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Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá
Polom příjemné prožití velikonočních svátku.

Na zasedání zastupitelstva obce , která se konala
26. 11. a 12. 12. 2018, byla projednána a hodnocena problematika, se kterou bych Vás rád v tomto
článku seznámil.
Hospodaření obce za celý rok 2018 při celkových
výdajích 88 miliónů 380 tisíc Kč a celkových příjmech 91miliónů 208 tisíc Kč skončilo s přebytkem
2 milióny 828 tisíc Kč.
Z celkových výdajů bych zde chtěl uvést hlavně
výdaje spojené s výstavbou splaškové kanalizace ve
výši 45 miliónů korun, 22 miliónu jsme získali
z MŽP, 9 miliónů z vlastních zdrojů a 14 miliónu
korun jsme čerpali úvěr od KB. Práce započaly v
říjnu 2017, a kolaudovali jsme v září 2018. Nad
rámec projektu byla vystavěna další část splaškové
kanalizace na ulici Za Dvorem v délce 56 m,
s napojením na ulici Lihovarskou. Tato trasa stála
500 tisíc. s napojením ve výši 500 tisíc. Další ví-

cepráce, domovní přípojky , chodníky a komunikace
stály 4 milióny. Ve zdravotním středisku byl zrekonstruován rozvod vody a odpadů, vyměněn plynový
kotel a zásobník na teplou vodu v celkové výši 825
tisíc korun, Moravskoslezský kraj nám přispěl dotací
ve výši 390 tisíc korun. Pokračovalo se s výsadbou
stromořadí směrem na Kyjovice, úpravou okolí
skládky a všemi běžnými provozními věcmi , které
musíme v obci zajištovat. Na podporu JSDH , dobrovolných a zájmových složek přispěla obec částkou 2
milióny 500 tisíc korun. Další výdaje pak byly spojeny
s přípravou projektové dokumentace nových projektů .
Vyjmenuji projekty a zároveň Vás informuji o tom,
v jaké fázi se nacházejí . Vestavba dvou učeben v ZŠ
zbyla pracována a podána na Ministerstvo financí.
Multifunkční hřiště vedle ZŠ bylo zpracováno a byla
podána žádost na Ministerstvo školství a tělovýchovy.
Obnova topení , rozvodů vody a odpadů v bytovém

Máte-li zájem o zveřejnění
příspěvku ve zpravodaji, zašlete je prosím na níže uvedenou
e-mailovou
adresu.
Má-li
kdokoli z občanů Pusté Polomi
zájem na spolupráci při tvorbě
ZPRAVODAJE, je vítán. Máteli připomínky, náměty, rady a
doporučení – velmi rádi si je
vyslechneme.
Redakční rada zpravodaje:
Mgr. Vlastimil Hrádek
Mgr. Jaroslav Krajzl
Mgr. Irena Čechová
Šárka Vajnerová
RNDr. Jiří Čech

urad@pustapolom.cz
Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 7. 6. 2019

MŠ Pustá Polom v Zemském slezském muzeu v Opavě
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domě 250 ( bývalý OÚ ) zpracována , podána a schválena žádost Moravskoslezským
krajem ve výši 400 tisíc korun. Volnočasový
areál - žádost zpracována, podaná a 1. část
určená na zateplení domu 122 ( bývalý Matějček ) byla již schválena. Ministerstvo pro
místní rozvoj. Zpracována a podána žádost
na vnitřní rekonstrukci domu 122 Ministerstvo pro místní rozvoj. Vydán demoliční
výměr na demolici domu 45 ( bývalý Kadula ). Dále je 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, křižovatku u obchodu, chodník na Hradecké ulici
k areálu hasičů, chodník u volnočasového
areálu a chodník od transformátoru
k odbočce K Dubu. Zpracována je i dokumentace k vytvoření zón na místních komunikacích a k výstavbě parkoviště u ZŠ.

háleli a rázně jsme vstoupili do přípravy
všech námi avizovaných cílů, které
chceme určitě splnit. Samozřejmě , že
se ke mně dostaly připomínky některých občanů , že jsme měli spíše začít
s odstraňováním zbytku posypovaného
materiálu na komunikacích. Bohužel,
v daném období jsme měli havárii na
čističce odpadních vod, zároveň jsme
museli vyřešit kalamitu v lese. Zametací
vůz se bohužel čím dál tím více opravuje, asi skutečně vydrží jen 5 let po dobu
udržitelnosti projektu. Nicméně, nezdá
se Vám dělat v únoru v naších klimatických podmínkách jarní úklid trochu
předčasné?
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
průběžně upřesňována a jsou závislá na
Mám pocit ,že jsme přes zimu určitě neza- získání finančních prostředků, o které

obec žádá v rámci dotačních programů
vypsaných Moravskoslezským krajem, Regionální radou kraje nebo některým Ministerstvem ČR.
Výše zmíněné zasedání zastupitelstva obce
schválilo Program rozvoje obce Pustá Polom na roky 2020 až 2025.
Závěrem chci požádat všechny majitele
rodinných domků , aby se do 31.10.2019
připojili na splaškovou kanalizaci. Tento
termín byl stanoven Ministerstvem životního prostředí v Praze. Připomínám ,že do
splaškové kanalizace musí být napojeny
všechny odpady, tj. WC, umyvadla, pračky,
kuchyně , kromě okapů, které musejí být
napojeny do stávající dešťové kanalizace.
Materiál je možno zakoupit z obecního
skladu.
Mokrý šmigrust a velkou pomlázku Vám
přeje
Vladimír Grussmann starosta obce

Chcete být v obraze ?
Mnozí z vás si jistě všimli, že od 1. listopadu 2018 jsme pro vás
připravili nové webové stránky Pusté Polomi. Naleznete je na
původní internetové adrese http://www.pustapolom.cz/ a
oproti původním přinášejí mnoho vylepšení a novinek. Namátkou bych mohl uvést lepší podporu mobilních zařízení, přehlednější a strukturované informace na úřední desce, aktuální
informace členěné na aktuality a kalendář sportovních či kulturních akcí. Nesmím opomenout ani měření teploty, kdy teplotní čidlo je umístěno na budově obecního úřadu a ve statistikách lze zobrazit průběhy teplot od začátku měření.
Máte „chytrý“ telefon či tablet s připojením k internetu a vadí
vám, že vám některé informace či hlášení rozhlasu uniknou?
Dnes už nemusí. Stáhněte si zdarma do mobilu aplikaci
„V OBRAZE“ , která je zcela zdarma dostupná jak pro telefony s operačním systémem IOS, tak i Android. Zde si ze seznamu obcí vyberte tu naši a na veškeré nové aktuality či kulturní sportovní akce budete upozorněni takzvanou push notifikací. Veškeré zprávy pak můžete sledovat v pohodlí ze svého
mobilního telefonu. Podrobnější informace s bližším vysvětlením a představením lze pak nalézt na odkazech webových stránek obce.
Ing. Vít 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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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom,
konaného dne 12. 12. 2018 v 17:00 hod.
v restauraci „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom schvaluje:


















Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Volbu mandátové komise
Volbu návrhové komise
Program 2. zasedání zastupitelstva obce včetně rozhodnutí, že usnesení bude přijato ihned po projednání každého bodu
Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy
sportovní infrastruktury“ na stavbu „Hřiště u Základní
školy Pustá Polom“ – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy
staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ na stavbu
„Parkoviště u Základní školy Pustá Polom“ – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na stavbu volnočasového areálu – herní prvky, dětské hřiště,
parkurové hřiště, hlediště a jeviště Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Podání žádosti o dotaci z programu „Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov“ na rekonstrukci budovy č. p.
122 v k. ú. Pustá Polom – Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR
Přijetí dotace z rozpočtu MSK - umělá obnova lesa ve
výši 22.950,-- Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu MSK - přibližování dříví koňmi
ve výši 3.840,-- Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu MSK - na výdaje sborů dobrovolných hasičů za r. 2018 v celkové výši 8.404,-- Kč.
Rozpočtovou změnu č. 13 rozpočtu obce na r. 2018
Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Silvestrovský pochod

Při loňském bilancování Silvestrovského pochodu jsme chválili
účast, která činila 27 lidí.
Tento počet lidských účastníků se v sobotu
29.12.2018 ještě o jednoho navýšil na hodnotu 28, jen psů
bylo o něco méně. Ze začátku to vypadalo na silnou převahu
návštěvníků z Prahy, ale nakonec s mírným zpožděním dorazili
i místní a mohli jsme vyrazit.
Vzhledem k počasí, kdy se teploty pohybovaly okolo
5 stupňů Celsia nad nulou a bylo poměrně mokro, jsme volili
trasu tak, abychom se co nejvíce vyhnuli blátivým polním a
lesním cestám. Vydali jsme se po modré turistické značce cestou až do Údolí Setiny. Zde proběhla krátká zastávka spojená
s ochutnáváním loňské bohaté úrody přeměněné do tekutého
stavu. Odtud jsme pokračovali kousek proti proudu Setiny po
zelené značce a na následující křižovatce lesních cest jsme
pokračovali rovně po turisticky neznačené trase. Z lesa jsme
pak vyšli na pastviny farmy Šťastná Planeta a po luční cestě
došli ke hlubočskému křížku. Odtud to byl jen kousek do
místního Pohostinství v zatáčce. Mile nás zde přivítala příjemná
obsluha a krásné prostředí místního pohostinství. S nostalgií
jsme vzpomínali, jak to zde vypadalo, když jsme zde v rámci
Silvestrovského pochodu byli naposledy Po občerstvení jsme
využili služeb autobusového dopravce a nechali se dovézt zpět
do naší obce. Večer jsme pak tradičně ukončili v restauraci U
Krčmářů, kde jsme povečeřeli a příjemně se pobavili.

Vít Čerbák

Stránka 4

Pustopolomský Zpravodaj

Životní prostředí
Výsledky odpadového hospodářství v roce 2018.
Pravidelně uvádíme na stránkách Pustopolomského zpravodaje výsledky odpadového hospodářství naší obce za uplynulý rok. Pustá
Polom patří mezi lepší obce ve výtěžnosti separovaného sběru odpadů v Moravskoslezském kraji.
Uvedené hodnoty v tabulce ukazují na dobrý standard ve třídění odpadů v naší obci. V roce 2017 činila výtěžnost třídění (papír, plasty,
nápojové kartóny, sklo) v naší obci 56,88kg/ na jednoho obyvatele a v r.2018 pak 65,62kg na 1 obyvatele za rok, což převyšuje průměrnou výtěžnost dosahovanou v České republice, která v r. 2017 činíla 46,9 kg/na 1 obyvatele za rok (údaje EKOKOM).
Výsledky odpadového hospodářství obce Pustá Polom jsou uvedeny v následující tabulce, která zahrnuje také dlouhodobý trend za léta
2006 až 2018.

Odevzdané
množství (t)

Rok
2006

Rok
2009

Rok
2012

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

sklo

19,7

21,546

21,6

27,63

25,38

24,04

28,36

plasty

23,45

26,06

29,01

32,25

34,45

33,76

34,06

nápoj. kartóny

0,0

0,82

0,86

0,97

1,04

1,01

1,01

0,39

0,52

kovové obaly
celkem

43,15

48,426

51,47

60,85

60,87

59,2

63,95

papír

4,8

9,4

8,98

18,14

19,36

19,97

26,34

celkem

47,95

57,826

60,45

78,99

80,23

79,17

90,29

směsný odpad
KSO

383,57

364,71

317,5

325,72

335,97

306,36

312,64

celkem

431,52

422,54

377,95

404,71

416,2

385,53

402,93

Sklo - tříděné množství skla se udržuje v mezích 19,7 až 30,5 tun/rok (r.2011). Toto kolísání je způsobeno tím, že svozy skla jsou
nepravidelné, vždy až po naplnění nádob na sklo. Např. v některém roce je svoz skla proveden ještě v prosinci a v některém roce až
v lednu. Každá domácnost obdrží při placení poplatků za odpad zelenou tašku od společnosti EKOKOM na odnos použíteho skla do
kontejnerů.
Plasty, nápojové kartóny a kovové obaly – obec poskytuje všem občanům zdarma žluté plastové pytle na sběr plastů, nápojových
kartónů a kovových obalů (tj. prázdné konzervy, víčka od pivních lahví, atd.). Tříděné množství plastů má mírně stoupající tendenci.
Kromě plastových lahvi od nápojů lze do tříděných plastů dávat také igelitové sáčky, plastové krabice od různých výrobků, jogurtů, atd.
Obaly od jogurtů a podobných potravin je doporučeno vypláchnout vodou, abychom omezili nepříjemné zápachy pracovníkům na třídících linkách.
Množství vytříděných nápojových kartónů (obalů od nápojů - převážně od mléka, džusů, šťáv apod.) se pohybuje kolem 1 tuny za rok.
Nově jsou vykazované také kovové obaly, jejich množství je kolem 0,5 tuny. Je na zvážení, zda nevyužít nabídku svozové firmy Marius
Pedersen na odvoz plastových pytlů od každé nemovitosti stejně jako u papíru. Bylo by hned vidět, kdo plasty třídí, kdo netřídí a kdo s
nimi dokonce topí.
Papír – obec poskytuje všem občanům zdarma modré plastové pytle na sběr papíru. Množství vytříděného papíru se pohybovalo od r.
2006 v rozsahu 4,8 až 26,34 tun za rok.
Sběrné auto firmy Marius Pedersen objíždí každý kvartál celou obec a sbírá starý papír buď sesbíraný do zavázaných modrých igelitových pytlů nebo do kartónových a papírových krabic nebo svázaných balíků novin a časopisů. Tento sběr je prováděn za každého počasí, tedy i za deště.
Bohužel, množství tímto způsobem sesbíraného starého papíru je velmi malé. Ve dnech svozu jsou připravené balíky se starým papírem
před nemovitostmi vidět jen sporadicky.
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Apelujeme na všechny občany, aby začali starý papír pečlivě třídit a sbírat.
Mnozí z občanů pálí starý papír, a to nejen noviny, ale také barevné časopisy
a letáky ve svých kotlích. Nejenže tento starý papír netřídí, ale zamořují
ovzduší obce nebezpečnými škodlivinami s nedobrými vlivy na zdraví všech
obyvatel obce.
Více jak podstatnou měrou se na výsledcích podílí již tradiční sběr starého
papíru pořádaný Základní školou v Pusté Polomi. V rámci tohoto sběru
starého papíru bývají pro nejlepší sběrače a třídy připravené hodnotné ceny.
Bioodpad (rostlinné zbytky) - kromě výše uvedených separovaných
odpadů je tříděn bioodpad (rostlinné zbytky z údržby zahrad a obecní zeleně). Občané dostali formou zapůjčky k bezplatnému užívání nádoby na bioodpad o objemu 240 l. Množství svezeného bioodpadu na obecní kompostárnu je odhadováno na cca 150 tun za rok.
Kovy – Občané mohou staré a nepotřebné kovy odevzdat do kontejneru
umístěného na rekultivované ploše bývalé skládky. V minulosti zabezpečoval
sběr kovů v naší obci Sbor dobrovolných hasičů.

