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úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom
příjemné prožití letních měsíců a hezkou dovolenou, pokud se na ni chystáte.
Na zasedáních zastupitelstva obce , která se konala 13. 3. a 27. 4. 2017 byla projednána a hodnocena problematika se kterou bych Vás rád v tomto článku seznámil.
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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. 9. 2017

V rámci dokončení celé splaškové kanalizace v
naší obci jsme požádali ministerstvo životního
prostředí o dotaci z evropských fondů ve výši 38
miliónů korun. Proběhla různá jednání a dodání
ještě potřebných dokumentů. V měsíci červnu se
dozvíme, zda jsme dotaci obdrželi. Pochopitelně
probíhají přípravná jednání a výběrová řízení ,
abychom mohli okamžitě začít s realizací . Firma
HYDROSPOR je připravena zahájit práce na II.
etapě splaškové kanalizace ihned jak to bude možné.

pro JSDH a SDH Pustá Polom.
Obec zakoupila v měsíci květnu pro potřeby kompostárny výkonnější překopávač na úpravu bio odpadu v ceně 280 tisíc Kč.
U odboru životního prostředí Moravskoslezského
kraje v Ostravě se podařilo prodloužit činnost
skládky do konce roku 2018. V současné době se
zpracovávají studie a dokumenty , abychom skládku
také v dalších letech mohli využívat tak jako doposud.

V letních měsících očekáváme zprávu z minister- Při těchto finančně náročných plánech pochopitelně
stva školství ohledně půdní vestavby dvou tříd v musíme zabezpečit naprosto normální chod celé
základní škole.
obce, což se nám zatím opravdu daří.
V těchto dnech začala výměna veřejného osvětlení , kdy již nevyhovující pouliční světla budou nahrazena LED svítidly a zároveň se provede revize
rozhlasu v celé obci. Finanční prostředky na tuto
prospěšnou akci jsme získali přímo z Evropské
unie v Bruselu.

Závěrem Vás chci všechny pozvat na Den obce v
letošním roce pořádaný ve spolupráci s Lyžařským
klubem , který se uskuteční v areálu SPORT – CLUBU Pustá Polom v sobotu 24.června 2017 .
Hezké a sluncem prohřáté léto Vám přeje

Podali jsme rovněž žádost u ministerstva vnitra na Vladimír Grussmann, starosta obce
dotační titul pořízení malého zásahového auta DA

Pustopolomský Zpravodaj

Stránka 2

Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
16. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konané dne 27. 4. 2017 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom schvaluje:



Smlouvu na obnovu veřejného osvětlení a jeho následovné provozování v obci Pustá Polom mezi společností MKK lightservis, s.r.o. a Obcí Pustá Polom.

Z obecní matriky
Letošní rok je ve znamení mimořádných přírůstků mezi řady obyvatel naší obce. Vítání občánků proběhlo 2. 4.
2017 a 28. 5. 2017. Celkem bylo pozváno 14 miminek, pozvání přijalo 11.

777 660 018

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Vladimír Grussmann

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Tietzová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Miloš Kupka

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

553 666 956

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz

Vedoucí ČOV

Miloš Kupka

553 666 958

vedoucicov@pustapolom.cz

mistostarosta@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
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Otevření hřiště pro veřejnost
Obec Pustá Polom otevírá
bezplatně po dobu letních
měsíců hřiště s umělým povrchem. Hřiště bude otevřeno ve zkušebním provozu od
června do září.
Provozní doba hřiště bude denně v měsících
červnu a červenci od
8.00 do 21.00 a v měsících srpen a září od 8.00
do 20.00.

Na hřišti je zakázáno




Kouření, konzumace alkoholu a užívání jiných omamných látek
Manipulace s otevřeným ohněm
Manipulace s předměty, které by ohrožovaly bezpečnost nebo
znečišťovaly povrch hřiště
Poškozovat a znečišťovat vybavení hřiště

Hřiště s umělým povrchem 
je určeno především pro
Návštěvníci hřiště jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce
míčové hry s nízkou sítí!
hřiště!!!

