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Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 10. 6. 2022

Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce
Pustá Polom příjemné prožití velikonočních svátků.
Na zasedání zastupitelstva obce , které se konalo
7. 12. 2021 byla projednána a hodnocena problematika sníž bych Vás rád v tomto článku seznámil.
Hospodaření obce za celý rok 2021 při
celkových výdajích 70 miliónů 915 tisíc Kč a celkových příjmech 64 miliónů 474 tisíc Kč skončilo
schodkem. Na celkovém hospodaření se však ještě
podepsala současná koronavírová situace ztrátou
2,6 miliónů z rozpočtového určení daní ( RUD) a
neuhrazení některých vyúčtování , protože dokončení akcí proběhlo až v měsíci prosinci.
Z celkových výdajů bych zde chtěl uvést hlavně
výdaje spojené s kompletní opravou elektro instalací, počítačové sítě, rozvodu vody a výměnou
všech dveří v základní škole. Hodnota díla je 5
miliónu 900 tisíc, dotace 5 miliónů 500 tisíc MF.
Dokončili jsme přestavbu a vybavení dalších odborných učeben, tj. dílen, učebny chemie a přírodopisu v hodnotě 12 miliónu, přičemž dotace
z MPMR činila 6 miliónů 200 tisíc. V měsíci listopadu bylo dokončeno hřiště u ZŠ s umělým povrchem v celkové hodnotě 6 miliónů, dotace z
MPMR byla 3 milióny 600tisíc a přilehlé parkoviště
za 2 milióny 100 tisíc , dotace MSK 400tisíc.
V letošním roce nás čeká jeden velký
úkol, a to v měsíci dubnu zahájit a v říjnu dokončit
výstavbu chodníku k Dubu, včetně křižovatky u
transformátoru. Celkové náklady na tento chodník
budou 12 miliónů 500 tisíc a dotace SFDI bude 5
miliónů 600 tisíc.
Koncem roku 2021 jsme požádali o dotaci Národní sportovní agenturu ( NSA ) na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem o
velikosti 60x40m v areálu SC Pustá Polom. Je to
naše již čtvrtá žádost, tak snad bude úspěšná.
V roce 2021 byl v obci vybudován kamerový systém. Pokračuje schvalovací řízení a práce na projektové dokumentaci Výstavba rodinných domků
ulice Podvihovská. Byla vysazena třešňová alej
směrem na Hlubočec. Bohužel, z nedostatku financí nezačala oprava komunikace Budišovice – Pustá
Polom s průtahem naší obcí. Oprava měla být
zahájena na podzim 2021 a dokončena na podzim
2022 , měla stát 45 miliónů korun ( asi to bude
ještě víc ). Navrhli jsme krajskému úřadu, ať opra-

vu provádějí ve dvou nebo třech etapách.
Pro rok 2022 byl schválen rozpočet obce
s předpokládaným příjmem ve výši 41 miliónů 943
tisíc Kč a předpokládanými výdaji ve výši 39 miliónů
621 tisíc Kč. Tato čísla budou v průběhu roku 2022
průběžně 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 připojeni ke
splaškové kanalizaci, aby tak učinili. 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. Protože jsme zjistili ,že někteří z Vás mají
připojeny i svody ze střech do splaškové kanalizace
jsme nucení provést kontrolu všech nemovitostí a
vyvodit důsledky. Proto Vás žádám sjednejte urychleně nápravu.
Mokrý šmigrust a velkou pomlázku Vám přeje
Vladimír Grussmann, starosta obce
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Životní prostředí
Spolek „Pustopolomských Traktorkářů“ provedl o víkendu 19. března
úklid a likvidaci černé skládky v lese
mezi Pustou Polomí a Budišovicemi
poblíž hlavní cesty.
Je zarážející, že i v dnešní době se
najdou lumpové., kterým není
„zhnilo“ vyvézt nepořádek do lesa. A
to i v době, kdy má každé město sběrný dvůr a každá vesnice sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu!!!
Josef Močidlan
„Smraďoši“
Jak jistě víte, v letošním roce vstoupí v platnost zákaz
používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy ( od
1.září ). Jejich nedokonalým spalováním se do ovzduší
dostává spousta škodlivin. Převládá zde názor, že se
změny dotknou i krbů a krbových vložek. Není tomu
tak, legislativa se dotkne pouze kotlů na tuhá paliva. Na
krby se vztahují jiné normy. To ale neznamená, že v
krbu budeme spalovat cokoliv, co hoří. Pokud chcete
splňovat emisní limity, je nutné používat k vytápění
dřevo, jehož vlhkost nepřesahuje 20%. Dále je nutné
zajistit dostatečný přísun vzduchu pro hoření. Ideální je
kusové dřevo nebo lisované dřevěné brikety.
Dřevo patří na rozdíl od ostatních paliv k
obnovitelným zdrojům a jeho cena je zatím nejnižší. V
současné době nebudete závislí na dodávkách plynu,
které jsou nejisté.
"Smraďoši" - tak se jmenuje nová webová
stránka , kterou vymyslely odbory životního prostředí
a informatiky opavského magistrátu. Funguje tak, že do
mapy anonymně označí konkrétní adresu, na které
podle nich lidé pálí v kotli vše, co jim přijde pod ruku.
Speciálně vyškolený pracovník pak zavítá na danou
adresu a poradí, jak to má dělat lépe.
Myslím si, že jsme rozumní lidé a takové
bonzáctví už tu několikrát bylo a znovu ho tu budeme
muset zavádět. Každý takovýto čmoudil svým počínáním neušetří. Je známo, že při zatápění se zakouří, ale
pak by už mělo být vše v pořádku.
Za životní prostředí Oldřich Čerbák