Milé děti a dospěláci, dovolujeme si vás
pozvat na 17. "PUTOVÁNÍ ZA
BRONTÍKEM OTÍKEM", které se dle
našeho předpokladu uskuteční 6. 4.
2019 (termín bude upřesněn dle počasí
a růstu trávy). Sraz účastníků bude
v 9.00 hod. na "Malém hřišti".
S sebou budete potřebovat ochranné
pracovní rukavice a samozřejmostí je
reflexní vesta. Děti do 9 let s doprovodem dospělé osoby !!!!! O občerstvení a
zábavu se postaráme.
Těšíme se na všechny "Brontíky" :-)

Jarní sběr papíru ve škole
Pustá Polom
I v letošním roce vyhlašuje Základní škola Pustá Polom soutěž ve sběru papíru.
Minulé ročníky se vydařily. Žáci i rodiče
se snažili ze všech sil a tuny papíru se jen
jen hrnuly.
Letošní sběr budeme organizovat ve
středu 22. května 2019 od 7.00 do
18.00 hodin na tradičním místě - na ul.
Na Záhumenní u hřbitovní zdi. Papír se
bude opět vážit a soutěží třídy mezi sebou. Odměna čeká i nejlepší samostatné
sběrače
Vlastimil Hrádek

Objemný a nebezpečný odpad – 2x ročně je v naší obci prováděn mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu. Množství takto odevzdaného
odpadu ročně kolísá. Např. objemný odpad v mezích cca 18 až 36 tun za rok
a nebezpečný odpad v mezích 2 – 3 tuny za rok. V r.2018 bylo odevzdano
celkem 20,58 tuny těchto odpadů.
Další tříděné složky odpadů v naši obci :
V naši obci lze v podstatě třídit veškeré složky odpadů. Jsou to dále : Oděvy,
boty a hračky, vyřazená elektrozařízení, baterie, vysloužilé zářivky a kompaktní výbojky (tzv. úsporné žárovky)
Komunální směsný odpad (KSO): Po vytřídění všech složek odpadů,
které lze třídit, zůstává KSO a ten je odvážen na skládku firmy M. Pedersen.
Za skládkování tohoto odpadu platíme velmi vysoké poplatky, které se neustálé navyšují a navyšovat budou. Proto je nesmírně důležité, aby množství
tohoto odpadu bylo co nejmenší.
Porovnáme-li množství odvezeného komunálního odpadu na skládku
(viz.tabulka) je zřejmé, že množství 383,57 tun v r. 2006 postupně klesalo na
352,82 tun v r.2011. Toto snížení bylo způsobeno zejména tříděním odpadů. V roce 2012 kleslo množství komunálního odpadů na 317,5 tun, zde se
jednoznačně kladně projevil svoz bioodpadu na komunitní obecní kompostárnu, který tak nekončil v popelnicích.
V loňském roce 2018 činilo množství komunálního odpadu 312,64 tun.
V dalším období bude zřejmě nutné zvážit zavedení nového systému poplatků podle skutečného množství odvážených nevytříděných odpadů od jednotlivých nemovitostí, a to tak, že minimální
poplatky by měli platit ti co důsledně třídí odpady a topí ušlechtilými palivy bez vzniku popela a maximální poplatky by měli platit ti,
kteří netřídí odpady a topí nekvalitními palivy s množstvím popela.
Náklady na odpadové hospodářství v naší obci v r. 2018 činily včetně komunitní kompostárny 1 118 005 Kč. V letošním roce 2019 se díky dosaženým
výsledkům nezvyšoval poplatek za odpady. Podstatnou měrou se na stabilním poplatku za odpad podílela odměna za třídění odpadů od společnosti
EKOKOM, která v roce 2017 dosáhla hodnoty 243 271 Kč a v loňském
roce 2018 dosáhla částky 255 956,5 Kč. Rovněž nemalou část příjmů tvoří
zisk z odevzdaného starého papíru, který loni činil 34 419 Kč.
Dle novely odpadového zákona nebude možno od r.2024 skládkování využitelných odpadů. Toto opatření si vyžádá zvýšení nákladů, které se jistě promítnou také do ceny poplatků za odpad. Proto se naučme třídit odpady
opravdu pořádně již nyní a snažme se tím udržet výši poplatku co
nejnižší. Za dosažené výsledky je nutno velmi poděkovat naprosto
všem, kteří se na třídění odpadů podílejí.
Pastrňák Radek, komise životního prostředí
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Poničené keře na polní
cestě Reková.
Na polní cestě Reková
došlo k vandalskému poničení skupiny vzrostlých keřů. Tyto keře
zde rostou dlouhé roky a desetiletí a
nikdy nikomu nevadily. Spíše tomu bylo
naopak, protože větší část tvoří šípkové
keře, které na jaře krásně kvetou a v
zimě bývají obsypány plody červených
šípků. Keře poskytují ochranu a také
potravu ptákům a jiným živým tvorům.
Keře rostou na pozemcích obce Pustá
Polom, takže tímto došlo k poničení
majetku obce.
Fotografie níže ukazují napáchané škody. Bohužel jsou mezi námi lidi, kterým
krása přírody neříká vůbec nic a myslí
jen na svůj prospěch.

