu, opět ujali obnovy ovocné
aleje při silnici do Kyjovic. Včelaři a několik
občanů, kteří reagovali na výzvu v místním
rozhlase, vysadili 86 nových švestek, které
nahradily přestárlé původní stromy.
Všem,kteří se zúčastnili, patří velké poděkování. Napřesrok hodláme pokračovat až
do úplné obnovy aleje k Novému dvoru.
Věříme, že se nám to podaří, se stejným
nadšením. Dlužno dodat, že celá akce se
děje i za přispění našeho obecního úřadu.
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření,
s nadcházejícími Vánocemi přejeme všem
krásné svátky i tolik potřebný klid a pohodu. V novém roce 2018 nechť vás provází
pevné zdraví, úspěch v každém konání i
radost z každého dobře prožitého dnu.
Váš zahrádkář

Ale vraťme se do současnosti. V prosinci
není na zahrádce mnoho práce. Většinou
již máme poryto, česnek vysázen. Průběžně se dá sklízet třeba pór. Pokud ho
někdo pěstujete, je mrazuvzdorný. Ještě
praktická připomínka: pokud provozujete
skleník,či foliovník, ty je nutné dobře
prolít vodou, opravdu moc důležité!
Co se týče ovocných stromů, je dobré je
zbavit zvrásněné kůry. V té zimuje škodlivý hmyz. Pak kmeny nabílíme a to z důvodů předejíti přehřátí sluncem. Kmen to
zpravidla nevydrží a svisle praská.Trvá
pak dlouho, než se prasklina takzvaně
zatáhne.
V únoru, pokud máme k tomu podmínky,
můžeme si předpěstovat pro rychlení
salát, květák i kedlubny. V březnu pak i v
nevytápěném skleníku můžeme už zasít
ředkvičku, řádek karotky, vysázet cibuli
Pustopolomské počasí, leden - listo- A k jakým výsledkům jsme se za 11 měsíců
pad 2017
2017 dopracovali – posuďte sami:
666 955
Měření aHrabovský
pozorování počasí553
sledujeme
ze
Starosta
Ing. Miroslav
Vážené čtenářky a čtenáři,
dvou míst. Bartošková 229 a Opavská 50.
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
Počasí v jednotlivých měsících:
v prosincovém
čísle
loňského
Zpravodaje
2017
553 666 951
Sekretariát
Hana Leden
Pausová
jsme poprvé zveřejnili naše amatérská Srážky 15 mm (vloni 30 mm)
pozorování
ně- Kotalová
nejvyšší a nejnižší teplota v měsíci
7.1. -952
17 °
553 666
Matrika počasí v naší obci. Podle Jana
kolika čtenářských ohlasů, které jsme C, 13.1.+ 3°C. Měsíc srážkově podprůměr553666957
Účetníobdrželi, bylo rozhodnutoMichaela
Haasová
následně
v ný, sníh
prakticky žádný. Přibližně
9 dnů nás
tomto pozorování a zaznamenávání po- trápil silnější vítr. Třetina měsíce s jasnou
553 666 958
Vedoucí
údržby
Hrbáč
kračovat.
Znovu
upozorňujeme, že Václav
ne- oblohou.
vlastníme
cejchovaná
měřidla,
vše
zaznaÚnor 2017
553 666 956
Stavební úřad
Ilona Murinová
menáváme z běžného srážkoměru, teplo- Srážky 25 mm( vloni 97 mm), nejvyšší a
nejnižší
teplota v měsíci 13. 553
2. - 8°C,
666 27.
9532.
Stavební
úřad
Bc. Aleš
Onderka
měru
a laického
pozorování.