777 660 018

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Vladimír Grussmann

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Tietzová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Miloš Kupka

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

553 666 956

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz

Vedoucí ČOV

Miloš Kupka

553 666 958

vedoucicov@pustapolom.cz

mistostarosta@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
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Škola
Zápis do 1. ročníku základní školy 2022/2023
V měsíci dubnu, ve dnech 19. a 20.
dubna, proběhne zápis dětí do 1.
ročníku ZŠ Pustá Polom.
Děti s trvalým bydlištěm v Pusté Polomi
byly k zápisu pozvány. Případní další
zájemci o zapsání do 1. třídy se mohou
informovat na tel. čísle 553 776 101
nebo www.zsppolom.cz

Základní škola bude letos opět organizovat
sběr papíru. Sběr proběhne formou soutěže
mezi třídami.
V úterý 31. 5. 2022 bude na ulici Na Záhumení (u hřbitovní zdi) přistaven kontejner.
Papír můžete přivážet po celý den
od 7.00 do 18.00.

Zápis dětí do mateřské školy.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční
v pondělí 2. května v mateřské škole Pustá Polom

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti a
děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku.
Zdůrazňujeme, že do mateřské školy může být přijato
jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, která musí zákonný zástupce doložit potvrzením dětského lékaře.
Podrobné informace k zápisu do mateřské školy budou
zveřejněny v měsíci dubnu na www..zsppolom.cz
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Farnost Pustá Polom
VELIKONOCE V NAŠEM KOSTELE
Těšíme se, že po dvou covidových letech budeme moci prožít opět řádnou
oslavu svátků, na kterých stojí naše přítomnost i budoucnost.
Bohoslužby v našem kostele budeme slavit:
10/04 - Květná neděle
: 10.30 hod.
14/04 - Zelený čtvrtek
: 18.00 hod.
15/04 - Velký pátek : 15.00 hod.
16/04 - Bílá sobota : 20.30 hod.
17/04 - Velikonoční neděle : 10.30 hod.
(mše svatá s žehnáním pokrmů a průvodem beránků; děti si mohou přinést
do průvodu na začátku mše svaté své upečené velikonoční beránky
18/04 - Velikonoční pondělí : 10.30 hod.
Srdečně Vás zve
P. Zdeněk