Kotlíková dotace
Brzy bude spuštěno třetí kolo
kotlíkových dotací. Máme konec
topné sezóny, ale právě v létě je
potřeba se připravit na nadcházející. Díky dotacím se v naší obci
již vyměnila spousta zastaralých
a nevyhovujících topenišť, ale stále je co napravovat. Nemáme
tady žádného velkého znečišťovatele, ale pouze lokální topeniště rodinných domů. Proto nabízených dotací, pokud jste tak již
neučinili, využijte k výměně zastaralých a nevyhovujících topenišť. Dotace se poskytují na
kotle plynové, na biomasu jako je
dřevo, pelety a dřevěné brikety a
na tepelná čerpadla. Na kotle s

řízeným spalováním uhlí se již
dotace neposkytují. S výměnou
kotlů neotálejte, protože dotace
budou rozdělovány do doby vyčerpání k tomu určených financí. A zásadní důvod k výměně je
datum září roku 2022, kdy bu-

de provoz kotlů první a druhé
emisní třídy ZAKÁZÁN. Do
této třídy spadají všechny kotle s ručním přikládáním.
Za životní prostředí
Radek Pastrňák
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Farnost Pustá Polom
Velikonoce v našem kostele

Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou.

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš
tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „POKOJ
VÁM!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
(Jan 20,19-20)

Čtvrtého a pátého ledna tohoto roku k Vám
zřejmě dorazili tříkráloví koledníci a přišli
popřát vše dobré v novém roce. Opravdu v
prvé řadě popřát vše dobré, to zdůrazňuji.
Nepřišli pouze vybrat peníze na charitu, přišli
popřát. A myslím, že je na místě upřímně
poděkovat Vám, kteří jste koledníkům otevřeli, nechali si popřát, vhodili něco do charitní
pokladničky a velmi chci poděkovat Vám,
kteří jste jakkoliv obdarovali koledníky, třeba
ovocem nebo sladkostí. Když si po koledování, při pohoštění na faře rozdělovali „kořist“,
tak jim úplně svítily oči. Je to pro ně velké
zadostiučinění.
Další přidanou hodnotou jsou peníze, které
se do zapečetěných pokladniček podařilo
vybrat pro charitu Hrabyně, která se využije
zvláště pro modernizaci a dovybavení chráněných dílen pro handicapované spoluobčany. V
tomto roce se podařilo vybrat jen v naší obci
72820,- (v loňském roce se vybralo 69570,-).
Kompletní přehled s výsledky tříkrálových
sbírek najdete na webových stránkách hrabyne.charita.cz.
Ještě jednou velké díky všem dárcům a pokud
byste se k nám příští rok chtěli přidat, budeme velmi rádi, věřte je to velká zkušenost, jak
pro děti, tak pro vedoucí.
Jarek Krajzl

Radujme se a jásejme, protože naše jména jsou
vyryta do probodených dlaní vzkříšeného Krista!
Pojďme společně prožít tajemství jeho utrpení i
oslavení…
Program ve farním kostele sv. Martina v Pusté
Polomi:
14/04 - Květná neděle
: 10.30 hod.
18/04 - Zelený čtvrtek
: 18.00 hod.
19/04 - Velký pátek :
: 15.00 hod.
20/04 - Velikonoční vigilie
: 20.30 hod.
21/04 - 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)
22/04 - Velikonoční pondělí : 10.30 hod.
Požehnané a hluboké prožití požehnaných a hlubokých svátečních dnů
Přeje o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr

Jak pokračuje stavba komunitního provedla až po zakrytí střechy.
V současné době je kompletně hotová
centra?
elektroinstalace, jsou dokončené vodoKaždý z vás si jistě pamatuje budovu vodní a sanitární rozvody a momentálně
stojící na farní zahradě, která původně jsou dodělávány vnitřní omítky. Dalším
sloužila jako chlévy a hospodářská budo- krokem pak budou finální podlahy a po
va, v době, kdy se na faře ještě hospoda- zateplení krovů minerální vlnou i vnitřní
řilo. Tento objekt dlouhou dobu chátral a sádrokartonové podhledy a stropy.
začátkem devadesátých let jsme jej zre- Brzy začneme kopat inženýrské přípojky,
konstruovali do podoby klubovny. Po jednak ke kanalizaci i fary a také plynotéměř třiceti letech opět klubovna potře- vou přípojku ke komunitnímu centru.
bovala další rekonstrukci a stáli jsme před Posledním krokem by mělo být vybudootázkou, jestli rekonstruovat nebo strh- vání příjezdové cesty a také vnější zateplení objektu včetně fasády. Tyto práce se
nout a postavit znovu.
Rozhodli jsme se pro zcela nový objekt,
ve kterém je v přízemí velká společenská
místnost, malá kuchyňka a sociální zázemí
s technickou místností. V patře jsou pak
dvě velké klubovny, místnost pro sociální
a finanční poradenství a opět kompletní
sociální zázemí (záchody i sprchy).
Stavba jde docela od ruky, protože brzy
zjara 2018, tedy před rokem, jsme objekt
svépomocí strhli. Zde je potřeba velmi
poděkovat obecnímu úřadu, který povolil
uložit stavební suť na místní skládku a
částečně se na stavbě podílí i přidělením
dotace.
Po vykopání základů a vybetonování základové desky hrubou stavbu vybudovala
vysoutěžená stavební firma, která stavbu

budeme snažit provádět opět svépomocí.
Velké díky na tomto místě patří všem dobrovolníkům, kteří se na stavbě jakkoliv podílejí a
ještě podílet budou. Velké díky patří i obecnímu úřadu za podporu této stavby i všem,
kteří se podílejí finančně.
Věřím, že se nám tento objekt podaří co
nejdříve uvést do provozu tak, aby mohl sloužit k setkávání, přednáškám, klubové činnosti
nebo poradenství pro občany naší obce.
Jarek Krajzl
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Zájezd KDU - ČSL 2019
Směrem na jih vyrazí účastníci letošního putování. Zámek v Lednici s
rozsáhlým parkem a zámek ve Valticích budou prvními zástavkami na
cestě do Bratislavy. Slovenské hlavní město bude místem, odkud po dva
dny budeme vyrážet poznávat krásy dolního Rakouska. Významné poutní
místo Maria Taferl, nabízející nejen duchovní útěchu, ale i nádherné výhledy do údolí Dunaje a na vrcholy Alp, perla baroka a největší evropský
benediktinský klášter v Melku, zámek Schonbrunn se skvostnými císařskými komnatami a nádherným parkem, historické centrum Vídně bude
cílem našich cest. Poslední den si prohlédneme Bratislavu nejen procházkou jejími ulicemi, ale i vyhlídkou z věže UFO. Pak se lodí přeplavíme na
hrad Děvín, odkud se už vypravíme k domovu. Cestou jižní Moravou se
zastavíme ve vinném sklípku, abychom se s dobrou náladou a plní příjemných zážitků vrátili domů.
Zájezd se koná od 29. 7. do 1. 8. 2019. V ceně zájezdu 3 400 Kč je doprava, ubytování, snídaně a cestovní pojištění. Na náklady, které nejsou v
ceně zájezdu, to je vstupné do zámku a památek, večeře a oběd poslední
den, se bude vybírat záloha 2 000 Kč, která se vyúčtuje na konci zájezdu.
Zájemci se mohou hlásit u paní Dany Krajzlové, Sadová 245,
mobil 732 912 896.
Informace lze dostat i u pana Jana Vavrečky, Horní 381,
mobil 604 647 025, jan.vavrecka@centrum.cz
Jan Vavrečka

