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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
Miloš Kupka
RNDr. Jiří Čech

Nadešel čas zhodnotit práci zastupitelstva v právě
končícím roce 2016. Zastupitelstvo obce pokračovalo v započatém trendu zlepšování vzhledu obce,
životního prostředí jak v obci ,tak v jejím bezprostředním okolí.
V roce 2016 jsme se hlavně připravovali
a soustředili na dvě velké investiční akce , které nás
čekají v létech následujících.
Za prvé je to kompletní dokončení splaškové kanalizace v obci. Poradenská firma VALUE
ADDED a.s. nám zpracovává kompletní dokumentaci pro úspěšné zvládnutí pro nás tak důležité stavby. Firma KONEKO s.r.o. nám zpracovala projektovou dokumentaci na II. etapu splaškové kanalizace.
Celkové náklady na dostavbu splaškové kanalizace
budou 38 miliónů korun , z toho dotace z MŽP
bude 63%.
Žádost musí být podána na MŽP
do 19.1.2017.
Další stavbou, na kterou se snažíme získat
dotaci je půdní vestavba dvou tříd v budově naší
základní školy.. Naše škola se delší dobu potýká
s nedostatkem učeben. Základní školu navštěvují
nejen žáci z Pusté Polomi, ale i z okolních obcí Hlubočec, Budišovice, Kyjovice, a Hrabyně. Počet žáků
nám začíná opět pomalu stoupat a začíná se projevovat nedostatek místa. Další důvod zvýšení počtu
žáků je , že se v určitých ročnících narodilo více
dětí. Tento pokus o získání dotace na MŠMT bude
v pořadí již třetí a pevně věřím, že bude úspěšný.
V jarních měsících jsme získali dotaci 300
tisíc korun na stavbu pergoly a herních prvků u
mateřské školy. Výstavbu jsme provedli jak vlastní-

mi pracovníky tak firmami ,které postavily , zastřešily
dřevěnou konstrukci a namontovaly herní prvky.
Náklady na celou stavbu byly 630 tisíc korun. Musím
zde pochválit všechny zúčastněné, jak v krátkém
termínu a kvalitně tuto akci zvládli.
V roce 2016 byla zkolaudována stavba
splaškové kanalizace nazvaná stoka EA - BA na tuto
část se může napojit až 24 rodinných domků a bytovka . Celkové náklady byly cca 7.8 milionů. V jarních
měsících byla ještě upravena komunikace Na Kuty ,
kde byly položeny obruby a nový živičný povrch.
Vedení obce má maximální zájem podporovat rozvoj činnosti všech dobrovolných složek a spolků v obci. Bude proto v rámci schváleného rozpočtu
na rok 2017 podporovat finančně jejich činnost, která
by měla zviditelnit obec Pustá Polom v rámci celého
regionu. Připomenu jenom dokončení opravy fasády
na kostele sv. Martina, úpravy v hasičském areálu ,
úpravy v areálu myslivců, přístavbu v areálu Sport –
Clubu a další menší stavby, kterým pomohly příspěvky obce. Na podporu aktivit složek a spolků jsou i
pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky.
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
Vladimír Grussmann

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. 2017

Nový nosič kontejnerů zakoupený na podzim 2016
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Zasedání zastupitelstva obce Pustá Polom
13. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom, konaného dne
17.10.2016 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – úhrada
výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši
27.930,-- Kč

Smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Pustá
Polom a společností VALUE
ADDED a.s.

Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro
akci „ČOV a kanalizace v obci
Pustá Polom – II. etapa“ mezi
Obcí Pustá Polom a společností
KONEKO s.r.o.

Rozpočtovou změnu č. 9 rozpočtu obce na r. 2016










Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu obce na r. 2016
14. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom, konaného dne
28.11.2016 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce

Volbu mandátové komise

Volbu návrhové komise

Program 14. zasedání zastupitel-





stva obce včetně rozhodnutí, že
usnesení bude přijato ihned po
projednání každého bodu
Rozpočet obce Pustá Polom na
rok 2017
Rozpočtový výhled na r. 2018 –
2023
Žádosti spolků o poskytnutí individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na rok 2017
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2017 mezi Obcí Pustá Polom a
SPORT – CLUBEM Pustá Polom
v celkové výši 300 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2017 mezi Obcí Pustá Polom a
Římskokatolickou farností Pustá
Polom v celkové výši 200 000,Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2017 mezi Obcí Pustá Polom a
Lyžařským klubem Pustá Polom
v celkové výši 120 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2017 mezi Obcí Pustá Polom a
Klubem důchodců Pustá Polom
v celkové výši 15 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2017 mezi Obcí Pustá Polom a
Českým svazem včelařů, základní
organizací Pustá Polom v celkové
výši 15 000,- Kč

553 666 955














Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 mezi
Obcí Pustá Polom a SDH Pustá
Polom v celkové výši 75 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu a o poskyt
nutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 mezi
Obcí Pustá Polom a Mysliveckým
spolkem Benitky v celkové výši
15 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 mezi
Obcí Pustá Polom a českým skautem JUNÁK, středisko Pražmo, z.s.
v celkové výši 5.000,-- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 mezi
Obcí Pustá Polom a Českým zahrádkářským svazem Pustá Polom
v celkové výši 15.000,-- Kč
Rozpočtovou změnu č. 11 rozpočtu obce na r. 2016
Dodatek č. 1 k plánu financování
obnovy splaškové kanalizace – 1.
etapa a ČOV Obce Pustá Polom
Dodatek č. 1 k plánu financování
obnovy původní jednotné kanalizace Obce Pustá Polom
OZV č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 01.01.2017.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