+12°C. Mezi 6. až 10. únorem celodenní
mrznutí a námraza. Koncem měsíce dva
dny 26.starosta@pustapolom.cz
a 27. 2. silnější větry. Přibližně 19
dnů beze
srážek.
mistostarosta@pustapolom.cz
Březen 2017
Srážky urad@pustapolom.cz
51mm( vloni 46 mm), nejvyšší a
nejnižší teplota v měsíci 13. a 14.3 . - 1°
C, 31. matrika@pustapolom.cz
3. + 21°C. Převládala oblačná
obloha.13. a 14. 3. teplota v noci pod
bodem ucetni@pustapolom.cz
mrazu. V závěru měsíce i přes
20°C. Větry
vcelku mírné. 22. 3. napršeudrzba@pustapolom.cz
lo cca 25 mm.
stavebni@pustapolom.cz
Duben2017
Srážky 136 mm (vloni 78 mm) nejvyšší a
nejnižšístavebni@pustapolom.cz
teplota v měsíci: 2. 4. + 21°C,
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21.4. - 3°C. Překvapením měsíce byl 19. duben s celodenním sněžením. Vytvořily ae až
půl metrové závěje. Sníh však rychle tál. Po
třech mrazivých nocích (19.a ž 21. 4.) jsme
se prakticky rozloučili s letošní úrodou ovoce.
Květen2017
Srážky 68 mm (vloni 57 mm) nejvyšší a nejnižší teplota v měsíci: 10. 5. -1°C, 30. 5. +
29°C. Ještě 10. 5. poklesla teplota na -1°C.
V závěru měsíce se teplota přiblížila až k
třicítce. Srážky průměrné. Nejvíce napršelo
12. 5. 12 mm. Déšť doprovázela slabá bouřka. Větry v průběhu měsíce převážně mírné.
Červen2017
Srážky 64 mm (vloni 58 mm) nejvyšší a nejnižší teplota v měsíci: 8. 6. + 8°C, 28. 6. +
30°C. 20 dnů beze srážek. Nejvíce napršelo
10. 6. 21 mm a 4. 6. 18 mm.V průběhu měsíce většinou polojasno. V závěru měsíce nárazové větry.
Červenec 2017
Srážky 82 mm( vloni140 mm) nejvyšší a nejnižší teplota v měsíci: 14. a 16. 7. + 11°C,
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30.a 31. 7. +31°C. Srážky lehce nadprůměrné. 14 dnů úplně beze srážek. Větry
převážně mírné z různých směrů.
Srpen 2017
Srážky 68 mm (vloni 54 mm) nejvyšší a
nejnižší teplota v měsíci: 24. 8. +10°C, 31.
8. + 32°C.
Srážky průměrné. Nejvíce napršelo v sobotu,12. 8. + 35 mm. 11. 12. a 13. 8. i noční
bouřky. Poslední den v měsíci s teplotou
přes 30°C. Větry slabé.
Září 2017
Srážky 180 mm (vloni 44 mm) nejvyšší a
nejnižší teplota v měsíci: 14. 9. 24°C, 18 .9.
+6°C
Nejvodnatější měsíc za poslední dva roky.
Nejvíce napršelo v neděli 17. 9. 29 mm.
Přesto 15 dnů beze srážek. 9. a 14. 9.
nárazové větry.
Říjen 2017
Srážky 71 mm( vloni 127 mm) nejvyšší a
nejnižší teplota v měsíci 17. 10. +22°C, 31.
10. 0°C. Srážkově průměrný. Nejvíce napršelo v neděli 22.10. 23,5 mm. 2., 5. a 29.

10. bouřlivé větry. Jinak obvyklý průměr.
15 dnů beze srážek.
Listopad 2017
Srážky 51 mm( vloni 59 mm) nejvyšší a
nejnižší teplota v měsíci: 5. 11. + 13°C,
15. a 16.11. -1°C. Srážky průměrné. 19
dnů beze srážek.
Překvapil konec
měsíce 30. 11. napadal sníh,cca 20 cm a
udržel se necelý týden. Sužovaly nás větry
jak na počátku, tak i na konci měsíce.

mují tak, aby neztratila pud sebezáchovy a
snažila se v krajině najít zdroje potravy,
protože u intenzivního krmení zvíře tuhle
schopnost omezí a denně spoléhá na člověka jako hospodářský dobytek.

jiné plodiny, které začaly zrát oproti
těm, co příroda přestávala postupně
nabízet. Přežvýkavá zvěř má problém s
mikrobiálním trávením. To znamená, že
každá potrava, která prostupuje trávicím
traktem, připravuje postupně různé
mikroby, bakterie a také houby na trávení dané potravy. Je to proces pomalý,
ovšem zefektivní spalovaní daného krmiva a také příjem živin z něj do těla. Přechod na jiné krmivo by měl být postupný, zároveň však pomalý proto, aby bachor opět uměl strávit jiný druh krmiva.
Když se tato změna stane rychle, nečekaně, zvěř trpí průjmy a ve výsledku
přecpaná hladoví.

Srážky celkem leden až listopad 2016 cca
805 mm. Srážky celkem leden až listopad
2017 cca 811 mm. V prosinci, k 13.12.
zatím 3 mm srážek, což je zatím velmi
málo. A ještě jedno připomenutí. V roce
1997,tedy před dvaceti lety napršelo počátkem července v Pusté Polomi za tři
dny celkem 270 mm dešťových srážek!
Vyvolalo to povodně i v dolní části naší
obce.
Oldřich Čerbák, Jozef Sedláček

Myslivci
Myslivecký spolek Benitky informuje
Máme tady zimu a čas, kdy je třeba lesu
pomoci. S přibývajícími mrazy a sněhovou
pokrývkou les utichá, příroda usíná, aby
nabrala sil do jara, kdy se opět probudí a
nasaje mízu do stromů, aby zelené divadlo
opět začalo.
Srnci v prosinci shazují parůžky, již je
nepotřebují. Parádění před srnami i soubojům o teritoria je už konec. Pro všechna
zvířata v našich lesích začíná krušné období. Krytů v listí a houštinách značně ubývá,
zvěř bude strádat. Nevyhne se to nikomu,
netýká se to jen spárkaté zvěře. Zima postihuje i ty nejmenší ptáky, hlodavce, zajíce
i jinou drobotinu. Všichni se snaží období
zimy přežít a je důležité, aby i lidé jim pomohli. Zde se totiž odráží omezený životní
prostor zvěře - les. Víme, že některé věci
se lesu nedají vrátit zpět a že nutně potřebujeme zemědělské plochy, zástavbu, silnice, elektrifikace i náš volný pohyb. Tohle
všechno je na úkor lesů, luk a pastvin. Živočichové, kteří byli po tisíce let adaptování na svůj životní prostor a potravu, se
zredukovali do malých skupin obývajících
kousky přírody za našimi domy. Zde se na
těchto ostrůvcích již nenachází moc potravy, především po sklizních polních plodin.
Toho zkraje zimy využívají i myslivci pro
naháňky na černou zvěř, kdy odlov pomocí
společných lovů významně ovlivní počet
divokých prasat.
Nicméně nám začalo období přikrmování
nikoli krmení. Myslivci zvěř pouze přikr-

