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Máte-li zájem o zveřejnění příspěvku ve zpravodaji, zašlete je
prosím na níže uvedenou emailovou adresu. Má-li kdokoli
z občanů Pusté Polomi zájem na
spolupráci při tvorbě ZPRAVODAJE, je vítán. Máte-li 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. 9. 2019

Vážení spoluobčané, úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva
obce Pustá Polom příjemné prožití letních zasloužených dovolených.
Na zasedání zastupitelstva obce , která se konala 25. 3. a 27. 5.2019 byla
projednána a hodnocena problematika, se kterou bych Vás rád v tomto článku seznámil. Chtěl bych Vás informovat o projektech , které připravujeme nebo již realizujeme. Vestavba dvou učeben v ZŠ zpracována a
podána žádost na Ministerstvo financí. Dotaci jsme
bohužel nedostali. Vzhledem k vážným problémům
se zajištěním místa pro výuku zastupitelstvo obce
rozhodlo , že stavbu zahájíme . Realizace díla proběhne v měsících červnu až září 2019, financovat ji
budeme z vlastních zdrojů. Cena díla bude 4 milióny 300 tisíc Kč bez DPH. Pokud jde o multifunkční
hřiště vedle ZŠ, byla zpracována a podána žádost na
Ministerstvo školství a tělovýchovy. Bohužel zatím
neznáme výsledek této výzvy. Obnova topení , rozvodů vody a odpadů v bytovém domě 250 ( bývalý
OÚ ) zpracována , podána a schválená dotace Moravskoslezským krajem ve výši 400 tisíc Kč. Realizace proběhne v měsících červnu až srpnu 2019 a
celková částka se bude pohybovat okolo 1 miliónu
300 tisíc Kč. Volnočasový areál žádost zpracována,
podaná a schválená dotace na zateplení domu 122
( bývalý Matějček) ve výši 530 tisíc Kč Ministerstva
pro místní rozvoj. Byla také zpracována a podána
žádost na vnitřní rekonstrukci domu 122 na Ministerstvo pro místní rozvoj. Zatím nevíme výsledek,
zda jsme dotaci obdrželi. Byl vydán demoliční výměr na demolici domů 45 a 169 ( bývalý Kadula ).
Proběhla v měsících dubnu a květnu včetně odstranění plynových přípojek a přívodu elektřiny v celkové výší 180 tisíc Kč. Byla podána žádost na Moravskoslezský kraj s názvem Podpora přípravy projektové dokumentace pro projekt „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom“. Ten zahrnuje
křižovatku u kostela sv. Martina, křižovatku u obchodu TEMPO, chodník na Hradecké ulici k areálu
hasičů, chodník u volnočasového areálu a chodník
od transformátoru k odbočce K Dubu. Dotace byla
schválená ve výši 500 tisíc Kč. Zpracována je dokumentace k vytvoření zón na místních komunikacích,
k výstavbě parkoviště u ZŠ a místa pro kontejnery
na sklo, textil a oleje. Tyto menší stavby budou
financovány z vlastních zdrojů obce.
Pro rok 2019 byl schválen rozpočet obce s
předpokladem příjmu ve výši 30 miliónů 635 tisíc
Kč a předpokladem výdajů ve výši 28 miliónů 840
tisíc Kč. Tato čísla budou v průběhu roku 2019 prů-

běžně upřesňována a jsou závislá na získání finančních prostředků, o které obec žádá v rámci dotačních
programů vypsaných Moravskoslezským krajem, Regionální radou kraje nebo některým Ministerstvem ČR.
Závěrem chci požádat všechny majitele rodinných
domků ,kteří ještě nejsou připojení na splaškovou
kanalizaci , aby tak učinili nejpozději do 31.10.2019.
Tento termín byl stanoven Ministerstvem životního
prostředí v Praze při kontrole stavby dne 28.5.2019.
Připomínám ,že do splaškové kanalizace musí být
napojeny všechny odpady, tj. WC, umyvadla, pračky,
kuchyně , kromě okapů, ty musí být napojeny do
stávající dešťové kanalizace. Materiál je možno zakoupit z obecního skladu.
Vladimír Grussmann starosta obce

Nová pamětní deska u lípy vysazené ke
100. výročí ČSR
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Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva
obce Pustá Polom, konaného dne
25.03.2019 v 17:00 hod.
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu obce
na rok 2019
Smlouvu a přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Obnova a modernizace
topení, rozvodu vody a odpadů ve
středisku kultury, služeb a bydlení
v Pusté Polomi“, maximálně však ve
výši 400.000,-- Kč.
Plán financování obnovy vodohospodářského majetku obce Pustá Polom na
období 2019-2029.
Prodloužení kanalizace – stoka A3 ve výši
516.174,78 vč. DPH
Zřízení přípojky splaškové kanalizace pro
budovu Obecního úřadu Pustá Polom, Slezská 94, ve výši 80.755,48 vč.
DPH
Příkazní smlouvu na administraci a dotační
management
realizace
projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 122_Obec Pustá Polom“
mezi Obcí Pustá Polom a společností
ProFaktum s.r.o. v celkové výši
60.000,-- Kč bez DPH
Odpisový plán pro rok 2019 – Základní a
Mateřská škola Pustá Polom, p. o.
Vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku Základní a Mateřské
školy Pustá Polom v celkové hodnotě
124.046,06 Kč, viz. příloha
Cenovou nabídku fi PROFO MONOLITY
s.r.o. na prodej lešení Layher
v celkové hodnotě 144.627,55 Kč vč.
Podání žádosti o dotaci výzvy Ministerstva
financí MFČT 29822 projektu „Pustá
Polom – řešení podkroví budovy „A“
Základní školy a Mateřské školy“ a
zajištění finančních prostředků ve výši
10% nákladů.
Nabídku fi STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ŠURÍK s.r.o. na veřejnou zakázku