Životní prostředí
Obnova aleje na cestě ke Kyjovicím
Stav švestkové aleje na cestě z
Pusté Polomi do Kyjovic je v žalostném
stavu a není dobrou vizitkou ani pro naší
obec. Majiteli této aleje jsou Silnice Opava,
ale na její obnovu prý nejsou peníze. Nám
zahrádkářům tento stav není lhostejný a
proto jsme začali sami uvažovat o její obnově.
Finančně se jedná celkem o náročnou záležitost,jde zejména o nákup stromků a kotvících kůlů s příslušenstvím. Nezbývalo se
poohlédnout, kdo by na obnovu aleje taky
přispěl. A podařilo se. Nabídla se nám nezisková organizace s názvem „Sázíme stromy“. Podmínkou bylo, že vše sami vyřídíme
s majitelem pozemku. To se bez větších
problémů se Správou silnic podařilo a ti
taky souhlasili s vykácením přestárlých
stromů a následnou výsadbou. Tohle všechno proběhlo v loňském roce 2016.Tím jsme
pak mohli žádat o finanční příspěvek. Naše
žádost byla vyslyšena a dostali jsme 16 kusů
stromů švestek, k tomu kůly a ochrany
proti okusu. Dalších 10 kusů švestek zakoupili sami pustopolomští zahrádkáři ze spolkových peněz.
Na 10. dubna tohoto roku byla svolána
brigáda a spolu se včelaři, kteří se taky
chtějí podílet na obnově této aleje, se nás

sešlo celkem 19. Při výsadbě stromů
byla
rovněž přítomna pracovnice
neziskové organizace a byla mile překvapena zručností a rychlostí našich
lidí. Vysvětlili jsme jí, že jsme z vesnice,
kde jsme zvyklí pracovat a rýč odkládáme až je práce hotova. Po její návštěvě nám byla přislíbena rovněž
stejná výpomoc při podzimní obnově
další části aleje. Vlastní výsadba trvala
necelé dvě hodiny. Bylo vysázeno celkem 26 stromků. Jako poděkování za

odvedenou práci následovalo malé pohoštění, připravené našimi ženami zahrádkářkami.
A ještě malá poznámka: při dalších brigádách na obnově švestkové aleje bychom
rádi přivítali i širší pustopolomskou veřejnost a zvláště ty, kteří každoročně pilně
očesávají ovoce pro svoji potřebu. Snad by
nabyli vědomí, že i oni vlastní prací si ty
švestky opravdu zasloužil
Váš zahrádkář
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Nově při příjmu stavebních a demoličních odpadů na skládku.
V naší obci Pustá Polom je „Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem“ stanoven Obecně závaznou vyhláškou
OZV 03/2015.
Místo určené pro odkládání stavebních a demoličních odpadů je
zařízení „Terénní úpravy okolí skládky PDO v Pusté Polomi“, všeobecně známé pod pojmem – „skládka“.
Obec získala souhlas Krajského úřadu Magistrátu Moravskoslezského kraje (dále MSK) k prodloužení provozování tohoto zařízení a s
jeho Provozním řádem do konce roku 2018.
Lze ukládat níže uvedené odpady

kód odpadu – kód odpadu dle „Katalogu odpadů“
kategorie O – jde o odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako
odpady ostatní, označované O
Z uvedeného vyplývá, že na skládku nelze v žádném případě ukládat
odpady zařazené jako odpady nebezpečné a označené „N“
číslo odpadu 17 05 03 – Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

„Brontík bude slavit 15 let, to se tentokrát zase musíme přidat,“ říkala jsem si,
když jsem uviděla plakát na dveřích školky v Pusté Polomi. Minulý rok bylo špatné počasí, uklízecí akce se přesunula na
jiný termín, tak snad to vyjde letos.
Sobotní ráno bylo ale zachmuřené, takže
jsem ani moc nevěřila, že někdo dorazí.
Nechala jsem zbytek rodiny doma a jen
pro jistotu šla na hřiště školky zkontrolovat situaci. Jaké bylo moje překvapení,
když v 9 hodin tu běhaly asi dvě desítky
teple oblečených a reflexními vestami
vybavených dětí a na nové terase stáli
jejich optimisticky naladění rodiče. Hlavní
organizátorka, družinářka Martina Dulanská všechny namotivovala programem
pro dopoledne, takže jsem rychle vyzvedla dceru a vydali jsme se s malou skupinkou směr Kyjovice. Ostatní naplňovali
pytle plastem, lahvemi, kusy hader a všemi jinými (ne)možnými předměty v příkopech podél cest vedoucích do ostatních
vesnic v okolí.

Dle přílohy č.8 Vyhlášky 294/2005 Sb. lze výše uvedené odpady na skládku přijímat bez zkoušek pouze od nepodnikajících
fyzických osob. Odpady budou přijímany pouze od občanů
naší obce Pustá Polom.
Tyto odpady nesmí být znečištěny jinými odpady, které nelze
na skládku ukládat, a musí být proto provedeno důkladné
vytřídění využitelných a balastních složek (dřevo, sklo, plast,
atd.).
Při přejímce musí být předáno nebo podepsáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje
další druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz.výše). V případě,
že by při přejímce odpadu k uložení bylo zjištěno, že odpad je
znečištěn, nebude odpad bez laboratorních zkoušek přijat.