Zprávy z komunitního centra
Jak jsem psal už dříve, komunitní centrum je
docela hojně využívaným objektem v obci.
Už při Svatomartinských slavnostech v listopadu, kdy jsme tuto budovu pro
veřejnost otevírali, jsme informovali o pravidelných aktivitách, které se ke KC pojí. Jsou
to přes týden především schůzky pěti skupin
skautů (kterých je v současnosti registrovaných už 75), každé úterý relaxační cvičení
žen, různé nácviky sboru a pravidelné schůzky scholy, modlitební setkání, spolupráce s
místními spolky, sociální poradenství apod.
Před Vánocemi jsme uspořádali
pěknou výstavu betlémů, na které jsme ve
spolupráci s panem řezbářem Cvešperem
ukázali více než 60 těchto krásných symbolů
Vánoc. O tuto výstavu byl velký zájem.
7. a 8. ledna komunitní centrum
posloužilo jako základna pro koledníky při
Tříkrálové sbírce. Koledníčci vyráželi odtud
v počtu více než sedmdesáti osob ve dvou
dnech do vašich domovů přinést požehnání.
Při současné válečné situaci na Ukrajině
mohou a využívají komunitní centrum maminky s dětmi utíkající z této země. Bydlí ve
dvou klubovnách skautů a na faře. Spodní
prostory jsme prozatím nechali k dispozici
naší komunitní činnosti a k využití volnočasových aktivit. I nadále chceme, aby tento prostor byl otevřen všem, proto pokud chcete
uspořádat např. přednášku, nabízíme.
Jarek Krajzl
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Zájezd 2022
Po dvouleté přestávce opět pořádá
MO KDU-ČSL zájezd, tentokrát převážně po
vlastech českých. Bude na čtyři dny od 8.
do 11. srpna 2022. Centrem a místem ubytování zájezdu bude Praha. Hotel Krystal stojí
na západním okraji Prahy a současně je kousek od největšího přírodního parku v Praze,
Šáreckého údolí.
Cesta do Prahy povede, bude-li to
možné, přes Kladsko, území, které patřilo
dlouhá staletí k českému království. Uděláme
zastávku v městě Kladsko, v městě, kterému
se říká malá Praha. Druhou zastávkou prvního
dne bude Mělník. Prohlédneme si zámek a
kostel svatého Petra a Pavla.
Druhý den se vypravíme na jihozápad. Navštívíme známé poutní místo Svatá
Hora u Příbrami a pak Plzeň. Tam nemůžeme
nenavštívit světoznámý pivovar a místní katedrálu svatého Bartoloměje.
Strahovský klášter s nádhernou
knihovnou, kostel svatého Mikuláše na Malé
Straně, asi největší barokní památka u nás,
Vyšehrad s bazilikou svatých Petra a Pavla a
místo posledního odpočinku našich velikánů,
exkurze Státní opery a procházka botanickou
zahradou a zámeckým parkem v Troji, to
bude náplní třetího dne.
I poslední den pobytu budeme věnovat Praze. Metrem se přepravíme na Vinohrady a Prahu si prohlédneme z bezmála stometrové výšky televizní věže. Pak už se vypravíme na zpáteční cestu. Nebude přímočará.
Uděláme zastávku a prohlédneme si ještě
jednu historickou perlu, Kutnou Horu.
Cena zájezdu bude asi 4 000 Kč,
což je cena vycházející ze současných cen

pohonných hmot a ubytování. V ceně je ubytování se snídaní, doprava a průvodce.
V ceně nejsou vstupy, obědy a večeře.
Více informací u pana Jana Vavrečky, Horní 381, mobil 604 647 025.

Březen 2022

Skauti
Co děláme na schůzkách my, Vlčata?
Hrajeme skautské hry, učíme se uzly, hrajeme na schovku, chodíme do lesa, chodíme
na výpravy, vyrábíme loďky ze dřeva a kůry,
hrajeme židličkovanou.
Za Vlčata sepsal Pája Krajzl
Co děláme na schůzkách my, Světlušky?
Hrajeme hru cukrkávalimonáda, na hoňku,
schovku a sardela, vážeme uzly, vyrábíme
budky pro ptáky, chodíme na výpravy, střílíme z luku, vyrábíme lodě z kůry, klacků a
dřeva, poznáváme zvířata a ptáky.
Za Světlušky sepsala Julča Dudková a Eli
Zálezská
Sobotní výprava skautů v březnu
Naše výprava začala v sobotu 12. března u
klubovny v 10:30. Rozdělili jsme se na tři
týmy a postupně jsme všichni šli směrem do
údolí Setiny. Po cestě jme potkali pět zastávek. První zastávka byla poznávání zvířat,
poté druhá zastávka byla lezení na strom.
Následovala třetí zastávka, což bylo navigování poslepu. Čtvrtá zastávka nebyla lehká k
nalezení a bylo to luštění hádanek. A poslední byla honěná na louce u Setiny. Když se
všechno dohrálo, vydali jsme se na Hlubočec
k vysílači, kde jsme si opekli špekáčky. U
toho bylo veselo, protože Vladan vystoupal
na nejvyšší bod. Pak jme všichni šli zpátky do
klubovny a uvařili si k večeři hustou zeleninovou polévku a zahráli si ping-pong.
Zapsal Vojta Krajzl