malého rozsahu na stavební práce
společností Projekt 2010 s.r.o. na
„ZŠ a MŠ Pustá Polom – Vestavba 2
zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopraučeben“
v celkové
hodnotě
vy v obci Pustá Polom“ – zhotovení
projektové dokumentace, v celkové
4.324.238,20 Kč bez DPH
Interní směrnici č. 2/2019 k používání
částce 1.248.000,-- Kč bez DPH.
Příkazní smlouvu na výkon koordinátora
sociálního fondu
Čerpání plánu obnovy ČOV Pustá Polom
bezpečnosti a ochrany při práci na
staveništi při realizaci stavby „Řešení
za rok 2018 v celkové výši 5.100,-podkroví budovy „A“ ZŠ a MŠ Pustá
Kč
Polom“, mezi Obcí Pustá Polom a
panem Petrem Stiborem v celkové
výši 63.000,-- Kč bez DPH za 6 měsíUSNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne
ců realizace.
27.05.2019 v 18:30 hod.
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
Oznámení vyhlášení volna
schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu obce
na r. 2019 (rekonstrukce bytový dům
250, rekonstrukce podkroví škola)
Účetní závěrku obce Pustá Polom za r.
2018
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustá Polom za r. 2018
Závěrečný účet za r. 2018
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá Polom a
společností ProFaktum s.r.o. na poradenskou činnost související s přípravou projektu „Zřízení nových učeben
pro rozvoj klíčových kompetencí
včetně potřebného vybavení v ZŠ
Pustá Polom“, v celkové výši 79.000,- bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá Polom a
společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. na vyhotovení
zakázky „ZŠ a MŠ Pustá Polom –
Vestavba 2 učeben“, v celkové výši
4.324.238,20 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá Polom a
společností RBS Morava s.r.o. na
vyhotovení zakázky „Obnova a modernizace topení, rozvodu vody a
odpadů ve středisku kultury, služeb a
bydlení v Pusté Polomi“, v domě č. p.
250, v celkové částce 1.385.518,16
Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá Polom a

777 660 018

Ředitel ZŠ a MŠ Pustá Polom vyhlašuje v souladu s §24, zák. č.
561/2004 Sb., volno pro žáky základní školy v termínu
24. 6. – 28. 6. 2019
a v termínu 2. 9. – 6. 9. 2019.
Zdůvodnění
Ve výše uvedených termínech budou v budově školy probíhat stavební úpravy.
Organizační zajištění
Školní rok bude ukončen v pátek
21. 6. 2019 rozdáním vysvědčení.
Pro žáky 1. až 5. ročníku bude
zajištěn celodenní provoz školní
družiny od 6.30 do 16.00 hodin
Nový školní rok bude zahájen
v pondělí 9. 9. 2019.
Žáci se mohou v době tohoto volna stravovat ve školní jídelně za
plnou cenu oběda 58,- Kč.
Vlastimil Hrádek, ř.š.
starosta@pustapolom.cz

Starosta

Vladimír Grussmann

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Tietzová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Miloš Kupka

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

553 666 956

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz

Vedoucí ČOV

Miloš Kupka

553 666 958

vedoucicov@pustapolom.cz

mistostarosta@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
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Životní prostředí
Problémy ve sběru, třídění a zpracovávání
bioodpadu – rostlinných zbytků.
Již několik let obec Pustá Polom má a provozuje svou komunitní kompostárnu.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad
jsou ukládány do bionádob, které jsme
dostali zdarma do pronájmu a k využívání.
Obsah těchto bionádob je ve stanovené dny
svážen na komunitní kompostárnu vozy
firmy Marius Pedersen.
Následně pracovníci obce tyto zbytky z
údržby zeleně a zahrad rovnají do kompostovacích hromad (viz.foto) a pak pravidelně
provádějí jejich překopávání překopávačem, aby se vytvořil kvalitní kompost (tzv.
zelený kompost), který je dál využíván k
údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.
Foto: Rostlinné zbytky uložené do kompostovacích hromad, které jsou průběžně překopávány.
Co lze do bionádob dávat, je uvedeno ve
svozovém kalendáři, který každá domácnost v obci obdržela. Tento svozový kalendář je také uveřejněn na webových stránkách obce.

Bohužel, mezi trávou a dalšími zelenými
zbytky jsou velmi často naházeny věci,
které tam nepatří, například plastové
láhve, plastové sačky, ať už prázdné
anebo naplněné zbytky zeleniny a ovoce, dlouhé nebo silné větve, kameny,
kovové věci,
kořeny stromů, zbytky
velkých dřev, cihel a betonu a další věci
nevhodné ke kompostování (viz.foto
níže). S tím se velmi často pracovnící na
kompostárně potýkají.
Nedodržování důsledného třídění vyžaduje nejen větší pracnost při zpracovávání bioodpadu, ale hrozí zejména velké
nebezpečí poškození techniky používané
v komunitní kompostárně. Tato technika
je nová a stála nemalé finanční prostředky, její případné poškození by si vyžádalo
další nemalé náklady na opravy.
Žádáme proto všechny občany, kteří
zbytky ze zahrad a z domácnosti odevzdávají do bionádob a následně do
komunitní kompostárny, aby důsledně
dodržovali to, co lze do bionádob dávat.
V žádném případě nelze do bionádob
dávat plasty, kovy, sklo, kameny, staveb-

ní odpad, odpady z kuchyně, oddénkový
plevel, silné větve, velké kusy dřeva a jiné
věci, které tam nepatří.
Do komunitní kompostárny je svážen také
hřbitovní odpad, ve kterém jsou často
naházeny kytice, věnce, stuhy, ale z umělé
hmoty. Tyto věci tam v žádném případě
nepatří, musí být pak pracně tříděny. Plastové zbytky na hřbitově se musí ukládat
do nádob na odpad, které jsou na hřbitově
umístěny.
Silné větve, pařezy, velké kusy dřeva, lze
odevzdat přímo v komunitní kompostárně
na místo určené pracovníkem kompostárny a tam budou následně štěpkovány.
Obec Pustá Polom provozuje velmi dobrý
systém odpadového hospodářství, který
umožňuje komplexní třídění odpadů.
K tomu, aby dobře fungoval je nutná spolupráce všech nás občanů, to je zejména
dobře třídit veškerý odpad.
Kupka Miloš, vedoucí údržby obce
Pastrňák Radomír, komise ŽP

Co je vhodné ke kompostování : - posekaná
tráva, seno, sláma, listí, spadané ovoce,
odpady z ovoce a zeleniny, kůra, piliny,
hobliny, popel ze dřeva, skořápky z ořechů,
pecky z ovoce, kávové a čajové odpady,
větve posekaných dřevin a ořezaných části
stromů a to do průměru 2cm a délky do
25cm, oddělené sebrané organické hřbitovní odpady.
Je opravdu nutné dodržovat nejen správné
třídění, ale také nedávat do bionádob dlouhé větve a dlouhé zbytky rostlin, které se
navíjejí na válec překopávače a pracovníci
pak musí často zastavovat techniku a překopavač čistit.

Od června platí nové jízdní řády. Na obecním úřadu jsou nové jízdní řády k nahlédnutí v tištěné podobě.
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Farnost Pustá Polom
Jak pokračují práce na komunitním
centru?
V minulém čísle Zpravodaje byly shrnuty práce, které se na komunitním centru prováděly během zimy, tedy veškeré rozvody topení, vody a elektřiny a
dnes bych vás chtěl informovat, jak
pokročily práce během jara.
V měsíci březnu jste si mohli
na farní zahradě všimnout sila, ze kterého zednická firma brala směs na vnitřní
omítky, a jelikož počasí docela přálo,
podařilo se vnitřní omítky během asi
deseti dnů kompletně provést.
V dubnu, po zaschnutí vnitřních omítek, nastoupili chlapi provádějící anhydridové podlahy. V přízemí byla
nejdříve položena 10 cm vrstva polystyrenu podobně jako v prvním patře,
kde stačilo položit pouze 5cm polystyrenu. Polystyren se poté překryl folií a
vytvořila se jakási vana i kolem vnitřních stěn. Pak už přijel domíchávač s
anhydridovou směsí a v přízemí i v patře se nalila pěticentimetrová vrstva.
Na přelomu května a června
jsme se pustili do splaškové i dešťové
kanalizace. Do výkopu jsme položili
vedle sebe jak splaškovou kanalizaci z
fary i komunitního centra, tak odvod
dešťové vody, rovněž z obou objektů. V
budoucnu plánujeme využít stávající
plastovou čističku u fary k záchytu dešťové vody.
V nejbližší době bude v prvním
patře provedeno zateplení minerální
vlnou a provedena montáž sádrokartonu. Sádrokartonem budou provedeny i
podhledy v přízemí. Během srpna jsou v
plánu veškeré obklady a dlažby. Držte
nám, prosím, palce, aby všechny plány
vyšly a objekt jsme mohli co nejdříve

Minitábor Cholina 2019
Ani jsme se nenadáli, rok uběhl jako voda, což znamenalo, že nás čeká další
Minitábor. A Minitábor znamená plno
příprav a starostí, ale také spoustu zážitků.
Opět jsme se vydali na poutní místo zvané Cholina, kam jsme se uchýlili také
minulý rok. Stejné místo, ale zcela jiný
program, tentokrát zaměřený na modlitbu Otče náš.
V pátek 24.6. jsme se všichni, kromě
Krajzlovic auta s batohy, sešli na nádraží
v Ostravě a vyrazili vlaky na místo. Na
faru jsme dorazili bez problémů, koho
jsme neznali, toho jsme poznali díky
hrám, rozřadili jsme se do skupinek a
dozvěděli se důležité informace.

Po příjezdu zpátky na faru, jsme si místo
večeře opekli špekáčky.
Hru „Boží království“ doprovázenou biblickými postavami a inspirovanou pořadem
Pevnost Boyard, jsme si všichni velmi užili.
A to nejen proto, že byly aktivity velice
zábavné a dobrodružné, ale také proto, že
nás čekalo překvapení. Po večerce jsme
zalehli do spacáků, ovšem brzy jsme zjistili,
že pro nás ještě den nekončí, následovala
totiž ještě stezka odvahy a závěr hry.
V neděli jsme dokončili poslední verše
modlitby Otče náš a rozdali si kytičky, ze
kterých jsme se o sobě dozvěděli něco
pěkného.

Při mši jsme zazpívali písničku, kterou jsme
celý víkend cvičili. Pak už následoval jen
oběd a úklid fary.
I přes komplikace s vlaky jsme se všichni v
Čekal na nás druhý den, do kterého jsme pořádku vrátili domů, stejně tak naše batose pořádně probrali díky zábavné rozcvič- hy.
ce a modlitbě (a samozřejmě snídani). Všichni jsme si to moc užili!
Před nachystaným programem jsme si
ještě zahráli naši oblíbenou hru „Kovboje Moc děkujeme všem vedoucím (naší Putuldo boje“. Potom jsme postupně obcháze- ce jsme také poblahopřáli k 18. narozenili rozmístěná stanoviště. Mohli jsme si nám♥), panu faráři, naší paní kuchařce,
vyrobit křížek na památku, spálit naše paní Krajzlové, paní Javorkové, panu
problémy nebo poznat, co je to Boží vůle, Krajzlovi a také farnosti Cholina za propůja u toho si ještě zazpívat a zahrát hru k čení fary.
tématu. Hned po obědě jsme vyrazili na
malý výlet vlakem, ve kterém jsme si i
zazpívali, i přes velice „příjemnou“ paní
Barbora Javorková
průvodčí. Naším cílem byl nedaleký zámek Náměšť na Hané. Prohlídka byla
poučná i zábavná, stejně jako hra, kterou
jsme si poté zahráli v zámeckém parku.
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Senioři
Činnost Klubu důchodců
Nastává léto a s ním přichází čas, kdy podávám zprávu o činnosti našeho klubu. Uplynulé měsíce byly bohaté už tím, že jsme
měli taneční vystoupení nejen na naší výroční členské schůzi, ale i ke Dni matek.
Myslím si, že jsme naším tanečním vystoupením všechny pobavily.
Jako každý rok, tak i letos v březnu jsme
oslavili naše „Josefy“. Tradičně jsme se sešli
v hojném počtu, jubilantům jsme společně
popřáli a předali jim malý dárek. Také jsme
oslavili půlkulaté narozeniny našeho dlouholetého člena výboru pana Josefa Vaňka
(Lojzy J) a naší nové členky ve výboru Hanky Grygarové. Děkuji všem členům, kteří
tuto akci připravovali.
26. dubna jsme podnikli zájezd na Floru
Olomouc a 29. dubna jsme u pomníku padlých oslavili 74. výročí osvobození naší obce.
Také letos jsme se mohli těšit z pozvání do
mateřské školy. Ke Dni matek nám děti
připravily, pod vedením svých učitelek,
krásné vystoupení. Setkání s dětmi je pro
nás vždy nevšedním zážitkem, proto upřímně děkujeme za toto pozvání.
Další naší velkou akcí bylo setkání u příležitosti Dne matek. Tento svátek jsme oslavili
společně s jubilanty naší obce 9. května
v restauraci U Krčmářů. Vždy nás velmi
potěší vystoupení dětí, tentokrát dětského
souboru z Opavy s cimbálovkou. Vystoupení bylo opravdu pěkné, všem se velmi líbilo.
Se svým programem jsme vystoupily i my –
členky našeho klubu. Jako vždy nám všem
zahrál pan Miklánek. Maminkám a babičkám předali kytičky paní učitelka Čechová a
pan Jarek Krayzel spolu s panem ředitelem
Hrádkem. Program byl bohatý a dle ohlasů
se akce vydařila. Spokojení byli rovněž
jubilanti.
Na 6. června máme naplánován nákupní
zájezd do Zabělkova a 9. června se můžeme
těšit na naše již tradiční snošky.
Před námi je ještě Den obce a pak už budou prázdniny. Proto přeji všem dětem
pěkné prožití prázdnin a ostatním spoluobčanům krásnou dovolenou.
Za Klub důchodců Jarka Stankociová
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Z historie naší obce
Generál Heliodor Píka a Pustá Polom
21. června 1949, tento den se Anny Jaskulové, z Pusté Polomi, č. p. 124 zmocnila
zvláštní předtucha. Předtucha něčeho zlého.
Netrvalo dlouho, a i do naší obce dorazila
zpráva – v Plzni, věznice Bory, byl 21. 6.
1949 popraven generál Heliodor Píka. Nejen
rodinu, ale i celé příbuzenstvo tato tragická
událost velmi zasáhla. Anna Jaskulová, rozená Kupková, byla v příbuzenském vztahu s
rodinou Píkových z nedaleké Štítiny. Strýček
Heluš,jak mu v rodině říkali, celkem často a
rád do Polomi jezdil.
Letos 21. června uplyne 70 let od této nesmyslné popravy nevinného člověka. Hlavními protagonisty této politické vraždy byli
Bedřich Reicin a obávaný prokurátor Karel
Vaš. Právě ten má být autorem 1. žaloby a
hýbatelem celého dění. Heliodor Píka byl
zatčen 5.května 1948 ve vojenské nemocnici
na nemocničním lůžku po operaci žlučníku.
Odtamtud je převezen do pražských Střešovic k prvním výslechům. Padají obvinění
jedno za druhým. Protože se B. Reicinovi
nedaří doslova vymyslet takové obvinění, za
které je provaz, opět se do případu vkládá K.
Vaš. Rozsudek má nyní jasné kontury – zločin vojenské zrady a zločin zneužití moci. V
lednu 1949 byl gen. H. Píka v tajném přelíčení
odsouzen k vyloučení z armády, ke ztrátě
všech vyznamenání a k trestu smrti provazem. Navíc soud rozhodl, aby odsouzenému
nebyla udělena milost prezidenta republiky.
7. března 1949 byl pak gen. H. Píka převezen do plzeňské věznice Bory a 21. 6. v 6
hodin ráno popraven. V noci před popravou
ještě píše svým blízkým: „Před strašně a
hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný,
vyrovnán s čistým svědomím. Není ve mně
zloby, nenávisti ani pomstychtivosti…“ .
Několik životopisných dat gen. Heliodora
Píky: narodil se 3.7.1897 ve Štítině. Měl osm
sourozenců.Po obecné škole byl přijat na
české gymnázium v Opavě. V roce 1915 byl
odveden na vojnu a již v 1916 odjel na ruskou frontu. Tam se přihlásil do
Čs.zahraničního vojska a byl přesunut na
francouzskou frontu se zařazením ke zdravotní službě. V roce 1919 se vrátil domů a
ihned se zapojil do obrany Těšínska
(sedmidenní válka s Polskem). V roce 1920
se stal důstojníkem z povolání. Od srpna
1923 působil v hl. štábu čs.branné moci. V
roce 1926 byl vyslán k dvouletému studiu
do Paříže. Od 1. 9. 1932 byl jmenován vojenským atašé v Rumunsku s kompetencí
pro Turecko.

Za II. svět. války měl gen. H. Píka pověření prezidenta Beneše vedením čs.
odboje na Balkáně(krycí název DORA).
Od 22. 4. 1941 je vojenským a pol.
zmocněncem čs. vlády v Moskvě,pak
náčelníkem Čs. vojenské mise v SSSR. V
prosinci 1943 byl jmenován brigádním
generálem. Koncem války se podílel na
přípravách SNP. Po válce se doma stal
podnáčelníkem hlavního štábu čs. armády. Po roce 1948 byl z armády propuštěn jako nespolehlivý a pro něho samotného s tragickými následky…
Trvalo téměř 20 let, než v květnu 1968
bylo obnoveno trestní řízení a Vyšší
vojenský soud v Příbrami zprostil generála Heliodora Píku veškeré viny. To už
mu však život nevrátilo. A co hlavní
aktéři tohoto vykonstruovaného proce-

su B. Reicin a K. Vaš? Toho prvního tehdejší
politbyro „poslalo“ za tři a půl roku taky na
šibenici. Karel Vaš byl v květnu 1968 pozván k obnovenému tr. řízení. Nic si nepamatoval… Sám se dožil devadesáti šesti let!
Tento příspěvek je skromným připomenutím smutného sedmdesátého výročí od
popravy vojáka,vlastence a čestného člověka,který naši obec dobře znal a rád ji taky
navštěvoval.
S laskavým svolením a přispěním paní Marty Baarové, rozené Jaskulové, jediné dosud žijící pamětnice z okruhu příbuzných
generála Heliodora Píky.

Jozef Sedláček

Červen 2019
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Zahrádkáři
Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Milé čtenářky a milí čtenáři Zpravodaje! Říká se, že každý rok je jiný. A
taky tomu tak je. Vloni o tom čase
jsme konstatovali, že pokud nás nepřekvapí něco mimořádného, ovoce
by mělo být dostatek. Mimořádně
dobré podmínky letos dovolily, aby
vše nádherně rozkvetlo a taky odkvetlo. Po chudých posledních dvou,
třech letech je radost se dívat, kolik
se urodilo třešní a jak mají
„nasazeno“ jablka, švestky a leckde i
hrušně“.
Letos je všechno jinak. Květen byl překvapivě deštivý, za celý
měsíc napršelo v Pusté Polomi přes
110 litrů na metr čtvereční plochy,
vloni cca 43 litry. Taky teploty, zvláště ranní, se někdy pohybovaly lehce
nad nulou. Důsledky se projevily v
horších podmínkách pro odkvetení
ovocných stromů, což na letošní úrodě zřejmě poznáme.
Ale nemůže být vždy posvícení. Letos se taky „pereme“ s různými škůdci v zahradách, mšice nevyjímaje. Poznáme to na zkroucených
listech ovocných stromů. Pořádek s
nimi dělají slunéčka,pokud se tam
slétnou. Když zahrádkář zvolí ochranu chemickou, pak jejich pomoc čekat nemůže...
Měsíc červen taky znamená
konec jara a počátek léta. Rady pro
toto období mám pro vás následující.
V okrasné zahradě doporučuji odstranit již odkvetlé květy (semeníky)
rhododendronů a azalek. Tyto rostliny za sucha potřebují dostatek vláhy!
Navíc azalky za sucha trpí padlím
(bílý povlak na listech). A nyní pozor!
Okrasný trávník nikdy nekosíme až
na půdu. Výška po kosení má zůstat 3
až 5 cm. Zabrání se tím vysýchání. A
my přece chceme v půdě vlhkost
zachovat. Jak jsem si stačil všimnout,
v naší obci to není zase tak ojedinělý
jev, „holit“ trávník až na hlínu…
Kdo máte na zahradě buxus,
hlídejte si výskyt housenek,ty jsou
totiž během tří dnů schopny zničit
komplet celou rostlinu. V zeleninové

zahradě co nevidět bude na pořadu
sklizeň česneku. Zkušený zahrádkář
zpravidla ví, kdy ten čas nastal. Sklízí
když už jsou listy žluté, ale ještě dužnaté. Pokud jsme se rozhodli použít k
výsadbě vlastní česnek, pak je doporučováno vybírat rostliny s nejvíce
listy a hlavně zdravé!
Plodové zelenině i celeru
dopřejeme dostatek vláhy. Červenou
řepu, pokud jsme ji vyseli brzy na
jaře, je nutná včas sklidit, jinak zdřevnatí! Ideální je její výsev až koncem
června, do podzimu pěkně naroste a
bude křehká. V ovocné zahradě, kdo
měl to štěstí a stromy mu dobře odkvetly, pak je naděje i na sklizeň
jablek a hrušek. Švestek je vidět u
nás letos málo. Vlašské ořechy se
zdá, že budou. Koncem června, po
tzv. propadu plodů, se doporučuje
provést probírku. Ve svazku ponecháme max. dva plody a ostatní odstraníme. Má to vliv na kvalitu úrody
i v příštím roce. Pokud zjistíte,že na
stromě se objevilo padlí, je nutné
odstranit celé větvičky, zabrání se
jeho šíření. U maliníku zavčas odstra-

níme „odplozené“ výhonky. Tím se podpoří vývoj nově narostlých výhonků.
A ještě krátce ze života našich přátel
zahrádkářů.
V květnu, spolu se včelaři a dalšími
dobrovolníky, zahrádkáři pokračovali v
obnově švestkové aleje podél silnice z
Pusté Polomi do Kyjovic. Vysázeno bylo
35 kusů švestek. Na podzim se připravuje výsadba nejméně dalších šedesáti
kusů stromků. Je naděje, že v roce 2020
bude výsadba celé aleje dokončena. Již
dnes silnice do Kyjovic získala takříkajíc
jiný ráz, což lidé velmi oceňují. Už to
není pohled na neudržovanou alej starých, mnohdy polosuchých a zanedbaných stromů. Tímto organizátoři této
výsadby všem děkují a těší se na podzim
t. r. při další výsadbě. Všem zahrádkářům i příznivcům zahrádkaření přejeme
bohatou letošní úrodu.
Váš zahrádkář
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Hasiči
Hasiči
Dobrovolní hasiči oslavují v letošním
roce už 130 let od založení prvního
hasičského spolku, který založili naši
předci už v roce 1889, aby mohli společně a účelně pomáhat při likvidaci požáru a jiných přírodních pohrom. Jiná organizace, působící v naší obci, takovou
tradici nemá.

trvalo, než tehdy sehnali koně na zápřah,
si můžeme jen představovat. Nebo vytahovat vodu ze studny. Pro nás už absolutně nepředstavitelné.

nechat nepříjemně překvapit. My si už
jen přejme aspoň trochu slušné počasí
a těšme se, že se uvidíme a společně
všichni pobavíme.

Začátky našich předků v tom památném
roce 1889 nebyly jednoduché. Hodně se
hádali, každý by chtěl dělat velitele,
neměli žádné vybavení jen nějaké dřevěné džbery, k dispozici byly jen koňské
povozy od sedláků. I když se už v té
době vyráběly ruční i parní stříkačky,
k jejich pořízení vedla ještě dlouhá cesta.

My HASIČI chceme toto krásné výročí osla- Vaši hasiči.
vit se všemi občany naší obce a proto vás Za všechny hasiče zdraví starosta dobzveme v sobotu 22. června do místního rovolných hasičů Zdeněk Štalmach
sportovního areálu. Tam budeme společně slavit v rámci obecního dne. Kromě
bohatého občerstvení, se kterým nám
pomohou ostatní zájmové složky, jsme
zajistili i zajímavý program, který jak dou- LETNÍ KINO
fáme, si užijí jak ti mladí, tak ti dříve narození. Všichni dobře víme, že dnes není nic Pátek 28. 6. 2019
zadarmo, a proto jsme byli nuceni vybírat 21.00 - dětský film
vstupné. Bez toho bychom tento program
22.30 - Ženy v běhu
nebyli schopni zaplatit. Jsme rádi, že vám
to moc nevadí a že nás pořízením vstupenek podpoříte. Ani to by však nestačilo, a Sobota 31. 8. 2019
proto jsme oslovili a požádali o finanční 20.30 - dětský film
podporu i místní podnikatele a malé živ22.00 - Bohemian Rhapsody
nostníky. I u nich jsme se setkali s velikou
podporou a ochotou nás založit, a proto
jim všichni hasiči moc děkují a přejeme jim
hodně úspěchů v podnikání. Rád bych je
tady uvedl a poděkoval jmenovitě. Většina
z nich však ze skromnosti nechce být uváděna, a proto to necháme až na ty oslavy.

Vývoj pokračoval ve všem. I hasiči přešli
od ručních a parních stříkaček k moderní technice. K její obsluze zase potřebujeme ochotné a dobře vyškolené hasiče.
Přepřáhnout koně bylo v předminulém
století určitě jednodušší. Jak dlouho

Jak budou oslavy probíhat, už většina z vás
ví. Připomenout si to můžete znova na
konci tohoto obecního zpravodaje, kde to
máte zase krásně naservírované tak, aby
jste si mohli vybrat podle svého gusta a
zároveň se o něco neochudit nebo se ne-

Naše současná členská základna si počátky a problémy s jejím tvořením připomněla na slavnostní schůzi 24. května
v restauraci U Krčmářů. Před samotnou
schůzi proběhlo společné focení, abychom měli my něco na památku a zároveň zanechali vzpomínku pro naše pokračovatele.
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Kultura a sport
Polomský den 2019
Letošní mezinárodní Polomský den proběhl na Slovensku. Místem setkání se stala
18. května 2019 slovenská obec Polomka
v podhůří Nízkých Tater.
Naše výprava nebyla velká a měla s sebou
navíc několik nováčků, kteří se Polomského dne zúčastnili úplně poprvé, myšleno
mimo Pustou Polom.
Tradičně tyto akce na Slovensku začínají
hned ráno, a tak naše výprava vyráží z
Pusté Polomi již ve 4 hodiny za ranní rosy.
Máme připraveno obsazení soutěží jako je
pečení štrůdlu, běh na rozhlednu Očko,
Polomský trojboj, který se skládá z hodu
polenem, tažení traktoru a koulení pneumatiky, jsme připraveni i na hasičský útok.
Jediná oblast, kterou se nám zatím nedaří
naplnit svou účastí, je oblast folklóru, kde
je výprava od nás z České republiky, bohužel, zatím tím nejslabším článkem.

Ranní přivítání je vždy spojeno s opulentní ochutnávkou místních specialit. A nemůže chybět ani prohlídka obce, kde je
naším hlavním průvodcem starosta Ján
Lihan, který stojí v čele obce již od roku
2002. Naposledy jsme byli v Polomce v
roce 2015 a musíme říct, že se toho změnilo opravdu dost. Přibylo opravených
domů, v Polomce je nová silnice s bezpečnou křižovatkou, obec zrekonstruovala v centru dřevěnou roubenku, zvětšil a
rozšířil se lyžařský sportovní areál Bučník.
Na místním hřišti je nová běžecká dráha.
A ze stejnojmenného vrcholu v nadmořské výšce 906 m n. m. na nás shlíží nová
rozhledna Očko, ze které je nádherný
výhled na celou oblast jižních Nízkých
Tater.
Letos se oslavy společného
setkání zcela přesunuly právě do výše
jmenovaného areálu, a byl to opravdu
velmi dobrý tah. Vše je po ruce, všude je
blízko a tak nějak všechno najednou působí uspořádaně. Dopoledne nikdy nechybí slavnostní mše a průvod obcí. Od-

poledne se už začínají rozjíždět soutěže.
Hasičský útok letos nedopadl moc dobře.
Po letech úspěchů jsme si vyzkoušeli i 4.
místo. Snad únava z cesty, snad nedokonalá souhra posádky nebo cokoliv jiného
způsobily, že letos hasiči bednu neviděli.
V polomském trojboji nám také zůstala
bramborová medaile a v běhu na rozhlednu jsme rovněž bodované pozice
neobsadili Všechno nakonec musely
zachránit naše ženy, které zvítězily v
klání o nejlepší štrůdl. Jejich domácí
příprava a nasazení znamenaly jasné
vítězství.
Pozdní odpoledne je již zcela v režii
folkóru a večer patří společenskému
večeru. Zábava se pěkně rozproudila a
poslední hosté odcházejí z Bučníku až za
svítání.
O to větším překvapením potom pro nás
je, když ráno vidíme, že paní vedoucí
areálu, která do časných ranních hodin
pečovala o hosty, zajišťuje plný servis i
teď pro nás a snídaně je tak velmi příjemným začátkem nového dne.
Před odjezdem nás čeká ještě návštěva
rozhledny Oćko, kam si řada z nás vyšlápla už předcházející den, nicméně
azurové nedělní počasí láká k návštěvě
znovu o to více, můžete-li se k rozhledně
nechat vyvézt terénním vozem. Loučíme
se tedy s Polomkou pohledem na Nízké
Tatry a už přemýšlíme, jestli se i my budeme mít příští rok u nás čím pochlubit.
Příští polomský den totiž proběhne u nás
v Pusté Polomi.
Vlastimil Hrádek
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Základní škola Pustá Polom
Proč děti učit hrát šachy?
Šachy dobyly svět a staly se pevnou součástí naší kultury. Lidstvo nevymyslelo žádnou
jinou hru, která byť jen přibližně dosáhla
obdobného stupně dokonalosti. Šachu se
říká královská hra. Možná proto, že se hrávala na královských dvorech, nebo proto, že
je to královna her. O původu se vypráví
mnoho legend a pověstí, ale nejčastěji se
vypráví následující…
V Indii žil mladý král Šahram,
který nevládl národu spravedlivě. Utlačoval
své poddané. Když se někdo odvážil přijít s
radou na lepší vládnutí, byl potrestán, vězněn nebo dokonce usmrcen. V zemi začaly
nepokoje, které otřásaly celou zemí. V Indii
žil i moudrý bráhman jménem Sissa ben
Dahir, který byl připraven udělat vše, aby
svůj národ uklidnil. Vymyslel šachovou hru.
Šel s ní za svým králem, aby mu na ní ukázal, že se bez svých poddaných neobejde.
Předvedl mu situaci, jak bude král značně
oslaben, když nebude chráněn jeho poddanými před útoky protivníků. Ukázal mu, že i
malí pěšci mohou rozhodovat o vítězství. A
tito malí pěšci jsou jeho lid. Král se hru
naučil a poučil se z ní. Změnil způsob vládnutí a pomalu zase získal důvěru svých
poddaných. Když spatřil, že jeho země opět
vzkvétá, rozhodl se učeného Dahira odměnit. Zeptal se ho, jakou odměnu si přeje.
Sissa mu odpověděl, že se spokojí s množstvím pšenice, které se vejde na šachovnici.
Na první pole jedno zrno, na druhé dvě a
tak dále. Na každé další pole dvakrát více
zrn než na tom předcházejícím, až bude
pokryto všech 64 polí. Král ocenil jeho
skromnost, ale odměna se mu zdála příliš
malá. Učenec trval na svém. Dvorní matematikové vládci oznámili, že přání chytrého
bráhmana nejde splnit, protože na to nestačí pšenice uložená v královské sýpce, ale
ani ve všech sýpkách světa. Dahir žádal 264
a toto obrovské číslo se zapisuje dvaceti

ciframi 18 446 774 073 709 531 615. Takovou velkou sýpku ještě nikdy nikdo nepostavil a zřejmě ani nepostaví. Toto rozuzlení
nám ukazuje, jaké grandiózní možnosti v
sobě šachy ukrývají.
Šachová hra se objevila v Indii
koncem pátého nebo začátkem šestého
století. Původní hra se nazývala čaturanga.
Z Indie se rozšířila do sousední Persie, následně do arabských zemí, až se objevila v
Evropě. Mezitím tato hra povýšila na hru
logickou a kombinační. Název se změnil na
šatrandž. Zmínky o šachu jsou i v nejstarších českých literárních památkách, v Kosmově i Dalimilově kronice. A také víme, že
byla oblíbenou hrou mistra Jana Husa. Ve
středověku a v renesanci byla součástí
šlechtické kultury, byla používána pro výuku válečné strategie a nazývána
„královskou hrou“. Mezi šlechtou byla považována za jedno ze sedmera umění, které
by měl ovládnout každý dospívající rytíř. Na
dnešní šach tzv. Novodobý šach se hra změnila v době renesance ve Španělsku. Šach
tedy vznikl z potřeby nahradit arabskou
kulturu křesťanskou. Hra se stala mnohem
zajímavější a brzy vytlačila šatrang z celé
Evropy. Historie šachu je velice dlouhá a
pestrá. Novodobý šach má historii pěti
století.
Proč své děti učit hrát šachy?

Šachy u dětí zlepšují koncentraci a trpělivost. Rozvíjejí logiku, kreativitu, matematickou gramotnost, paměť, intuici,
analytické myšlení a rozhodovací schopnosti. Šachy působí na děti také značně
výchovně. Za nerespektování pravidel
hry a dobrou nesoustředěnost přichází
okamžitý trest ve formě prohrané partie. Podání ruky na začátku i na konci učí
děti k respektu k soupeři. V motivační
oblasti šachy vyvolávají u dětí touhu
dosáhnout osobního úspěchu, ale také
dobře reprezentovat družstvo nebo
školu.
Výuka šachové hry se na světě
realizuje ve třech úrovních, a to jako
zájmový kroužek, jako nepovinný školní
předmět nebo dokonce ve formě povinného školního předmětu. Současnou
snahu, kterou vyvíjí vedení naší školy,
aby u nás vznikl zájmový šachový kroužek, hodnotím jako rodič a obdivovatel
této nádherné královské hry velmi kladně, protože šachy působí na děti ze
všech stran jen pozitivně. Když k tomu
přidáme minimální ekonomickou náročnost a zanedbatelnou nebezpečnost, tak
není z mého pohledu pro naše děti lepší
mimoškolní aktivity než je hra našich
králů.

Foto Opava 2010. Živé šachy na Horním náměstí. Slovenskočeský ženský šachový duel
s představením celé partie živými figurami před divadlem.

Šachový kroužek bude žákům naší školy nabídnut od září 2019.
Bude se jednat o placený kroužek. Aktivitu povede externí šachový trenér.
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Třeťačky“ vyhrály lyžařské závody
Dne 22. 3. se uskutečnil 5. ročník lyžařských závodů v obřím slalomu základních
škol „O pohár náměstkyně primátora města Opavy“. Zúčastnili jsme se jedné z pěti
kategorií, konkrétně kategorie nižšího
stupně, ve které spolu soutěžili chlapci
společně s dívkami. Závod se jel ve dvou
kolech, časy z obou kol se sčítaly, tak vznikl
výsledný čas družstva. Naši školu reprezentovaly: Valerie Rozsíval, Melanie Trojková a
Ellen Rozsíval. Celkovou vítězkou dívek
nižšího stupně se stala Valerie Rozsíval
s výsledným časem 76,02 s, druhé místo
obsadila Melanie Trojková s výsledným
časem 76,24 s a Ellen Rozsíval obsadila
jedenácté místo (čas 99,32 s). Kategorie
byla společná, takže naše dívky obsadily
celkové páté, šesté a jednatřicáté místo
(celkem se závodu zúčastnilo 37 závodníků). V týmové soutěži jsme v konkurenci 9
škol obsadili 2. místo. Děkuji závodnicím za
veleúspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Slivka
Úspěch malých atletů

Členem SRPŠ může být každý, kdo má dítě v
místní základní či mateřské škole, a hlavně se
chce angažovat. Potřebujeme kohokoli –
někdo připraví prostor pro akci, někdo sežene sponzora, jiný poradí dobrý kontakt, další
se podílí na přípravě programu… Aktivitě se u
nás meze nekladou! Účast není ani pravidelná ani časově náročná, každý pomáhá, jak v
daném období může. Ale bylo by pro nás
přínosné mít seznam zájemců, které lze kdykoli oslovit. Pokud jste to právě Vy a chcete
se podílet na akcích pro Vaše děti, , napište
nám na emailovou adresu
srps@zsppolom.cz

V pátek 24. 5. se uskutečnil na ZŠ Englišova
v Opavě atletický trojboj 4. a 5. tříd. Soutěžilo se ve čtyřčlenných družstvech (2 chlapci a 2 dívky). Každá škola směla na start
postavit 2 týmy, proto se celkový počet
přihlášených týmů vyšplhal na číslo 32.
A co ty zmíněné peníze? Máme dva zdroje
Soutěžilo se v disciplínách: běh na 50 m, Rodiče, staňte se přáteli!
financí. Prvním z nich jsou členské příspěvky
skok daleký, hod míčkem a štafetový běh.
Jistě většina z Vás zná zkratku SRPŠ – (100,- korun na žáka), ze kterých se platí
Oběma našim týmům se závody povedly.
Sdružení rodičů a přátel školy. Tento dárky k různým příležitostem, jízdné žáků na
V celkovém hodnocení se oba naše týmy spolek existuje už roky i při naší Mateřské sportovní akce, odměny, materiál pro výtvarvešly do první poloviny výsledkové listiny. a Základní škole v Pusté Polomi. Protože né činnosti, bruslení a podobně. Toto je v
Náš mladší tým (složení: Lucie Kuzníková, se ale obnovili členové (děti stárnou a režii školy. Druhým zdrojem jsou zisky z akcí,
Karolína Ondrášková, Matyáš Žamboch a rodiče odcházejí), rádi bychom Vám naši které pořádáme – z dobrovolného vstupnéAleš Kuzník) obsadil 15. místo, starší tým činnost přiblížili, a především Vás přizvali ho, když prodáme, co upečete, nebo si koupíte třeba horkou čokoládu na jarmarku. Vzhle(složení: Zuzana Skřečková, Tereza Moči- ke spolupráci.
dem k tomu, že výdělky jsou spíše symbolické
dlanová, Jakub Světnický a Jakub Kotilínek)
553naše
666děti
955a znovu jestarosta@pustapolom.cz
investujeme do dalších akcí, budeStarosta
Ing. Miroslav
Hrabovský
Jsme rodičové,
kteří chtějí pro
obsadil celkové 5. místo s minimální ztrá- podnikat něco navíc, obohatit život obce me rádi za tipy na sponzory i za finanční a
mistostarosta@pustapolom.cz
Čerbák
tou Místostarosta
na medailové pozice. Před nás seIng.
do- Vít
a trávit čas společně. Proto již tradičně organizační spolupráci s obcí, která podporuv Pusté Polomi.
stalySekretariát
pouze městské školy. Stali jsme seHana
tak zajišťujeme
urad@pustapolom.cz
553nedávná
666 951je i jiné spolky
Pausová programy jako byla
opět po 2 letech nejúspěšnější vesnickou oslava Dne dětí s Hopsalínem, podzimní
matrika@pustapolom.cz
553
666 952Blíží se prázdniny,
Matrika
Jana Kotalová
tak přejeme odpočinek od
lampionový průvod, účast na
adventním
školou
na atletických závodech nižšího
i
jejich
rodinám, ale v září se
jarmarku a další. Na příští rok plánujeme školy dětem
ucetni@pustapolom.cz
stupně.
Naši radost vystupňoval i individu553666957
Účetní
Michaela Haasová
novou, velkou akci a pracovním názvem budeme těšit na setkání s novými členy, plnýální úspěch naší Zuzany Skřečkové, která „Rozloučení s létem“. Na toto všechno je mi energieudrzba@pustapolom.cz
a nápadů.
553 666 958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
v konkurenci 64 dívek obsadila 3. místo.
však zapotřebí mít lidi a peníze.
553 666 956Vaše SRPŠstavebni@pustapolom.cz
Stavební úřad
Ilona Murinová
Mgr. Jiří Slivka
stavebni@pustapolom.cz
553 666 953
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka
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Děti do 15 - ti let vstup zdarma