S krmením do krmelců to není tak jednoduché, jak si každý myslí, že „se nasype a
hotovo''. Jde totiž o propracovaný, předem připravený stravovací cyklus, který se
každý myslivec učí v předmětu. Předmět
se nazývá myslivecká péče o zvěř. Z tohoto předmětu i dalších pak skládá zkoušku
myslivosti.
Myslivec musí znát, co zvěři chybí, co potřebuje a kdy. Zvěř nezabezpečujeme jen
před hladem. Další činitel u přikrmování
hraje roli ve zdraví, kondici, hmotnosti i
kvalitě paroží či jarního přírůstku mláďat.
To všechno záleží na kvalitním, dobře,
správně a včas předkládaném krmivu.
Kdy se má začít krmit? Nezáleží na sněhu
nebo na nejnižších teplotách. Záleží na
úbytku potravy v prostředí v důsledku
změny krajiny. Náš spolek reaguje pohotově na sklizeň plodin z polí.
Začne se přikrmovat už v září. Víme, že
nabídka potravy pro zvěř se najednou
během pár týdnů prudce zúží. Hlavně u
přežvýkavých tyto změny tragicky působí
na jejich zažívání. Srnčí zvěř není přizpůsobena k rychlým změnám v potravě z evolučního hlediska, proto neměla potřebu si
rychle navykat na jiné druhy krmiv
(neexistoval výsev a sklizeň v takovém
rozsahu). Zvěř postupně přecházela na

Proto začínáme po sklizních s jadrným
krmivem, aby se zvěř nevystavovala
nebezpečí různých zažívacích onemocnění a jednak si přivykla opět na krmná
zařízení v naší honitbě. Podzim je nejlépe
začínat energeticky bohatými krmivy ovsem, kaštany, žaludy, ječmenem, aby
zvěř byla lépe připravena na zimu. V
zimě přidáváme objemná krmiva, seno ,
letniny, krmiva obsahující větší množství
bílkovin. Zvěř v zimě přestane vyžadovat
velké množství krmiv, poněvadž tzv.
hibernuje a šetří energii. Nedoporučuje
se krmit pšenicí spárkatou zvěř
(sudokopytníci), špatně snáší lepek! Hlídá se kvalita krmiva v krmelcích před
plísněmi i jiným náznakem zkázy a po
sezóně dezinfekujeme krmná zařízení.
Dále je potřeba zajistit minerály a vitamíny, zde nastupují slaniska a obohacené
soli, speciální směsi do krmiv. Zde už je
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to individuální.
Tímto jsme vám sdělili, jak se o zvěř v
zimě starat. Jsme rádi, že si někteří lidé z
našich obcí vzpomenou a s dětmi navštíví v
době vánoční krmelce.
Je ale dobré si uvědomit, zdali vanilkové
rohlíčky a zbytky z večeře jsou to pravé
pro zvířata v lese. Až budete v zimě u
krbu v teple ve svých obydlích, zkuste
zbloudit myšlenkou na život v lesích a na

jeho náročnost. Vstupujte do něj s respektem, se snahou pomoci. Stačí drobnost: lojová koule jako na zahrádce, krmítko, hmyzí hotel atd. Pomáhat se dá i u
vašeho obydlí.
Zvěř v zimě potřebuje klid. Stres a následné přemísťování v hlubokém sněhu
jim ubírá sil. V boji se zimou vzrůstá 6x
více nárok na potravu! Proto v zimních
měsících dbejte i na své pejsky, aby při
procházce lesem byli u vás. V lese najdete

klid, vše, co na podzim opadalo ,sníh přikryje a vytvoří jednoduchý obraz neobvykle
čistý, prostý, ale ke všemu od pradávna
spravedlivý. Někdo vnímá zimu jako smutné období, ale vše, co končí, končí jen proto, aby na jaře vše opět nanovo začalo.
Užívejte si společné chvíle v období Vánoc i
v přírodě, protože i to ke svátkům patří.
Myslivecký spolek Benitky Pustá Polom

