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bude 9. 12. 2016
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom
hezký vstup do doufejme pěkného podzimu. Věřím ,že jste si všichni během uplynulých letních měsíců odpočinuli a nabrali nové síly do zaměstnání a děti do nového
školního roku ,který začal prvním zářijovým dnem.

Na zasedání zastupitelstva obce , které
se konalo 13. 6. 2016 byla projednána a hodnocena problematika, se kterou bych Vás rád v tomto
článku seznámil.
V měsíci květnu jsme získali dotaci z
rozpočtu MSK ,,Rozšíření výukových a herních
prostor ZŠ a MŠ Pustá Polom“ ve výši 293 000,Kč. Bylo vypsáno pobídkové řízení na zhotovitele
pergoly, dodavatele posezení a nových herních
prvků do školní zahrady. Pergola byla dokončena
v měsíci červnu a vybavena stoly a lavicemi. Poprvé ji tak mohli využít , naši slovenští přátelé při
oslavách Dne obce. Herní prvky dodavatel instaluje v současné době.
V letních měsících byla dokončena komunikace Na Kúty. Byly položeny obruby a v
horní části komunikace byl v délce 300m položen
nový živičný povrch. Oprava této komunikace
stála 278 000,-Kč. Současně byly dokončeny
všechny práce spojené s výstavbou stoky EA a
BA. Dne 8. 7. 2016 jsme odevzdali na MSK závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Dne 19. 8.
2016 jsme obdrželi stanovisko z MSK, že dotace
byla vyúčtována v souladu se smlouvou v poža-

dovaném termínu a v požadovaném rozsahu. V rámci
dokončení splaškové kanalizace požádáme o dotaci z
Evropských fondů , kdy výzva bude vyhlášena 15. 10.
2016 ministerstvem životního prostředí.
V podzimních měsících by měla být vypsána
další dotační výzva na rozšíření a modernizaci výukových prostor základních škol. Vzhledem k nedostatečné kapacitě naší školy budeme usilovat o získání
dotace z MŠMT.
Musím zde také občanům připomenout
některé bezohledné chování vůči spoluobčanům.
Volně pobíhající psi po naší obci, parkování aut a
nepřiměřená rychlost na místních komunikacích dále
pak hrůzně kouřící komíny našich obydlí. Myslím si,
že se všechny tyto prohřešky dají usměrnit tak, aby
se nám v naší hezké obci žilo lépe a bez zbytečných
problémů.
Prožíváme určitě velmi náročné finanční
období a máme před sebou hodně náročný program,
musíme však finančně zabezpečit naprosto normální
chod celé obce.
Hezké babí léto Vám přeje
Vladimír Grussmann starosta obce
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11. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom, konaného dne
13.06.2016 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:













Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Volbu mandátové komise
Volbu návrhové komise
Program 11. zasedání zastupitelstva obce včetně rozhodnutí, že
usnesení bude přijato ihned po
projednání každého bodu
Rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu obce na r. 2016
Zrušení předkupního práva u
pozemků parc. č. 968/84 a parc.
č. 968/85, oba v k. ú. Pustá Polom, předkupním právem zůstává
zatížen pouze pozemek parc. č.
968/276
Smlouvu o dílo mezi fi TESKO
Kolovrat s.r.o. a obcí Pustá Polom na výrobu a montáž dřevěných konstrukcí pergoly u ZŠ a
MŠ Pustá Polom
Rozsah prací a cenu opravy místní komunikace ulice Na Kúty v
ceně 278 500,- Kč

12. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom, konaného dne
07.09.2016 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů“















Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:






Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce
Volbu mandátové komise
Volbu návrhové komise
Program 12. zasedání zastupitelstva obce včetně rozhodnutí, že




usnesení bude přijato ihned po
projednání každého bodu
Rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu obce na r. 2016
Zrušení předkupního práva na
pozemek parc. č. 968/86, k. ú.
Pustá Polom
Změnu smlouvy o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
mezi Obcí Pustá Polom a Římskokatolickou farností Pustá Polom Článek II. Účel a výše dotace, bod
č. 1
Příkazní smlouvu mezi společností
Grant Help s.r.o a Obcí Pustá
Polom
Smlouvu o poskytnutí poradenství
a souvisejících služeb v realizační
fázi grantového projektu mezi
společností Grant Help s.r.o. a
Obcí Pustá Polom
Smlouvu o dílo mezi společností
Urbanistické středisko Brno s.r.o.
a Obcí Pustá Polom – Vypracování Změny č. 1 územního plánu
Pustá Polom
Smlouvu o dílo mezi společností
Urbanistické středisko Brno s.r.o.
a Obcí Pustá Polom – Vypracování právního stavu Územního plánu
Pustá Polom po vydání Změny č.1
Interní směrnici č. 6/2016 –
Schvalování rozpočtových změn
Mimořádný jednorázový finanční
příspěvek SPORT – CLUBU Pustá
Polom za postup do čtvrté nejvyšší soutěže ČR ve fotbale –
DIVIZE „E“ na nákup sportovního
oblečení a vybavení ve výši
70.000,- Kč
Nákup varného kotle do školní
jídelny v celkové hodnotě 75.000,- Kč.
Účast školy na projektu „Podpora
žáků ZŠ a MŠ Pustá Polom z oblasti Operační program „Výzkum,
vývoj a vzdělávání

553 666 955





Překlenovací půjčku Základní a
Mateřské škole v Pusté Polomi na
úvodní financování projektu
„Podpora žáků ZŠ a MŠ Pustá
Polom“ ve výši 150.000,-- Kč.
Cenovou nabídku firmy WTC
Písečná na pořízení nosiče kontejnerů v celkové hodnotě 287.000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:








Rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu obce na r. 2016
Rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu obce na r. 2016
Závěrečný účet Mikroregionu
Matice Slezská za rok 2015, jehož
součástí je Inventarizační zpráva k
31.12.2015 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Matice Slezská za rok
2015 s výsledkem: Při přezkoumání hospodaření dle ust. § 2 a
ust. § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za
rok 2015 nebyly dle ust. § 10 odst.
3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky, s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez
výhrad
Účetní závěrku Mikroregionu
Matice Slezská k rozvahovému dni
31.12.2015
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Matice
Slezské za rok 2015 provedenou
kontrolní komisí

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

Miloč 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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Hasiči
Prázdniny utekly jako voda a máme tady nový ročník Hry plamen. Letos
máme v plánu se aktivně účastnit závodů a
bodovat tak v Opavské lize mládeže. Co se
ale dělo před prázdninami? Podařilo se nám
poskládat soutěžní družstvo a tak jsme
mohli začít jezdit sbírat zkušenosti.
Po těžké dřině na našem hasičském areálu jsme začátkem května konečně
vyrazili na první oficiální závody. Dětem se
všechno podařilo a získaly první body. Jelikož se ale jednalo o předposlední závody
ligy, museli jsme sbírat zkušenosti i jinde.
Vydali jsme se tedy na závody Mladecké ligy.
Tady jsme stihli absolvovat dva poslední
závody, ale dětem se nedařilo, a tak jsme si
dvakrát po sobě odvezli N (nedokončený
požární útok).
Začátkem června nás čekaly první
noční závody v Kravařích. Všichni se těšili,
že konečně prolomíme smůlu a zaběhneme
si nějaký pěkný čas. S přibývajícím časem se
stmívalo a děti začínaly být nervózní, že to
nezvládnou, a zároveň viděly, že konkurence je obrovská. Vše se ale podařilo a zaběhli
jsme krásný čas 25,45, který stačil na 5.
místo z celkem 11 družstev. Odjížděli jsme
tak s perfektní náladou.
Posledním závodem před prázdninami pak byl Globus cup aneb šedesátkování mladých hasičů. Na tyto závody jsme

vyrazili pouze se čtyřmi zástupci. Počasí
vůbec nepřálo a po celou dobu vydatně
pršelo. Několikrát se dokonce hlasovalo o předčasném ukončení závodu.
Nakonec vše dobře dopadlo a všichni
naši zástupci bez zranění doběhli. V
kategorii starších žaček se nejlíp dařilo
Adéle Hrbáčové, která obsadila perfektní 17. místo (čas 16. 2 s) z 65 účastnic.
Elišce Býmové se pak dařilo o něco
méně a kvůli neúspěšnému prvnímu
pokusu běžela podruhé na jistotu a
obsadila tak 59. místo. V kategorii mladších žáků se pak podařilo Markétě Hrbáčové obsadit 20. místo z celkem 46
účastnic a Lukášovi Grygerovi 32. místo
z 57 zúčastněných. Pro všechny to byla
nová zkušenost a musím říct, že se s
překážkami i počasím vypořádali úžasně.
Celou sezónu jsme pak ukončili na horolezecké stěně v Dolním
Benešově. Všichni jsme si celé odpoledne užili. V případě, že má Vaše dítě
zájem chodit do hasiče, přijďte se k
nám podívat. Scházíme se každý čtvrtek
v 16:30 na hasičském areálu. Popřípadě
se obraťte na Vladana Trubeckého.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů
Aneta Vašková