Tříkrálová sbírka
Je pátek 7. ledna podvečer a my vcházíme
do Komunitního centra vyzvednout si vše
potřebné na Tříkrálovou sbírku. Po roční
pauze opět vyrážíme do ulic naší obce.
Stateční koledníci v silném větru a zimě
putují od domu k domu s písní „My tři
králové jdeme k Vám“, ochotně se představují, předávají své dary v podobě cukru,
kalendáře a píšeme na rámy již známá písmena K + M + B a rok 2022. I během krátké chvíle v otevřených dveřích zažíváme
pocit radosti, vzájemnosti a soudržnosti.
Svou výpravu ukončujeme opět v Komunitním centru, kde u teplého čaje a zapálené-
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ho krbu rozmrzáme s pocitem, že jsme nový rok začali dobrým skutkem.Poděkování ze strany Charity Hrabyně tak patří koledníkům,
vedoucím skupinek a Vám, štědrým občanům, jelikož se vybrala opět rekordní částka, a to 84 917,-.
Míša Kršková

Zahrádkář
Zahrádkář radí, doporučuje ….
Milí čtenáři,
dovedu si představit ten váš neklid - už,
už aby byly noci s teplotami nad nulou,
stabilnější počasí a hlavně taky pořádná
závlaha. Považte, prakticky od loňského
října jen podprůměrné srážky! Od roku
2016 (zahájeno soustavné sledování počasí a měsíčních úhrnů srážek v P.P.) je to
zatím nejhorší bilance, co se týče deště a
množství sněhu spadlých v měsících říjen
až prosinec 2021 a leden a únor 2022.
Nezbývá,
než chovat naději, že v druhé polovině
března a v dubnu dojde alespoň k částečnému zlepšení…
Letošní jarní téma chceme věnovat březnové a dubnové zelinářské zahradě. Předpokládáme, že naši čtenáři nejsou ani
začátečníci, ani neználkové, takže spíše
budeme jen připomínat, nebo doporučovat. Takže do skleníků a pařenišť, pokud
jste už tak neučinili, vysazujeme salát,
kedlubny, květák a vyséváme ředkvičku. V
v bytě za okny při dostatku světla vyséváme rajčata a okurky, necháme předklíčit
rané brambory. Za příznivého počasí již
venku vyséváme mrkev (nejlépe karotku),
petržel, pastiňák. U karotky vysejeme jen
takové množství, které
spotřebujeme

do podzimu. Na zimní uskladnění vysejeme karotku až počátkem června. Vysazujeme cibuli sazečku, sejeme hrách a
špenát.
A ještě poznámka k rajčatům. Rajčata
jsou náročná na živiny, proto (nejlépe) na
podzim zapravíme do půdy při rytí
chlévskou mrvu nebo-li hnůj. Při výsadbě
rajčat dbáme na to, abychom sazenice
zasadili hlouběji, než jak rostly v kelímku.
Dále vyštipujeme „zálistky“ a zaléváme
pouze ke kořenům. Pokud zjistíme, že
plody zahnívají od špičky, pak je to známka toho, že rostlině chybí vápno. Za
vegetace možno použít formou postřiku
Wuxal kalcium.
Co se týče ovocných zahrad,
mám zato, že stromy přestály zimu bez
úhony. Tam, kde kmeny stromů jsou
nabíleny, je malá pravděpodobnost, že
kůra kmene při jarním slunci nepraskne.
Když v koruně stromů objevíte cizopasné
jmelí, odstraňte je, nejlépe je uříznout
celou větev. Když jmelí jenom seškrábnete, příští rok tam opět vyroste.
Časté dotazy:
rez hrušňová – je to pěkná potvora a
pamatujte, že žádný postřik není stoprocentní! Celkem slušně zabírá Ditane.
První aplikace v době, kdy jsou ještě
uzavřené květy. A druhý postřik po odkvětu.

