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

urad@pustapolom.cz
Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 15. 3. 2020

Nadešel čas zhodnotit práci zastupitelstva v právě
končícím roce 2019. Zastupitelstvo obce pokračovalo v započatém trendu zlepšování vzhledu obce,
životního prostředí jak v obci, tak v jejím bezprostředním okolí.

Dalším konkrétním cílem je Volnočasový areál ve středu obce. Oprava domu č.p.122 začne ještě v prosinci.
V jarních měsících budeme pokračovat v budování
dětského hřiště, workoutového hřiště , amfiteátru,
sadových úprav a chodníků. Máme ještě podanou žádost o dotaci na víceúčelové hřiště u základní školy a
V roce 2019 jsme se hlavně připravovali a soustředili parkoviště před ním (vjezd z Opavské ulice).
na několik investičních projektů , které nás čekají v
letech následujících.
V rámci dokončení splaškové kanalizace v obci se bohužel některým z Vás nepodařilo k této kanalizaci přiV letošním roce se nám podařilo splnit několik při- pojit. Myslím si, že všem majitelům nemovitosti byly
pravovaných stavebních akcí. Za prvé je to dlouho vytvořeny podmínky , aby tak mohli v požadovaném
očekávaná vestavba dvou tříd v základní škole. V termínu učinit. Fekální vůz již nebude žumpy a septiky
letních měsících byly v půdních prostorách staré vyvážet, a jednou za čtvrt roku doložit vývozy na OÚ.
budovy vytvořeny dvě plně vybavené učebny a bezba- Tímto Vás chci upozornit , že pokud nebudete připoriérově upravyny sociální zařízení a vstup do školy. jeni do 31.5 . 2020 budeme nuceni vaši záležitost přeCelou tuto stavební úpravu financovala z vlastních dat k projednání na Vodoprávní úřad Magistrátu města
prostředků obec ve výši 4,3 miliónů Kč. (Před 14 Opavy a to bychom opravdu neradi udělali.
dny jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj
informaci , že bychom mohli dostat dotaci na tuto Vedení obce má maximální zájem podporovat rozvoj
vestavbu o kterou jsme žádali před čtyřmi roky , tak činnosti všech dobrovolných složek a spolků v obci.
uvidíme, zda to vyjde ).
Bude proto v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020
podporovat finančně jejich činnost, která by měla zvidiV letních měsících proběhla plánovaná oprava vodo- telnit naši obec Pustá Polom v rámci celého regionu.
vodního potrubí a odpadů v bytovém domě č.p. 250 Připomenu jenom zahájení výstavby Střediska volnoča(bývalý obecní úřad). Bylo kompletně zrekonstruová- sových aktivit místo bývalé Orlovny, vylepšení zázemí v
no sociální zařízení , vyměněny plynové kotle, dále hasičském a mysliveckém areálu, modernizaci v areálu
pak zázemí obřadní síně a vybudován nový kosmetic- SPORT – CLUBU ,výsadbu švestkové aleje na Kyjovice
ký salón. Celkový náklad na rekonstrukci byl 2,2 a další menší stavby, kterým pomohly příspěvky obce.
miliónů Kč z toho 400 tisíc činila dotace z MSK pod- Na podporu aktivit složek a spolků jsou i pro rok 2020
pora obnovy venkova.
vyčleněny finanční prostředky.
Za finančního přispění 500 tisíc Kč z MSK připravujeme projektovou dokumentaci pro „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci“. Jedná se v ní o vybudování
chodníku na ulici Hradecká ( k areálu Hasičů), Opavská ( Volnočasový areál ) a Opavská ( křižovatka
Bartoškova až odbočka K Dubu ). Obsahuje rovněž
stavební úpravu křižovatek Kyjovická, Poštovní a
křižovatky Hradecká u kostela.

Chtěl bych poděkovat všem občanům , kteří v průběhu
roku pomáhali zvelebovat vzhled naší obce při úklidu
veřejných prostor před svými domky a aktivně se zapojovali do veřejného života v obci.
Závěrem Vám všem ještě jednou přeji vše nejlepší v
roce 2020.
Vladimír Grussmann, starosta obce
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Moravskoslezský kraj v roce 2019 poskytl obci Pustá Polom dvě dotace.
Program na „ Podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ ve výši 500 000,- Kč pro projekt
„Zvýšení Bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom“.
Program na „ Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ ve výši 400 000,Kč pro projekt „ Obnova a modernizace topení, rozvodu vody a odpadů ve středisku kultury, služeb a bydlení v Pusté Polomi“.

Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne
23.10.2019 v 17:00 hod. v restauraci
„U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Schvaluje:



















Rozpočtovou změnu č. 9 rozpočtu
obce na r. 2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
250/2019 mezi Obcí Pustá Polom a
společností RBS MORAVA s.r.o.
v celkové výši 2.195.023,-- Kč bez
DPH.
Smlouvu o dílo na zpracování studie
proveditelnosti pro projekt Odborné učebny v ZŠ Pustá Polom, výzva
IROP – uhelné regiony, mezi Obcí
Pustá Polom a společností ProFaktum s.r.o. v celkové výši 79.000,-Kč bez DPH.
Odložení bodu „Cena za stočné
v roce 2020“ na příští zasedání Zastupitelstva obce
OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 01.01.2020, v celkové
výši 550,-- Kč/osobu a rok.
Zrušení OZV č. 3/2019 - Podmínky
k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob v obci Pustá Polom.
Dohodu o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 1032/DPS/OP/
V/2019 mezi Obcí Pustá Polom a
společností SmVaK Ostrava a.s.
Výběr koordinátora BOZP na projekt „Rekonstrukce objektu č.p. 122,
včetně změny účelu užívání“ a to
firmu Petr Stibor s nejnižší nabídkovou cenou 84.000,-- Kč
bez DPH.
Výběr a pořízení vánoční výzdoby
od firmy VRBICKÝ s.r.o., Opava,
v celkové výši 78.039,-- Kč bez
DPH.
Vyřazení hmotného investičního
majetku v zařízení Základní školy











Pustá Polom - školní jídelna, myčka
nádobí T 150, v celkové hodnotě
188.709,60 Kč.
Rozpočet Základní a Mateřské
školy Pustá Polom pro rok 2020,
viz. příloha.
Střednědobý výhled hospodaření
ZŠ a MŠ Pustá Polom v roce 2021
– 2022, viz. příloha.
Výběr stavebního dozoru pro akci
„Vestavba dvou učeben v budově
„A“ ZŠ a MŠ Pustá Polom“ a to
pana Pavla Hrubého s nejnižší nabídkovou cenou 88.000,-- Kč
bez DPH.
Smlouvu o dílo č. 1/2019 na provedení služeb mezi Obcí Pustá
Polom a panem Pavlem Hrubým
na výkon stavebního dozoru pro
akci „Vestavba dvou učeben
v budově „A“ ZŠ a MŠ Pustá Polom“ v celkové výši 88.000,-- Kč
bez DPH.
Kupní smlouvu č. 012019 mezi
Obcí Pustá Polom a panem Radimem Šustkem na koupi pozemku
parc. č. 495/2 v celkové výši
192.000,-- Kč.
Záměr obce zúčastnit se výzvy
IROP - uhelné regiony, pro projekt Odborné učebny v ZŠ Pustá
Polom.