Vážení čtenáři „polomského zpravodaje“. Rádi bychom uvítali více
přispívatelů do našeho zpravodaje. V naší obci se děje celá řada zajímavých akcí a je velká škoda, pokud se o nich neví. Ne každý sice
vládne obratně slovem a písmem, ale to by určitě neměla být překážka pro váš příspěvek. Pokud se setkáte s něčím nebo s někým, co
zaslouží pozornost nebo zveřejnění v našem zpravodaji, pusťte se s
chutí do toho. Rádi vaše příspěvky zveřejníme.
Vlastimil Hrádek
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Nejbližší plánované akce ...
„Fichtl Polom křap, aneb memoriál
zadřeného pístu“.

Sobota 8. 10. 2016. Prezentace strojů a registrace
závodníků bude probíhat od 11:00 do 14:00 v areálu
LK Pustá Polom, hromadný start všech zúčastněných bude ve 14:30 na ÚAN Pustá Polom. Po dokončení závodů je pro všechny příznivce připraveno
bohaté občerstvení v areálu LK Pustá Polom,.

Drakiáda

Zveme vás na tradiční DRAKIÁDU, která se uskuteční v neděli 16. 10. 2016 na louce nad
„pustopolomským poldrem“. Start draků ve 14.30
hod. Po skončení závodu bude na školní zahradě u
mateřské školy připraveno občerstvení
a proběhne vyhodnocení dračích letů

Pohádkový a strašidelný les

Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Pustá Polom Vás zve na
„Pohádkový a strašidelný les“
Sraz všech zájemců v 17.00 hodin na malém hřišti
u školy na Slezské ulici. Společně se potom přesuneme na lyžařský areál. Termín konání akce je pátek 4. listopadu 2016. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.

Krmášová zábava
Obec Pustá Polom Vás zve na Krmášovou zábavu.
Restaurace U Krčmářů, sobota 12. 11. 2016. Začátek ve 20.00 hodin. Živá hudba, bohaté občerstvení.
Vstupné 150,- Kč.
Předprodej vstupenek na obecním úřadu u p. Hany Tietzové a v "Cukrárně u Magdy"

Mikulášsko - vánoční jarmark
Základní škola připravuje v letošním roce mikulášsko vánoční jarmark, na kterém ochutnáte nejen tradiční
punč, koláče a další dobroty, ale budete si moci nakoupit i drobné dárky s mikulášskou a vánoční tematikou.
Připravujeme i dílny s výrobou a zdobením vánočních
ozdob. Pokud by se z řad obyvatel Pusté Polomi drobných živnostníků, včelařů, zahrádkářů a pěstitelů a
lidových tvořitelů našli další zájemci, kteří by se se svými výrobky, výtvory a produkty chtěli přidat, jsou vítáni
a mohou kontaktovat školu na tel. 737 314 951, nebo
e-mail: info@skolapustapolom.cz
Předpokládaný termín konání akce je čtvrtek 8.
prosince 2016 od 17.00 hodin v areálu před školou na Slezské ulici (mateřská škola). Přesný
termín a čas bude ještě upřesněn na plakátech.

Inzerce
Dobrovolní hasiči nabízejí k prodeji použitou plechovou pozinkovanou profilovanou krytinu o rozměrech 6 m krát 60 cm. Krytiny máme 10 ks, je v dobrém stavu a nabízíme ji za cenu 30 kč
za běžný metr. Informace na tel. 605131931
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Dětský tábor
Letos poprvé se v Pusté Polomi vat za vstřícnost a důvěru všem rodičům,
uskutečnil příměstský tábor pořádaný agen- kteří nám své děti svěřili.
turou Livemusic Agency. Pro děti byl přiNa příští rok také plánujeme
chystaný velmi pestrý program. Připraveno
turnus
v
červenci
a další pak v srpnu, takže
bylo spoustu her, soutěží, ukázka hasičské
techniky hasičů z Pusté Polomi a také dva
celodenní výlety.
Většinu týdne jsme trávili na „naší
základně“ v okolí lyžařského vleku. Zde
jsme využívali hlavně krásného prostředí
sjezdovky a lesa. Dětem se hry v lese a
okolí velmi líbily. Po celý týden byl zajištěný
pitný režim, svačinky a obědy. V poledne
jsme tak vyráželi do místní restaurace
U Krčmářů, kde nám vždy výborně uvařili,
a tak naši táborníci odevzdávali prázdné
talíře.
Na první celodenní výlet jsme
zamířili do Hlučína na tamní Dětský ranč.
Děti tak měly možnost se svézt na koních,
nakrmit zvířata a pohrát si na dětském
hřišti. A jelikož nám počasí přálo, po obědě
jsme se vydali na Hlučínskou přehradu, kde
jsme se s dětmi koupali a užívali sluníčka.
Na druhý výlet jsme jeli do Olomoucké ZOO. Dětem se v ZOO velmi
líbilo, a tak jsme zde strávili většinu dne.
Odpoledne jsme se pak přesunuli na olomoucké náměstí, kde jsme se prošli, dali si
zmrzlinu a vyrazili domů. Po tomto náročném dni nám někteří tábornici usnuli už po
cestě domů, takže věřím, že si to užili na
maximum. Závěrem bychom chtěli poděko-

Sport Club Pustá Polom
Fotbalisté SC Pustá Polom
hodnotí minulý soutěžní ročník 2015 2016 jako velmi úspěšný.
SPORT – CLUB Pustá Polom
dříve TJ SOKOL Pustá Polom jako největší zájmová organizace v obci čítající
176 členů oslavil v letošním roce velký
sportovní úspěch. Družstvo mužů vyhrálo s velkým náskokem krajský přebor
Moravskoslezského kraje a po 17 létech
pak postoupilo do DIVIZE, což je čtvrtá
nejvyšší fotbalová soutěž v České republice.
Srdečně vás zveme na zápasy v našem
sportovním areálu.
Za výbor SC Pustá Polom
Ing. Alois Vaněk

jestli se Vám náš program líbí tak neváhejte a pošlete své dítko s námi do přírody. Tak příští rok AHOJ
Tomáš Skupina
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Zážitky z prázdnin