Rozpočtovou změnu č. 10 rozpočtu obce na rok 2016

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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Společenská kronika obce
Malé vítáme, rodičům blahopřejeme!
Bayer Sam
Bubíková Tereza
Mazur Matyáš
Kupka Vojtěch
Jodlovská Amálie
Křesťanová Adéla
Količová Evelína
Hečko Jonáš
Stoupenec Tomáš
Budeme na Vás vzpomínat…
Šindlářová Jarmila
Brauner Petr
Střížová Marie
Kotulová Olga
Hahn Slavoj
Kupková Anna
Kupka Jiří
Gangelberger Roman
Tížková Marie
Krystynová Anděla
Maturová Věra
Pavelková Marie
Havrlantová Věra
Juchelka Josef
Ondra Tomáš
Vaněk Alexander

Mejtová Magdaléna
Bencúr Juraj
Šimová Anna
Kozelský Martin
V roce 2016 se odstěhovalo 25
občanů
Hodně zdraví a spokojenosti
98 let
95 let
94 let
94 let
92 let
92 let
92 let
92 let
89 let
89 let
89 let
89 let
89 let
89 let
88 let

Grossmann Adolf
Škrobánek Eduard
Hečková Marie
Holišová Helena
Rašková Květoslava
Šústek Josef
Tížek Blahomír
Vindišová Marie
Holušová Jaroslava
Kubíčková Vlasta
Stonišová Ludmila
Stoupencová Drahomíra
Tížková Milada
Blažejová Věra
Vlčková Ludmila

87 let Gygarová Vlasta
87 let Šindelek Josef
86 let Kopcová Marie
85 let Hečková Ludmila
85 let Juchelka Václav
85 let Lazecká Adéla
85 let Pavlíčková Lydie
85 let Vaňková Štěpánka
85 let Výtisková Marie
85 let Žůrková Anna
Nemáte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte prosím tuto
skutečnost na evidenci obyvatel Janě
Kotalové, telefon 553 666 952.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
novém roce přeje Jana Kotalová

Nově přihlášení obyvatelé v roce
2016
Bubíková Lada
Kubíčková Darina
Brabec Jaroslav
Brabcová Kateřina
Vašek Ladislav
Grigarčíková Petra
Količ Adam
Janosch Pavel
Menšíková Barbora
Kršková Kamila

Zápis do 1. ročníku
Od letošního roku je to se zápisem do 1. ročníku trochu jinak . Zápis bude opět
probíhat ve dvou dnech a bude se týkat dětí, které do 31.8. 2017 dosáhnou věku 6 let. Termín zápisu se však posouvá až na měsíc duben. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. Zápis do 1. ročníku školního
roku 2017/2018 bude probíhat ve dnech 11. a 12. dubna odpoledne. O konání
zápisu budou rodiče žáků informováni dopisem.
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Klub seniorů
Činnost Klubu důchodců za II. pololetí roku 2016
S adventním časem přichází
další číslo Pustopolomského zpravodaje a
mou milou povinností je informovat naše
občany o činnosti Klubu důchodců za 2.
pololetí roku 2016. V uplynulém půlroce
jsme měli 6 výborových schůzí. 15. června
jsme uskutečnili nákupní zájezd do Těšína
a 18. června jsme vystupovali na Dni obce. Některé naše členky soutěžily ve
vaření černých knedlí (haleček) a šimleny.
Zvládly to na výbornou. Ráda bych poděkovala paní učitelce Ireně Čechové za její
obětavost, vstřícnost a podporu v této
soutěži.
Na svátek našich Aniček jsme se sešli
v hasičárně a přitom jsme oslavili i naše
jubilanty, kteří mají kulaté nebo půlkulaté
narozeniny. Již tradičně jsme všem těmto
oslavencům nechali zahrát písničku
v Ostravském rozhlase.
14. září jsme navštívili překrásné lázeňské město Luhačovice. O tento
zájezd byl velký zájem, o čemž svědčí
zcela naplněný autobus. Počasí bylo krásné.
Svátek Václava je nemalým důvodem, proč se sejít a pobavit se. Vždyť
život Je Jen jeden a tak rychle utíká…
Přišlo nás tolik, že nám klubovna hasičárny nestačila. Velmi děkuji našim členům,
kteří přestože mají problém vyjít
v hasičárně do schodů, přijdou se mezi
nás pobavit. Možná, že naše Josefy již
budeme slavit ve školní jídelně, kde nejsou schody a je tam více místa. Pan ředitel Vlastimil Hrádek nám vyhověl a my
mu za to velmi děkujeme.
Od 2. do 9. října jsme se rekreovali na Slovensku v Liptovském Jánu. I
když počasí nebylo zrovna azurové, nám
se tam přesto líbilo. Byla to relaxační
dovolená, každý si ji užíval dle libosti.
25. října jsme byli opět na nákupním zájezdě v Těšíně. Začínáme však
mít pocit, že už se do Polska na nákupy
nevyplatí jezdit.
Do konce roku jsme ještě
zvládli mikulášský večírek, na kterém naše
ženy předvedly své vystoupení a všichni
přítomní byli obdarováni nadílkou od
Mikuláše.
Nyní mi už jen zbývá popřát
všem pěkné Vánoce a hodně zdraví do
nového roku 2017.
Za Klub důchodců
Jarka Stankociová

Prosinec 2016
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Farnost Pustá Polom
VÁNOCE 2016 V NAŠEM KOSTELE

Pojďme toto tajemství prožít společně!

Myslíš, že zářil by tak stromeček,
kdyby nad jeho jehličím
nevyšla hvězda jistoty,
že Dítě pod ní je i tvým?

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
v neděli 25.12. a na svátek svatého Štěpána v pondělí 26.12. bude mše svatá
v 10.30 hod., stejně tak i na Nový rok.

Myslíš, že zářil by tak stromeček
bez andělského zapění:
„Sláva na výsostech Bohu
a pokoj lidem na Zemi“?
Myslíš, že zářil by tak stromeček,
a rozsvítil v duši sladký kruh,
kdyby do jeslí nebyl položen
člověk a zároveň Bůh?