Klub seniorů
Činnost Klubu důchodců za II. pololetí roku 2017
Je tu opět adventní čas, kdy se připravujeme na nejkrásnější svátky roku. Děti počítají dny do příchodu Ježíška a my důchodci
zase bilancujeme, co jsme stihli za poslední
půlrok udělat pro členy Klubu důchodců.
Po snoškách jsme se připravovali na Den
obce. A protože někteří naši členové jsou
také členy „zahrádkářů“, prodávali jsme
společně s nimi koláče, víno, kávu a čaj;
jiné členky Klubu důchodců, které jsou
rovněž členkami hasičů, pekly palačinky.
Naše ženy tam vystoupily se svým tanečkem.
V měsíci červenci jsme popřáli Aničkám a
v září Václavům. V první polovině roku
jsme měli
6 jubilantů a v druhé polovině roku 8 jubilantů, kteří slavili kulaté nebo půlkulaté
narozeniny. Již tradičně jsme všem těmto
oslavencům nechali zahrát písničku v ostravském rozhlase.
V říjnu jsme jeli na nákup do Zabělkova.
Autobus byl opět plný. Rozhodli jsme se,
že příští rok budeme pořádat dva zájezdy,
v červnu a v říjnu.
Nezapomínáme však ani na veřejně prospěšné práce. Měli jsme dvě brigády - na
parkovišti pod kostelem a u obecního
úřadu.
Někteří z nás byli v říjnu na týdenní dovolené na Slovensku v Oravici. Celý týden
jsme si užili, měli jsme pěkné ubytování,
výborné jídlo a bohatý program. Myslím si,
že všichni přijeli domů odpočati a spokojeni.
Pravidelně chodíme na vycházky k dubu, ti
méně zdatní už jen ke kapličce sv. Antoníčka. Pan Stankoci již ,bohužel, nemůže ze
zdravotních důvodu k dubu jezdit a udržovat tam pořádek. Nicméně štafetu péče o

tato místa převzali Vlasta a Ivan Stonišovi.
S železnou pravidelností každý týden
nacvičují naše členky různá vystoupení.
Užijeme si zde kromě pohybu i spoustu
legrace. Rády přivítáme mezi námi každou
novou posilu.
Mikulášský večírek, který se konal 6.
prosince, opět navštívil Mikuláš s andělem
a čerty. Za své dobré skutky byl každý
obdarován sladkou odměnou. Večírek
zahájil předseda pan Josef Riedel, poté
vystoupily naše ženy s tanečkem Námořníci. Následovalo vystoupení pana Oldřicha Kolovrata a houslisty Jana Huszára,
které zajistila kulturní komise. Nechyběla
ani bohatá tombola. Děkuji všem, kteří
do tomboly přispěli.
O tom, že se večírek vydařil, svědčí ohlasy všech přítomných. Nemalou zásluhu na
zdárném průběhu našich akcí má pan
Jarek Pavlíček, který nám ve všem vychází
maximálně vstříc, dále paní kuchařky,
jejichž jídlo je vždy nejen chutné, ale lahodí i oku ,a také ochotný obsluhující
personál.
Závěrem svého příspěvku bych ještě
jednou chtěla poděkovat členům Klubu

důchodců, kteří obětavě pomáhají s organizací našich akcí.
Všem spoluobčanům přeji krásné a pokojné Vánoce a do nového roku 2018 pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
Za Klub důchodců Jarka Stankociová
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Farnost Pustá Polom
Mám moc ráda chvíle, kdy se dětem ve
třídě rozzáří v očích hvězdy. Ptáte se, kdy
že se tento úkaz objevuje ve škole? Třeba
když začne náhle sněžit. Nebo když mluvíme o školním výletě. Anebo když do třídy
vlétne včela.
Učím ve třetí třídě. Minulý týden v dílně
čtení (to je hodina, kdy děti čtou své vlastní
knihy a pak si o nich povídáme) jsem dětem
nabídla otázku: „Blíží se Vánoce. Zkus nám
říct, co by sis přál..." A hvězdy v očích dětí
se rozsvítily. Děti s sebou začaly šít a brebentit kamarádům, co mají oni vymyšleno,
co by asi mělo pod jejich stromečkem být.
Pak, po chvilce uklidnění, jsem větu dokončila: „..co by sis přál ne pro sebe, ale pro
svou oblíbenou postavu z Tvé knížky pod
stromeček." A některé hvězdy v očích dětí
zhasly. Co bych si přál pro někoho cizího?
Těžká otázka.
Ale nakonec byly dětské nápady moc krásné. "Přála bych si pro Janu nové kamarádky,
které by ji nepomlouvaly." „Přál bych ježkovi najít úkryt s hodně listím, aby nezmrzl." „Přál bych Petrovi tatínka, který by byl
víc s ním a ne pořád v práci."
A co my? Co bychom přáli „těm cizím"?
Zkusme se nad tím zamyslet, když u nás
zazvoní tříkráloví koledníci.
Koledovat se bude v naší vesnici o víkendu
12.-13. ledna 2018. Když vidím malé koledníky, jak se oblékají, cvičí písničky a těší
se na koledování a rozdávání radosti, prosím, přijměte je v dobrém. Moc nám přeji,
ať koledování není jenom o penězích, ale
taky o těch hvězdách v našich očích.
Martina Krajzlová

přinutit ke skákání, ale velmi nás podporoval. Překvapivě za dobu našeho skákání
byly menší děti stále plné energie a my
starší jsme pomalu polehávali mimo
trampolíny.
Pan farář zavolal, že musíme jít, takže
jsme smutně opouštěli trampolíny, rychle
jsme si zašli pro věci, posvačili a těšili se
domů .
Naše zpáteční cesta byla naprosto klidná

možná i proto, že hodně našich kamarádů
usnulo únavou. Domů jsme opět přijeli o
„chvíli“ dříve, ale nikomu to nevadilo
(kromě těch, které jsme museli budit).
Celý výlet utekl velmi rychle, ať už díky
zábavě nebo díky spánku.
Lucie Dulanská, Barbora Javorková