Ve veteránech objeli republiku, další
meta je oceán
Loni se vydali z Pusté Polomi na starých motocyklech s vidinou procestovat Česko podél
státních hranic. Jejich cesta však skončila ve
východních Čechách. Snu se však nevzdali ani
o rok později. Pionýr a Babettu jen vyměnili za
Škodovku 105 L a Fiat 600. Osmidenní dobrodružná výprava, během které ujeli dva tisíce
kilometrů, je uchvátila natolik, že se za několik
měsíců vydají na svoji nejdelší cestu.
Vše začalo nevinně. Partě náctiletých kamarádů z Pusté Polomi a Horní
Lhoty už dávno zavoněla vůně benzinu a
touha po poznání světa ze sedla motocyklu.
Jako spousta jejich vrstevníků a otců se
naučili jezdit v místních uličkách a na polních cestičkách. Brázdit přilehlé okolí domovů je však po čase omrzelo. Vzorem jim
byl slovenský dobrodruh Marek Slobodník,
který se svými přáteli dojel na pionýrech
z Bánské Bystrice až k Aralskému jezeru
v Kazachstánu. „Potom, co jsme navštívili
jeho fantastickou přednášku o cestě do
Kazachstánu, řekli jsme si, že něco podobného musíme podniknout i my. Byli jsme
však mnohem skromnější. Jako cíl jsme si
stanovili procestovat Česko kolem státních
hranic," popisuje prvotní dobrodružné
nápady Ondřej Močidlan, jeden z členů
motocyklové výpravy.
Loňská exotika skončila předčasně,
stopku vystavil jeden z motocyklů
Nečekaná technická závada a
snad i nezkušenost s delšími trasami na
starých motorkách způsobily, že srpnová
cesta v roce 2015 nedopadla úplně podle
představ pustopolomských a hornolhotských nadšenců. Zpětně to potvrzuje i další
opora týmu Patrik Riedel. „Na cestu jsme
si totiž předem stanovili deset dnů. Bohužel jsme si to trošku nešťastně rozvrhli a
po sedmi dnech výpravy jsme byli teprve
v Liberci. Větší polovina cestování byla
teprve před námi, protože přes Jeseníky a
východní Čechy jsme postupně mířili na
sever a dále. Rozhodli jsme se proto pro
předčasný návrat. Ve Vysokém Mýtě se
však kamarádovi zadřel motor a tímto pro
nás cesta skončila." Co však pro místní a
přespolní dobrodruhy neskončilo, byla

touha po dalších zážitcích, kdy budou třeba
zase odkázáni v deset večer v odlehlých
končinách českého venkova jen sami na
sebe.
Po roce přišel čas k nápravě. Motorky
však nahradila stará auta
Dlouhé měsíce plánování zpestřila inovace vozového parku a obměna dopravních prostředků. Do výbavy chlapců
z Pusté Polomi přibyla béžová škodovka
z roku 1981. Nebyli tak pozadu oproti
svým kolegům z Horní Lhoty, kteří se
mohli už nějakou dobu pyšnit velmi zachovalým Fiatem 600.
„Devátého srpna tak naše druhá
několikadenní výprava začala. Cíl byl opět
stejný: objet Českou republiku podél jejich
hranic. V okolních vesnicích mohli lidé
vědět, odkud jedeme. Naše auto totiž zdobily vlaječky Pusté Polomi. Kamarádi
z Horní Lhoty se asi ale za svoji vesnici
stydí, protože vyrazili bez nich," směje se
nahlas Ondřej Močidlan.
První den měli namířeno na tři
sta kilometrů vzdálené Prachovské skály.
Místo první větší zastávky si však nevybrali
náhodně. Okouzlilo je už při loňských toulkách Českem.
V dalších dnech pak vyrazili směrem k Mostu, protože tamější zdevastovanou krajinu doposud znali jen z televize.
„Přesně tak jsme si to vytýčili. Stanovili
jsme si totiž dopředu místa, které chceme
navštívit. Naše delší zastávky tak z většiny
nebyly dílem náhody, ale předem vytipované oblasti," dodává s notnou dávkou cestovatelského nadšení Ondřej Močidlan.
Žádné restaurace a hotely, ale konzervy a noclehy naslepo
Jestli někdo čekal, že se dobrodruzi
z Ostravska stravovali ve vybraných restauracích a přespávali v pětihvězdičkových
hotelech, tak je na velkém omylu. „Nic
takového nepřicházelo v úvahu. Cestu jsme
pojali nízkonákladově. Mezi naše oblíbené

pokrmy tak patřil trenčanský párek a
instantní polévky. To všechno na starém
plynovém vařiči," uvádí na pravou míru
dočasnou stravu na cestách Patrik Riedel.
V podobném duchu se taky nesly jejich
noclehy. Zavděk vzali prostým kempům
v západních Čechách, na Šumavě, nebo
jim nezbylo nic jiného, než rozložit stany
na louce.
Nouze nebyla ani o pikantní zážitky
Zrovna o nich se však příznivcům starých vozidel a dobrodružného
cestování moc hovořit nechce. „Ty fakt
pikantní by byly do úplně jiných magazínů," shodují se všichni. Zatímco já tak
čekám na jejich otevřenou zpověď marně,
oni pro změnu čekají na dopis od policie
kvůli neznalosti dopravního značení. Čeho
se však obávat nemuseli, byla potencionální pokuta za překročenou rychlost. Maximální rychlost, kterou ze svých strojů
lidově řečeno vytáhli, byla 70 km/h.
Kilometry ubíhaly, o slovo se však
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přihlásily poruchy
Během cesty zažili i jedno zajímavé setkání. Zejména cestovatelé
z Horní Lhoty s nadšením uvítali setkání
s kamarády právě z jejich rodné vesnice.
„Celou dobu nám na dálku fandili. Když
jsme se tak dozvěděli, že se nám naskytne
možnost se s kluky na Vltavě v jižních
Čechách setkat, měli jsme ohromnou
radost," popisuje Viktor Marťan z Horní
Lhoty.
Radostné okamžiky však vystřídaly i ty
méně pozitivní chvilky, které však pravidelně potkávají všechny podobně smýšlející lidi na cestách. „Neminuly nás takové
poruchy, jako je prasklé plynové lanko,
špatný stav svíček a neustálé potíže
s přehříváním motoru našeho Fiatu," líčí
výčet závad druhý hornolhotský dobrodruh Josef Šabo.
Chvilková ponorka neměla na nadšení z osmidenní expedice vliv
Kromě poruch, které ve velké
míře trápily v posledních dnech jejich
stroje, poškádlily čtyřčlennou skupinku i
drobnější neshody v týmu. „Nešlo o nic

vážného. Byly to měsíce příprav, kdy jsme
spolu trávili fakt hodně času. Občas jsme
se v různých představách neshodli a trošku to zajiskřilo paradoxně až osmý den
výletu. Poslední kilometry jsme tak
v podstatě každý dojeli po své vlastní ose.
Tato zkušenost náš však zocelila a jsme
opět jeden odhodlaný tým," uzavírá Ondřej Močidlan.
Nebudeme lenit ani příště, jedeme k
Atlantiku
Jestliže loňská motocyklová
výprava skupinku místních nadšenců vyburcovala k ještě delšímu výletu auty, tak
tato expedice má za následek motivaci
ještě větší. Z Pusté Polomi touží totiž
dojet na západ Francie k Atlantskému
oceánu. Jestli na motocyklech, nebo auty
nechávají zatím otevřené.
„Jediná nemožná cesta je ta, na
kterou se nikdy nevydáš."
Reportáž s dobrodruhy zprostředkoval
Tomáš Ondra

Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Milí čtenáři Zpravodaje,
konec léta překvapil. Mám na
mysli denní teploty v 1.polovině měsíce
září. Některé dny se vyšplhaly až k třicítce. Oč více bylo teplo, o to méně bylo
deště. Od 1. do 15. září 2016 napršelo v
naší obci okolo 20 mm srážek. Takže
nezbývalo než zalévat vše, co vodu nezbytně potřebovalo. Rolník i zahrádkář je
na počasí závislý. Od počasí se odvíjí
výsledek jeho celoročního snažení. Zdá
se, že sklizně na polích i v zahradách jsou
letos docela dobré, někde i výborné.
Extrémní počasí(třeba přívalový déšť) nás
letos zatím, chvála Bohu, minulo. Výjimka
snad je 11.červenec, kdy v pozdním odpoledni byla v Pusté Polomi bouřka doprovázena asi desetiminutovým krupobi-

tím. To zvláště na ovoci, někde i zelenině
zanechalo stopy.
A ještě pár informací o činnosti
pustopolomských zahrádkářů. Ti se
6.srpna 2016 vydali do Smržic u Prostějova. Sídlí tam známá firma SEMO. Zaměřuje
se na produkci semen zeleniny, květin a
bylinek. Prohlídka areálu firmy se uskutečnila za doprovodu tamního zaměstnance,
jež podal fundovaný výklad,zejména o
šlechtění a pěstování zeleniny. Produkty fy
SEMO kromě semen je i med produkovaný včelami semenářského podniku. Bylo jej
možné zakoupit v tamní prodejně, čehož
většina účastníků zájezdu využila.
Další atraktivní zastávkou byla
likérka „Prostějovská starorežná“ v Prostějově. V programu prohlídky výrobního
závodu byla i degustace.Po exkurzi si za-