Hasiči
Co jste hasiči, co jste dělali...
znáte tu písničku. Neshořela nám naštěstí hospoda ani pivovar, ale
že bychom se nudili, tak to ani náhodou. Nejvíce se činili hasiči z
výjezdové jednotky. Tolik výjezdů jsme od začátku letošního roku
snad ještě neměli. Integrovaný záchranný systém nás nenechal téměř
odpočinout. Byli jsme voláni k různým zásahům, ale tolik stromů
rozřezaných a odklizených z našich silnic snad nemají ani profi dřevaři. A většinou v noci. Všichni se po práci chtějí dostat domů a brzy
ráno zase zpátky do města. A v televizi pořád dokola! Bude silný vitr,
připravte se. A hasiči čekají na vyzvání. Za to jim je potřeba aspoň
poklepat na rameno a poděkovat.
Hasičský sbor letos bude oslavovat už 130 let od svého založení.
Připravujeme se na to už od min. roku a samozřejmě se těšime, že
toto výročí oslavíte snámi. Kdy a co chystáme se už předběžně dočtete v tomto čísle obecního zpravodaje na dalších stránkách abyste
si náhodou nenaplánovali něco jiného.
První letošní kulturní akce podle plánu bylo pořádání HASIČSKÉHO
PLESU. Ten bohužel navštívilo málo tancechtivých lidí. Je to škoda,
protože ti, kteří přišli jej vysoce hodnotili. Na množství cen v tombole bylo znát, že si nás pořád hodně občanů považuje. Proto zase
diky všem, kteří se živě zúčastnili a všem, kteří přispěli do naší bohaté tomboly.
Čas nezastavíš. Přichází jaro a my se budeme přesunovat ven. Je

třeba začít trénovat, protože už brzy začnou hasičské soutěže.
Při této příležitosti připomínám mládeži od 6 let, že se mohou
přijít zaregistrovat do kroužku mladých hasičů a vyzkoušet si
hasičské nářadí. Třeba to někoho začne bavit a za několik let z
vás budou hotoví dobrovolní hasiči a třeba i profíci.
Začátkem dubna budeme po vesnici sbírat jakýkoli železný
odpad. Nemusíte ho nikam vozit, hlavně ho nevozte v době
sběru nebezpečného odpadu, protože tam ho seberou nějací
cizinci a ani hasiči nebo obec z toho nic nemá. Na naše oslavy
budeme potřebovat každou korunu. A my zase aspoň poděkujeme. Termín sběru vám včas oznámíme.
Při příležitosti takového výročí musíme svolat mimořádnou
slavnostní schůzi na které si připomeneme dalekou historii od
založení sboru hasičů. Při této příležitosti některým našim
členům a hostům předáme ocenění.
Tato akce je naplánována na pátek 24 května. V 17 hod. proběhne společné focení a od 18 hodin v rest. u Krčmářů
schůze. Tento termín si poznačte do kalendáře. Doufám, že
jsem všechno důležité sdělil a další info zase v příštím čísle.
Za dobrovolné hasiče zdraví starosta Zdeněk Štalmach
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Zahrádkář
O tom jak co pěstovat a ošetřovat
jsme si již mnohokrát opakovali.
Připomenu jenom, že po loňském velmi
úrodném roce, jsou stromy opět připraveny bohatě zarodit. Způsobilo to zřejmě
velmi teplé počasí v letním a podzimním
období. Stromům, které jsou připraveny
znovu rodit musíme pomoci dodáním živin.
K tomu je nejvhodnější Cererit, který obsahuje všechny důležité živiny včetně stopových prvků. Je nutné jej použít co nejdříve na jaře, protože se postupně rozkládá
až ½ roku. Bohatá úroda je také závislá na
tom, zda stromy odkvetou, protože letošní
jaro příliš spěchá.
Taky nemůžu opomenout vzrůstající ceny
zeleniny v obchodech. Ta vypěstovaná na
zahradě je vždy čerstvá a víme v čem vyrostla. Proto Vám přeji mnoho úspěchů při
pěstování a doufejme, že letošní rok nebude tak suchý jako ten loňský.
Letos opět budeme pokračovat ve výsadbě
aleje ke Kyjovicím Kdy to bude, dáme včas
vědět. Přijďte nám pomoci a věřte není to
jen o práci.
Váš zahrádkář

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

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Historie
Slavnostní průvod vesnicí krojované orelské omladiny 20. července 1930 u příležitosti 10. výročí trvání spolku "Jednota orla
československého, Pustá Polom-Slezsko" .
Podle dobových záznamů průvod nebral
konce. Zúčastnily se ho všechny složky
místní orelské Jednoty. Účastníci průvodu
se shromáždili na orelském cvičišti a slavnot pokračovala veřejným cvičením prostna hrazda, bradla, žebře. Ohlas veřejnosti byl veliký. Průvod jde po dnešní ulici
Slezská. Domek vpředu s dřevěným štítem
stál v zahradě dnešní pošty, č.p. 73. Vzadu
je dodnes stojící dům č. p. 74, původní
majitel p. R. Žůrek. Vpravo pak část domu
č. p. 75, pův. majitel pan Ilík.
Fotografováno přibližně z místa, kde dnes
stojí dům bývalého obecního úřadu, respektive obřadní síň, knihovna a byty.
Jozef Sedláček
Výročí 74 let od osvobození obce Pustá
Polom

Přijďte si spolu s námi připomenout výročí
74 let osvobození obce Pustá Polom RuPietní shromáždění se uskuteční v
dou armádou a ukončení fašistické okupapátek 26. dubna 2019 v 17. 00 hoce Československé republiky.
din u památníku válečných obětí
Dub letní u Pusté Polomi slaví letos
400 let od svého vysazení.