Vysvětlivky:

Otík už má občanský průkaz

V rámci prodloužení souhlasu Magistrátu MSK s provozováním zařízení však musí být uplatněny některé nové postupy,
zejména při příjmu stavebních a demoličních odpadů, vyplývající ze Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, tj. Vyhlášky č.294/2005 Sb. a Vyhlášky
383/2001 Sb.

V okolních obcích, kde nemají možnost ukládání těchto odpadů na skládku, řeší jejich likvidaci firmy, které likvidaci těchto
odpadů zajišťuji (např. Marius Pedersen). Jde o odvoz odpadů
na jejich skládky, včetně zajištění potřebných zaležitosti.
KŽP – Ing.Pastrňák R.

Po hodině jsme se vrátili s dobrým pocitem, že bude venku zase o něco lepší
pohled z auta, a s ponaučením, že odpadky se házejí na příslušná místa.
Čekala nás další část zábavného dopoledne. Paní Martina mě nepřestává
ohromovat svou energií, nápady a
vstřícností, protože spolu s dalšími připravila bohaté občerstvení, kvízy, strom
na zasazení nebo dřevěné špalky na
výrobu velikonočních zajíců, povyprávěla
nám, jak získala krmítka pro ptáčky i
informace o nich (nejspíš od podobně
nadšené ekoložky), které jsme mohli
pomalovat.
Zkrátka děti i dospělí se smysluplně
zabavili, dokonce i sluníčko občas vysvitlo, takže jsme si to spolu s Brontíkem
moc užili. Díky všem, kteří se na akci
podíleli, třeba budeme za pár let slavit
Otíkovu plnoletost.
Simona Strakošová
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Farnost Pustá Polom
Komunitní centrum Pustá Polom
Dovolte, abychom vám představili projekt
komunitního centra při farnosti Pustá
Polom.
Pojem komunitní centrum říká, že je to
zařízení sloužící ke konání nejrůznějších
aktivit (například kulturních, vzdělávacích
nebo tělovýchovných pro určitou komunitu (společnost). V našem případě nepůjde pouze o aktivity farnosti, ale i široké veřejnosti včetně spolků, které tvoří
život obce a které o spolupráci projeví
nebo už projevily zájem. Potřebu tohoto
prostoru vnímáme v obci a ve farnosti už
dlouho, protože stejně jako mládež a děti
ve farnosti se rozrůstají, tak i spolky v
obci by uvítaly prostor ke své činnosti.
Současná klubovna svou historií sahá až
do roku 1990, kdy si mladí ve farnosti
svépomocí a za přispění místních farníků
přebudovali hospodářskou budovu na
farní zahradě na klubovnu sloužící nejen
mládeži a farnosti, ale i dalším složkám v
obci. Po čase se ovšem začal neblaze
projevovat původní účel této stavby
(hospodářské stavení) a absence jakékoliv

izolace neúměrně zvyšovala náklady na
provoz této budovy. V posledních letech
se z velké místnosti stal pouze jakýsi
sklad a malou místnost využívali místní
skauti k pravidelným schůzkám.
Tento stav nás přivedl na myšlenku rekonstrukce stávající klubovny. Ovšem po
propočítání nákladů spojených s rekonstrukcí jsme se rozhodli pro stavbu nového objektu, který bude mít podobné
rozměry, bude na stejném místě, jen
vnitřní uspořádání bude vyhovovat potřebám moderních komunitních center a
bude to stavba úsporná, odpovídající
posledním technologiím.
Jak již bylo zmíněno, komunitní centrum
má sloužit pro duchovní, kulturní, společenské a vzdělávací aktivity v obci. To, že
tady v obci podobné zařízení chybí, může
být impulsem k lepším aktivitám v těchto
oblastech života naší obce. Proto jsme
také oslovili některé složky v naší obci a
pozvali je k vzájemné spolupráci při budoucím využívání tohoto objektu, což z
jejich strany bylo přijato.