553 666 955

hrádkáři prohlédli historické centrum města. Další zastávkou byly Čechy pod Kosířem, malé městečko mezi Prostějovem a
Olomoucí. Lze tam navštívit zámek a udržovaný park, dále hasičské muzeum a muzeum historických kočárů. Prohlídka historických kočárů byla umocněna skvělým
výkladem tamní průvodkyně. Lze jen konstatovat, že zájezd se mimořádně líbil.
A na závěr ještě pozvánka do
nedalekých Jakubčovic na výstavu dýní a
výrobků z nich. Výstava se uskuteční v
kulturním domě 1.a 2. října 2016. Pustopolomští zahrádkáři se svými výpěstky budou
na výstavě taky podílet. Přijďte se podívat.
Váš zahrádkář

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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Životní prostředí
Výsledky třídění odpadů v roce 2015

Další možnosti třídění je provoz skládky s
Výsledky odpadového hospodářství v roce názvem „Terénní úpravy okolí skládky
2015 potvrdily neustále se zvyšující kvalitu PDO v Pusté Polomi“ . Na tuto skládku
třídění odpadů v naší obcí Pustá Polom.
lze ukládat tyto odpady :
Zemina a kameny
Bylo vytříděno :
Beton
Papír 18,14 tun
Cihly
Sklo 27,63 tun
Tašky a keramické výrobky
V loňském roce bylo na tuto skládku
Plasty 32,25 tun
Nápojové kartóny 0,97 tun
uloženo 185,45m3 materiálu.
To je celkem 78,99 tun výše uvedených
komodit. Oproti předcházejícímu roku Drobná elektro zařízení lze odevzdat do
2014, kdy bylo vytříděno 69,55 tun uvede- kontejneru společnosti Asekol umístěnéných komodit je to zvýšení o 9,44 tun.
ho ve vestibulu obecního úřadu.
Kromě výše uvedeného byly odevzdány :
Nefunkční baterie a vysloužilé zářivky a
Kovy 9,54 tun
V rámci mobilních sběrů objemných a ne- kompaktní výbojky (tzv. úsporné žárovky)
bezpečných odpadů konaných 2x ročně lze odevzdat ve vestibulu obchodního
střediska Tempo. Odběr zajišťuje spol.
bylo odevzdáno:
Ekolamp.
23,28 tun objemného odpadu
3,978 tun ostatní odpady bez
nebezpečných složek
Použité oděvy, obuv, a hračky, atd.
2,882 tun ostatní odpady obsahu- Místní skupina Českého červeného kříže
jící nebezpečné složky tkzv. nebezpečné každoročně vyhlašuje sbírky použitého
odpady (zařízení obsahující rtuť, chloroflu- oblečení a dalších potřebných věcí pro
orouhlovodíky, olej a tuk, barvy, lepidla, Diakonií Broumov, která poskytuje popryskyřice, elektrické a elektronické zaří- moc lidem v sociální nouzi.
zení obsahující nebezpečné látky).
Mimo tyto sbírky lze odložit použité
Dohromady se jedná o cca 118,67 tun oděvy, obuv a hračky do kontejneru
vytříděného odpadu, který neskončil v umístěného u obchodního střediska TEMPO. Tento kontejner poskytuje společpopelnicích a pak na skládce.
nost Revenge,a.s., která zajišťuje rovněž
Netříděného (SKO) směsného komunální- odvoz sesbíraného materiálu. Dle zkušeho odpadu – popelnice, bylo odevzdáno ností z měst a obcí se pohybuje měsíční
zhruba stejné množství jako v r.2014, kdy produkce kolem 500kg.
to bylo 324,53 tun a v r.2015 pak 325,717
Systém třídění v naší obci se řídí Obecně
tun.
závaznou vyhláškou č. 3/2015 – O stanoVýznačný podíl ve třídění odpadů zaujímá vení systému shromažďování, sběru, přetaké provoz obecní komunitní kompostár- pravy, třídění, využívání a odstraňování
ny, kam jsou svážené rostlinné zbytky z komunálních odpadů a nakládání se staúdržby zahrad a veřejného prostranství na vebním odpadem na území obce Pustá
území obce. Toto množství nelze úplně Polom. Tato vyhláška je k dispozici na
přesně stanovit. Kapacita komunitní kom- web stránkách obce.
postárny je projektována na zpracování
150 tun rostlinných zbytků za rok. Tato Ve stručnosti lze zopakovat, že :
kapacita komunitní kompostárny je plně
Papír - je sbírán do modrých igelitových
využívána.
pytlů nebo svázaných balíků a krabic.
Na základě porovnání množství směsného Svoz 4x ročně. Umístění pytlů a balíků
komunálního odpadu (SKO-popelnice) v před domy. Kromě toho pořádá 1x ročně
letech před zřízením komunitní kom- základní škola ve spoluprácí s obecním
postárny a po jejím uvedení do provozu lze úřadem sběr starého papíru.
konstatovat, že došlo k podstatnému snížení množství (SKO-popelnice). Množství Plasty, nápojové kartóny a kovové obaly –
odvážených rostlinných zbytků na komunit- jsou sbírány do žlutých igelitových pytlů a
ní kompostárnu se neustále zvyšuje, vzhle- sváženy 1x za měsíc. Umístění pytlů je na
dem k tomu, že občané si zvykli na tuto určených svozových místech.
službu, kterou poskytuje obec zdarma a
včetně zdarma pronajímaných bionádob na Sklo - bílé i barevné je sbíráno do kontejnerů umístěných na sběrových místech v
rostlinné zbytky.

obci. Kontejnery jsou odváženy vždy po
naplnění.
Kovy - lze odevzdat do zvláštní nádoby na
skládce. Jednou ročně pořádá svoz starých
kovů Hasičský sbor obce Pustá Polom.
O termínech svozů jsou občané informování svozovým kalendářem, který obdrží vždy
při placení poplatku za odpad, a který je
rovněž uveřejněn na web stránkách obce.
Občané každoročně dostávají zdarma žluté
igelitové pytle na plasty, nápojové kartóny a
na kovové obaly. Také obdrží zdarma modré igelitové pytle na papír. Jedinou povinnosti je pak po naplnění pytlů je zavázat a
pytle s papírem dát před dům a pytle s plasty odnést na svozové místo.
Finanční přínos za třídění odpadů je velmi
významný a umožňuje udržet poplatek za
odpady na přijatelné výši. Za třídění odpadů
v r.2015 jsme obdrželi od společnosti EKOKOM, a.s. částku 257 941 Kč.
Zlepšení životního prostředí. Obec Pustá
Polom dostala od společnosti EKOKOM,
a.s. - Osvědčení o úspoře emisí díky rozvoji
a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních
odpadů a tím ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Ůspora, kterou jsme dosáhli představuje 163,936 tun
emisí CO2, ekv. a ůspora energie 3 714 422
MJ.
Tento článek informuje o velmi dobrých
výsledcích ve třídění odpadů v naší obci a
také by měl přesvědčit zejména ty občany,
kteří ještě odpad netřídí, a dokonce jej
spaluji bez ohledu na zdraví všech ostatních
občanů a na životní prostředí v naší obci.
Zejména tito občané budou již od příštího
roku pod kontrolou ve smyslu nového zákona, který umožní revizorům kdykoliv
vstoupit do obydlí ke kontrole kotlů a používaného paliva.
Za dosažené výsledky je nutno velmi poděkovat naprosto všem občanům a složkám,
kteří se na třídění odpadů podílejí.
Komise životního prostředí
Oldřich Čerbák, Radomír Pastrňák
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Odložené pneumatiky ...