Bere na vědomí:




Rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu
obce na r. 2019.
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Pustá Polom v roce 2019.

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom,
konaného dne 02. 12. 2019 v 17:00
hod. v restauraci „U Krčmářů“


















Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Schvaluje:




Rozpočet obce na r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
obce na r. 2021 - 2025



Žádosti spolků o poskytnutí individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a SPORT
–
CLUBEM
Pustá
Polom
v celkové výši 350.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2020 mezi
Obcí Pustá Polom a Římskokatolickou farností Pustá Polom
v celkové výši 200.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a Lyžařským klubem Pustá Polom
v celkové výši 120.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a Klubem
důchodců Pustá Polom v celkové
výši 20.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a Včelařským spolkem Pustá Polom
v celkové výši 20.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a SDH
Pustá Polom v celkové výši
50.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a Mysliveckým
spolkem
Benitky
v celkové výši 20.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2020
mezi Obcí Pustá Polom a českým
skautem
JUNÁK,
středisko
Pražmo, z.s. v celkové výši
10.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskyt-
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nutí individuální neinvestiční
platcích ze psů a za užívání veřejného
dotace z rozpočtu obce na r.
prostranství,
s účinností
od
2020 mezi Obcí Pustá Polom a
01.01.2020.
Českým zahrádkářským svazem 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
Pustá Polom v celkové výši
024/2019 mezi Obcí Pustá Polom a
20.000,-- Kč
společností STAVEBNÍ SPOLEČVeřejnoprávní smlouva o poskytNOST ŠURÍK s.r.o. v celkové výši
nutí individuální neinvestiční
302.556,19 Kč bez DPH.
dotace z rozpočtu obce na r. 
Výkon autorského dozoru na akci
2020 mezi Obcí Pustá Polom a
„ZŠ a MŠ Pustá Polom – vestavba 2
Sdružením rodičů při Základní
učeben do podkroví budovy A a
škole a Mateřské škole Pustá
bezbariérové úpravy“ za období od
Polom, z.s. v celkové výši 25.000,
28.06.2019 – 28.11.2019 a to společ-- Kč.
ností ATM PROJEKT – Ing. Karel
Příkazní smlouvu na výkon koorZáleský, v celkové výši 26.529,-- Kč
dinátora bezpečnosti a ochrany
vč. DPH.
zdraví při práci na staveništi mezi
Obcí Pustá Polom a panem Petrem Stiborem v celkové výši
84.000,-- Kč bez DPH.
Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení
Výběr technického dozoru inves- ceny stočného a poplatku za litora na projekt „Rekonstrukce
kvidaci odpadu v naší obci.
objektu č.p. 122, včetně změny
účelu užívání“ a to firmu Ing.
Pavel
Hrubý
s
nejniž- Cena za likvidaci komunálního odpadu se
ší nabídkovou cenou 94.000,-- Kč zvyšuje na 550,- Kč na osobu a cena
stočného se zvyšuje na 33,- Kč za m3.
bez DPH.
Smlouvu o dílo č. 2/2019 mezi Důvodem ke zvýšení ceny jsou rostoucí
Obcí Pustá Polom a Ing. Pavlem náklady obce na zajištění těchto služeb.
V roce 2018 byly celkové náklaHrubým na technický dozor
investora
pro
akci dy na svoz komunálního odpadu, třídění
„Rekonstrukce objektu č. p. 122, odpadu a provoz kompostárny v celkové
včetně změny účelu užívání“, výši 1 124 116,- Kč,. Na poplatcích a
v celkové výši 94.000,-- Kč bez dalších příjmech získala obec 961 265,DPH.
Kč. V roce 2018 tedy obec Pustá Polom
Přijetí
dotace
na
projekt
dotovala tuto oblast částkou 82 177,CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/00
03574 „Vybudování odbor- Kč ze svého rozpočtu.
ných učeben v Základní škoV oblasti stočného činily v roce
le Pustá Polom“, v celkové
2018
náklady
na provozování čistírny
výši 8.583.419,90 Kč.
odpadních
vod
1 625 202,- Kč, na poCenu stočného ve výši 33,-- Kč
vč. DPH za 1m3 s účinností od platcích bylo vybráno 1 067 927,- Kč.
Obec Pustá Polom dotovala tento pro01.01.2020.
Rozpočtovou změnu č. 10 roz- voz částkou 557 275,- Kč. Vzhledem k
očekávaným rostoucím cenám energií a
počtu obce na r. 2019.
Přijetí neinvestiční účelové dota- dalších vstupů lze očekávat, že dotovaná
ci, která je určena na úhradu částka bude v roce 2019 ještě vyšší.
výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši
29.300,-- Kč.
Upravený rozpočet Základní a Obecní úřad bude od pátku 20. 12.
Mateřské školy Pustá Polom, p. 2019 do středy 1. 1. 2020 uzavřen.
Otevřeno bude od čtvrtku 2. 1.
o. pro rok 2019.
Výjimku z počtu žáků ve třídě 4.
ročníku v Základní škole Pustá
Polom
ve
školním
roce
Přátelé, kamarádi,
2019/2020 podle § 23 odst. 3,
neseďte doma u
zákona č. 561/2004 Sb., Školskételevize a přijďte si
ho zákona a § 4 odst. 7. vyhlášky
zahrát volejbal!
č. 47/2005 Sb., o základním vzděTěšíme se na vás
lávání. Ve 4. ročníku může být
každý pátek od
zapsáno až 34 žáků.
20:00 v tělocvičně.
OZV č. 4/2019 o místních po-

Pustopolomský Zpravodaj

Jistě jste si všimli, že od podzimu se v naší
obci objevila nová popelnice, která je umístěna společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad.. Popelnice je určena pro použité
jedlé tuky a oleje. Obzvláště nyní v předvánočním čase, kdy se domácnosti chystají
smažit stovky kapřích řízků připomínáme,
abyste použitý olej ze smažení nevylévali do
odpadu, kde na konci potrubní cesty na
čistírně odpadních vod vytvoří vychladlý tuk
obrovskou mastnou kouli, která se potom
jen velmi obtížně odstraňuje. Použitý olej
dejte do jakékoliv nádoby a tu potom
vhoďte do kontejneru k tomuto účelu určenému. Ještě upozornění. Tento kontejner není v žádném případě určen pro
použité motorové oleje!!!