Radostné, hluboké a požehnané Vánoce a do celého roku 2017 jen to
dobré.
Přeje o. Zdeněk Šimíček,
váš farář a bratr

(Mons. Josef Veselý)

Martinské slavnosti
Na svatého Martina drž se, synku, komína!
Tak to letos platilo. Zima byla, ale kdo
vyšel ven na slavnostní mši nebo na divadelní kousek na farní zahradu, nelitoval.
Na svatého Martina bývá bílá peřina!
Hmmm, nejde popřít, že večer nám sníh
bíle zem posypal. Myslím, že v tento den
nejen k radosti dětí, ale i k radosti splněných snů nás dospělých.
Na svatého Martina zelí, husa a knedla.
A kdo neměl pečenou husu na oběd, mohl
letos ve scénce na farní zahradě hrát husu
živou. Divadlení role hodna velkého scénáře:) Martin se nám schoval mezi hejno
husí a ty je svým vydatným kejháním prozradily.
Martin na bílém koni přijel.
Kůň byl sice hnědý, ale Martin nás všechny u obce povzbudil moudrými slovy a
převzal klíč od naší obce.

- I na svatomartinské rohlíčky přišlo a
také na jiné sladké potěšení či svatomartinská vína.

Tak myslím, že se ten polomský Martin
vydařil.
Martina Krajzlová
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Jak dostat puberťáky ven z virtuální
reality?
A co tak dát jim zažít drsnou
realitu? Pořádně je protáhnout přes žebříky, lana, vysoko do hor na skály? No, to
počasí by ale nemuselo být až tak drsné,
zkusíme počkat na ideální podzimní předpověď...
A tak když na sobotu 1.října hlásí
poslední hezký podzimní den, otvírá se
výzva: DOBYTÍ VELKÉHO ROZSUTCE.
Ráno vyjíždíme v 6 hodin, v Budišovicích dobíráme další puberťáky nebo
teda omladinu. V 9 hodin parkujeme ve
Štefanové a slunko konečně rozhání ranní
mlhu. Vyrážíme. Nejdříve na Vrchpodžiar,
pak Hornýma Dierama přes žebříky a vodopády a skály a řetězy korytem potoka,
prostě nádherná roklina plná dobrodružství. V sedle Medzirozsutce malá svačina a
my se vydáme vpravo, kde někde v dálce
tušíme velkou skálu Rozsutce. Stoupáme a
stoupáme, pak už se ale objeví i krásné
podzimní výhledy do údolí a les pomalu
mizí, začínají skály. Trochu se zpožděním
oproti puberťákům dobýváme skalních
výchozů a kocháme se dalekými výhledy do
zlatem zbarvené krajiny. My starší taky
potřebujeme popadnout dech.
Snad hodinu si jen tak sedíme a
užíváme si tu nádheru okolo. Vypili jsme
poslední kapky vody a žízeň nás trápí, ale
jdeme přes poslední řetězy k vrcholovému
kříži udělat foto. Pak už hurá dolů, strmou
skálou na Medziholie. U studánky nabíráme
blahodárnou vodu, nikdy nám nechutnala

Pustopolomský Zpravodaj
studená voda víc. Slunce barví podzimní
listí do všech barev, v trávě kvetou ocúny
a my ne moc mladí cítíme kolena. Ale
užíváme si pohody horských luk a úžasu
nad velikostí hor a slunečních paprsků.
Teď už jen lesem sešup do Štefanové.
Podle hesla: "Není hospoda,
není cíl!", vyrážíme do Terchové do Haluškárny. A dali jsme si všichni halušky, aj
mladí a byly výborné. Domů jsme dojeli v
sedm. Výlet bez virtuální reality jak vystřižený z reklamy. Jen tu aviváž jsme s sebou
na vrchol nenesli.:)
za rodiny z farnosti Martina

Z historie naší obce ...
Se zájmem a rád si prohlížím
staré fotografie Pusté Polomi. Jsou na
nich zachyceny okamžiky ze života našich
předků. Většina rodin takové fotografie
má, a jak jsem se mohl přesvědčit, jsou
uchovávány jako rodinná vzácnost. Starší
generace většinou dovede ještě okomentovat, u jaké příležitosti bylo foto pořízeno, popř. kdo na podobence je (v minulosti se i tak fotografiím říkalo). U fotografií, které byly pořízeny před více jak
100 lety, i na takové můžete občas narazit, pak už je většinou problém je identifikovat.
Při sběru historických dokumentů o spolkové činnosti včelařů z Pusté Polomi jsem měl docela štěstí. Fotografie včelínu, která mi byla zapůjčena, na
svém rubu obsahovala podrobný popis,
což ke škodě věci většina fotografií nemá.
Zmíněná fotka byla datována z
léta1913. Dovídám se, že to byl první
včelín s úly, který si pořídil pan Augustin
Šindelek, rodák z Pusté Polomi,č.p.42. Úly
si zakoupil ve Slatině u Bílovce od hospodského pana Stanovského v roce 1911.
Úly – dvojáky měl vyrobit pan

Fotografie prvního včelínu p. Augustina Šindelka, pořízená v roce
1913.Vpravo stojící sl. Stanovská ze Slatiny a pan Augustin Šindelek z
Pusté Polomi.
Fr.Lazecký z Nového Světa. V popise je
mimo jiné uvedena i tzv. rámková míra39x19, Pro včelaře důležitý údaj.
Pan Augustin Šindelek se včelaření věnoval prakticky celý život – od
svého mládí až do svých 85 let. Dožil se

úctyhodných 91 let. Při této příležitosti si
dovolím připomenout, že s největší pravděpodobností pustopolomští včelaři jsou
nejstarším spolkem v obci. V roce 1903
byl zde založen „Ústřední včelařský
spolek pro vévodství slezské“.
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V roce 1930, konkrétně 26. března, byl
zde založen Včelařský spolek pro Pustou
Polom a okolí (Kyjovice, Těškovice, Hlubočec a Podvihov). Zakladateli byli Josef Bašný
místní farář, Ladislav Zamarski správce
statku, Alex Tížek jednatel, Vojtěch Bílek
kooperátor - pokladník.
Naši včelaři „fungovali“ nepřetržitě a to i po čas obou světových válek.