VÁNOCE 2017 V NAŠÍ FARNOSTI
Bůh naplňuje své sliby, neopouští svůj lid.
To je tajemství křesťanských Vánoc
už více než 2000 let.
Betlém neskončil, Betlém stále září.
To je poselství Vánoc 2017.
Pojďme jej společně prožít…
Půlnoční mše svatá bude na Štědrý den ve 22. 00 hod. Na Hod Boží vánoční
v pondělí 25.12. a na svátek svatého Štěpána v úterý 26.12. bude mše svatá
v 10. 30 hod., stejně tak i na Silvestra a na Nový rok.
Občerstvení z Pramene naděje, kterým je Ježíšovo narození,
pro dobu Vánoc i pro celý rok 2018 přeje
o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr

Výlet z „nábožka“
Poprvé v tomto školním roce jsme se vydali
na výlet z náboženství , a to do trampolínového centra ENHA v Ostravě.

Sv. Martin-scénka 2017

Lojza: To je nejlepši břila kusek od Wondruškova lomu. Ta se bude hodiť aj na
dlažku aj na střechu.
Francek: Ty už na střechu mysliš a
děprem se stavba začina. Dyť ani něvime,
starosta@pustapolom.cz
kterymu patronu ten kostel budě zasvěcemistostarosta@pustapolom.cz
ny.
Lojza: Moja Mařka cosik zaslechla, že
urad@pustapolom.cz
svatymu
Jakubovi. Tak to bysme měli fajne. Puť pěkně v letě a za patrona bysme
matrika@pustapolom.cz
měli apoštola.
Ten by se za nas zrovna v
něbi přimluval.
ucetni@pustapolom.cz
Francek: No esli apoštola, tak lepši Jana.
To su luky
posečene a do žni daleko a puti
udrzba@pustapolom.cz
bychom si užili. O Jakubu není čas na slaveni. stavebni@pustapolom.cz

Scénka o jednom dějství odehrává se v P.
Polomi v r. 1803 na místě určeném pro
V sobotu 9. prosince kolem 8:15 jsme se
stavbu kostela.
sešli na parkovišti pod kostelem a společně
Starosta
Ing. Miroslav
Hrabovský
Vypravěčka:
Píše se rok553
1803666
a v 955
Pusté
jsme naskákali do autobusu a vyjeli jsme.
Polomi
na
místě
stávajícího
dřevěného
Cesta
byla
klidná
a
nepočítali
jsme
s
tím,
že
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
kostelíku bude započato se stavbou nobudeme tak rychlí, proto jsme museli
vého zděného kostela. 553
Sedláci
z 951
Pusté
666
Sekretariát
Hana
Pausová
“chvíli“ počkat. Poté, co nás vpustili do arePolomi i okolních obcí-Kyjovic, Hlubočce,
álu, jsme se museli poučit o bezpečnosti.
553 666
952
Podvihova a Budišovic přivážejí
na stavbu
VěciMatrika
jsme si uložili do skříněk a všichniJana
jsme Kotalová
kamení.
se sÚčetní
nadšením rozběhli zpátky k trenérům,
553666957
MichaelaNa
Haasová
scénu přichází muž a veze na trakaři
kteří nás konečně pustili na trampolíny.
kamení, z protější strany553
se 666
blíží druhý
958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
muž s trakařem a kamením.
Většina z nás se okamžitě vrhla do molitaFrancek: Nazdar Lojzo, 553
co to666
vezeš
za
956
Ilona Murinová
novéStavební
jámy. Párúřad
lidiček se pokoušelo pochytit
placaty kameň? S takovych kameňov kosnějaké prvky od trenérů a také se jim to
553 666 953 Přicházístavebni@pustapolom.cz
Stavební
úřad se nám sice nepovedlo
Bc. Aleš tel
Onderka
něpostavi.
kněz, muži ho zahlédnou a zdraví
dařilo.
Pana faráře
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oba: Pochválen buď Ježíš Kristus, pane
faráři, vy istě budětě vědět, kterymu patronovi budě ten novy kostel zasvěceny.
kněz: Až na věky a Pán Bůh Vám odpať za
tu práci, co s tím kamením máte. Krásný
kámen, jen co je pravda.
Lojza: My sa tu s Franckem hadamy, esli
to budě svaty Jabub či Jan.
kněz: No patrona máme pro kostel vybraného opravdu výborného. Bude to svatý
Martin.
Francek: Paně farařu, dyť o tym Martinovi tudyk žaden nic něvi. Co s takym
patronem?
Kněz: Svatý Martin byl římský voják. Důstojník. Měl koně a meč.
A srdce měl nejen statečné, ale také plné
dobra. O svůj vojenský plášť se rozdělil s
chudákem. Později odešel z armády a stal
se knězem, poději i biskupem. Jeho modlitba byla tak zbožná, že i nemocné uzdravoval. Myslím, že takový patron bude naši
obec nejen statečně chránit, ale také se za
nás bude u Pána v nebi přimlouvat a pro
lidi bude příkladem vzájemné lásky…
Francek: A gdy ma puť, ten svatý Martin?
Kněz: Jen tu pouť budeme mít až na podzim, 11.listopadu.
Lojza: To nic něvadi. Když to bude taky
dobry patron, co nas i mečem budě chránit i nemocne uzdravovať, tak tu puť radi
oslavime, aj kdybyzme byli po kolena v
blatě.
Francek: Šak my už se buděm uměť zahřat.(vytáhne z kabátu lahvičku slivovice a
nabízí) Okoštujte. Ta je letošni z našich
slivek.
Všichni si dají lok a pochvalně kývou hla-
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Hasiči
Po mikulášské nadílce už nemůže přijít nic
jiného než vánoční svátky a pak hned konec
roku. Nic nového. Vždyť se to opakuje každý rok. Také každé Vánoce a konec roku
bývá bez sněhu. Zato letos bývá větrno. A
fouká pořádně. Tento prosinec si naši hasiči
užili práce s pilami až až a odklidili ze silnic i
nějaký ten kubík dřeva. A to zima ještě pořádně nezačala. Začala naplno topná sezona.
Zatím u nás v obci pohoda. Všichni si přejeme, ať to tak zůstane, jen abychom nemuseli
volat hasiče. Ať si také užijí trochu klidu.