Stránka 4

Pustopolomský Zpravodaj

Společenská kronika
Za pár dnů se budeme loučit s
rokem 2019 a přivítáme rok 2020. Jaký byl
končící rok z pohledu počtu obyvatel? K 1.
lednu 2019 bylo v naší obci přihlášeno k
trvalému pobytu 1383 občanů České republiky. Do konce listopadu 2019 se v naší
obci narodilo 13 miminek, přistěhovalo se
30 a odstěhovalo 27 osob. Navždy jsme se
bohužel rozloučili s 15 spoluobčany. V naší
obci žijí 3 ženy starších 90 let.
Z celého srdce Vám přeji hodně zdraví, ať
vstoupíte do nového roku řadou úspěšných
kroků a prožijete v naší obci spokojený rok
2020.

Malé vítáme, rodičům blahopřejeme!
Vaněk Samuel
Damek Štěpán
Zlámalová Eliška
Havrlantová Elizabet
Kalušová Danuše
Kňurová Ema
Ryšavý Antonín
Količová Vilemína
Grussmannová Anna
Mucha Albert
Kodejška Jiří

Kozelská Elena
Kubíčková Lucie

Budeme na Vás vzpomínat…

Zbořilová Marie
Kotala Jaroslav
Holušová Jaroslava
Šústek Josef
Hendrychová Libuše
Migulcová Vlasta
Grossmann Pavel
Vindišová Marie
Kopcová Marie
Havrlantová Drahomíra
Stoupencová Drahoslava
Býma Zdeněk
Pavlíček Jaromír
Rychtarová Zdenka
Broskevičová Anna

Hodně zdraví a spokojenosti
92 let
92 let
91 let
90 let
88 let

Kubíčková Vlasta
Tížková Milada
Vlčková Ludmila
Šindelek Josef
Juchelka Václav

88 let
88 let
87 let
87 let
87 let
87 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Pavlíčková Lydie
Vaňková Štěpánka
Kupková Alžběta
Šindlářová Miloslava
Vaněk Zdeněk
Šindlářová Marta
Pokorná Vlasta
Lebedová–Čechová Marie
Gelnar Václav
Juchelka Lumír
Stanovský Arnold
Vaněk Josef
Hendrychová Anna

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

Přeji Vám příjemné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.
Jana Kotalová

Silvestrovský pochod
Tradiční sportovní záležitost
na přelomu roku letos opět
nebude chybět. Nebude to
sice přímo na Silvestra, ale o
něco dříve, v sobotu 28.
prosince 2019.
Vy všichni, kdo máte chuť se
před Silvestrem protáhnout,
přijďte právě v tento den,
tedy v sobotu 28. prosince 2019 ve 13.30 k Obecnímu úřadu v Pusté Polomi, kde bude operativně
naplánována trasa pochodu.

Zahrádkáři ...
Milí čtenáři Zpravodaje, měsíc prosinec pro zahrádkáře rozhodně není poznamenán předvánočním shonem, pokud si odmyslíme ony
příslovečné starosti spojené s těmito svátky. Je to čas ohlédnout se za téměř končícím rokem a připomenout si, zda splnil naše očekávání, nebo naše úsilí nebylo korunováno zase až tak velkým úspěchem. Popravdě řečeno, letošní rok pro zahrádkáře, ale i ostatní pěstitelé nebyl nijak příznivý. O slušné úrodě se snad dá hovořit u drobného ovoce, jako jsou rybíz, angrešt, maliny, snad i zahradní jahody. A kdo měl dostatek vody k zalévání, díky vysokým teplotám, mohl sklízet i plodovou zeleninu. Letošní slabá úroda ovoce ve většině našich zahrad byla i důsledkem loňské nadúrody, která doslova lámala větve stromů. Vzpomínáte, nazvali jsme ji úrodou snů. Letos
si ovocné stromy zase trochu odpočinuly.
Nyní nám zbývá doufat, že v příštím roce to zase bude lepší. Jabloně, hrušně i peckoviny mají v květných pupenech dobrý
základ na slušnou úrodu. Ovšem bude hodně záležet na dostatku zimní vláhy a příznivém jaru. Letošní podzim, který byl mimořádně
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teplý i v listopadu, umožnil na zahradě tak
říkajíc dát vše do pořádku – záhony jsou
zryty, ovocné stromy zality vodou, zvláště
ty nově vysázené. A pokud jsme kmeny
stromů nabílili, udělali jsme dobře, zabránili jsme tím popraskání kmenů paprsky
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jarního slunce.
Zimní období je pro zahrádkáře
příležitostí najít si chvilku času přečíst si
dobrou knihu, nebo časopis a dovědět se
něco o nových odrůdách, trendech apod. V
zimě pravidelně kontrolujeme uskladněnou