Co se týče spolkového života naší organizace, pak si dovolujeme širší veřejnost informovat, že na podzim tohoto roku zahrádkáři plánují uspořádat výstavu ovoce a
zeleniny. Svými výpěstky se může pochválit
každý, kdo projeví zájem vystavovat. Termín a místo výstavy bude včas veřejnosti
oznámeno.
Lednové sčítání ptactva v Pusté Polomi
Historicky poprvé se čtyři členové našeho
zahrádkářského spolku zúčastilo celostátně
organizovaného sčítání ptactva. To se uskutečnilo
ve třech, po sobě jdoucích dnech, 7. až 9.
ledna 2022. Úkol zněl, jednu celou hodinu
nepřetržitě sledovat krmítko a zaznamenávat počet a jednotlivé druhy zimujících
ptáků. Výsledky se vpisovaly do formulářů a
po skončení sčítání odeslaly na Českou
společnost ornitologickou (ČSO), Praha.
O tom, že naše pozorování nebylo marné,
svědčí poděkování od ČSO.
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření,
s přicházejícím jarem přejeme všem dobrý
nástup do jarní sezóny 2022.
Váš Zahrádkář
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Pozvánka
Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá klubovou jarní výstavu pro veřejnost.
Výstava skalniček se koná ve dnech:
středa 13. 4. 2022 od 9.oo do 17.oo hodin
čtvrtek 14. 4. 2022 od 9.oo do 17.oo hodin
pátek 15. 4. 2022 od 9.oo do 14.oo hodin
v prostorách Střediska přírodovědců KORUNKA , Ostrava Poruba, ul.Čkalovová 10.
Na výstavě bude zajištěn i prodej skalniček a trvalek.
Více informací na stránkách klubu.
www.skalnickyostrava.netstranky.cz

Historie naší obce
Obec Pustá Polom v roce 1835
Díky zachovalým písemným záznamům,
máme možnost se dovědět nejen o životě
našich předků, ale i jak naši obec v minulých dobách autenticky viděli anebo popsali
cizí návštěvníci. Z německy psaného dokumentu„ Geschichte des Herzogthums
Troppau, Jahr 1835“ ( Historie vévodství
opavského, rok 1835)
se dovídáme:
„Pustá Polom – farní obec jest vzdálena
čtvrt míle severně od Kyjovic a několik mil
jihovýchodně od Opavy a leží na rovině.
Čítá 95, z větší části dřevěných domků. Má
panský dvůr, farní kostel s farní budovou a
školu. Obyvatelé v počtu 778 jsou slovanské národnosti, slovanské řeči, krojů a
mravů a římsko - katolického vyznání. Duchovní správu vede farář s kaplanem a
přifařeny jsou i Budišovice, Podvihov a
Hlubočec. Ustanovovat duchovní správce
má právo majitel panství. K této vesnici
patří také Nový Dvůr (Neuhof), ležící na
cestě ke Klimkovicím a dvůr Kozitzek,
obklopený lesy. Dva větrné mlýny a jeden
vodní mlýn s jedním složením, jeden se

dvojím složením a pilou. Rozloha půdy:
1123 jochů orné půdy, 166 jochů luk, 124
jochů pastvin a 1223 jochů lesů. Stav dobytka: 28 koní, 60 volů, 58 krav, 740 ovcí.
Dřívější držitelé této obce byli po dlouhý
čas páni z Kravař, později páni Donátové,
kteří Pustou Polom sjednotili s Kyjovicemi
v jedno panství.“
Tolik dobový záznam z roku 1835. Autorem je Faustin Ens, profesor opavského
gymnázia.

německá plošná míra, která v českém
pojetí znamená už taky archaické jitro.
Ještě krátká zmínka o Faustinu Ensovi(F.E.)
- středoškolský profesor vyučoval na
opavském gymnázium dějepis a zeměpis.
Roku 1814 spolu s opavským purkmistrem J. J. Schosslerem a F. Mokuschem
založili Gymnazijní muzeum v Opavě.
Nejvýznamnějším dílem F. E. ,jež za jeho
pobytu v Opavě vzniklo, je čtyřsvazková
topografie Opavska. Vedle pedagogické a
muzejní práce se aktivně věnoval historickým a topografickým výzkumům, staral se
o chod muzea, doplňoval jeho sbírky i
knihovnu. Na provoz muzea věnoval velkou část svého jmění.