Pustopolomský Zpravodaj
Zvláště obtížné období bylo 1938 až 1945,
kdy protektorátní úřady spolkovou činnost nepovolily. Nicméně včelaři měli
nárok v přídělovém systému na levnější
cukr. Počet včelstev se musel hlásit na
obecním úřadě. Nepravdivé údaje o včelstvech byly trestány.
Poválečná éra byla ve znamení
intenzívní spolkové činnosti. V čele spolku

se střídaly osobnosti Tížek František,
Staněk Rudolf, Kubesa Bohumil, Raška
Adolf,Byma Jiří a další.
Nyní má spolek 28 členů a to z
Pusté Polomi, Budišovic, Kyjovic, Těškovic a Hlubočce. Spolku předsedá paní Ing.
S. Grussmannová.
Jozef Sedláček

Zahrádkář radí, informuje ...
Milí čtenáři Zpravodaje,
taky máte ten pocit, že rok 2016 uplynul
jako voda? Aniž jsme se nadáli, je tady poslední měsíc v roce – měsíc prosinec.
V prosinci není na zahrádce mnoho práce. Většinou již máme poryto,
česnek vysázen, skleníky nebo „foliovníky“
jsou dobře prolité vodou. Pozor! Moc důležité! O stále zelené dřeviny, které jsou
náročné na vodu i v zimě, se nám letos
postarala příroda. V zemi je vláhy dost.
V tuto dobu je vhodné si připomenout i nároky na pěstování nejběžnějších
pokojových rostlin. Začneme časem vánočním. Nejčastěji prodávanými rostlinami jsou
bramboříky a vánoční hvězdy. Brambořík je
velice oblíbenou květinou a to pro svoji
nenáročnost. Je však nutné dodržet nízkou
teplotu, to je 10 až 12° Celsia, a taky dostatek vláhy. Zaléváme nejlépe do misky. Tím
zabráníme zahnívání listů a poupat. Brambořík je vytrvalá rostlina a proto ji po od-

květu nevyhodíme. Na jaře pak i s květináčem zapustíme do země na stinném
místě v zahradě. V červnu a červenci
nezaléváme, tím rostlina ztratí většinu
listů. Ty znovu narostou a v listopadu
bohatě vykvete.
Vánoční hvězda je naopak náročná na teplo a nesnáší přemokření a
průvan. Teplotu má nejraději okolo 20°C.
V misce nikdy nesmí stát voda!
Květinou našich babiček a v
poslední době znovu oblíbenou je klívie
a amarylis. Tyto rostliny mají podobné
nároky. V létě mají rády dostatek vláhy
a přihnojování. Na podzim se doporučuje
omezit zálivku a snížit teplotu. Amarylis
se zbaví všech listů, které znovu narostou
po odkvětu.
Všeobecně platí, hlavně pro
rostliny s okrasnými listy, že v zimním
období jim dopřejeme co nejvíce světla u
okna a méně zálivky.

Z činnosti naší organizace připomínám plodnou spolupráci se zahrádkáři z nedalekých Jakubčovic. Ti na podzim uspořádali výstavu pod názvem
„Dýňování“. Pustopolomští přispěli třiceti
odrůdami a hlavně se v hojném počtu na
výstavu přijeli podívat. K vidění bylo velké
množství druhů dýní, včetně výrobků z
nich. K dostání byly rovněž recepty těchto výrobků.
S nadcházejícími vánočními
svátky přejeme všem mnoho radosti i pohody. V novém roce 2017 především
pevné zdraví, úspěch v každém konání
a zahrádkářům radost z výsledků své
práce.
Váš zahrádkář

Pustopolomské počasí,
leden - listopad 2016
Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje, často si stěžujete na počasí? V zimě
vám je zima a v létě horko? Vadí vám náhlé
změny teplot? Anebo déšť, když zrovna
potřebujete, aby nepršelo? Popravdě řečeno, počasí můžeme chválit, anebo na něj
nadávat. Ale to je tak asi vše, co s tím můžeme dělat.
Jistě si ještě každý z nás vybaví
druhou polovinu loňského roku 2015, kdy
jsme zažívali neobvyklé sucho. Nejeden
majitel studny v naší obci se podíval na její
dno. A déšť pořád nepřicházel. Někdy se
už už zdálo, že zaprší. Spadly pověstné
„čtyři kapky“ a zase nic…
Naše obec Pustá Polom se nachází v nadmořské výšce cca 430 m a je mírně
skloněná k jihu. Výškový rozdíl mezi horní a
dolní části obce je údajně 45 metrů. S kolegou jsme si řekli, že budeme počasí od 1.
ledna 2016 každý den sledovat, to je teplotu, srážky, vítr, oblačnost. Upozorňujeme
laskavého čtenáře, že jsme amatéři, nevlastníme cejchovaná měřidla, vše zaznamenáváme z běžného srážkoměru, teploměru a

Vánoce 2005 - parkoviště pod kostelem
laického pozorování.
A k jakým výsledkům jsme se za
11 měsíců 2016 dopracovali – posuďte
sami:

1. Měření a pozorování počasí sledujeme
ze dvou míst.Bartošková 229 a Opavská
50.

Prosinec 2016
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2.Počasí v jednotlivých měsících:
Leden 2016
srážky: 30 mm
průměrná teplota: -1,3 °C
charakteristika měsíce: nejsilnější mráz, - 15°C byl 3. ledna. Třináct
dnů byl celodenní mráz. Sněhu málo,
okolo pěti cm. Po 25.lednu sníh roztál.
Srážkově nejchudší měsíc(zatím).
Únor 2016
srážky: 97 mm
průměrná teplota: + 3,6 °C
charakteristika měsíce: podle
průměr teploty byl únor docela nadprůměrně teplý. Souvislá sněhová pokrývka
byla 19.2. Avšak následující den tálo.
Málokdy teplota pod nulou, většinou
ráno a večer. Srážkově výrazně lepší.
Březen 2016
srážky: 46 mm
průměrná teplota: + 3,7 °C
charakteristika měsce: celodenní mráz pouze 1. a 15.3. Navíc 1.3. celodenní sněžení – cca 20cm sněhu. Sněžilo
ještě 15.3. cca 6 cm.
Duben2016
srážky: 78 mm
průměrná teplota:+ 8,5 °C
charakteristika měsíce: v dubnu
teplota poklesla k nule pouze 2. 4., 26. 4.
a 29. 4. (přízemní mrazíky) Jinak počátek
dubna 3. až.5. teplota přes poledne okolo
20°C. 4. a 5. až 23°C. Srážkově docela
dobré.
Květen2016
srážky: 57 mm
průměrná teplota: + 13,4°C
charakteristika měsíce: dle

pranostiky (pasáčkovi v květnu nemá
oschnout hůl), se tento měsíc moc nepředvedl. Pršet začalo až koncem měsíce od
27.5. (noční bouřka) do 30.5. napršelo cca
33 mm. Takže květen byl letos docela suchý měsíc.
Červen2016
srážky: 58 mm
průměrná teplota: + 18,01°C
charakteristika měsíce: nejdeštivější den v červnu byla neděle,26.6. napršelo 23 mm srážek 24. a 25.6. denní teploty
překročily +30 °C. Celkem 20 dnů bylo
beze srážek.
Červenec 2016
srážky:140 mm
průměrná teplota: + 19,3°C
charakteristika měsíce: červenec
zatím vykazuje největší množství srážek.
Nejvíce srážek spadlo v úterý 12.7. celkem
36 mm. Byl to i nejdeštivější týden. Beze
srážek bylo jen 15.dnů. V pondělí 11.7.
bouřku doprovázely i kroupy velikosti
hrachu. Vše trvalo cca 10 minut. Škody se
projevily jak na ovoci,tak i zelenině.
Srpen 2016
srážky: 54 mm
průměrná teplota: + 18,1°C
charakteristika měsíce: 23 dnů
bylo beze srážek. To pomohlo zemědělcům
sklidit úrodu. Teplotně vše odpovídalo
tomuto období. 10. 8.celodenní déšť 18
mm.
Září 2016
srážky: 44 mm
průměrná teplota: + 16,3°C
charakteristika měsíce: 1.polovina
měsíce teplotně těsně pod 30°C. 24 dnů

beze srážek. Opět se začalo projevovat
sucho.
Říjen 2016
srážky: 127 mm
průměrná teplota: + 7,6°C
charakteristika měsíce: v 1. polovině měsíce vcelku deštivo. 12 dnů beze
srážek. Teploty šly výrazně dolů, o čemž
vypovídá měsíční průměr.
Listopad 2016
srážky: 59 mm
průměrná teplota:+ 4,2°C
charakteristika měsíce: během
měsíce poprchávalo. Nejvíce napršelo v
sobotu 19. 11. 18 mm. 12.až 14.11. celodenní teploty těsně po nulou. Souvislá sněhová pokrývka, cca 3 cm. V sobotu16.11.
ráno ledovka
Srážky celkem: leden až listopad 2016 - 790
mm. Tento úhrn částečně kompenzuje
deficit loňského roku.
V prosinci k 9.12. zatím 5 mm srážek.
A čeho si v Pusté Polomi užíváme každý
měsíc dosyta, to jsou větry ze všech světových stran. Bude však určitý rozdíl v intenzitě větrů v horní části a v dolní části obce.
Obecně vzato, v tomto roce nás (Bohu
díky) nepotkaly mimořádné extrémy, jako
je přívalový déšť, vichřice apod.
Poslední poznámka: chybí nám srovnání s
minulým rokem. Neměřilo se. V roce 2017
už budeme jednotlivé měsíce moci srovnávat s předcházejícím rokem.
Jozef Sedláček
Oldřich Čerbák

Hasiči
Dobrovolní hasiči přejí všem
občanům krásné spokojené a klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Na závěr roku chceme zvlášť
poděkovat našim příznivcům, sponzorům
a všem, kteří nás podporovali v naší bohaté celoroční činnosti.
Jeden příklad za všechny: v
listopadu jsme pro naše starší členy přiStarosta
Ing. Miroslav Hrabovský
pravili
výlet do muzea v Kopřivnici a exkurzi u hasičského záchranného útvaru v
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
Ostravě Zábřehu. Po návratu je naši mladší Sekretariát
hasiči pohostili a společně s bývalými
Hana Pausová
členy zavzpomínali na jejich působení v
Jana Kotalová
SDHMatrika
za jejich mladých let.
Účetní
Vaši hasiči.
Vedoucí údržby

553 666 955

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 951

urad@pustapolom.cz

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Sport
Pustopolomská MTB „dvacítka“ 2016

Silvestrovský - novoroční pochod

„Do zimy daleko, přece nebudeme jenom sedět
a houpat nohama“, řeklo si pár členů Lyžařského klubu Pustá Polom, slovo dalo slovo a plán
na uspořádání závodů horských kol byl na světě
Z dlouhé, těžké diskuze vyšla vítězně jako vhodný termín tohoto „nultého“ ročníku sobota
13.8.2016. Tím byl splněn nejsložitější úkol. Pak
už přišly na řadu jen samé maličkosti – vytipovat trasu, několikrát ji projet a změnit, udělat
mapy, plakát, rozeslat pozvánky na všechny
strany, zajistit časomíru, označit a vyčistit trasu
závodu, zajistit startovní čísla, odměny, občerstvení pro závodníky...
V den D se na start postavilo 83 borců a borkyň se svými vyleštěnými a vyladěnými
stroji a vydalo se na 21km dlouhou trasu
s celkovým převýšením přes 500m. Počasí nám
přálo, protože nebylo horko a taky nepršelo,
trať byla přehledně vyznačená, hlídky po trase
obezřetné, prostě všechno jak má být.
Dětského závodu, který následoval,
se zúčastnilo 12 cyklistických talentů, pochopitelně na kratší trati. Všechny děti bojovaly
skvěle a při pozorování jejich zápolení mě napadlo, že se víc vyčerpali rodiče fanděním než
děti vlastním fyzickým výkonem při závodě :-)
A jak to všechno dopadlo? Suma
sumárum úspěšně! Nikdo se nezranil, dokonce
ani při divácky atraktivním sjezdu naší sjezdovky (a že ty sjezdy občas vypadaly děsivě!) a
nakonec si to užili všichni, nejvíc samozřejmě
vítězové.
Kategorie Muži
1. KLOS Viktor, SK Bagbike Rubing 50:40