zeleninu a ovoce, pokud je ve sklepě máme. Taky by nám neměl být lhostejný stav
nářadí po podzimních pracích. Na jaře jde
vše rychle a na mnohé už není času…
A nyní ještě k letošním aktivitám našeho zahrádkářského spolku. Nevýrazněji, a to bez okázalé publicity, což je
možná i škoda, se většina členů spolu se
včelaři i občany obce zúčastnili jarní i
podzimní výsadby aleje podél silnice z
Pusté Polomi do Kyjovic. Podařilo se již
vysadit celkem 283 ovocných stromků.
Aby byla alej kompletní, na jaře plánujeme
výsadbu posledních 7 švestek. A bude
hotovo! Již nyní získala silnice jiný vzhled,
nejsou to staré, zanedbané, mnohdy dolámané stromy. Ten, kdo si všímá, práci
jistě ocení. A co vše tomu předcházelo?
Tak nejprve zahrádkáři museli
získat povolení majitele ,respektive správce pozemní komunikace – Silnice Opava.
Povolení se týkalo jak pokácení starých
stromů, tak výsadby nových. Veškerý
materiál potřebný k výsadbě – stromky,
kůly, úvazy, ochrany proti okusu v počtu
226 kusů financovala Nadace partnerství
lidé a příroda, kdy každé výsadby se za
Nadaci zúčastnila také paní Lenka Dočkalová. Dále 30 kusů stromků uhradila naše
obec a 10 kusů zakoupila Základní organizace ČZS Pustá Polom.
Dlužno připomenout, že veškerá jednání s příslušnými institucemi, zajišťování potřebného materiálu, organizaci
brigád, atd. měl na starosti předseda ZO
ČZS, pan Oldřich Čerbák . Má hlavní
podíl na úspěchu výsadby nové aleje. Výbor Základní organizace tímto vyslovuje
svému předsedovi velké poděkování. Dále
Výbor ZO děkuje Nadaci partnerství lidé
a příroda, jmenovitě paní Lence Dočkalové za její angažovanost v tomto projektu.
Velmi si vážíme a děkujeme všem, kteří se
na výsadbě přímo podíleli – zahrádkáři,
včelaři, mládež i senioři a další občané
Pusté Polomi. K dobré atmosféře přispělo
i malé pohoštění po každé výsadbě, o
které se starala paní Zdenka Dostálová.
Zahrádkáři věří ,že obnovená
alej bude zdobit tuto silnici nejméně 50
let. Než stromy vyrostou, alej bude ještě
vyžadovat nemalou péči. Takže tímto naše
práce zdaleka nekončí…
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření,
s nadcházejícími Vánocemi přejeme všem
krásné svátky i tolik potřebný klid a pohodu.
V novém roce 2020 nechť vás provází
především pevné zdraví, příslovečné štěstí i radost z každého dobře prožitého dne.
Váš Zahrádkář
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Farnost
Místo Betléma, pospěšme k
oltáři ....

Tříkrálová sbírka 2020 v Pusté Polomi

Milí lidé dobré vůle,
přijměte prosím každoroční pozvání na slavení vánoční a novoroční bohoslužby.
Vánoční mše svatá pro děti bude sloužena v kostele sv.
Martina v Pusté Polomi na Štědrý den ve 14.30 hod. Půlnoční mše svatá bude na Štědrý den ve 22.00 hod. Na Hod
Boží vánoční ve středu 25.12. a na svátek svatého Štěpána
ve čtvrtek 26.12. bude mše svatá v 10.30 hod., stejně tak i
na Nový rok.
A přijměte prosím i vánoční a novoroční přání.
Ať o Vánocích hledáme a nacházíme SVĚTLO.
Až ztratí svůj jas světla a světélka nákupních center,
ať objevíme zář Betlémské hvězdy
a ta ať nás dovede ke Světlu světa – živému Ježíši.
A v roce 2020 ať má kdo vést naši ruku,
půjdeme-li někdy tmou…
o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr

Každým rokem navštěvují naše domovy koledníci v rámci
Tříkrálové sbírky. A nutno říct, že každým rokem jsme my,
občané Pusté Polomi, víc a víc štědří, jak je vidět z přehledu
financí Charity Hrabyně, pod kterou naše obec v Tříkrálové
sbírce spadá.
https://hrabyne.charita.cz/komunitni-centrum-svklary/tri-kralova-sbirka/vysledky-trikralove-sbirky-20192/
V roce 2020 se Tříkrálová sbírka v naší obci uskuteční v pátek 10. ledna a v sobotu 11. ledna. Chci vás pozvat
k tomuto charitativnímu projektu, otevřete prosím koledníkům. Můžete si nechat napsat na dveře K+M+B 2020(zkratka
latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej
tomuto domu) nebo malé koledníky a zapečetěné kasičky
můžete něčím obdarovat.
Pokud byste se chtěli do této akce osobně zapojit, třeba tím,
že vytvoříte skupinku (ideálně tři koledníci a dospělý vedoucí), napište prosím na email
jarolav.krajzl@zsppolom.cz.
Za organizátory sbírky přeji všem požehnané Vánoce.
Jarek Krajzl

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které
v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném
roce vybírá, jsou předem oznámeny.
Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové
projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Z daru, který jste vhodili do pokladničky,
zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala,
15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 %
pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
Tříkrálová sbírka,
a zákonných 5 % je režie sbírky.
Minulý rok se vykoledovalo v našem regionu Charity
která oslaví své dvacetileté jubileum , proběhne ve dnech 1.1. Hrabyně 671 374 Kč, za což děkujeme. Z této částky získala
– 14. 1. 2020 na celém území naší republiky, je organizovaná naše organizace 65% což je částka 436 393 Kč. Tyto finanční
Charitou ČR. Sbírka se stala každoroční tradicí, při které je prostředky jsme využili dle předem schváleného záměru. Výnaše země zaplavena koledníky a neodmyslitelně tak patří k těžek letošní Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na rozvoj a
provoz charitního a duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni a
začátku nového roku.
Charita Hrabyně ve spolupráci s obecními úřady, také na rozvoj a udržitelnost chráněných dílen, které zaměstfarnostmi, spolky, školami a místními koordinátory je připra- návají zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jež jsou těžko
vená pomoci zahájit a úspěšně dokončit Tříkrálovou sbírku i v zaměstnavatelní na volném trhu práce.
tomto roce. V našem regionu bude koledovat téměř 600 koVeškeré informace je možné získat na webových
ledníků, což je na 150 skupinek králů, kteří vyjdou do ulic stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo stránkách naší orgastarosta@pustapolom.cz
666 955
Starosta
Ing. vůle.
Miroslav
roznášet
radost a pokoj lidem dobré
Čas Hrabovský
vánočních nizace553
www.hrabyne.charita.cz
Charita Česká republika se
svátků je také časem vzájemného se obdarování jednoho dru- sídlem v Praze je pořadatelemmistostarosta@pustapolom.cz
Tříkrálové sbírky, dle osvědčeMístostarosta
Ing. Vít Čerbák
hým, a to je i smyslem sbírky, pomoci darem potřebným a ní oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10.
urad@pustapolom.cz
chudým.
Jsme vděční všem, kteří s námi
na Pausová
přípravě této sbír- 2012 553
č. j. S-MHMP/1327710/2012
a 1340351/2012 a v souladu
666 951
Sekretariát
Hana
ky spolupracují a také všem dárcům, kteří nám jakýmkoliv s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po
matrika@pustapolom.cz
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
darem
přispějí na pomoc těmto potřebným.
Díky tomu může- novele
č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).
me Účetní
plnit naše hlavní poslání – pomocMichaela
potřebným.
Naším553666957
sloganem pro tento rok
je „ Každá koruna pomáhá.“
ucetni@pustapolom.cz
Haasová
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně
udrzba@pustapolom.cz
putuje
na podporu
lidí v nouzi žijícíchVáclav
na území
České republi553 666 958
Vedoucí
údržby
Hrbáč
ky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdra- Judita Mudra, koordinátor Charity Hrabyně pro TKS 2020
stavebni@pustapolom.cz
553 666 956
Stavební
úřad seniory, matky s Ilona
votním
postižením,
dětmi Murinová
v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
stavebni@pustapolom.cz
553 666 953
Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka
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Lyžařský klub
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 renovace lanových kladek, výměna
všech ložisek a gumového bandážování
lanových rolek. Dále byla provedena kompletní renovace všech kotevních tyčí a závěsu, pro zajištění zvýšení bezpečnosti
uživatelů lanové dráhy.
Jak sami víte, tak členové lyžařského klubu
se nemalou mírou snaží propagovat také
běžecké lyžování. Pro vyznavače stylu bruslení máme v letošní sezoně opět připravenou novinku. Pro lepší povrch jsme modifikovali kopyto pro tvorbu hladké bruslařské
stopy. Máme v plánu připravit menší okruh,
aby měli „bruslaři“ kde trénovat. Konkrétní