Jak si můžete prohlédnout na přiložených
fotografiích, bude tento objekt dvoupatrový, přičemž ve spodním patře bude hlavně
společenská místnost s rozměry 12,5 x
7,5m, to bude kapacitně stačit pro setkávání cca 60 osob. Samozřejmostí bude sociální zařízení včetně kuchyně k přípravě základního občerstvení. Ve spodním patře
bude ještě technická místnost sloužící k
vytápění objektu a přípravě teplé vody.
V horním patře budou dvě velké klubovny
a k dispozici bude kompletní sociální zařízení včetně sprch a WC. Jedna z místností
bude vyhrazena i pro sociální poradenství,
které nabízíme pro širokou veřejnost. Odborné sociální poradenství je službou, která
nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací
nezbytných pro vyřešení konkrétního problému, zvláště pak sociálního nebo i finanční tísně, tak i aktivní podporu během jeho
řešení, a to zejména v oblasti sociálněprávní.
Financování tohoto projektu se skládá z
více částí, kterými jsou v prvé řadě dotace
MAS Opavsko, dále pak velmi štědrý dar
fyzické osoby, dále pak dotace obce Pustá
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Polom, samozřejmě vlastní zdroje farnosti
a nutností bude i úvěr poskytnutý biskupstvím Ostravsko-opavským. Na podporu
výstavby pořádáme i benefiční akce, např.
formou koncertů v kostele sv. Martina, do
kterých se pilně zapojují skauti.
Tyto zdroje nevystačí na celou stavbu,
především pak na vybavení komunitního
centra, bez kterého by se nedalo provozovat. Proto prosíme všechny, kteří by se
rádi zapojili do tohoto projektu, aby se
přihlásili se svou nabídkou, která nemusí
být jen finanční. Jistě najdeme další formy
spolupráce. Pro případné dárce číslo účtu:
2300836298/2010. A je potřeba uvést a rodin z farnosti, kdy byla orlovna vyklizena,
variabilní symbol pro rozlišení, že je to na sundáno opláštění a uklizeno okolí a přeskládáno dřevo. Brigáda byla zakončena stavbou
orlovnu: 7777777 (sedm sedmiček).
májky a táborákem.
Jarek Krajzl Skauti taky moc děkují obci Pustá Polom za
nabídku dočasné klubovny pod obecním úřadem, protože klubovnu pro schůzky za neCo se kolem orlovny děje?
příznivého počasí teď nějakou dobu určitě mít
Na začátku května proběhla brigáda skautů nebudou.

Křížová cesta rodin v přírodě
V neděli 2.dubna bylo nádherné jarní počasí. Po dlouhé době zimy vykvetly první
kytky a slunko prohřálo celý kraj. Na tuto
neděli byla naplánovaná křížová cesta. Většina účastníků nasedla na kola a vydali se z
různých míst do Hlubočce, kde u nových

vyřezávaných božích muk se sešlo okolo
70 lidí. Putovali jsme směrem na Sovinec
ke kříži u lip mezi Pustou Polomí a Hlubočcem. Jednotlivá zamyšlení nám přečetly děti a dospělí u obrázků, které děti
vlastnoručně namalovaly a nesly je s
sebou na dřevěné nástěnce. U kříže v
poli jsme potom zakončili křížovou cestu zpěvem a společnou fotkou. Celé
odpoledne bylo naplněné milým setkáním lidí s dobrou vůlí a požehnáním a
radostí pro všechny.
Výlet dětí z náboženství
V sobotu 20.května ráno nás
budí do nového dobrodružství slunko.
Ale nebude tomu celý den tak.
Příroda nás dnes pozvala k objevům
rozmanitosti. Ale postupně. Vyjíždíme
plným autobusem v dobré náladě do

V neděli 21.května proběhl varhanní koncert
našeho mladého varhaníka a vedoucího skautů Pavla Pískovského. Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován na stavbu komunitního
centra. Po koncertě se všichni sešli u milého
jarmarku s výrobky skautů a svařáku, kdy
výtěžek byl opět uložen na účet pro stavbu
komunitního centra.

lázní Teplice nad Bečvou, kde v devět hodin vstupujeme do tajů podzemí v aragonitových jeskyních. Byl to pro nás velký zážitek vidět, co úžasného se pod povrchem
kopce nachází a všichni s napětím poslouchali výklad a sledovali zapálený kahan,
který klesal do propasti, až světýlko vlivem
CO2 zhaslo.
Pak jsme přejeli na Hostýn. Tam už slunko
nesvítilo, ale výhledy z rozhledny byly nádherné, barevné rozkvetlé plochy řepky se
střídaly s rašícím obilím a temnými lesy, a
do toho jako korálky rozházené vesnice a
města. Prošli jsme si taky novou Cestu
světla, zazpívali si a obešli křížovou cestu
od Jurkoviče.
Nutno pochválit některé starší děti, kteé
hned poznaly, že jsou tyto stavby nějak
podobné Pustevnám. A pak byl rozchod!
Hurá. Začalo nám sice vydatně mrholit, ale
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odolejte množství nabídek zdejších stánků. Když jsme se sešli, byla přehlídka zakoupených "důležitých rozmanitostí" neskutečná. A oči všem zářily, byť se rozpršelo.
Před deštěm jsme se schovali do baziliky
na mši a zpívání s kytarou. Pak jsme si
prohlédli obraz boje s Turky za oltářem a
vyšli před kostel, kde byla...kde byla mlha
jako mléko. Tak počasí opět překvapilo,
cestu pěšky dolů z kopce jsme vzdali.
Zašli jsme jen k hostýnské vodě a zahráli
hry a hurá domů, usušit boty, pojíst turecký med z pouti a vylíčit nové bohaté
zážitky.