Berte ohled na sousedy ...

Méně odložených pneumatik u
silnic či v lesích a větší kontrolu nad likvidací by měl zajistit nový systém pro
sběr vysloužilých pneumatik. Ministerstvo
životního prostředí vydalo podnět ke vzniku nového kolektivního systému, který
pro pneumatiky zajistí zpětný odběr. Pneumatiky se budou sbírat v pneuservisech,
autoservisech a prodejnách nových pneumatik.
Pneuservisy musí provádět zpětný odběr tak jako tak podle zákona. Zákazník si odběr při koupi nové pneumatiky
předem předplatí, stejně jako je to u elektrospotřebičů, proto trvejte na ponechání
vyměněné pneumatiky v servise. V případě, že pneumatiky odevzdáte při sběru
velkoobjemového odpadu, obec zaplatí
2.50kč za 1kg pneumatiky + odvoz. V tomto případě je zpětný odběr ojetých pneumatik 2x zaplacen: zákazníkem a ještě
obecním úřadem. V roce 2015 obec odebrala od občanů 4 000 kg pneumatik. Toto
se změní na jaře roku 2017 novelou zákona o odpadech.

Asi již víte, že při výsadbě
stromů, okrasných dřevin, keřů a vůbec
při celkovém zakládání takových porostů
je možné se dostat do sporu se sousedy,
kterým se nová výsadba na hranicích
nebo v jejich těsné blízkosti oprávněně
nelíbí. Abyste se tomu vyhnuli, je potřeba respektovat nejen osvědčené pěstitelské postupy, ale také brát ohled na své
sousedy. Ti nechtějí být v budoucnu
vašimi dřevinami rušeni či jinak obtěžováni a mají na to plné právo. Staré přísloví „ dvakrát měř a jednou řež " platí i
pro udržení dobrého nerušeného sousedského soužití.
Pro klid a pohodu se sousedy
to znamená i dodržovat minimální vzdá-

lenosti výsadeb stromových dřevin od hranice mezi pozemkovými parcelami. O těchto
vzdálenostech se dlouho vedla diskuze. Do
vydání nového občanského zákoníku (z.č.
89/2012 Sb.) zde platila jen jistá forma zvykového práva, případně dílčí řešení stanovena v zahrádkových osadních řádech. Někdy
bohužel i právo silnějšího.
Až § 1017 stanovil pravidla výsadby při hranicích sousedních pozemků a stanovil kýžené vzdálenosti (odstupy) od společných hranic parcel. Tedy nyní platí, že
pokud nejde o jiné ujednání nebo o jiná
pravidla, že pro stromy dorůstající výšky 3m
činí vzdálenost sázení min. 1,5m od společné
hranice a pro stromy, jež tuto výšku v
plném růstu přesahují, platí minimální hranice 3metry.
Oldřich Čerbák

Kontroly kotlů na pevná paliva.
Upozorňujeme, že od začátku
letošního roku začaly platit nové povinnosti vyplývající ze zákona č.201/2012 Sb.
- O ochraně ovzduší. Podle uvedeného
zákona si musí občané do konce tohoto
roku 2016 nechat provést kontrolu technického stavu kotle na pevná paliva (tj. na
uhlí, koks, dřevo, atd.). Jedná se o kotle,
kamna a krbové vložky s teplovodním
výměníkem, které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění o tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně.
Tuto kontrolu je nutno provést
jednou za 2roky odborně způsobilou
osobou, tj.prostřednictvím technika, který
byl proškolen výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a
údržbě. Pokud občan při následné kontrole doklad nepředloží, může dostat pokutu
až 20 tisíc Kč.
Seznam techniků proškolených
pod dohledem Hospodářské komory
České republiky v Moravskoslezském kraji
je uveřejněn na webových stránkách naší
obce Pustá Polom a vyvěšen také na obecních informačních nástěnkách naproti
obchodu TEMPO.
V seznamu je u každého technika uvedeno jeho telefonní číslo, jeho mail,
město, ve kterém působí, a výrobce kotle,
na který získal oprávnění k provádění
kontrol. V případě, že kotel není výroben

oficiálním výrobcem, ale byl „udělán po
domácku“, takové kotle může revidovat
každý revizní technik, který vlastní
oprávnění, od kteréhokoliv výrobce
kotlů.

Komise životního prostředí
Oldřich Čerbák, Radomír Pastrňák
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Pustopolomský Zpravodaj

Farnost Pustá Polom
Náboženství 2016/2017, či spíše, křesťanská výchova ...
Vážení rodiče, milí žáci!
Obracím se na vás ve dnech, kdy
se radujeme ze svatořečení osobnosti, jejíž
význam přesahuje rámec církve, Matky
Terezy z Kalkaty, která svůj život zasvětila
péči o nejchudší a nejubožejší lidi. Byl to
právě křesťanský životní styl, který ji k
tomu motivoval.
Křesťanský životní styl pramenící
z poznání skutečností, které nás přesahují,
chceme nabídnout také dětem a mládeži v
hodinách náboženství. Chceme mladým
lidem nabídnout partu, ve které se leccos
dovědí, leccos zažijí, a to ve škole i mimo
školu, a ve které smysluplně prožijí část
svého volného času.
Zvu a těším se i letos. S doprovodným zájmovým programem, aktivitami,
výlety, apod. budou žáci přihlášení do náboženství i jejich rodiče průběžně seznamováni v hodinách náboženství a emailovou poštou. Pro představu, jak jsme
prožívali loňské školní roky, můžete nahlédnout do fotogalerie našich webových
stránek www.pustapolom.cz/farnost.

Zápis dětí k přípravě na 1. svaté
Proto vás upřímně zvu: Pokud v
těchto záležitostech vnímáte hodnotu, nabípřijímání.
zím vašim dítětem možnost přípravy k přijíJako každoročně, tak i letos začne na mání svátosti smíření a Eucharistie. Zápis
podzim příprava dětí a mládeže k přijímá- dětí k přípravě se uskuteční na faře v Pusté
ní svátosti smíření (sv. zpovědi) a Eucha- Polomi v sobotu 1. října 2016 – přijít je
ristie (sv. přijímání). Je to velká pomoc i možno kdykoliv v době od 08.00 do 12.00
při výchově, když dítě samo umí uznat a hodin nebo od 14.00 do 16.00 hodin.
Zvány jsou všechny děti navštěvupojmenovat, co nedělá správně, předkládá
to Ježíši k uzdravení a chce se snažit o jící 3. třídu ZŠ a starší. Účast alespoň jednonápravu. K tomu vedeme děti v přípravě ho z rodičů či někoho, kdo převezme gana svatou zpověď. A je také moc dobře ranci za dobrou přípravu dětí, je u zápisu
dovolit Ježíši, aby On sám v přijímání nutná. Je možno přihlásit i děti nepokřtěné
Eucharistie děti vedl a jejich snahy umoc- a připravit je zároveň ke svatému křtu.
Pokud by vám nabízený termín nevyhovoval,
ňoval.
Přípravu k těmto svátostem domluvme si, prosím, co nejdříve prostředmáme dvojfázovou: Nejprve se zaměřuje- nictvím telefonu č. 603 368 922 nebo skrze
me na poznávání Ježíše v hodinách nábo- e-mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz
ženství a na život s ním skrze modlitbu a setkání v jiném termínu.
účast na bohoslužbách a také na budování
obyčejných lidských kvalit. Ve druhé fázi Za všechny spolupracovníky v křesťanské
pak připojujeme také teoretickou přípra- výchově k oběma záležitostem srdečně zve
vu k přijímání výše jmenovaných svátostí.
Kdy, kde a s kým se v hodinách
(Děti, které procházejí první fází samonáboženství setkáte je v tabulce.
volně ve svých rodinách, bývají po přihláo. Zdeněk Šimíček, farář
Je možno přijít i přímo do hodiny a přihlášení zařazeny přímo do druhé fáze příprasit se i dodatečně.
vy.)
Zdeněk Šimíček