Skauti
Skauti z Pusté Polomi, Hlubočce a
Budišovic …
se v září sešli a zjistili, že už jsou nschopni vytvořit družinu Světlušek (mladší
dívky), Vlčat (mladší chlapci), Skautů a
Skautek (starší chlapci a dívky). Do Skautu chodí v současné době téměř 50 dětí.
Družinky se scházejí jednou za týden
samostatně, měsíčně pak bývají výpravy
do blízkého okolí nebo víkendovky na
chatách. Skauti se také letos chystají
přivézt Betlémské světlo do našich vesnic.
Jana Knápková

místo bude vybráno a zvoleno dle sněhových
podmínek. Úprava běžeckých tratí pro klasiku bude probíhat stejně jako v předchozích
letech. O aktuálním stavu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
My všichni členové lyžařského klubu se těšíme a očekáváme úspěšnou lyžařskou sezónu,
ve které zorganizujeme i tradiční akce, jako
jsou závody ve sjezdovém lyžování a běžecké
závody „Okolo Kozičku“. Věříme, že naše
letní úsilí bude po celou sezónu odměňováno bohatou návštěvností lyžařů, běžkařů,
sáňkařů a turistů. Jsou vítání také
„procházkáři“, kteří k nám zavítají na čaj,
grog nebo na svařené víno. Rád bych rovněž
připomenul naše webové stránky http://
ski.pustapolom.cz, na kterých naleznete

aktuální sněhové podmínky, provozní
hodiny a ceník služeb. V případě zájmu,
je také možnost si domluvit tzv. soukromé lyžování mimo otevírací dobu. Náš
vlek je vybaven osvětlením, takže není
problém provozovat i večerní lyžování.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení
obce Pustá Polom, všem sponzorům a v
neposlední řadě členům lyžařského klubu, za pomoc při zvelebování našeho
zimního areálu.
„Skol sezoně 2019/2020“
Petr Urbančík
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Farní pouť na Andělskou Horu a dál
Tento rok jsme se s farností vydali do
Jeseníků na Andělskou Horu. Zde byla
místním knězem sloužena mše, ke které
naše schola zazpívala písničku s kytarou.
Po mši jsme popojeli na nedaleké poutní
místo zvané Annaberg – kostel sv. Anny
rozprostírající se na vysokém kopci, ze
kterého byl nádherný rozhled do širého
okolí, že bylo možné zahlédnout i Praděd.
Tady jsme rozdělali táborák a upekli si
oběd v podobě špekáčku, a chvilku si odpočali a užili si rozhledů po kraji i teplého
podzimního sluníčka. Poté jsme opět nastoupili do autobusu, který vyjel směrem
Karlova Studánka, ale cestou nám postupně zastavoval. První zastávka byla u autobusového stanoviště Hvězda, kde jsme
vystoupili my, mladí a rodiny s dětmi. Odtud jsme linkovým autobusem vyjeli k
Ovčárně. Dál jsme již pokračovali pěšky.
Našim cílem byl Praděd. Úspěšně jsme
vyšlapali až na vrchol, osvěžili se, rozhlédli
se do dáli a pokračovali dolů k chatě Barborce. Zde jsme potkali druhou část poutníků, kteří vystoupili až v v Karlově
Studánce a nahoru šli stezkou Bílé Opavy.
My jsme od Barborky procházeli krásnou
stezkou plnou vodopádů a vodních kaskád
dolů do Karlovy Studánky a akorát včas se
dostali na dané parkoviště, abychom nastoupili do autobusu. Zde už na nás čekala i třetí skupina, která si prohlédla místní
lázně a jiné zajímavosti této obce. Všichni
jsme po zdařeném výletu vyrazili autobusem a auty zpět. Byla to krásná slunečná
podzimní neděle, byli jsme rádi za příjemné prožití svátečního dne.
Barča Javorková

Z historie naší obce ...
Prvorepubliková prodejna obuvi
BAŤA v Pusté Polomi
Přemýšlím,co vedlo celosvětově známou
obuvnickou firmu BAŤA ze Zlína otevřít
svoji prodejnu i v Pusté Polomi. S největší
pravděpodobností mohlo být důvodů i
více ,třeba kupní síla v naší i okolních obcích. Mne však zaujal údajný výrok Tomáše
Bati „ tam, kde je kostel a četnická stanice,
tam musí být i prodejna BAŤA“. A naše
obec by tuto podmínku přesvědčivě splňovala - kostel sv. Martina zde stojí stovky let
a četnickou stanici prvorepubliková Pustá
Polom taky pamatuje.
První ,co mne zajímalo bylo, kdy zde BAŤA
prodejnu otevřel a co slavnostnímu otevření předcházelo. Odpověď jsem hledal
ve Státním okresním archívu Zlín. Překvapila mne ochota tamních archivářů, kteří s
kolegy st. archivu v Uherském Hradišti

provedli rešerši, ze které je možné citovat
následující: “živnostenské oprávnění k
provozování prodejny BAŤA v Pusté Polomi měl vydat Okresní úřad v Uherském
Hradišti dne 25. září 1930. Dále se podařilo zjistit,že vznik prodejny v Pusté Polomi
spadá do doby zahušťování obchodní sítě
prodejnami menšího typu v průběhu roku
1930. Před zřízením prodejny v Pusté Polomi existovala v okolí jen prodejna v Opavě v Hrnčířské ul. (od roku 1918) a v Hlučíně(1927). V roce 1930 před zřízením
obchodu v P. Polomi vznikly prodejny
BAŤA v Klímkovicích, Kateřinkách, Háji ve
Slezsku, Kravařích, Svinově a v Dolním
Benešově.“

ním nadstandardních týdenních výsledků
soutěže prodejen.V meziválečném období
zde jako obchodvedoucí (baťovská terminologie) působil pan Buk. Vůbec si nevedl
špatně. Tak například ve Zpravodaji z 12.
1. 1935 vybojoval II. místo v
tzv.punčochové soutěži s odměnou 500,Kč, a to mezi prodejnami v Pardubicích,
Břeclavi, Zlíně, Jáchymově a Vyškově.
Pustá Polom a pan Buk jsou zmiňováni i v
jiných číslech Zpravodaje, a to vždy s
předními umístěními mezi prodejnami ve
známých městech – Praha-Libeň, Luhačovice, Mukačevo, Mariánské Lázně,
Opočno atd. Na tehdejší dobu i velmi
dobrá propagace Pusté Polomi!