Vždyť čert nikdy nespí. Letos byli od
ledna do konce listopadu volání k dvaceti
zásahům. Z toho ke dvěma požárům.
Všechno mimo náš katastr.
U nás v obci jsme měli největší zásah u
úniku plynu po přerušení plynové přípojky při kopání splaškové kanalizace. Ke
všemu se volají hasiči.

naplnili svůj program, který si dali do plánu
na tento rok, a právě proto jsme ho už
mohli uzavřít a popřát si krásné a klidné
vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví, na které si určitě všichni připijeme
o Silvestru na ten Nový rok 2018. A totéž
přejeme všem našim občanům, všem našim příznivcům a podporovatelům.

Nejen toto, ale spoustu dalších informací
jsme probrali na naší výroční valné hromadě 10. prosince. Dobrovolní hasiči

Vaši HASIČI.
Zdeněk Štalmach

Sport
POLOM CUP 2017
První sobota v prosinci patřila opět po dvouleté odmlce hokejbalovému turnaji zvanému
POLOM CUP.
A bylo se na co dívat. Všechny týmy bojovaly
jako o život! Góly padaly, hokejky se lámaly a
dokonce tekla i krev.
Do finále se dostali dvojnásobní obhájci titulu
HC KRČMÁŘI a HC WRIGLEY SPEARMINT. Po základní hrací době byl stav 1:1 a
šlo se do prodloužení. V něm byly štastnější
„žvýkačky“ a po dlouhých 20 letech si hráči
tohoto mužstva opět sáhli na pohár pro vítěze POLOM CUPU.
Za zmínku stojí konec třicetileté éry týmu
HC BLACK & WHITE. Děkujeme za účast
v našem tradičním turnaji a jpevně doufáme,
že příští rok je nahradí nový perspektivní tým
a POLOM CUP bude dál pokračovat se šesti
mužstvy !!!!!
Poděkování patří i všem hráčům za skvělý
sportovní zážitek a fanouškům za podporu a
nádhernou atmosféru.

Mistři 2017 Sestava : Jakub Kotala, Martin Kotala, Roman Kotala, Patrik
Kotala, David Schlossarek,

Silvestrovský pochod

Tradiční sportovní záležitost na
přelomu roku letos opět nebude
chybět. Nebude to sice přímo na
Silvestra, ale o něco dříve, v sobotu 30.Hrabovský
prosince 2017.553 666 955
Ing. Miroslav

Děkujeme také za pomoc obecního úřadu a
řediteli ZŠ panu Hrádkovi za poskytnutí zázemí v pergole na zahradě MŠ..
Starosta
POŘADÍ:
1. HC WRIGLEY SPEARMINT
Místostarosta
2. HC
KRCMARI
3. HC
BLACK & WHITE
Sekretariát
4. HC HASICI
5. HC
BECHERCET
Matrika
6. HC LYZARI

Ing. Vít Vy
Čerbák
všichni,

Stavební úřad

kdo máte chuť se před
553 přijďte
666 951práSilvestrem protáhnout,
Hana Pausová
vě v tento den, tedy553
v sobotu
666 952 30.
Jana Kotalová
prosince2017 ve 13.30 k re553666957
Michaela Haasová
stauraci U Krčmářů
v Pusté
666 958 naVáclav Hrbáč
Polomi, kde bude 553
operativně
553 666 956
plánována trasa pochodu.
Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