„Na tíži hříchu odpovídá
Bůh plností odpuštění.
Projděte Svatou branou
a konejte skutky milosrdenství!“ Tak nás vyzval
náš milovaný papež
František na začátku
Roku milosrdenství.
Svaté brány jsou letos
mimořádně otevřeny
nejen v římských bazilikách, ale pro větší
dostupnost též v katedrálách a mnoha dalších
chrámech na celém světě. Také v naší ostravské katedrále. Jsou otevřené těm, kdo touží po
návratu.“

Jakým způsobem je možno v Roce milosrdenství získat plnomocné odpustky?

Vykonat svátost smíření – sv.
zpověď (stačí v rozmezí 1-2 týdnů
předem)

Přijmout Ježíše ve svatém přijímání

Pomodlit se za Svatého otce a na
jeho úmysly (např. Otče náš a
Zdrávas)

Jako projev hluboké touhy po
skutečném obrácení VYKONAT
POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ

Na daném místě se pomodlit
Věřím v Boha a chvíli porozjímat
na téma milosrdenství

Středa 05.10. – farní kostel v Pusté Polomi:

od 16.15 do 16.50 hod. a také po
mši svaté příležitost k přijetí sv.
smíření (cizí zpovědník)

v 16.45 hod. modlitba Korunky k
Božímu milosrdenství

v 17.00 hod. votivní mše svatá o
Božím milosrdenství

od 17.45 hod. Modlitba rodin na
téma Boží milosrdenství

S kající návštěvou svatých Bran milosrdenství souvisí možnost získání plnomocných
odpustků. Odpustky nejsou odpuštěním
hříchů! Hříchy se nám odpouštějí ve svátosti smíření při svaté zpovědi. Odpustky
jsou odpuštěním časných trestů za hříchy.
Plnomocné odpustky jsou dokonce odpuštěním všech časných trestů.

K Bráně milosrdenství se chystá i naše
farnost. Navštívíme nově opravenou
ostravskou katedrálu a jistě si ji také i s
výkladem prohlédneme. Nebude to ale
jen obyčejný poznávací výlet. Bude to
farní pouť k Bráně milosrdenství. A tomu
bude také odpovídat předprogram i vlastní program:



Pouť k bráně milosrdenství

(P. Zdeněk bude zpovídat až do pouti také
před všemi bohoslužbami ve všední dny.)
NEDĚLE 16.10. – KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE V OSTRAVĚ:





Odjezd autobusu: 08.25 – Pustá
Polom, u fary
09.15 – další příležitost ke sv. zpovědi; také během mše svaté (P.
Zdeněk)
09.30 – mše svatá v katedrále
10.30 – naplnění ostatních podmínek k získání odpustků a komentovaná prohlídka katedrály
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Předpokládaný návrat: cca kolem
12.30 hod.

Přihlašujte se po bohoslužbách v sakristii –
nejpozději do neděle 9. října. Platí se při
zápisu: 80 Kč dospělí, 40 Kč děti, zdarma
ministranti a schola. Samozřejmě je také
možno přijet auty.

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2016
V pátek 10. června jsme v našem
kostele sv.Martina již popáté oslavili Noc
kostelů. V kostele byla připravena výstava
výtvarných prací na téma „Místo, kde se
mohu setkat s Bohem.“ Na výstavce byl k
vidění mimo jiné také papírový model
našeho kostela a dřevěný model lesní kapličky sv.Antonína. Všechna výtvarná díla
byla zdařilá a nápaditá a všem, kdo se na
jejich zhotovení podíleli, patří velké podě-

Skautská výprava ke včelkám
Hurá, ať žije neděle! V 14.30
odjíždíme na kolech za pěkného slunného
počasí do Podvihova ke včelařům Zajíčkům. První dorazila skupina cyklistů z Pusté
Polomi, druhá přijela banda z Hlubočce, no
a na skupinu z Budišovic jsme museli čekat,protože "prý to měli nejdál". Přijelo nás
37.
Nejprve jsme šli s tetou Renčou
vyrábět med z pláství. Teta nám řekla, co
vše na plástvích můžeme vidět, ukázala nám
zavíčkované dělnice, trubce i matečník. A
pak jsme odvíčkovávali med, užili si
"žvýkaček" medu s voskem, med jsme pak
vytočili v medometu. Bylo to sladké stanoviště. Vyžvýkaný vosk se nám lepil na zuby
a plivali jsme ho ven. Bylo to lepší než bonbony. A sranda.

Pustopolomský Zpravodaj
Všechny hříchy světa jakéhokoliv druhu
vložené do lůna Božího milosrdenství
jsou jen jiskrou ohně,
která padla na hladinu oceánu…
Srdečně zve a těší se
o. Zdeněk Šimíček,
váš farář a bratr
kování. Dík patří také varhanáři Petru
Drastíkovi, který na kůru kostela připravil
ukázku varhan „zevnitř“. Přichozí tak
mohli vidět odkryté píšťaly, nebo si zkusit
sešlápnou měchy.
Společný večerní program pak
nabídl kromě nádherně připraveného
hudebního programu také akci pro kostel
poněkud neobvyklou-byla to Módní přehlídka. Kluci ministranti i pan farář nám za
mohutného potlesku všech přítomných
předvedli starodávné i soudobé liturgické
Pak se skupiny vystřídaly a my
jsme šli na průzkum farmy se strýcem
Pavlem. Nejdříve nám ukazoval různé druhy rámečků na plástve, potom jak se taví
vosk a získávají se z něho plástve a mezistěny, jak je to vše poskládané v úlu, ale
nejzajímavější bylo, že jsme šli k jejich novince - prosklenému úlu a tam jsme přes
sklo pozorovali včely v jejich vyčerpávající
práci. Objevovali jsme, jak to vše v úlu
funguje a na živo jsme viděli, jak včelky
zahušťují med v buňkách. Taky jsme měli
spoustu otázek k práci včelařů během
roku a k včelám samotným. Strýc nám
řekl, že jedno včelstvo dá ročně asi 40kg
medu i víc. Taky nám vysvětlil, jak dokrmovat a co je rojení.
Trochu jsme pojedli buchty,
navštívili jejich zvířectvo a koně a vydali
jsme se zpátky domů. Na kolech do kopců

oděvy. Také vyprávění z cesty do Svaté
země v podání Jeníka Tvarůžky bylo velice
poutavé, navíc zakončené možností sáhnout si na šátek z pravého kašmíru, prohlédnout si židovskou jarmulku či smočit
prst a ochutnat, jak slané je Mrtvé moře.
Všichni, kdo se Noci kostelů zúčastnili,
odcházeli domů spokojení a naplněni hezkými zážitky.
Marta Pískovská