Při renovaci obrazů s mariánskou tématikou, které jsou na
dubu zavěšeny, byl lesníkem Františkem Sýkorou objeven
štítek s rokem 1619. Předpokládáme, že právě toto byl rok
výsadby stromu.
Pojďme si tedy společně připomenout toto významné výročí přímo u našeho památného stromu v sobotu 15. června 2019 v 15.00 hodin. Zpříjemněte si
sobotní odpoledne procházkou k Dubu a oslavte
tuto událost spolu s námi.
Pro unavené poutníky bude připraveno občerstvení i kulturní program.
Pro ty, kteří by mohli mít problém se dostat k dubu pěšky
bude připravena kyvadlová doprava mikrobusem z autobusové zastávky v Pusté Polomi.
Obec Pustá Polom

před Základní školou v Pusté Polomi.
Kulturní komise obce
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Sport
Vánoční futsal cup 2018
27. prosince se v tělocvičně Základní
školy sešla parta pustopolomských nadšenců sálové kopané, aby se utkali mezi
sebou a vypotili tak kila, která během
vánočních svátků přibrali. Celkem se
zúčastnilo 5 mužstev, složených převážně
z hráčů B týmu Pusté Polomi, a to jak
současných, tak i bývalých. Týmy se utkaly ve dvou kolech ve formátu „každý s
každým“ a po sečtení všech bodů přišel
na řadu klasický pavouk „play off“, kdy
poslední páté, nepostupové místo obsadili
FC Babráci pod vedením Josefa Bruny,
jenž zastoupil nemocného Petra Kňůru. V
semifinále se utkaly týmy GAPA team (1)
vs. Black Stars (4) a Rudí ďáblové (2) vs.
FC Chelsea (3). GAPA team -Black stars
6:1 a Rudí ďáblové FC Chelsea 2:1. O 3.
místo se pak utkaly týmy Black stars a FC
Chelsea. Radostnější na konci tohoto
utkání byl tým Black stars pod vedením
Iva Škrobánka a na straně druhé poražený tým Davida Schlossarka, FC Chelsea,
kdy zápas skončil v poměru 4:2 pro Black

stars. Finále mezi GAPA team Rostislava
Halšky a Rudými ďábly Pavla Bubíka bylo
napínavé až do poslední vteřiny základní
hrací doby, kdy stav 3 : 3 vítěze neurčil a na
řadu tak přišlo pětiminutové prodloužení.
Každý tým vstřelil po jedné brance a o vítězi
tak jasno nebylo. Po domluvě kapitánů nastalo druhé prodloužení starou metodou v
podobě „zlatého gólu“. Závěr byl šťastnější

pro hráče Rudých ďáblů, když rozhodující
branku vstřelil Richard Hruška.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
turnaje aktivně zúčastnili. Akce splnila jak
sportovní, tak i společenský účel. Pevně
věřím, že na ni navážeme i v roce 2019,“
uvedl závěrem organizátor turnaje
Ivo Škrobánek.

Fotbal - rozpis muži A JARO 2019

Pustopolomská Dvacítka 2019 – Walk/Cross

17.03.
24.03.
31.03.
06.04.
14.04.
20.04.
28.04.
05.05.
12.05.
18.05.
26.05.
01.06.
09.06.
15.06.

Po vydařeném nultém ročníku PP20 - Walk/Cross 2018,
jsme uspořádali první oficiální ročník tohoto závodu - pochodu. Při on-line registraci se nám přihlásilo 183 závodníků, což nás hned v úvodu velmi mile potěšilo (loňská účast
byla 113 závodníků). Ne všichni zaregistrovaní ale dorazili,
pár závodníků se přihlásilo až v místě závodu. Nakonec se,
i přes nejistou předpověď počasí, kdy hrozil déšť a silný
vítr, na start postavilo úctyhodných 174 běžců - chodců, z
toho 116 na trať dlouhou 10km, 58 na trať o délce 20 km,
přičemž 35 závodníků vyrazilo se svými pejsky. Celý závod
se nesl v duchu fair play, dobré nálady a celkové vynikající
sportovní atmosféry. V cíli na závodníky čekalo bohaté
občerstvení, kterému dominoval vepřový steak od vynikajícího kuchaře Ondřeje Dulanského. Závodníky rovněž potěšil vyhřívaný stan – jako ideální zázemí v chladném počasí.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem závodníkům za
vynikající atmosféru, pořadatelům za dokonalou přípravu a
počasí, že nás podrželo :-) Budeme se těšit na další ročník,
který se uskuteční 14.3.2020.
Tým Pustopolomské Dvacítky

Pustá Polom - Krnov 15.00 NE
Frenštát - Pustá Polom 15.00 NE
Pustá Polom - Stará Bělá 15.30 NE
Břidličná - Pustá Polom 15.30 SO
Pustá Polom - Petrovice 16.00 NE
Brušperk - Pustá Polom 16.00 SO
Pustá Polom - Český Těšín 16.30 NE
Polanka - Pustá Polom 16.30 NE
Pustá Polom - Háj 17.00 NE
Hlubina - Pustá Polom 17.00 SO
Pustá Polom - Oldřišov 17.00 NE
Šenov - Pustá Polom 17.00 SO
Pustá Polom - Dolní Datyně 17.00 NE
Čeladná - Pustá Polom 17.00 SO

Zimní příprava:
Opava „A“ - P.Polom
4, Kravaře – P.Polom 1
Kravaře - P. Polom 3 :
Bílovec - P. Polom 0 :

1 0 : 0 , Kobeřice - P.Polom 6 :
: 6, Brumov – P.Polom 2 : 6,
2 , P. Polom - Opava 19 0 : 2 ,
4,

Hráči „A“ mužstva mužů:
Brankáři: Minařík Václav 1, Muczka David 18,
Obránci: Potůček Patrik 5, Kuděla Radek 4, Blucha Adam
17, Minařík Marek 9, Pomp Petr 12, Poštulka Lukáš 16,
Záložníci: Šmíd Martin 2, Vítek Radek 13, Černohorský
Adam 10, Matějček Michael 15, Švábík Marek 21 , Rodek Marcel 19, Malík Patrik 20, Kostera Daniel 6,
Útočníci: Frank Jan 14 , Mrázek Tomáš 11, Kludka Tadeáš 7,
Noví hráči: Rodek Marcel - odchovanec Baníku Ostrava, Unie
Hlubina, reprezentant ČR ve futsale, Mrázek Tomáš – odchovanec SFC Opava , dále hrál Žižkov, Třinec, Hradec Hrálové ,
Táborsko a Vítkovice.
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Výsledky

Základní
škola
Zápis dětí do 1. třídy
základní školy
Úterý 9. dubna a středa
10. dubna 2019.
Rezervace času na tel
553 776 101.

Mateřská
škola
Zápis dětí
do Mateřské školy
Pustá Polom
Čtvrtek
2. května 2019
553 666 955

v době od 15.00 do
starosta@pustapolom.cz
16.00 hodin.

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Základní škola a Mateřská škola
Lyžařský kurz 2019

dne byla velmi bohatá. Kromě tradičního
maškaráku, soutěží a quizů (které si mimochodem žáci připravili sami a výtečně a je
třeba je za to velmi pochválit), jsme se byli
také podívat na „stezku v korunách stromů“
na Pustevnách. V hotelu si pak mohli zájemci
dát koupel ve vířivce. V podstatě to byla
taková malá prosluněná alpská Itálie v Beskydech.