Do jaké míry jsou uváděné údaje přesné,
nechci posuzovat. Vypovídací hodnotu
rozhodně mají. Dávají nám představu o
velikosti obce z hlediska počtu domů, počtu obyvatel a jednoznačně je definována
národnost i jazyk našich předků. Zřejmě by Prameny a literatura:
stálo zato dohledat, do jakých krojů se naši M. Myška, Faustin Ens
předkové oblékali.
Soukromý archiv autora
Lokalita Koziček je ještě uváděna jako
dvůr, který později zanikl. Plošné a délkové
míry, míle a jochy, jsou jednotky pochopitelně v té době užívané. Třeba joch je stará

Nabízím možnost dopravy, nakládky i vykládky, různých
sypkých
komodit např.: štěrky, písky, uhlí a jiné materiály vozidlem GAZelle třístranný sklápěč do 3000 Kg. Případné práce čelním nakladačem
zn.Kubota. Možnost zapůjčení VIBRAČNÍ DESKY JCB (110 Kg).
Široký Ivan, Pustá Polom, Lesní 403, tel. 732 147 298.

Jozef Sedláček
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Stará třídní kniha školní rok 1906-7
Po otevření starých desek třídní knihy jsem
seděl s otevřenou pusou. Krásným písmem a
nadpisem Tělovýchovná jednota „Sokol“
Pustá Polom na mě dýchla další stránka historie naší obce. Pod červenou čarou s úvodním
nadpisem je tiskacím písmem „Výroční zpráva
jednatele za rok 1937“. Další text zní:
Dnešní napjatá světová situace
vyžaduje, aby si každý z nás uvědomil heslo
každé sokolské jednoty „Buďte na stráži“ !
To znamená, že každý uvědomělý příslušník
Sokola má býti na svém místě, má býti ukázněným a připomínati si svoji sokolskou povinnost vůči národu, státu a jednotě.
Text pokračuje kritikou ukázněnosti členů za účast na jejich podnicích, které
jednota pořádala. Jednota měla 45 členů, 7
dorostenců, 4 dorostenky, 23 žáků, 30 žaček.
Cekem tedy 109 sokolských duší. O činnost
v jednotě se staral 12ti členný výbor se 4mi
náhradníky, tedy 16ti členný výbor, který byl
povinný se účastnit každé schůze. Dále jednatel napomíná polovinu členstva sokola za
lhostejnost, netečnost a neukázněnost, čímž

se prohřešují sokolskému slibu. Porušení
dvou slibů je věrolomností, úkolem je
plniti do krajnosti povinnosti, ke kterým je
zavazuje slib. Kdo nemůže ze závažných
důvodů svoji povinnost splniti, omluv se.
Jen tak neprohřešíš se proti sokolské kázni
a cti! Bratři a sestry, kteří jste nebo budete
zvoleni do výboru si pamatujte, že výbor je
hybnou pákou. Nepracuje-li, zastaví se
činnost a to má těžké následky. Tak jako
hospodář, který neobdělává a nehnojí svá
pole.
Láska k sokolství je zároveň
láskou k vlasti. Tam, kde sídlí, je zajisté i
dostatek obětavosti a chuti k práci, neukvapené, nýbrž klidné a cílevědomé. Nenechme se oslňovat a uspávat žádnou ješitností, žádným přechvalováním, aby nám
neutíkaly žádné potřeby národa. Svobodu
nám nemůže nikdo dát. Svoboda je starost.
Svoboda – to jsou hodnoty, které musejí
vyrůstat z nás a pro nás. Nadšení a láska
pro věc sokolskou je zapotřebí v jubilejním
roce 10. sokolského sletu. Už dávno jsou v
plné práci tisíce a tisíce pilných rukou,
abychom mohli v cizině představiti výkvět

českého národa – sokolskou armádu,
sokolskou práci, výsledky sokolské
výchovy, sokolskou kázeň a pohotovost.
Slet je přede dveřmi, nemáme mnoho času, každý na svém místě
má svou dílčí povinnost vzorně vykonávati, aby společné dílo vydalo nejkrásnější svědectví obětavé a nezištné sokolské práce. Devětkrát slavilo Sokolstvo svůj olympijský hod, 9x vítězstvím
korunována byla jeho snaha k tělesnému a mravnímu zušlechtění národa.
Desátý slet poutá zájem všeho tělovýchovného světa doma i za hranicemi.
Mohutná účast členstva i úroveň sletů
minulých, desátým sletem jubilejním
musí býti předstižena. Sokolská pohádka ožije znovu – kdo z nás chce zůstati
kouzlem jejím nedotčen?
Celý zápis dokumentuje tehdejší dobu, náladu a jazyk, kterým mluvili naší občané v době 30-40 let.
Jiří Richter