třemi směry - do Budišovic, do Hlubočce
a do Polomi. Všem se nám to líbilo.
(zapsal do Skautské kroniky: Skipy - David
Krajzl a Bury - Lukáš Krajzl)
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Rafty - rodiny z farnosti
V pátek 3.června vyjíždíme po 15.hodině směr dálnice na Olomouc. Zastavujeme v Litovli. Prohlédneme "hanácké
Benátky" a starý most se sochou sv. Jana. Tak ať nás svatý Jan
chrání na zítřejší plavbě na raftech...
A směr fara v Cholině, kde nás už čeká připravený
táborák na farní zahradě. K večeři jsou dnes pečené klobásy
nad ohněm. Vydržíme dlouho u plápolajícího ohně, zapíjíme
zdejším pivem Litovel, řešíme strategie na zítřejší akci.
Vstáváme ráno v 7 hodin, slunko svítí, počasí nám
přeje, snídáme a pak jen tak v kraťasech a sandálech sedáme
do aut a jedeme do Litovle. Odtud jede vlak v 8. 37 do Mohelnice s přestupem v Července. V pointu v Mohelnici už jsou
nachystané nafouklé rafty, a tak 34 lidí naskáče do raftů a kánoí a jede po říčce Mírovce, která se po 500 metrech vlévá do
Moravy, směrem na Litovel. Čekají nás čtyři jezy, některé
nesjízdné, jiné s peřejemi a šlajsnou sjízdné a divoké. Některé
jezy pro velký úspěch sjíždíme vícekrát, proč si neužít adrenalin. Cestou děláme zastávku "U Baru z Barelů" a pojíme, co
kdo má. Pubošraft (raft bez kontroly dospělého, složený ze
samých puberťáků) si jede svou cestou. Je uřvaný, ale veselý.
Do Litovle přijíždíme po třetí hodině. Vracíme v
loděnici rafty a dvě hodiny si povídáme, koupeme se v bazénu,
pijeme pivo, lížeme nanuky, užíváme si pravé letní počasí na

Hané. Pak už jedeme na faru, kam přijíždí večeře. Menu jako ve
Slavnostech sněženek - dnes se šípkovou omáčkou (ten, kdo
chtěl s knedlíkem a se zelím, měl smůlu). Všichni jsme plni zážitků, všude se suší prádlo a boty pokřtěné řekou Moravou. Večerní táborák je na pohodu hraje se na kytaru a zpívá.
V neděli ráno vstáváme později, mše v poutním kostele je v 9,30 a pak společná fotka, úklid, balení. Dnes nám oběd
přiletěl, byly kuřata s rýží. Loučíme se, hřmí a začíná pršet, na
Cholinu se žene bouřkový mrak.
My se jedeme schovat do Javoříčských jeskyní - nádhera pod zemí. A po cestě domů zastavujeme v Lošticích na nákup
tvarůžků - ach ten účet. Bylo skvěle. Za rok na raftech ahoooj!
Martina Krajzlová

Z historie naší obce ...
666 955
Starosta
Miroslav Hrabovský
Jak jsem vyčetl553
z náhodně
objeOsud
rodiny Plachkých z PustéIng.
Poloveného
rukopisu,
manželům
Plachkým
se
mi
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
narodily celkem čtyři děti. Děvčátko a tři
chlapci. Život vedli velice553
skromný,
o děti
Dům
s popisným číslem 73 (ač naHana
doměPausová
666 951
Sekretariát
není uvedeno) zná v Pusté Polomi každý se však velice starali. První utrpení, které
553 onemocnění
666 952
rodinu postihlo, bylo vážné
občan.
Je to místní pošta. Když jduJana
okolo,
Matrika
Kotalová
nemohu nevzpomenout na původní majite- hlavy rodiny. Pro nemoc musel pan Vilém
553666957
Účetní
Michaela zanechat
Haasovápráce a pobíral
jen skromnou
le
tohoto domku. Byla to rodina Plachkých.
Paní Julie Plachká, na kterou si nejvíce pa- penzi. Dnes bychom řekli invalidní dů553 666 958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
matuji, pocházela ze sousedních Nových chod. Druhou ranou bylo náhlé onemocnění malé dcerušky. S tou553
matka
Sedlic,
č.p. úřad
32,rozená Miketová. DoIlona
Pusté
666okamži956
Stavební
Murinová
tě jela do Háje k lékaři. Ten ji však už
Polomi se provdala za Viléma Plachkého.
553
666 953
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka
pomoci nemohl. Děvčátko
zemřelo.

starosta@pustapolom.cz
Syn Josef vychodil měšťanskou školu v Hrabyni a pak ho rodiče
mistostarosta@pustapolom.cz
dali do učení ve Vítkovických železárnách. urad@pustapolom.cz
V devatenácti letech byl postižen
silným zápalem mozkových blan, který
matrika@pustapolom.cz
nepřežil.
V dubnu roku 1945 dům,
který ucetni@pustapolom.cz
rodina obývala, zasáhla bomba a
byl neobyvatelný. Obec se postarala o
udrzba@pustapolom.cz
náhradní bydlení v nouzovém dřevěném
domku.
Za pomoci místních obyvatel v
stavebni@pustapolom.cz
červenci 1946 se začalo se základy nového stavebni@pustapolom.cz
domku. Syn Zdeněk, který praco-
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val taky ve Vítkovicích, jednu červencovou
neděli zmiňovaného roku se svým sedmiletým bratrem Milanem se šel vykoupat do
budišovského lomu, zvaného „Bazal“.
Ačkoli v lomu se údajně tou dobou koupala a odpočívala více jak stovka lidí, nikdo si
nevšimnul, že Zdeněk již z vody nevyplaval. Malý Milan na svého bratra čekal marně. Až ho po odchodu všech lidí objevila
plačícího neznámá dvojice, která jela kolem. Odvezli ho do Pusté Polomi i se svršky Zdeňka a tuto tragickou událost ohlásili

na místní četnické stanici. Službu konající
strážmistr, ač starý voják, nemohl se ubránit slzám, když matce a těžce nemocnému
otci přivedl malého chlapce a šaty utonulého Zdeňka. To hoře matky se nedá popsat. Zpráva o této tragické události se
vesnicí šířila jako blesk. Vylovit utonulého
se nedařilo celý týden. Hasiči pumpovali
vodu, avšak hladina poklesla jen o tři metry. Nakonec nešťastného Zdeňka vylovil
pan Adolf Raška. Pohřbu se zúčastnila
prakticky celá obec. Na smrt nemocný

otec sledoval pohřební průvod ze svého
dvorku. Za pár dnů zemřel i pan Vilém
Plachký. Paní Julie Plachká zůstala se svým
synem Milanem sama. Na místním hřbitově jsem hledal hrob této nešťastné rodiny.
Marně. Letos v červenci od této tragické
události uplynulo celých 70 let. Starší generaci připomene rodinu Plachkých jen
dům dnešní pošty…

če a kolektivem „hasiček“ spousta usmažených palačinek. Na čepu bylo skvěle
vychlazené pivo Bernard 10°,12° a 14°.
Pro řidiče nechybělo nealko pivo a taky
čepovaná kofola.
Na své si samozřejmě přišli i naši nejmenší, pro které byl připraven skákací hrad,
malování na obličej a také senzační lesní
houpačka.
Průběh celé akce doprovázely zábavné
soutěže, např. krájení cibule, zabíjení hřebíků a další. Celou atmosféru dokreslovala
hudba, za kterou bychom chtěli poděkovat Janu Pavlíkovi, který veškeré dění již

tradičně skvěle komentoval.
O výherním guláši rozhodovala 5 členná
porota v čele se starostou obce p. Vladimírem Grussmannem a je třeba přiznat, že
neměla lehký úkol. Vybrat ze 17 výborných gulášů ten opravdu NEJ nebylo vůbec
jednoduché, ale přesto se povedlo. Vítězem se letos stal „Sousedský guláš“, připravený týmem Kotala – Schlossarek.
Samozřejmě již tradičně hlasovali návštěvníci v soutěži o nejsympatičtější tým. Tento titul získalo družstvo s názvem Partyja
z horniho konca, pravděpodobně s přispěním svého guláše s názvem „Satelit“.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
soutěžícím, návštěvníkům a členům LK
Pustá Polom za pomoc při organizaci a
obsluze. Těšíme se na další již 4. ročník
těchto slavností a věříme v minimálně
takovou účast jaká byla na letošních slavnostech.
Lukáš Madry a Jirka Čech