Každoročně pořádá škola lyžařský kurz a
naším místem zimního sportování je již od
roku 2006 vrchol Radhošť s hotelem Radegast. Je pravdou, že rozmary počasí z
posledních let nám berou klidné spaní už
několik týdnů před „lyžákem“, protože v
současné době ani nadmořská výška kolem
1000 metrů nezaručuje dostatek sněhu.
Standardem se stává zima, kdy se přívaly K závěru kurzu patří vždy závody a tady se
naplno ukázaly výsledky výcviku. Ti nejlepší
sněhu střídají s oblevami jako na houpačce.
lyžaři samozřejmě obsadili čelní místa, ale
Letošní zima k nám byla ovšem více než někteří začátečníci jim byli ve velmi těsném
příznivá. Nejen tím, že nás oproti loňskému závěsu a ukázali, že když se při lyžování
roku minul „kryotýden“, kdy teploty klesaly používá i hlava, je to na výsledku znát.
pod –15 stupňů, ale téměř po celý kurz nás
provázelo slunečné počasí. Sjezdovka byla Sjezdovku na Radhošti nakonec sjížděli
sice o něco měkčí, ale méně zkušeným lyžařům vyhovovala více než ranní umrzlé kluziště, byť s manšestrovými proužky.
Hned od prvního dne jsme započali s výcvikem. Naše výprava čítala zhruba 32 dětí.
Sešli se lyžaři, kteří na lyžích stáli úplně
poprvé, pak už trochu otrkaní, kteří vědí co
a jak, a i borci, kteří s přehledem sjedou
cokoliv. Bylo tedy potřeba je rozdělit tak,
aby se úplní začátečníci naučili lyžovat, ti co
už něco umí, aby se posunuli dál, a ti co už
úplně umí, aby dopilovali formu.
Velkou výhodou sjezdovky na Radhošti je, to
že patří jen a jen nám, což ji dělá velmi bezpečnou. Těch 30 - 40 lyžařů na svahu bylo
naprosto optimálních a po celý kurz, kromě
odřenin z lyžáků a znavených končetin nás
nepotkala žádná nehoda. Kromě jedné epizodky s vlekem, kdy vinou vadného čidla
zůstalo lano na závěr dne už v klidu a ti, kteří
si s chutí sjeli dolů si to pak kondičně s lyžemi na rameni vyšlápli pěkně po svých. Někteří si přitom sáhli skoro na dno svých sil :-)
Nicméně po opuletní snídani, opulentním
obědě a před opulentní večeří se nebylo
třeba obávat žádných trvalých následků.
Nutno podotknout, že i „polyžovací“ část

všichni, rychleji nebo pomaleji, ale
opravdu všichni. Včetně těch, kteří měli
lyže obuty úplně poprvé. Bylo úžasné
sledovat ten obrovský pokrok, kterého
lyžaři dosáhli od nedělního příjezdu do
čtvrtečního závodu.
Musím pochválit tým, který lyžák vedl, a
také naše žáky, kteří naši školu výborně
reprezentovali a všem píšu za lyžařský
kurz velkou jedničku. Zaslouží si ji.
Bylo by jen dobře, aby lyžařské dovednosti, které děti získaly, byly dále rozvíjeny. Ale to už je záležitost vás, rodičů.
Vlastimil Hrádek
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Páťácký den 2019
Již třetím rokem organizuje naše škola společný
páťácký den pro žáky pátých ročníků ze školy v
Pusté Polomi, z Kyjovic, Těškovic a Hrabyně. Cílem
je ukázat školu trochu i z jiného pohledu, připravit
pro děti poučné odpoledne a zábavný večer a také
jim umožnit se mezi sebou poznat. Součástí tohoto
dne je i přespání ve škole a turnaj ve vybíjené následující den.
Letos se nás sešlo přes 50 a ve škole bylo opravdu
živo až do pozdních nočních hodin. Začínáme ve tři
odpoledne a žáci si mohou vybrat vždy dvě z několika dílen. Letos bylo v nabídce vaření, přírodovědná
dílna, hry v tělocvičně, skládání papíru, tablety,
robotické stavebnice LEGO. Skupinky dětí jsou
namíchány z žáků všech škol a tak chvilku trvá, než
se poznají a dají dohromady, ale po chvíli už všude
vládne pracovní ruch. Po večeři je čeká ještě zábavný večer, který většinou končí až v pozdních večerních hodinách.
Spí se ve třídě a každé takové spaní má i svá úskalí.
Usíná se velmi pozdě a vstává velmi brzo. Každý,
kdo se ráno probudí, má potřebu o tom ihned zpravit všechny ostatní, takže budíček v 7 ráno bývá
vyřešen zpravidla už kolem páté.
Po snídani je už vše připraveno k zahájení turnaje ve
vybíjené. Nicméně začínají se projevovat známky
únavy. Usínání kolem půlnoci po náročném dnu a
vstávání kolem páté před dalším náročným dnem sil
příliš nepřidá.
Turnaj končí, jsou rozděleny ceny a diplomy a všichni se rozcházejí domů. Ještě že je před námi víkend
a dostatečný čas na rekonvalescenci. Doufáme, že s
většinou našich hostů z okolních škol se setkáme
znovu v září 2019 na naší škole v 6. ročníku.
Vlastimil Hrádek