Tradiční sportovní záležitost na přelomu roku letos opět
nebude chybět. Nebude to sice přímo na Silvestra, ale jako
vhodnější termín se nám zdá být sobota 7. ledna 2016. Vy
všichni, kdo máte chuť se po novém roce protáhnout,
přijďte právě v tento den, tedy v sobotu 7. ledna ve
13.30 k restauraci U Krčmářů v Pusté Polomi, kde
bude operativně naplánována trasa pochodu.

2. KROČEK Roman, Crossbike CZ, 51:50
3. VESELÝ Tomáš, SK Bagbike, 52:39

Kategorie Muži do 23 let
1. SVRČINA Karel, JR Cyklosport Hlučín, 53:50
2. ZEDNIK Vitězslav , Superior Riders, 55:47
3. VLČEK Michal, MTB Bílovec, 55:47

Kategorie Ženy
1. KUBÍNOVÁ Klára, Opava, 1:00:35
2. HARTMANOVÁ Petra, Opava, 1:14:07
3. DOHNALOVÁ Kateřina, Petřvald, 1:19:07

Kategorie Pustopolomňáci
1. MILOTA Martin, Pustá Polom, 1:05:37
2. VANĚK Zdeněk, Pustá Polom, 1:07:47
3. HAVRLANT Jan, Pustá Polom, 1:11:48

Kategorie Pustopolomňáci - ženy
1. POKORNÁ Markéta, Pustá Polom, 2:11:53
A nakonec ještě výsledky dětských kategorií:
Děti 10-14 let
1. ŠEVČÍK Ondřej, Opava - Podvihov, 4:23

2. HAVRLANT Jakub, Dolčacyklo, 4:24
3. ŠEVČÍK David, Opava - Podvihov, 4:57

Děti 5-9 let
1. BLACH Vojtěch, Studénka, 2:20
2. HAVRLANTOVÁ Nela, Dolní Lhota, 2:20
3. MILOTA Jakub, Pustá Polom, 2:34
Cenu pro nejstaršího závodníka si
odnesl František Galík 79 let.

Dík patří všem, kdo pomáhali při
organizaci závodu, Rozálce Pokorné za komentování a speciální dík pak Víťovi Dulanskému, duchovnímu otci a projektantovi
tratě.
Nultý ročník máme za sebou, nasbírali jsme zkušenosti a už se těšíme na
start prvního ročníku, který, jak doufám,
snad přiláká do řad závodníků více pustopolomňáků než letos.
Jirka Čech
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Ostravský kanár
Dne 12. 11. 2016 si Matyáš Baar z Pusté
Polomi a Vojtěch Holba z Hrabyně vyzkoušeli své badmintonové umění na turnaji juniorů v Ostravě. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů rozdělených dle věku do
dvou kategorií „Mladší“ a „Starší“. Kluci
bojovali „jako o život“ v náročných sedmi
kolech a jejich herní zápal byl skvělý.
Vojta, vzhledem ke svému věku
a měsíci narození, byl zařazen do kategorie starších. Měl velmi těžkou pozici a
snažil se nedat body soupeřům zdarma. Se
ziskem jedenácti bodů se umístil na 15.
místě.
Matyáš dokázal využít nejen svou
rozvíjející se badmintonovou techniku, ale
také hráčskou taktiku a neskutečnou fyzickou kondici. Suverénně se stal vítězem
mladší kategorie prvního ročníku Ostravského kanára - Junior konaného ve SC
Fajne. Patří mu oprávněná gratulace.
Rok 2016 byl pro pustoplomský
sport, ale hlavně fotbal velmi úspěšný.
SPORT - CLUC Pustá Polom
( muži A ) v létě slavil historický postup
do divize, kde během premiérového
půlroku zanechal velice solidní dojem. Pod
vedením sympatického trenéra Martina
Janíka ( bývalý hráč Vítkovic ) kladl zkušenějším soupeřům houževnatý odpor a
nebýt značné marodky a vychýlené mušky
mohl vystoupat mnohem výše než na aktuální desátou příčku. Divizní novic se
během uplynulého podzimu skutečně
mohl měřit prakticky s kýmkoliv, když se
vyhnul nepříjemným výpraskům. Z průběžného skóre 17 : 18 vyplývá , že se
mužstvo tradičně spoléhalo na výbornou
defenzívu. Kamenem úrazu se však stála
nízká produktivita tj. proměňování vyložených gólových šancí. Fotbal je kolektivní
sport a hra stojí na celém kolektivu , přes-

Věřme, že tento výsledek, bude příslibem
i do budoucna a mladí badmintonisti z
„nevelké vesnice“, jak podotkli organizá-

toři turnaje, se neztratí.

to tady určitá osa existuje. V brance podávali velmi spolehlivé výkony oba brankáři Václav Minařík a Petr Štencel. Naši
defenzívu tradičně drželi Radek Jašek s
Tomášem Hradským. Záložní řada s Martinem Hradským a Lukášem Kuželem
měla svou kvalitu. Bohužel v útoku to
nebylo optimální. Bratři Štýbaři měli vleklé zdravotní problémy a to se bohužel
projevilo na jejich brankové potenci.
Věříme ,že přes zimní přestávku si hráči
vyléčí zdravotní šrámy a vedení se pokusí
získat do ofenzívy nějaké kvalitní hráče.

trenéři pánové Jašek a Krzák.
Mini přípravka je po podzimu na 6. místě
trenéři pánové Jašek a Krzák.
Všechna tato mužstva hrají okresní soutěže.