Ze Slezska do Slezska
Tak by se dalo nazvat naše letošní putování. My, Slezané z malého
Horního Slezska budeme objevovat Slezskou zemi, její velikost, slávu a bohatství.
Budeme objevovat zemi, která patřila k
historickým zemím Koruny české. Navštívíme místa, kde výraznou stopu zanechali čeští panovníci a umělci.
Pokloníme se památce sv. Hedviky, patronce Slezska, v Třebnici – místě
jejího posledního odpočinku. Projdeme si
metropoli Slezska Wroclaw. Tam nás
čeká večerní představení zpívající fontány
na vodní ploše velikosti jezera na Přerovci. Navštívíme největší slezský hrad Ksaiz.
Ve Swídnici si prohlédneme největší dřevěnou církevní stavbu Evropy. Nemineme
perlu baroka Krzeszow. Doputujeme na
nejznámější slezské poutní místo Wambierzice. Nemůže chybět ani prohlídka
kláštera Broumov. Při příhodném počasí
budeme zdolávat vrcholy Krkonoš – a to
pohodlně v autobuse, nebo lanovkou.

Abychom strávili co nejméně času
jízdou autobusem, budeme ubytováni tentokráte na dvou místech. Nejprve jednu
noc ve Wroclawi a pak dvě noci v Broumově. Jedná se o ubytování na dobré úrovni. V
ceně je vždy snídaně a v hotelu v Broumově
i večeře – a to vždy formou švédských
stolů.

Klub seniorů
Chtěla bych v červnovém Zpravodaji aspoň touto cestou
poděkovat všem členům, kteří pomáhali při přípravě našich
tradičních snošek. Všichni zajištovali dané úkoly s ochotou.
Vidím kolem sebe samé schopné dobré a obětavé členy. Moc
si vážím jejich chutí a ochoty udělat něco pro druhé. Ještě
jednou Vám všem patří můj dík .
Nezklamali nás ani někteří naši občané, kteří přišli mezi nás
I jim patří můj dík. Škoda , že nám akci pokazilo počasí.
Déšť a bouřka přišly opravdu brzy. Pro hustý déšť a vítr
nebylo možné sedět venku na lavičkách. Lidé se začali rozcházet . Někteří se přišli do chatky ohřát a zůstali.. Přes
veškeré problémy s počasím nám tam bylo moc dobře a kdo
chtěl, ten se pobavil. Vše, co jsme měli připraveno k občerstvení bylo vyprodáno. Letošek nás neodradil a chceme i v
dalších letech organizovat tradiční snošky jak pro naše členy,
tak i pro další zájemce z řad obyvatel obce.
Za seniory Jarka Stankociová.

Termín zájezdu je úterý 11. až
pátek 14. července. Cena je 3 500 Kč a
pořádající MO KDU-ČSL sděluje, že je k
dispozici poslední čtyři volná místa. Zájemci se mohou hlásit a více informaci
získat u paní Dany Krajzlové 732 912 896,
nebo Jana Vavrečky 604 647 025.
Jan Vavrečka

Ksiaz
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Z historie naší obce
Škola základ života
Ne, nejde o populární filmovou komedii
Martina Friče z roku 1938, jež nese tento
název. S končícím školním rokem
2016/2017 a přicházejícími prázdninami
současných školáků, si rodiče i prarodiče
občas vzpomenou i na svá školní léta.
Vzpomínky ožívají zejména na
tzv. srazech spolužáků. Za osm či devět let
docházky, které povinně děti musely školu
navštěvovat, se různých veselých příhod
nastřádalo mnoho. Vzpomínky na prožitá
školní léta umocňují i památeční fotografie.
Zpravidla se pořizují ke konci školního
roku, kdy se třída nechá společně vyfotit
před školou, popř. na jiném vhodném místě.
Před časem mi byla věnována
fotografie školních dětí, datována školním
rokem 1930/1931- 4. třída. Tentokrát byla
pořízena ve školní učebně obecné školy v
Pusté Polomi (nyní ZŠ na ul. Opavská).
Kupodivu se podařilo většinu žákyň a žáků
této třídy identifikovat. Jsou vyjmenováni
na přiložené fotografii. Neméně zajímavé
jsou i zachycené detaily samotné učebny.

Obsahovaly vše, co by si školáci měli zapamatovat, popřípadě odnést do života. Posuďte sami.

školy před 86 roky. Je to opravdu dlouhá doba. A proto upoutala moji pozornost i tato nenápadná fotografie.