Jozef Sedláček

Lyžařský klub
Gulášové slavnosti 2016
V sobotu 10.9.2016 se pod záštitou Lyžařského klubu Pustá Polom uskutečnil třetí
ročník „Gulášových slavností“. Za nádherného počasí se na místním lyžařském vleku sešel rekordní počet soutěžících týmů,
a to 17. Účastníci se sešli nejen z řad místních přívrženců guláše, ale taky z okolních
vesnic a nedaleké Ostravy.
Všichni, kdo přišli, mohli ochutnat některý
z devíti prodejních gulášů, které vlastnoručně připravili členové LK Pustá Polom.
K prodeji byly taky výborné čerstvé kolá-
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Polomský den 2016

Den obce Pustá Polom, „polomský den, „stretnutie
polomčanov“ ….
To všechno jsou atributy, kterými je označováno každoroční
setkání 4 obcí se slovem „polom“ v názvu. V letošním roce
proběhlo toto setkání u nás v Pusté Polomi ve Slezsku.
Po 4 letech nás opět navštívily spřátelené obce Poloma, Polomka a Gemerská Poloma. V uplynulých letech jsme
společná setkání uskutečňovali na Slovensku a nyní jsme se
hostiteli stali my. Úkol to byl věru náročný, neboť každým
rokem je o nás u našich slovenských přátel velmi pečlivě postaráno a ani my jsme se nechtěli nechat zahanbit.
Přípravy započaly již v na podzim roku 2015 hledáním a zajištěním ubytování. Ubytovat 3 výpravy s 3 autobusy,
pokud možno na jednom místě, není jen tak a byl to docela
oříšek. Koncem června totiž probíhala v okolí celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí a o místa byla nouze.
Útočiště jsme nakonec našli v Hasičské škole v Jánských Koupelích. Zpočátku se zdála být vzdálenost od Pusté Polomi
téměř „strašná“, ale volba se ukázala jako velmi rozumná.
Panovaly trochu obavy, jak ubytujeme uprostřed černé noci
rozjařený 140-ti hlavý dav, ale obavy byly naprosto zbytečné.
Po předchozí pečlivé přípravě vše proběhlo naprosto hladce a
organizovaně bez sebemenších zádrhelů. Tady musím velmi
pochválit vedoucí slovenských výprav, kteří měli své svěřence
perfektně „zmáknuté“. Jejich velení bylo jasné, srozumitelné a
zcela přesvědčivé. Když zaveleli „ideme“ nenašla se osoba,
která by pokyn nerespektovala. Velmi nám tady také pomohl
Ivoš Tománek, který se svým autobusem zachránil výpravu z
Gemerské Polomy, na jejichž autobus dopadla ještě v Pusté
Polomi „kletba povinné pauzy pro řidiče“. Prostřednictvím
jeho autobusu se podařilo celou situaci zdárně vyřešit..
O jídlo pro slovenskou výpravu se staraly kuchařky
naší školní jídelny a s novou pergolou u jídelny, kterou se podařilo dokončit těsně před konáním Dne obce jsme se nemuseli ani moc bát deště. I když bez něj se při organizování takových akcí raději obejdeme.
Slovenské výpravy přivezou na náš Den obce vždy
trochu exotiky v podobě tamního folklóru a ani nyní tomu
nebylo jinak. Nejen samotná vystoupení, ale také pestré kroje,
hudební nástroje a řada rozezpívaných skupinek dotvářely
kolorit letošního „polomského dne“
Kromě samotného vystoupení na Dni obce si naši
slovenští
na nedělní
mši v
Starostapřátelé připravili malé překvapení
Ing. Miroslav
Hrabovský
kostele Sv. Martina.
Polomský den tak vlastně Ing.
neskončil
v sobotu v noci,
Místostarosta
Vít Čerbák
ale až v neděli odpoledne rozloučením se všemi výpravami.
Sekretariát
Věříme
, že se „Polomčanům“ u násHana
líbilo Pausová
a já osobně si myslím, že ano. Na tabuli v jedné ze tříd, kde se výpravy převlékaly
Matrika
Jana Kotalová
do krojů zůstal nápis, který to potvrdil…..
večerních
hodinách jsme
Účetní Ještě téhož dne v pozdníchMichaela
Haasová
měli telefonát starosty obce Poloma Pavla Hanušovského, v
němž
námúdržby
oznamoval, že ještě během
zpáteční
cesty na SloVedoucí
Václav
Hrbáč
vensko se už začalo pracovat na organizaci příštího
Stavební úřad
Murinová
„polomského
dne“. Máme se tedy naIlona
co těšit
….
Vlastimil Hrádek
Stavební úřad
Bc. Aleš 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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Den obce 2016 v obraze.

Na webových stránkách www.pustapolo
m.cz pod záložkou
"Videokanál obce"
pak naleznete video
záznam z Polomského dne.

Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom
Školní zahrada
Na začátku léta tohoto roku se nám podařilo
získat dotaci na stavbu pergoly u školní jídelny a školní zahrady a na dovybavení hřiště
dalšími herními prvky. Řada lidí se ptá, jak je
to možné, že za tak dlouhou dobu není hřiště stále ještě připraveno k používání. Léto už
je pryč, podzim za dveřmi a děti si nových
věcí moc neužijí. Ano, mají tak trochu pravdu, ale přistoupili jsme k úpravám velmi zodpovědně a na prvním místě je bezpečnost
našich nejmenších. Zpočátku jsme tak trochu
čekali s nákupem herních prvků až po dokončení pergoly, kde došlo k malé úpravě
projektu. Poté jsme se trefili s výrobou herních prvků zrovna do období dovolených,
takže se nám to opět protáhlo. Bylo potřeba
ještě bezbariérově upravit přístupový chodník k terase s pergolou, připojit okapní svody
z pergoly ke kanalizaci a v poslední chvíli
jsme ještě upravili dopadové plochy doplněním o gumové obrubníky, na jejichž dodávku
se také čekalo. V současné fázi jsme už těsně
před dokončením. Chybí nám už jen navézt
jemný kačírek do dopadových ploch a drobné terénní úpravy. Děti si houpačky a prolézačky letos ještě užijí ….
Vlastimil Hrádek
Školní projekty
Také naše škola se snaží zapojit do čerpání
peněz z evropských projektů. V současné

době je škola zapojena do Výzvy 22.. Zde
si mohou školy vybírat oblasti podpory
prostřednictvím tzv. šablon. Naše škola si
vybrala šablony, které jsou určeny na podporu začlenění dvouletých dětí do MŠ,
podporu výuku matematiky, podporu výuky čtení, podporu žáků se slabým prospěchem a samozřejmě jsme nevynechali ani
další rozvoj učitelů v podobě dalšího vzdělávání. Projekt se nám teprve rozbíhá, ale
brzy vám jistě budeme moci sdělit více
podrobností. Podpora formou zjednodušených projektů je velkým pomocníkem škole v řešení některých aktuálních témat.
Bohužel, zůstává otázka co dál,
až projekty i podpora skončí. Většina slibně zahájených a rozvinutých aktivit poté
končí i s projektovou podporou.

Ve spolupráci s obcí připravujeme žádost o dotaci na získání finančních prostředků pro vybudování odborných učeben, kterých naše škola moc
nemá a které jí chybí. Tyto nové učebny
by měly být umístěny v podkroví školy,
které se v minulosti pro tyto účely v
rámci rekonstrukce připravilo. Součástí
příprav je i tzv. bezbariérovost. To znamená úprava přístupových cest do školy
a úprava sociálních zařízení. Na přípravě
žádosti se již intenzivně pracuje a věříme, že se nám podaří peníze získat a v
některém z příštích zpravodajů se už
nebudete dívat na fotografii s dřevěnými
trámy na půdě, ale uvidíte novou plně
vybavenou učebnu nebo třídu.
Vlastimil Hrádek
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Pustopolomský Zpravodaj

Nový školní rok 2016/2017

Mateřská škola Pustá Polom
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