Hasiči
V lednu letošního roku se naše nejstarší
členka sboru dobrovolných hasičů p. Bětka
Kupková dožila krásných 90ti let. To už je
pořádný důvod a příležitost k oslavě. Zástupci našeho SDH zašli s obvyklým dárkem popřát všeho nejlepšího, hlavně zdraví
a radosti do dalších let. To jí samozřejmě
přejí všichni hasiči a věříme, že i spousta
našich občanů. P. Bětka je pořád čilá a
vitální, stále se zajímá o naše aktivity, příležitostně se zúčastňuje našich akcí a podle
potřeby i pomůže.
Proto ještě jednou BLAHOPŘEJEME a
děkujeme.
Zdeněk Štalmach

Lyžařský klub
Oprava rolby – Lavina PL 800Z

553 666 955
Starosta
Ing.v Miroslav
Hrabovský
Tento příběh se začal psát již
polovině roku
1985. Tehdy výrobní
podnik
ČSTV BESKYDSPORT – TřinecIng.
vyrobil
pásové
vozidlo Lavina PL 800Z.
Vítstala
Čerbák
Dle Místostarosta
všech mně dostupných informací se
rolba
velkým pomocníkem tělovýchovného
spolku Jiskra Otrokovice, kde
sloužila
dlouhou dobu na sjezdovce
553 666 951
Sekretariát
Hana
Pausová
Třeštík. Posléze byla prodána pod správu soukromého majitele Chaty Celnice,
666 952
která
je také umístěna na Třeštíku. ZdeJana
byla Kotalová
využívaná především k úpravě553
lyžařMatrika
ského svahu a okolí a k převozu nejrůznějších materiálů.
553666957
Účetní
Haasová
V roce 2014 byla tato rolbaMichaela
zakoupena
místním Lyžařským klubem
Pustá Polom. Bez zásadních poruch nám spolehlivě sloužila až do konce loňské
553 666 958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
pandemické lyžařské sezóny.
V průběhu
areálu a revize technického553
vyba-666 956
Stavební
úřad letní přípravy lyžařského
Ilona Murinová
vení na sezónu 21/22 jsme usoudili, že je nutné provést větší opravy, vzhledem
553 666 953
Stavební
úřad poruchám.
Bc. Aleš Onderka
ke stáří
a občasným

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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Na podzim se nám naskytla zajímavá
příležitost, prostor, dobrá technická
vybavenost dílny a v neposlední řadě
ochota Tomáše Dostála celou tuto opravu řítit. Vedení LK rozhodlo o provedení
celkové opravy pásového vozidla Lavina.
Tady musím podoktnout, že jsme prozatím netušili, do čeho se chceme vlastně
pustit.
Nechci ale předbíhat. Tak jak
to začalo? V sobotu 13. 11. 2021 v 8:00
byla svolána první brigáda na ČOV, kde
je rolba zaparkována.
Sundání hnacích pásů a přesun
rolby do zmiňované dílny se protáhlo na
celý den a v sobotní podvečer byla konečně zaparkována a zajištěna v dílně.
Všichni jsme byli překvapení, že tento
relativně malý stroj s příslušenstvím váží
bezmála 4 tuny.
Samotná realizace oprav byla
domluvena formou brigád členů LK PP a
dobrovolníků. Probíhala v pracovních
dnech od 16:00-22:00 a v soboty od
8:00. Celkově to bylo 16 týdnů a 16
sobot.
Prvních 4–5 týdnů probíhalo
postupné kompletní rozebrání celého
stroje a jednotlivých dílů, dalo by se říct
„do šroubečku“. Paralelně se zahájilo
shánění náhradních dílů, což nebylo vůbec jednoduché, protože zmiňovaný
výrobce BESKYDSPORT, již 10 let neexistuje. Například díly, jako jsou keramické řídicí spojkové lamely, se již nedají
sehnat. A proto jsme museli přistoupit i
k samotné výrobě náhradních dílů.
Dalším krokem byla příprava
všech podvozkových částí, kabiny, korby
a mechanických částí k důkladnému