Zadní stěna byla vyzdobena obrazy. Ty tři
větší znázorňují výjevy z našich dějin. 22
malých (po dvojicích) jsou podobizny našich spisovatelů, básníků, malířů, hudebních
skladatelů, většinou žijících a působících
ještě v 19. století.
Taky se podařilo přečíst hesla, která jsou
na stěně napsána – „Česká kniha nejlepší
přítel“, “Úctu dej stáří!“, “Chaloupky naše,
buďte požehnány“, “ Buď kde buď, ale
národu svému věren buď !“
Nad tím vším je umístěn (vidět je jen částečně) lev – znak Československé republiky. Děti měly možnost si přečíst časopisy,
které jsou zavěšeny na liště. Z názvu se dá
přečíst pouze „Úsvit“ a snad „Naše republika“. Levé stěně vévodí litinová kamna, dva
obrazy, rovněž s historickými náměty. Pod
nimi je věšák na šatstvo. Podle všeho
elektřina ještě do školy zavedena nebyla.
Uchováním této fotografie máme příležitost „nahlédnout“ do školní učebny naší

Ještě něco málo k historii povinné školní
docházky.
Má se za to, že zavedení povinné školní
docházky na území Rakousko – Uherska,
jehož jsme do roku 1918 byli součástí,
byl rok 1774 (6. prosinec). Panovnice
Marie Terezie vydala nařízení v tom
smyslu, aby se všem občanům monarchie
dostalo základního vzdělání - čtení, psaní, počty. Česky psaný slabikář byl již
údajně vytisknut v roce 1775. Je docela
zajímavé, že od prvopočátku během
letních měsíců měli žáci volno (dnes
prázdniny). To volno nebylo proto, aby
děti léto trávily na táboře, nebo s rodiči
u moře, ale aby pomáhaly rodičům při
polních pracích (žně apod.).
Není taky bez zajímavosti, že součástí
školních osnov v 19. století byly u dětí
tolik oblíbené školní výlety.
Jozef Sedláček

4.třída obecné školy v Pusté Polomi,školní rok 1930/1931
1. řada vlevo(děvčata)Čerbáková Zdenka,Krčmářová Vlasta,Kozyková Zdenka,Kupková Anna(provdaná Pavlátová) 2. řada vlevo Šindelková Helena
(prov.Stonišová),Pausová Zdena(prov.Kozarová),Kubesová Božena(prov.Sýkorová),Juchelková Anna(prov.Franková)
3. řada vlevo neurčeno,Najvertová Polda,Býmová Jiřina(prov.Seidlerová),Vavrečková Vlasta(prov.Havrlantová),neurčeno v pozadí pan řídící Martin
Uhrovič 1.řada vpravo(chlapci) Kubesa Josef,neurčeno,2 .řada vpravo Hečko Tomik,Stříž Alex,neurčeno 3. řada Škrobánek František,Najvert Josef,Hečko František
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Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom
Noc a Den s Andersenem v Pusté
Polomi
Letos jsme se jako škola poprvé zapojili
do mezinárodního projektu Noc s Andersenem a den nás mile překvapil.
Nejdříve jsme nocovali ze čtvrtku na pátek v knihovně. Sešli jsme se s dvaceti
dětmi v pět hodin večer, čekalo nás čtení
speciálního čísla Čtyřlístku, pracovní listy,
křížovky a výtvarné tvoření. Někteří se
pustili do výroby loutkového divadla, jiní
malovali a někteří nešli od čtení odtrhnout. Až zpráva o připravené večeři nás
vytáhla z knihovny. Večeři pro nás připravil sám pan ředitel, byla PIZZA. Pak jsme
vyrazili na šipkovanou s úkoly po vesnici.
Až za tmy jsme se vrátili do knihovny na
KINO ve spacáku, promítal se jak jinak
než film Čtyřlístek. Po filmu jsme už chystali spaní, někteří ještě vytáhli z knihovny
zajímavou knihu a zalezli do spacáku s ní,
jiní hráli loutkové divadlo podle svého
scénáře, jiní zase stolní hry s Čtyřlístkem.
V půl jedenácté se ale zhasíná a spí. Brzy
ráno nás budí nejen zpěv ptáků, ale také
školní povinnosti. Balíme, uklízíme a jdeme
na snídani do školy. Tam už byla připrave-