Taky jsem pátral, jak si prodejna v naší
obci vedla, co se týče obchodního obratu.
Ve Zpravodajích prodavačů firmy BAŤA
(příloha k časopisu „Zlín“) se jméno naší
obce objevuje v souvislosti s vyhodnocová-

Posledním vedoucím prodejny obuvi firmy BAŤA v naší obci byl pustopolomský
rodák, pan Teofil Sýkora. Narodil se 27.
září 1901 v rod. domku p. č. 5, dnes
ul.Lihovarská. Vyučil se ševcem ve Zlíně.
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Později si ještě svoji profesi doplnil v kurzu
prodavače obuvi a pedikéra. Už jako svobodný pracoval ve zdejší prodejně pod
vedením výše vzpomínaného obchodvedoucího pana Buka. Ten se ještě před II. svět.
válkou z Pusté Polomi odstěhoval. Podle
rodinných pamětníků pana T. Sýkory v
období války prodejna jako taková nefungovala, byla tam pouze tzv. „spravkárna“ bot
s ševcem panem Havrlantem, který měl
prodejnu v pronájmu. Trvalo pak nějakou
dobu, kdy obchod začal po roce 1945 opět
sloužit svému účelu. Než se tak stalo, pan
Sýkora prodával boty i doma v kuchyni.
Bylo taky vzpomenuto, že zlínské ústředí

po válce poslalo do Pusté Polomi jednu z
posledních zásilek, a to nákladní auto tenisek.
Při písemné korespondenci s pracovníky
Státního okresního archivu Zlín, jsem se
také dověděl, že kompletní spisová dokumentace k jednotlivým prodejnám, a to
včetně prodejny BAŤA v Pusté Polomi, ve
zlínském archivu neexistuje. Údajně byla
dokumentace při odvětvové delimitaci
koncernu BAŤA ,n.p. ,Zlín/Svit, s. p ., Gottwaldov na konci 40. let minulého století
převedena do nově zřízeného podniku
Obchod obuví, kde byla později vyskarto-

vána jako nepotřebná…
Dům č. p. 94, ve kterém se pustopolomská prodejna obuvi BAŤA v minulosti nacházela, naštěstí dodnes stojí. Po různých
peripetiích byla v průběhu minulých let
zrekonstruována a nyní slouží jako Obecní
úřad.
Jozef Sedláček
Prameny: Státní okresní archiv Zlín,
soukromý archiv autora článku s laskavým
přispěním paní Michaely Schupkégelové

Dům č.p. 94 na dobové fotografii. V přízemí vlevo prodejna BAŤA a.s., vpravo prodejna smíšeného zboží BUDOUCNOST. V popředí personál obou prodejen s rod. příslušníky. Ve výloze prodejny obuvi je umístěn nápis „V těchto s radostí do školy“. Z toho se dá usuzovat, že jde o prázdninovou úpravu
výlohy. Všechny ceny bot končily devítkou - 9, 19, 29. Vlevo přes silnici je dosud stojící dům,č.p.166,někdejší pustopolomská pekárna paní Ondrové.
V přední části je vidět dnes už zazděný vchod do obchodu s pečivem.

Starosta

starosta@pustapolom.cz
553 666
955
Ing. Miroslav
Hrabovský
Pustopolomští
traktorkáři
si vás dovolují

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák
pozvat

Stavební úřad

mistostarosta@pustapolom.cz
na 3. traktorkářský
ples, který se
553bude
666 951konaturad@pustapolom.cz
Hana Pausová
dne
matrika@pustapolom.cz
22. 553
2. 666
2020
hod.
952 ve 20.00
Jana Kotalová
v restauraci
u Krčmářů.
Je zajištěna
ucetni@pustapolom.cz
553666957
Michaela Haasová
hudba a bohatá
Vstup 100,- Kč.
udrzba@pustapolom.cz
553 666 tombola.
958
Václav Hrbáč
Těšíme
se, vaši traktorkáři.
stavebni@pustapolom.cz
553 666 956
Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

Sekretariát
Matrika
Účetní
Vedoucí údržby

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
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Hasiči
Vážení hasiči a všichni lidé dobré vůle!
Naposledy v tomto roce vás všechny zdravím a oslovuji. Až se k nám všem dostane
letošní poslední číslo tohoto obecního
zpravodaje, už bude zbývat jen pár dní do
očekávaných vánočních svátků. A to ve
většině rodin vzrůstá nervozita. Kromě
pečení cukroví ještě na poslední chvíli
sháníme dárky, nějakou rybu, gruntujeme a
děláme různou výzdobu. Prostě shon a u
mnoha rodin i hon. Věšíme spoustu světýlek, taháme metry kabelů a samozřejmě
chceme mít i pěknou tepelnou atmosféru, a
proto zprovozňujeme další topidla, třeba
krby, ve kterých se od minulého Silvestra
netopilo. Kromě adventních věnců, které
bychom neměli nechat se zapálenými svíčkami bez dozoru, na nás čeká prostě
spousta dalších nebezpečí.
Nedejme šanci hasičům, aby nás měli důvod navštívit. Vždyť i oni by chtěli prožít
konec roku v klidu a pohodě.
Přejeme všem krásné a spokojené Vánoce,
veselého Silvestra a do Nového roku hodně zdraví a splnění svých předsevzetí.
My, hasiči, jsme letos prožili začátek roku
přípravami na oslavy 130. výr. založení
hasičského spolku, které jsme krásně oslavili spolu s vámi. Víme, že jsme nezklamali a
že jste si ty naše oslavy pěkně užili. Účast
veřejnosti byla opravdu veliká a my vám
ještě jednou děkujeme za podporu. Bez vás
by to nebylo to pravé.
Ještě jednou musím poděkovat všem těm,
kteří nám přispěli buď finančně nebo přímo
materiálně a o kterých se ani neví. Přesto