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

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Premiérové vítězství v Lize sportu
Na Vánoční laťce nám medaile těsně
unikly
Začátkem prosince jsme se zúčastnili Vánoční laťky ve skoku vysokém, která se konala v
Opavě na Tyršově stadionu. Naše škola byla
přihlášena do všech 4 kategorií. Nejlépe si
vedly naše starší dívky, které v konkurenci
15 škol vybojovaly 4. místo. V této kategorii
nás reprezentovaly: Eliška Havrlantová
(celkově 10. místo), Alžběta Uvírová (11.
místo), Adriana Kupková a Anežka Bymová.
Blízko stupňům vítězů jsme byli také v kategorii mladších žáků, kde naši chlapci obsadili
5. místo. V této kategorii nás reprezentovali:
David Lyko, Matěj Fitzek, Ondra Matuszynski
a Filip Martinek. Méně se vedlo našim mladším dívkám a starším chlapcům. Mladší dívky
skončily na 14. místě a starší hoši obsadili 10.
místo.
Za zmínku stojí také nový rekord
této soutěže, který si připsal bývalý žák naší
školy Richard Šenk (nyní žák ZŠ Englišova).
Jeho nejlepší skok měřil 182 cm.
Dívky 1. stupně ovládly soutěž ve šplhu
Šplh patří dlouhodobě k našim nejúspěšnějším disciplínám. V posledních letech je pravidlem, že ze šplhu vozíme medailové umístění, a proto jsme i letos jeli na tuto soutěž s
nejvyššími ambicemi. Šplhá se na tyčích 4, 5
metru, v každé kategorii soutěží 4 žáci, kteří
mají 3 pokusy. Do závěrečných výsledků se
započítávají 2 nejlepší časy závodníků, které
se následně sečtou, a vznikne výsledný čas
týmu.
Hned v první kategorii se ambice
proměnily v premiérové vítězství naší školy v
okresní soutěži pořádané AŠSK. Dívky 1.
stupně zvítězily s komfortním náskokem
před druhou ZŠ Englišovou a dalšími 15
školami. O tento úspěch se zasloužily: Tereza Močidlanová (nejlepší čas 5,1 s – 2. místo
z 62 dívek), Lucie Kuzníková (5, 9 s – 6. místo), Zuzana Skřečková (5, 8 s – 10. místo) a
Luisa Kratochvílová (6, 9 s – 20. místo).
Vedlo se i našim chlapcům 1. stupně, kteří v
konkurenci 17 škol obsadili nepopulární 4.
místo. V této kategorii nás reprezentovali:
Matyáš Žamboch (6, 1 s – 15. místo z 63
chlapců), Jakub Světnický (6, 1 s – 16. místo),
Jakub Kotilínek (6, 5 s – 28. místo) a Aleš
Kuzník (8, 5 s – 45. místo.)
V kategoriích vyššího stupně se
nejvíce dařilo mladším chlapcům (6. místo ze
17 škol) a starším dívkám (6. místo z 18
škol). Mladší dívky obsadily 10. místo z 18
škol a starší chlapci 12. místo z 20 škol.
Do první patnáctky nejlepších se
ve své kategorii dostali Viktorie Štefková
(mladší dívky - 4, 3 s – 8. místo), Matěj Fitzek
(mladší hoši – 4, 2 s – 11. místo) a Tomáš
Kupka (mladší hoši – 4, 6 s – 13. místo. V

Pustopolomský Zpravodaj
kategorii starších žáků obsadil Filip Býma 9:0 a ZŠ Slavkov 6:0. O druhé místo jsme
odehráli přímý souboj se ZŠ Boženy Něm10. místo s časem 3, 2 s.
cové. Tento vyrovnaný zápas jsme nakonec
Postup florbalistů do okresního ovládli v poměru 5:3 a mohli jsme se radovat z postupu mezi nejlepších 8 týmů v
finále
okresu.
V letošním školním roce jsme se zúčastnili florbalového turnaje pouze v jedné Okresní finále jsme odehráli 8. ledna opět
kategorii – mladší žáci. Okrskové kolo na ZŠ Otické. Kvalita utkání byla o mnoho
jsme odehráli 12. prosince na ZŠ Otické vyšší než v okrskovém kole. Naše cesta
v Opavě. Protože byla naše skupina pěti- skončila hned ve skupině, kde jsme postupčlenná, do okresního finále postupovaly ně nestačili na ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Edvarda
nejlepší 2 týmy. Los nám předělil do Beneše a ZŠ Kylešovice. V okresním finále
základní skupiny ZŠ Otickou, ZŠ Boženy jsme obsadili 8. místo.
Němcové, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ SlavDěkuji všem žákům za úspěšnou reprezenkov.
Hned na úvod jsme se střetli taci naší školy a gratuluji k jejich sportovním
se ZŠ Otickou, která je jednou z nejú- úspěchům.
spěšnějších škol ve florbalu. Dlouho jsme
hráli vyrovnanou partii, ale nakonec jsme
Mgr. Jiří Slivka
prohráli 0:3. V dalších utkáních jsme bez
problémů prorazili ZŠ T. G. Masaryka
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130. let založení SDH Pustá Polom a
12. Den obce Pustá Polom
SDH Pustá Polom v tomto roce oslaví 130 let od
svého založení. Díky tomuto krásnému výročí si
Vás všechny dovolujeme co nejsrdečněji pozvat
na oslavy, které jsou součástí 12. Dne obce Pustá Polom a uskuteční se na hřišti SC Pustá Polom
v sobotu 22. 6. od 15.00.
Oslavy jsme pojali ve velkém stylu, čemu odpovídá i program, na který se můžete těšit. Věříme,
že si každý z programu vybere to své, mysleli
jsme na všechny věkové kategorie a tak věříme,
že půjdete všichni společně s námi oslavit toto
kulaté výročí.
PROGRAM:
15.00 - 15.10 - Zahájení oslav starostou obce a
SDH
15.15 - 16.00 – Dechová hudba Slatina
16.05 - 16.20 - Vystoupení dětí SDH + přípravky
16.25 - 16.40 - Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Pustá
Polom
16.45 - 17.35 - Klaun trio – pro děti i dospělé
17.40 - 18.10 - Ukázka SDH Hradec nad Moravicí – historická technika
18.20 - 19.00 - Davide Mattioli – Italský zpěvák,
člen skupiny Damichi
19.30 - 20.30 - Pokáč - koncert
20.30 - 20.45 - Losování tomboly
21.30 - 22.30 - NO NAME - megakoncert Slovenské poprockové kapely - slavíka bez hranic
22.30 - 02.30 - discokarneval v podání Polomského disco teamu (Pavel + Kuba)
Doprovodný program - dětský koutek, kolotoče,
skákací hrad, malování na obličej, statické a technické ukázky hasičské techniky a hasičů. Slovem
po celé odpoledne provází Rozálka Pokorná z
Rádia ČAS a Pavel Šindlář.
Pro letošní rok chystáme i dvě zásadní novinky,
které budou mít v Pusté Polomi premiéru.

První je ta, že se nám podařilo zajistit online předprodej vstupenek, tudíž už nemusíte chodit na obecní úřad, nebo do
restaurace U Krčmářů, ale z pohodlí
domova si vstupenku zakoupit a zaplatit.

Druhá novinka je, že jsme zajistili fotokoutek, kde se můžete s celou rodinou,
přáteli či kamarády zvěčnit a mít tak na
oslavu SDH krásnou památku.
Cena vstupenky v předprodeji pro místní občany
je od 1. 3. - 31. 5. 2019 50 Kč, od 1. 6. do 21. 6.
150 Kč a na místě v den konání Obecního dne
200 Kč. Předprodejní místa osobně - obec Pustá
Polom a restaurace U Krčmářů Pustá Polom, online na www.livemusic-agency.cz. Tudíž, kdo si
pospíší, ušetří.
Bohaté občerstvení jako každoročně zajistí místní spolky a sdružení.
Srdečně zvou pořadatelé - Obec Pustá Polom,
SDH Pustá Polom a Livemusic Agency.

Letní kino 2019
Pátek 28. 6.
21.00
dětský film
22.30
Ženy v běhu
Sobota 31. 8.
20.30
dětský film
22.00
Bohemian
Rhapsody
00.15
Retro diskotéka