Další mužstva SPORT – CLUBU Pustá
Polom:
Mužstvu mužů „B“ , se zatím moc nedaří
a jsou po podzimu na 12. místě .
Starší žáci jsou po podzimu na 6. místě
trenér pan Halška.
Mladší žáci jsou po podzimu na 2. místě
trenér pan Hečko.
Mini žáci jsou po podzimu na 7. místě

Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom
Milí rodiče, dědečci, babičky a jiní čtenáři,
pokud máte doma dětské knihy , knížky a knížečky,
jimž už vaše děti či vnuci odrostli a sedá na ně prach v knihovně,
neřku-li leží na půdě a nejsou tyto knihy vaší srdeční záležitostí,
tudíž jste ochotni je z domu poslat do světa dál, pak právě na vás
se obracíme s PROSBOU O DAROVÁNÍ DĚTSKÝCH KNÍŽEK
DO ŠKOLY, kde zakládáme Čtenářský klub pro děti a taky v
hodinách čtení a literatury probíhají pravidelně čtenářské dílny s
volným výběrem knih. Ve škole na 1.stupni taky vznikla pro děti
volně přístupná knihovna, kterou si děti samy vedou a doplňují.
Za knihy, které děti ve škole obohatí nejen rozmanitostí výběru,
ale i obsahem, moc děkujeme.

Šárka Švábková

UPOZORNĚNÍ:
Pokud bude mít někdo z dětí zájem přidat
se do našeho fotbalového oddílu může tak
učinit okamžitě. Přes zimu trénujeme v
tělocvičně ZŠ každý pátek od 16.00 hodin.
Další informace získají rodiče na telefonním
čísle 777 660 018.
Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům , příznivcům , přátelům , ale hlavně
všem sponzorům a partnerům klubu za
přízeň , kterou nám projevujete. Ještě jednou velký dííík Vám všem.
Na Vaší účast při fotbalových utkáních a
připravovaných akcích SC Pustá Polom se
těší vedení klubu.
Vedení klubu

Prosinec 2016
Čtenářské dílny

Jak vznešeně to zní
„čtenářské dílny“, co se tam tak asi může
vyrábět…..? Nevyrábí se tam zhola vůbec nic,
prostě se jenom čte. Ano, ano, v době digitálních technologií, bezdrátového přenosu dat a
cloudových systémů se jaksi zcela zapomíná
na nejtriviálnější, ale o to důležitější dovednost všech žáků, a to je čtení.
Ruku na srdce, kolik jste vy sami v
poslední době přečetli knížek? Myslím, že
žádné závratné číslo to nebude a u našich
žáků, je to bohužel asi podobné. A přitom
bývaly časy, kdy pod žádným stromečkem
nebo k příležitosti svátku nebo narozenin
kniha coby dárek nechyběla. Bohužel, televize,
počítače a další výdobytky moderní techniky
jsou tvrdými konkurenty. A přitom právě
čtení rozvíjí u dětí představivost, slovní zásobu i komunikační dovednosti. A tak to zkoušíme ve škole trochu jinak a pokoušíme se u
dětí znovu probudit zájem o čtení a čteme a
čteme a čteme a čteme ….
Vlastimil Hrádek
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Florbalisté a florbalistky ZŠ Pustá
Polom v TOP 4 okresu Opava
Naše škola se v letošním
školním roce zúčastnila soutěže ve
florbalu smíšených družstev 1. stupně
ZŠ. Celkem se přihlásilo 24 škol, které
byly schopny sestavit tým. Hrálo se
systémem 4+1. Podmínkou bylo, že na
hřišti musí být vždy minimálně 2 dívky.
Soutěž začala okrskovými koly, ze kterých se postupovalo do okresního finále. To se skládalo z 2 částí – skupinové
a vyřazovací. Do vyřazovací části OF
postoupily 4 nejlepší týmy v okrese.
V okrskovém kole na ZŠ
Edvarda Beneše (5. 12.) jsme se utkali s
týmem Stěbořic a domácím týmem ZŠ
Edvarda Beneše. Jasným favoritem skupiny byl tým domácích, který se v minulém roce umístil na 2. místě v okrese.
Našim žákům se však podařilo soupeře
dokonale zaskočit, když jsme po 5 minutách zápasu vedli 5:0. Domácí tým už
stačil jen snížit na 5:2. V druhém zápase
jsme se „protrápili“ k remíze 2:2 se
Stěbořicemi. I to nám však stačilo na
postup z 1. místa do okresního finále.