Účetní
S pozdravem Václav Kozelský ml.
Vedoucí údržby

553 666 953

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz
urad@pustapolom.cz
matrika@pustapolom.cz
ucetni@pustapolom.cz
udrzba@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Lyžařskýž klub Pustá Polom
3. ROČNÍK FICHTL POLOM KŘÁPU
Sobota 30. září rozhodně nebyla pro
nadšence jednostopých nízko kubaturových strojů poklidným dnem. Okolo půl
třetí odpoledne vyvrcholily několikaměsíční přípravy 3. ročníku FICHTL POLOM
KŘÁPU, který po úspěšných předchozích
ročnících nenechal jednoho místního občana chladným. Od odpoledních hodin se
z okolních i dalekých měst a vesnic sjížděly
do Pusté Polomi stroje různých značek,
typů a modelových řad v stoprocentním
originálním stavu nebo sportovně nalezené, vytunningované mašinky.
Pro účastníky započal velký okamžik při zapisování závodníků v areálu
pustopolomského lyžařského klubu. Organizátoři jako mravenečci pilně běhali, zaznamenávali a označovali nově příchozí do
seznamu jezdců.
Všichni zúčastnění byli podrobeni přísné technické kontrole a zařazeni do
kategorie dle stroje: babety jednorychlostní, babety dvourychlostní + stadiony a
Jawety, fichtl KLASIK („Stodolák“), fichtl
SPORT („Speciál“), celý svět do 51 kubických cm a slečny, ženy, dámy, babky na
čemkoliv do 51 kubických cm. Po přísné
technické přejímce se na samotný start
celé akce postavilo 72 osedlaných strojů.
Po odstartování každé kategorie
čekal závodníky buď jeden osmnáctikilometrový okruh, nebo dva tyto okruhy
plné nástrah a technických pasáží. V letošním roce se nám umoudřilo počasí, kdy
panovalo nádherné slunečné počasí a trať
byla suchá, jezdecky řečeno „prostě paráda“.
Díky dobré organizaci se závodníci nemuseli bát, že se ztratí při neznalosti trati,
jelikož ke zdárnému cíli navigovaly cedule,
hasiči a v ranních hodinách organizační
četa dokonce zametala nečistoty na cestě
v nebezpečných pasážích.
Babety a ženy všeho věku se
předháněly na kratší trati vedoucí z Pusté
Polomi přes Kyjovice, Těškovice, Výškovice, Hlubočec a zpátky do Polomi. Ostatní
kategorie si okruh projely dvakrát a za
bouřlivého aplausu všech přihlížejících
diváků projížděli záludnou šikanou u nákupního střediska, kde vjížděli do druhého
závěrečného kola.
Konečný hukot a sraz všech
závodníků a odpadlíků na trati proběhl na
parkovišti před již zmiňovaným nákupním
střediskem. Za bouřlivého jekotu všech
diváků a přihlížejících obkroužili motorkáři
Pustou Polom a vraceli se zpět na lyžařský
areál, kde pokračovala zábava a kde vyhlásili vítěze jednotlivých soutěžních kategorií..
Doprovodný program jako hod

motorem, „páka“, rambajs, výjezd do
vrchu a samozřejmě soutěž v pití piva
bavil zúčastněné společně s dobrou hudbou do pozdních večerních hodin. Nesmíme opomenout také prezentaci „ Jawa
pionýr“ s proudovým motorem, spojen s
ohnivou show, který se postaral o nevšední zážitek všech přihlížejících .
Tímto bychom chtěli ještě jednou velice poblahopřát vítězům: Martinovi
Dalerovi (jednorychlostní babety), Danielovi Malému (dvourychlostní babety), Petrovi Paznochtovi již potřetí v řadě
(„Stodolák“), Dankovi Hrbáčovi
(„Speciál“), Šimonovi Niziolovi („Celý
svět“) a Markétě Kabekáčové („Ženy“),
kteří zvítězili ve svých kategoriích. Také
nesmíme zapomenout na speciální kategorii nebo chcete-li soutěž o zadřený píst,
která dle našeho názoru vzbudila největší
nadšení. Cenu za nejlepší kostým sladěný
se závodním strojem získal Twister –
Honza Pavlík.
Příští rok na podzim se tedy
můžeme těšit na další ročník přehlídky
plné „loupežníků“, vodníků, speciálních
mašinek a na slavnostní předávání fichtlovského putovního poháru.
Další fotografie z této akce naleznete na internetových stránkách Lyžařského klubu: http://ski.pustapolom.cz/
Nikol Hrbáčová a Petr Urbančík