Senioři
Vážení spoluobčané,
Otevíráte náš prosincový Pustopolomský
zpravodaj s mým příspěvkem. Nastává vánoční doba, která nese zklidnění a mnohdy
vylepšuje i rodinné vztahy. Všichni jsme tak
nějak povznesení sváteční atmosférou,
která na nás působí ze všech stran. Nejen
rozzářené vánoční stromky doma, ale i
vyzdobená obec. Zamýšlím se nad uplynulým časem… Jaký byl pro nás v Klubu důchodců končící rok 2019?
Každý nový rok začínáme v lednu první
výborovou schůzí. V únoru jsme byli na
rekreaci v Piešťanech, v březnu pak proběhla oslava našich Josefů a jubilantů. Den
matek jsme oslavili společně s jubilanty
obecního úřadu. Květnové akce ukončily již
tradiční snošky. Na Den obce naše ženy
vystoupily s tanečním číslem. Patří jim sr-

věříme, že je to hřeje u srdce. I jim
přejeme všechno nej a hodně úspěchů,
jak v podnikání, tak v rodinném žití.
V listopadu jsme pozvali naše starší
členy na malý výlet. Navštívili jsme
památník ostravské operace v Hrabyni
a po návratu jsme poseděli u malého
občerstvení v hasičárně. I zábava se
vydařila.
6. prosince jsme organizovali mikulášskou nadílku pro naše mladé hasiče i
pro děti z Kylešovic a Hradce nad Moravicí. Připravili jsme pro ně stezku
odvahy, na které na ně čekala spousta
pohádkových bytostí. I peklo s opravdovým ohněm a spoustou čertů. A na
konci stezky je čekala trojice s čertem,
andělem a Mikulášem s košem plným

dárků. Všichni, kteří se zúčastnili, si to náramně užili.
Poslední letošní akce, která nás čeká až v
polovině ledna příštího roku, bude výr.
schůze, na které si připomeneme všechno co
se nám během roku povedlo a co jsme třeba
nestihli. Z toho budeme vycházet pro rok
příští. Po 5-ti letech bude mít tato schůze
vyšší význam, protože to bude zároveň i
schůze volební. Na ni budeme volit znovu
starostu a další členy výboru, kteří nás povedou vpřed do dalších let. Hned na to v únoru
pořádáme tradiční hasičský ples, na který
srdečně zveme. A tak pořád dál a dál. Ostatní
zase až příště.
Takže ještě jednou: VŠECHNO NEJLEPŠÍ.
To vám přejí dobrovolní hasiči.
A zdraví starosta SDH Zdeněk Štalmach

Prosinec 2019
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dečný dík. Rovněž i naší paní učitelce
Ireně Čechové, která s ženami nacvičuje
a obětuje svůj volný čas. Děkujeme, paní
učitelko!
V červenci to opět byly naše Aničky a
naši jubilanti, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny. V září jsme se sešli ve
školní jídelně a popřáli našim Václavům a
dalším jubilantům. V říjnu jsme opět
rekreačně navštívili Slovensko, a to Oravici. Vím, že účastníci rekreace jak v
Piešťanech, tak na Oravici, byli velmi

spokojeni.
Společně s kulturní komisí obecního úřadu pořádáme v prosinci Mikulášský večírek. Všem děkuji za pěkné dárky do tomboly.
Nezapomínáme ani na veřejně prospěšné
práce, jako jsou brigády se zahrádkáři
nebo úklid veřejného prostranství.
Závěrem svého příspěvku bych chtěla
poděkovat celému výboru Klubu důchod-

ců, všem členkám a členům, kteří ochotně
pomáhají na všech našich akcích.
Nemohu zapomenout poděkovat kulturní
komisi obecního úřadu. Děkuji za skvělou
spolupráci s naším Klubem důchodců po celý
uplynulý rok.
Všem Vám přeji krásné a pokojné Vánoce a
do nového roku 2020 pevné zdraví a rodinnou pohodu.

Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ
„Serte Rychle Pane Školník“
Tak takhle neoficiálně si
SRPŠ žáci překládali. Dnes
název „Sdružení rodičů při
teřské škole Pustá Polom“,
vé nudné, že?

dříve zkratku
je náš oficiální
základní a maale je to tako-

V červnovém zpravodaji jsme Vás seznámili s tím, jak fungujeme, s našimi aktivitami v průběhu roku a vizemi do budoucna.
V tom prosincovém vydání Vám přiblížíme letošní lampionový průvod zakončený
pohádkovým lesem.
Akce se konala v pátek 1. 11. Měli jsme
pocit, že to byl snad nejchladnější podvečer v roce. Start byl před školkou v 17:00
hodin. Před pátou se pomalu začalo stmívat a v uličkách poblikávaly první houpající
se lampióny různých barev a tvarů. Těch
poctivých, s plápolajícím plamínkem svíčky,
už moc nezahlédnete, snad jen pár čajových svíček v lucerničce. Pro děti byla na
zahřátí připravena varnice s teplým čajem,
dle odéru nesoucím se nad hlavami dětí se
někteří tatínci taktéž vnitřně zahřívali.

už cesta, na které se ještě potulovaly svítící
příšerky, směřovala k chatě pod sjezdovkou.
V cíli byly na některých dětech vidět
úsměvy, jiné ze strachu utíraly slzy, ale i to
k tomu patří, je třeba se zocelovat. Všechny chmury ale zahnaly připravené buchty a
zákusky, které rodiče pro děti napekli a
které se do posledního kousku snědly. Pro
každého byl připravený špekáček z grilu,
teplý čaj a pro rodiče výborný svařák a
rum.
I přes chladné počasí vydržela spousta
rodin ještě dlouho po skončení průvodu,
což nám udělalo velkou radost.
A teď ještě trochu počtů. Na start se letos
postavilo 21 skupin po 5-8 dětech, což je
celkem přes 120 dětí, rodiče nepočítaje.
Loni jsme měli v průvodu více jak 100 dětí,
Hopsalín v červnu zcela zaplnil školkovou
zahradu, a to nám podvědomě říká, že i
když to neděláme často, snad to neděláme
špatně. Na druhou stranu do Mateřské a
základní školy chodí 300 školáků, každý má
2 rodiče, což by mohlo být až 600 „SRPŠáků“, ale ve sdružení je nás aktivních 10, a
to, aspoň za mě, úplně v pořádku není a je
to škoda. Tak kdyby někdo přehodnotil
nezájem udělat něco nejen pro své děti,
tak se nebojte, klidně se ozvěte, budeme
rádi.