Zahradní slavnost
ke Dni Dětí 2. 6. 2017
Se skupinkou rodičů, která je ochotna pro
děti ve svém volném čase něco udělat,
jsme se dohodli, že po vydařeném maškarním plese uspořádáme i zahradní slavnost
ke Dni dětí. Znamená to připravit zahradu, zajistit občerstvení a také domluvit
dobrovolníky, kteří vše budou prodávat,
vařit kávu i párky pro děti apod.
Počasí nám přálo a my jsme mohli na naší
krásné, a nové zahradě, oslavu uspořádat.
O program se postarala agentura TOMINO, která se svým vystoupením pobavila
nejen děti, ale ve druhé části i rodiče. Ke
spokojenosti malých návštěvníků přispělo
určitě i klasické a všemi dětmi oblíbené
občerstvení – párek v rohlíku, brumík a
džusík s brčkem, které všechny děti dostaly zdarma.
Maminky přinesly domácí buchty a zákusky, na kterých si pochutnali všichni návštěvníci, a jejich prodejem jsme pro děti
vydělali úžasných 1520,- Kč. Díky štědrým příspěvkům dobrovolného vstupného jsme získali 1936,- Kč a prodejem dalšího občerstvení pak 1100,-Kč. Celkově
jsme tak vydělali 4556,- Kč. Peníze použijeme samozřejmě na akce nebo hračky

na snídaně a taky jsme si pochutnali na
buchtách od maminek. Velký úspěch měla
buchta lentilková. Rozdávání medailí, pohlednice na památku, společná fotka a
hurá do školy. Tam na nás dnes čeká
projektový Den s Andersenem.
Ve všech třídách jsou připraveny úkoly a
aktivity s tématy knih. Na druhém stupni
žurnalistika, scifi, comics, sportovní literatura, přírodovědná literatura a jiné. Dopro děti.
Na závěr musím poděkovat všem rodičům, kteří nám s organizací zahradní
slavnosti pomáhali, maminkám za moc

konce taky divadlo: Císařovy nové šaty v
profesionálním podání osmé třídy. Pro
první stupeň byla nabídka více pohádková
s návštěvou knihovny, kvízem na tabletech
a frotáží čerta z poslouchané pohádky.
Projektový den se povedl, cesta do pohádky s Andersenem byla hezkou obměnou ke všedním školním dnům.
Za ZŠ Pustá Polom Martina Krajzlová
dobrý bufet a sponzorům za finanční i
materiální podporu této krásné akce.
Vlasta Kozelská
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Základní umělecká škola Vladislava Vančury


Děti ze ZUŠ hrály 12. května v kostele sv. Martina maminkám k jejich svátku. Děkujeme jim
touto cestou za krásné písničky i skladbičky.



Na konci května se žákyně naší ZUŠ zúčastnily
hudebního festivalu Srdeční záležitost v Hlučíně.Buňková Kateřina a Knápková Alžběta vystoupily na zámeckém nádvoří mezi prvními
účinkujícími.Jejich vystoupení mělo moc hezký
ohlas.



Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se 30. 5.
2017 konal koncert s názvem Talenti regionu.Tento koncert byl přenášen rozhlasem na
stanici Vltava a jsme hrdi,že na koncertě vystoupili i žáci naší ZUŠ . Anna Šamárková hrála na
flétnu a Lukáš Krajzl na klarinet. Gratulujeme.



Srdečně zveme všechny příznivce malování a "
výtvarna " na vernisáž,která se bude konat
20.června tohoto roku v galerii U Kryštofa v 16
hod.Budou vystavovat žáci a letošní absolventi
výtvarného oboru ZUŠ.Pokuď Vám nebude
vyhovovat termín a čas,nezoufejte.Děti svoje
práce ponechají v galerii ještě do konce týdne,
a tak si je můžete přijít prohlédnout od 15-18
hod. ještě 21.6.- 23. 6. 2017

Horáková Vladimíra

553 666 955

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

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Sport
Vážení přátelé sportu a cyklistiky zvláště,
po "zkušebním nultém" ročníku a ohlasech na
něj jsme se rozhodli pokračovat. Tímto Vás
všechny zveme na již oficiální 1.ročník závodu
Pustopolomská MTB Dvacítka, který se letos
uskuteční 12. 8. 2017.

Speciální Pustopolomské kategorie,
nově o putovní pohár.

Dětské závody.
A vy, co se na závod necítíte, přijďte se podívat
a podpořit závodníky v bojích o příčky nejvyšší i
v souboji s vlastními silami!
V případě, že byste nás chtěli podpořit, budeme
rádi za každou pomocnou ruku při přípravě trati
a jejím zabezpečení.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
PŘI REGISTRACI DO 30. 6. 2017 STARTOVNÉ
STÁLE ZA 250KČ/DĚTI 60KČ
Více viz. plakát a aktuální informace na Facebooku LK, http://www.facebook.com/
Ski.PustaPolom/ (který je veřejný, tudíž nemusíte být ani uživatelé sociálních sítí)

TRAKTOR TRIAL TROPHY 2017
14. ročník Pustopolomský BOHUŠŮV
MEMORIÁL
Jako každý rok, tak i letos se nám podařilo dodržet tradici a uspořádat 14. ročník Pustopolomské traktorkiády.
Za velmi nepříznivého pátečního počasí doprovázeného deštěm, sněhem a teplotou okolo
nuly, jsme společně dokázali vybudovat trať na
atraktivním místě místní skládky za obcí. Už
jsme nikdo nevěřili v udobření podmínek a přicházely i takové návrhy, že by byl závod zrušen,
odložen a podobně. Nakonec jsme to riskli a
udělali dobře.
V sobotu ráno nás mile překvapilo azuro a 13
zúčastněných posádek mohlo vystartovat do
závodu.
Hned po prezentaci všech strojů a upřesnění
pravidel soutěže se nezapomnělo na velkolepou
spanilou jízdu obcí za asistence jednotky SDH
Pustá Polom, zakončenou uctěním památky na
místním hřbitově jednoho ze zakladatelů traktorkářských závodů.
I vzhledem k podbahněnému terénu se letos
podařilo připravit tři disciplíny – o nejpomalejší
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stroj, couvání s oplenem, atraktivní hlavní tříkolový okruh na čas a doprovodná divácká soutěž
o nejkrásnější stroj, která nakonec rozhodla o
prvních třech příčkách:
1.místo - JOHN DEERE TEAM (Hlubočec)
2.místo - SKŘIPOV TEAM (Skřipov)
3.místo - MÁŇA TEAM ( Pustá Polom)
Ještě jednou gratulujeme…
Poděkování starostovi obce za zapůjčení areálu,
SDH za občerstvení, závodníkům a divákům za
zodpovědnost, pořadatelům a rozhodčím za
přístup a sponzorům za ceny.
Inzerce
Odkaz na záznam ze závodu :
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100007925237202&hc_ref=NEWSFEED
Za traktorkáře Wysoglad Pavel.

Kultura
Letní kino opět
v Pusté Polomi
Po každoročním velice úspěšném
promítání, máme i letos v plánu
uspořádat pro všechny oblíbené
letní kino. V pátek 30. 6. pro
všechny školáky, poškoláky, záškoláky i ty, co toto martyrium
mají dávno za sebou si pro Vás
agentura Live Music Agency společně s kulturní komisí Pustá Polom připravily ukončení školního
roku ve velkém stylu. Na malém
h ř išStarosta
t i bu d et e o pě t m oc i
ZADARMO
navštívit letní kino.
Místostarosta
JakoSekretariát
první film uvedeme ve 21.00
pro děti kreslenou komedii
Trollové
a poté v cca 22.30 pro
Matrika
dospělé premiéru nové České
ÚčetníŠpunti na vodě se
komedie
skvělým hereckým obsazením:
Vedoucí
údržby
Hynek
Čermák,
Anna Polívková,
Tatiana
Vilhelmová,
Stavební
úřad Jiří Langmajer,
Pavel Liška, Dana Syslová, Arnošt
Stavební
úřad
Goldflam
a další.

Ing. Miroslav Hrabovský

553 666 955

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

Ing. Vít Čerbák
Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
553 666 956
Ilona Murinová
Občerstvení bude zajištěno. V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesouvá do tělostavebni@pustapolom.cz
553 666 953
Bc. Aleš Onderka
cvičny.
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553 666 955

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

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz

Stránka 16
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás ještě jednou jménem LK Pustá Polom
informoval o Dni obce Pustá
Polom 2017, který se letos bude
konat pod záštitou LK Pustá
Polom.
Samotný program zahájí starosta
obce, poté vystoupí dětí mateřské a základní školy. Na pódiu se
objeví klaunice Olga a tu vystřídají zmíněné kapely. Celou akci
bude tradičně moderovat Rozálie Pokorná a Pavel Šindlář (ten
rovněž odehraje večerní Discokarneval).
Během příprav této akce, došlo k
jedné zásadní změně v programu.
Zpěvačku Věru Špinarovou, nahradí rovněž vynikající muzikant
Jaroslav Uhlíř. V programu dále
zůstává mladá hvězdička Kristina.
Mezi kapelami se objeví skupina
NEBE, Veselá Trojka, či KABÁT
REVIVAL.
Pro děti bude během odpoledne
a večera připraven program
v duchu Doby ledové, kde
nebude chybět tradiční skákací
hrad, Body face pating (malování
na tváře), dětský kolotoč a další
překvapení.
Pro gurmány bude připraveno
několik stánků s různými pochutinami, na výčepu bude několik
druhů piv.
Vstupenky si je možno koupit v
předprodejních místech a to
v Restauraci u Krčmářů, na
obecním úřadu či v Kasičce.
Cena lístku je v předprodeji je
od 1. 6. 2017 120,- Kč, na místě
200,- Kč.
Těšíme se na krásné počasí a
velkou účast.
Za LK Pustá Polom - Lukáš
Madry.