Prosinec 2017

Vážení sportovní přátelé,
teploty pohybující se pod bodem mrazu a
ranní rozmrazování oken u aut nám nenásilnou formou ohlašují příchod zimy. Jménem
lyžařského klubu bych vás chtěl pozvat k
návštěvě pustopolomského zimního areálu a
na nadcházející lyžařskou sezónu.
Členové lyžařského klubu v průběhu letní
přestávky nelenošili, ale pečlivě připravovali
lyžařský vlek a běžecké tratě tak, aby vyhovovaly každému návštěvníkovi lyžařského
areálu. Rád bych vypíchnul nejzásadnější
opravy a investice, které jsme v letošní letní
přestávce provedli. Proběhla kompletní rekonstrukce chaty, která slouží nejen jako
zázemí lyžařům, ale i jako místo odpočinku a
občerstvení pro rodinné příslušníky a pro
náhodně procházející.
Nově vybudované zázemí „bych se nebál
nazvat krásnou vysokohorskou salaší“, která
může konkurovat alpským střediskům. Na
této rekonstrukci a modifikaci celé chaty
bylo zapojeno několik odborných řemeslníků, kteří celou přestavbu realizovali dle našich představ. Po této komplexní přestavbě
je chata připravena splnit vysoké požadavky
našich lyžařů a mimo lyžařskou sezónu poskytnout využití a zázemí pro širší veřejnost
v rámci mimosezónních aktivit lyžařského
klubu. Tímto bych chtěl poděkovat Danu
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Hrbáčovi a Láďovi Holušovi, kteří tuto
My všichni členové lyžařského klubu doufárekonstrukci realizovali.
me v úspěšnou lyžařskou sezónu, ve které
V celkovém zlepšení a využití lyžařského zorganizujeme i tradiční akce, jako jsou
areálu bylo provedeno několik dalších závody ve sjezdovém lyžování a běžecké
úprav pro zvýšení bezpečnosti pohybů závody „Okolo Kozičku“. Těšíme se na
lyžařů a návštěvníků vleku. Bylo instalová- sníh a věříme, že naše letní úsilí bude po
no ochranné zábradlí kolem potoka a celou sezónu odměňováno bohatou nápřechodu na parkoviště z areálu lyžařské- vštěvností lyžařů, běžkařů, sáňkařů a turistů. Jsou vítání také „procházkáři“, kteří k
ho vleku.
nám zavítají na čaj, grog nebo na svařené
Jak sami víte, členové lyžařského klubu se víno. Rád bych rovněž připomenul naše
nemalou měrou snaží propagovat také webové stránky http://ski.pustapolom.cz,
běžecké lyžování. Úprava běžeckých tratí na kterých naleznete aktuální sněhové
pro klasiku bude v letošní sezóně probí- podmínky, provozní hodiny a ceník služeb.
hat stejně jako v předchozích letech.
Úvod zimy nám letos mimořádně přál, V případě zájmu je také možnost si domlutakže jsme od soboty 2. 12. do úterý 5. vit tzv. soukromé lyžování mimo otevírací
12. mohli využívat dva okruhy v celkové dobu. Náš vlek je vybaven osvětlením,
délce přes 10 km, jeden směrem na Kalu- takže není problém provozovat i večerní
že a druhý u Sovince. Následující silná lyžování.
obleva nám pak bohužel běhání na běžkách úplně překazila. Pro vyznavače stylu Závěrem bych chtěl poděkovat vedení
bruslení máme připravené „kopyto“ pro obce Pustá Polom, všem sponzorům a v
tvorbu hladké bruslařské stopy, které neposlední řadě členům lyžařského klubu
jsme odzkoušeli a trochu modifikovali pro za pomoc při zvelebování našeho zimního
dosažení lepšího povrchu. Máme v plánu areálu.
připravit menší okruh, aby měli „bruslaři“
kde trénovat. Konkrétní místo bude vy- „Skol sezoně 2017/2018“
bráno a zvoleno dle sněhových podmínek. Petr Urbančík
O aktuálním stavu vás budeme informovat
prostřednictvím webových stránek.

Škola Pustá Polom
Starosta
Ing.vMiroslav
Hrabovský
Naši
žáci si převzali pohár za úspěch
Lize sportu
Ing.
Vít Čerbák
LigaMístostarosta
sportu základních škol probíhá pod
hlavičkou
AŠSK. Jedná se
o projekt, ve kterém měří své sportovní síly školy na Opavsku.
Sekretariát
Hana Pausová
Body z jednotlivých soutěží se pak počítají do celkového hodnoceníMatrika
Ligy sportu. Ve školním roce 2015/2016
jsme se umístili na
Jana Kotalová
20. místě, v loňském roce jsme vystoupali až na 14. místo ze 45
Michaela Haasová
škol.Účetní
Vedoucí
údržby
Hrbáč
Největší
úspěchy
jsme ve školním roceVáclav
2016/2017
slavili ve florbalu, kde se do okresního finále probojovaly dva naše výběry – smíStavební úřad
Ilona Murinová
šené družstvo nižšího stupně (nakonec celkové 4. místo) a chlapci
8. -Stavební
9. tříd. Dařilo
kde Aleš
chlapci
nižšího stupně
úřad se také ve šplhu, Bc.
Onderka

553 666 955

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 951

urad@pustapolom.cz

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

553666957

ucetni@pustapolom.cz

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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skončili na 3. místě a chlapci 7. – 8. tříd na
2. místě. I když nemáme žádné venkovní
atletické zázemí, byli jsme úspěšní i v atletice. V chlapecké kategorii nižšího stupně
jsme se stali 2. nejlepší vesnickou školou. V
obou dívčích kategoriích vyššího stupně
jsme postoupili do okresního finále, kde
děvčata shodně obsadila 6. místa.
Poslední velký úspěch jsme zaznamenali v
McDonald´s cupu. Náš výběr postoupil z
těžké skupiny do okresního finále, ve kte-

rém nakonec vybojoval 7. místo.
V Lize sportu se hodnotí zvlášť také 1.
stupeň základních škol. V tomto hodnocení
jsme obsadili celkové 10. místo ze 40 škol,
díky kterému jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo v Opavě
Na Rybníčku. Před naši školu se dostaly
pouze dvě vesnické školy, stali jsme se
tedy 3. nejlepší vesnickou školou na Opavsku v hodnocení sportovních disciplín 1.
stupně. O tento úspěch se zasloužili zejmé-

Školka v Africe

na žáci nynějších 6. ročníků. Poháry byli
převzít nejlepší reprezentanti – Matyáš
Baar, Štěpán Kotala a Markéta Hrbáčová.
Děkuji všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Slivka

Dopravní hřiště v Malých Hošticích

Mikuláš ve školce

Vyrobená školní pera ve 2. třídě

Jarmark 2017

Atletický čtyřboj Opava