Po zaplacení symbolického startovného
obdržely děti kartičku se stanovišti a balíček brambůrků, které nám věnoval Petr
Čišecký, aby bylo po cestě co chroupat
(moc děkujeme). Děti vyrazily po 6členných skupinkách doprovázeny svými
rodiči. Trasa vedla uličkami po „dvorku“
směrem k lihovaru a pak lesem na sjez- Blíží se konec roku, a tak i my chceme
dovku „Za Sýkorou“, kde byl cíl.
popřát všem žákům naší školy, rodičům a
553 666
955v
Starosta
Ing. Miroslav
Hrabovský pohodové
všem spoluobčanům
svátky

NaMístostarosta
trase bylo připraveno 5 stanovišť
Ing.s Vítrodinném
Čerbák kruhu a úspěšný nový rok 2020.
úkoly. Na prvním jsme měli zahradníka a
dětiSekretariát
musely projet slalom s kolečky, zaHana
což Pausová
Členové SRPŠ
553 666 951
dostaly jablko. Na druhém byla Fióna s
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
chůzí
po kládě a troškou hokejového umění. Třetí zastávka byla u Shreka, kde se do
553666957
Účetní
Haasová
tlamy
oslíka házely šišky. PředposledníMichaela
byla
čarodějnice
perníkovou chaloupkou,
u Hrbáč
553 666 958
Vedoucí súdržby
Václav
které děti zachraňovaly skřítka a za odmě553 666 956
nu Stavební
si z chaloupky
úřad utrhly perník. ZávěrečIlona Murinová
nou zastávkou byl vodník, u jehož rybníka
553 666 953
se Stavební
z dětí staliúřad
rybáři a nahodili pruty.Bc.
PakAleš Onderka

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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Škola
Jak se už zmiňoval starosta obce v úvodním článku, po několika letech snažení
jsme získali dotaci na dokončení rekonstrukce naší školy v podobě nových učeben v podkroví a nové učebny chemie a
přírodopisu.
Jsme samozřejmě velmi rádi,
nicméně nehodláme usnout na vavřínech a
s chutí se chystáme ukousnout si z dotačního krajíce další chutný kousek. Našim
cílem je nyní nová a plně vybavená učebna
pracovních činností a dílen. Vše je už
řádně připraveno a v nejbližší době si
podáme žádost. Doufáme, že budeme
úspěšní, neboť přípravám jsme věnovali
opravdu neskutečně mnoho úsilí a času .
Vlastimil Hrádek
Úspěchy žáků ZŠ
ve sportovních soutěžích
Naše žákyně zvítězila v přespolním
běhu
Na konci září se v pochmurném
počasí uskutečnil tradiční přespolní běh
kolem Stříbrného jezera pro žáky základních škol okresu Opava. Přestože se tento
závod těší velké účasti, naše škola se v
konkurenci ostatních rozhodně neztratila.
Dívky nižšího stupně se mezi 16 školami
umístily na stříbrné pozici. Karolíně Ondráškové se dokonce podařilo celý závod
vyhrát, když porazila všech svých 86 soupeřek. Dále se na tomto úspěch podílela
Karolína Dostálová (6.), Tereza Starečková
(15.), Lucie Kuzníková (37.), Nela Rudorferová (46.) a Melanie Trojková (51.).
Chlapci nižšího stupně sice odjeli z přespolního běhu bez medailí, ale za svůj výkon
zaslouží pochvalu. Před naše chlapce se
dostalo pouze 5 týmů, za zády jsme nechali

12 škol. Na tomto 6. místě se podíleli
Jakub Kotilínek (12. místo ze 103 startujících), Petr Fryčák (24.), Jakub Beil (36.),
Matyáš Žamboch (57.) a Matyáš Dostál
(74.).
Zúčastnili jsme se ještě kategorie dívek
6. – 7. tříd. I tady jsme se dostali do TOP
10. Dívky obsadily 10. místo z 16. Naši
školu reprezentovaly: Tereza Močidlanová (22. místo z 91 startujících), Zuzana
Skřečková (24.), Luisa Kratochvílová
(37.) a Anežka Sobarňová (70.).
Premiérový postup do krajské soutěže
Žáci osmé třídy ve složení Lukáš Jurčík,
Tobiáš Folwarczny, Matěj Havrlant a
Štěpán Kotala se zúčastnili okresního
kola ve stolním tenisu, které se uskutečnilo 23. 10. v herně stolních tenisu v
Kateřinkách. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 týmů, které byly rozděleny do 4

skupin, ze kterých postupoval nejlepší
tým. Ve skupině jsme narazili na opavské
školy – ZŠ E. Beneše a ZŠ Vrchní, se kterými se kluci moc nezapotili a vyhráli s
přehledem oba zápasy. V semifinále jsme
porazili 4:2 Stěbořice a čekal nás boj o
vítězství v turnaji. Ve finále jsme ale nestačili na ZŠ Kylešovice, která nás porazila
4:2.
I 2. místo nám zaručilo postup do krajského finále, které se opět uskutečnilo v
Opavě. Turnaje se zúčastnilo 5 nejlepších
škol Moravskoslezského kraje – ZŠ Návsí,
ZŠ Kylešovice, ZŠ Havířov, ZŠ Lichnov a
ZŠ Pustá Polom. Hrálo se systémem
„každý s každým“. Ze 4 utkání jsme odešli
2x vítězně a 2x jsme prohráli. Celkově
jsme se v prvním krajském finále naší školy umístili na 3. místě, když jsme za sebou
nechali i vítěze okresního kole – ZŠ Kylešovice, která obsadila 5. místo.
Žáci na vyhlášení Ligy sportu za školní rok 2018/2019
Naše škola se umístila na 9. místě v Lize
sportu I. stupně okresu Opava. Do pořadí
se započítávaly výsledky sportovních soutěží ve školním roce 2018/2019. Mezi
nejlepších 10 škol jsme se dostali opět po
2 letech. Dařilo se nám v přespolním běhu, atletice, štafetovém běhu, florbalu,
šplhu, stolním tenisu a lyžování. Stali jsme
se 3. nejúspěšnější vesnickou školou opavského okresu v soutěžích nižšího stupně.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v pondělí 2.
12. v KD Na Rybníčku v Opavě, kde naši
školu reprezentovali Zuzana Skřečková,
Tereza Močidlanová a Jakub Kotilínek.
Jiří Slivka