Pokud jsme chtěli postoupit
do vyřazovací části, museli jsme v dalších 2 zápasech ve skupině bezpodmínečně bodovat. Když jsme sledovali
utkání mezi ZŠ Bolatice a ZŠ Englišova,
tak nám do zpěvu rozhodně nebylo.
Plavecký výcvik děti z MŠ
Oba naši budoucí soupeři hráli výborně, nakonec se v tomto utkání radoval
Již čtvrtým rokem jezdí děti z naší
z vítězství náš další soupeř – ZŠ EngliMŠ do plavecké školy Hastrmánek v Kravašova. Jenže v tomto utkání se nám pořích. Kurz plavání obsahuje 10 lekcí po 45
vedlo něco, co nikdo nečekal. Tak jako
minutách. Cena za celý plavecký výcvik je
David zaskočil Goliáše, tak jsme my
770,- Kč, doprava se platí zvlášť a její cena
zaskočili ZŠ Englišovu. Byli jsme jasně
závisí na počtu přihlášených dětí. Do bazénu
lepší a vyhráli jsme zaslouženě 7:0.
jezdí děti jak z Pusté Polomě, tak i z HlubočPřed posledními 2 zápasy ve
ce a z Budišovic. Po celou dobu výcviku jsou
skupině byla situace taková, že všechny
ve vodě pouze „naše“ děti. Na jejich bezpečtýmy měly na svém kontě 1 výhru a 1
nost dbá celý kolektiv instruktorů, ale i naše
prohru. Pro nás byly před zápasem s
pedagogické pracovnice, které jsou po celou
Bolaticemi karty rozdány takto: výhra
dobu přítomny a starají se o děti když např.
553 666 955
Starosta
Ing.
potřebují
na toaletu nebo mají nějaký
jinýMiroslav Hrabovský
problém.
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
Plavání probíhá formou her. Děti
jsouSekretariát
vždy rozděleny na skupiny ( podleHana
věku, Pausová
ale hlavně podle individuálních možností a
Matrika) – spolu ve skupině jsouJana
schopností
děti,Kotalová
které už „plavou“ v hluboké vodě a další jsou
Účetní
Michaela Haasová
ve skupině, která si na vodu teprve zvyká.
Podle
počtu dětí
je řízen i počet instruktorů
Vedoucí
údržby
Václav Hrbáč
plavání. Pomůcky, které se používají jsou
Stavební
úřada jsou zdravotně nezávadIlona Murinová
pravidelně
čištěny
né. Teplota vody v aquaparku je 30 st. Celsia.
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka
Vlasta Kozelská

znamenala jistý postup, remíza naději na
postup z 2. místa a prohra by znamenala

poslední místo ve skupině.
Zápas proti Bolaticím byl velice
napínavý až do samotného konce. Díky
lepšímu týmovému výkonu jsme nakonec
soupeře udolali 4:3. Po závěrečném hvizdu propukla veliká radost z vítězství a
postupu mezi nejlepší 4 týmy
okresu Opava. Opět se nám podařilo
postoupit z 1. místa! Společně s námi
postoupila ZŠ Englišova. Z druhé skupiny
do odpoledních bojů postoupila ZŠ Otická a ZŠ Štěpánkovice.
Odpoledne téhož dne začal boj
4 nejlepších týmů. My jsme v semifinále
narazili na největšího favorita soutěže –
ZŠ Otickou. I když jsme rychle vedli 2:0,
na konci utkání se z výhry radoval náš
soupeř. Prohráli jsme 2:4. V druhém semifinále vyhrála ZŠ Englišova nad ZŠ Štěpánkovice. O 3. místo jsme se tedy utkali
se ZŠ Štěpánkovice. Opět se nám podařil
výborně vstup do zápasu, jenže soupeři
se podařilo rychle vyrovnat a posléze se
dostat do vedení. I přes závěrečný tlak se
nám již nepodařilo vyrovnat (prohra 3:4),
a zbyla na nás nepopulární bramborová
medaile.
Finále hrály týmy ZŠ Otická a
ZŠ Englišova. K překvapení všech se vítězem stala ZŠ Englišova (ve skupině jsme
je porazili 7:0).
Všem hráčům, kteří se o tento
úspěch naší školy zasloužili, gratuluji k 4.
místu v okrese a děkuji za předvedené
výkony a sportovní chování.
Sestava ZŠ Pustá Polom:
Filip Martinek (G), Tobiáš Folwarczny,
Matyáš Baar, Štěpán Kotala, David Lyko,
Tomáš Kupka, Markéta Hrbáčová, Amálie
Hahnová, Rozálie Benová a Hana Urbančíková.
Jiří Slivka, uč, TV
starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 951

urad@pustapolom.cz

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

553666957

ucetni@pustapolom.cz

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Ještě ohlédnutí za jarem 2016
V závěru minulého školního roku
se zájemci o divadelní a muzikálovou tvorbu mohli nabažit i u nás ve škole. Základní
umělecká škola Háj ve Slezsku s Marcelou
Tvarůžkovou a Vladimírou Horákovou a
školní dětský pěvecký sbor Notička s Rad-

milou Havrlantovou, nacvičily pohádky
„O Budulínkovi“ a „Červená Karkulka“.
Divadelní představení se odehrálo v kulturním domě v Hrabyni. Z představení byl
pořízen i obrazový záznam, který Marcela
Tvarůžková zaslala autorovi textů hudeb-

Mikulášsko - vánoční jarmark 2016
Ve středu 7. prosince o půl páté
odpoledne bylo opět před budovou školky
rušno. Rozsvícení vánočního stromu doprovázel malý jarmark, který měl navodit
atmosféru Vánoc.
Ve stáncích jste mohli nakoupit
nejen u klasických prodejců s adventním a
vánočním zbožím, ale také výrobky, které
vyráběli samotní žáci. A nutno podotknout,
že letos jich bylo požehnaně. Dokonce
tolik, že se mi nepodařilo uhájit prodejní
místa pro stálé zákazníky. Žáci prostě obsadili vše, co bylo volné ….
V nabídce nechyběly ani horká
medovina a výrobky z medu od našich
včelařů. Podával se vánoční punč, bramboráky a koláče. V jídelně jste si mohli ozdobit a odnést s sebou vánoční perníčky nebo
vánoční ozdoby. Děti si opět mohly napsat
vánoční přání a prostřednictvím nebeské
pošty ji poslat Ježíškovi.
Koneckonců, přálo nám i samotné nebe. Jemný bílý sněhový poprašek
dokonale dotvořil sváteční náladu a ani ten
vítr se nezdál být tak hrozný. Děkuji Tomáši Skupinovi za zapůjčení stanu, kuchařkám za to, že nám pomohly s přípravou
občerstvení, a vám všem, kteří jste ke školce přišli a podpořili nás.
Hezké vánoční svátky
Vlastimil Hrádek

ních pohádek.
Odměnou za nácvik a realizaci
pohádek tak nebyl jen mohutný aplaus v
sále, ale i slova uznání od samotného
Zdeňka Svěráka.
Gratulujeme.