odmaštění a očištění od starých vrstev
nátěru. Po této přípravě došlo
k rozsáhlým opravám různých defektů,
závarů všech děr a deformací způsobených dlouholetým provozem.
Konečně nátěr! Po takřka 8 týdnech od
zahájení příprav, teď se již neobávám říci
„celkové renovaci“, jsme se dostali
k nátěru.
K nátěru jsme použili kombinaci
tří barev odlišných odstínů. Každá součást
byla ošetřena minimálně třemi vrstvami
nátěrů. „Hurá, máme natřeno, teď to
půjde rychle“, jsme si říkali, ale opak byl
pravdou.
Po dalších dlouhých 8 týdnech
montáží, vylaďování detailů, repasí kompletního hydropohonu olejového vedení,
pístnic a kompletní repasi elektro instalace, byla rolba připravena k převozu.
Očekávaný den „D“ je tady,
tedy přesněji řečeno 5. 3. 2022. Renovovaná rolba opouští dočasné ustájení

s velkou radostí všech členů LK podílejících
se na renovaci a majitele dílny Tomáše. Hurá
na pustopolomskou ČOV, kde proběhlo
osazení rolby hnacími pásy, montáž radlice a
hladítka pro úpravu sněhu. Při první testovací jízdě, jsme provedli poslední doladění,
seštelování a ověřili správnou a plnou funkčnost.
S
radostí teď můžu konstatovat, že
celková renovace proběhla velice úspěšně.
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem členům LK, sponzorům, dobrovolníkům, kteří
se aktivně zapojili do této rozsáhlé renovace. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat manželkám a rodinným příslušníkům
za toleranci po dobu celé renovace. Kompletní fotokoláž z renovace bude umístěna
na internetových stránkách
www.ski.pustapolom.cz.
Skol!
Petr Urbančík

Sport
Aikido (???, Aikidó) je japonské umění
sebeobrany, vytvořené panem Morihei
Ueshibou v první polovině 20. století.
Je založeno na myšlence neagresivity,
rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i
psychické stránce.
Název je složen ze tří japonských
znaků:
– ai – harmonie
– ki – energie
– dó – cesta.
Výše uvedené stručné vysvětlení
předvedeme na vaší Základní škole
v Pusté Polomi a to dne 4. 4. 2022
od 17:00 do 18:00 hod. Všichni,
včetně dětí, jste srdečně zváni.
S přáním krásného
za oddíl Aikido Štítina , Vedoucí
Doja Lubomír Pásztor
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Budou-li okolnosti nakloněny, polomští „Traktorkáři“ uspořádají
„Pustopolomský Traktortriál“ v sobotu 30. 4. 2022
Prezentace závodních strojů od 13h.

SRPŠ
Dobrý den všem přátelům Ppstopolomské
školy a školky v roce 2022. Jelikož máme v
tomto roce naplánováno několik akcí náročnějších na zajištění, co do obsluhy a průběhu,
rozhodli jsme se uspořádat nábor nových
členů do sdružení. Nábor byl úspěšný, podařilo se nám „naverbovat“ 8 nových posil a
základna se rozrostla téměř o 100%.
Plánovaný kalendář akcí pro rok 2022



Brontík Otík – 9.4 2022 úklid příkopů podél cest mířících do Pusté Polomi, zakončení na školkové zahradě,
malé občerstvení. Den dětí v pevnosti PUPO – 28.5.2022 půldenní
týmová hra na motivy televizní soutěže „Klíč od pevnosti Boyard“



Geocaching - červenec-srpen hra na
pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému
GPS při hledání skrytého objektu
zvaného cache (česky keška)



Dýňobraní - 1.10.2022



Lampiónový průvod – listopad 2022



Tvorba adventních věnců – prosinec
2022

Bližší Info k Brontíkovi dostanou děti na
začátku dubna. My už pilně pracujeme na
přípravách největší letošní akce s názvem
„Den dětí v pevnosti PUPO“, která se bude
konat 28.května na našem lyžařském vleku Za Sýkorou. Leták a přihláška již byla rozdána dětem ve škole. Kdo ještě nevyplnil, nechť
tak rychle učiní, protože kapacita akce je bohužel omezená. Leták s informacemi je otištěn i v tomto vydání zpravodaje.
Dovolíme si ještě jednou poděkovat všem občanům, kteří přispěli materiálově do sbírky pro Ukrajinu.
Členové SRPŠ
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553 666 955

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

StavebníZměna
úřad
Stavební úřad

mistostarosta@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
553 666 na
956 aktuální
Ilona Murinová
programu
vyhrazena s ohledem
situaci!!!!

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz

