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Pusté Polomi zájem na
spolupráci při tvorbě ZPRAVODAJE, je vítán. Máte-li
připomínky, náměty, rady a
doporučení – velmi rádi si je
vyslechneme.
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Pokud se zpravodaj
nedostane k Vám domů, můžete si jej vyzvednout na OÚ
v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 15. 3. 2022

Vážení spoluobčané,
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 .
Hlavním cílem byla realizace volnočasového
areálu uprostřed obce. Generální oprava domu
č.p.122, stavba workoutového hřiště, dětského hřiště, výstavba oplocení, stavba hlediště, jeviště, chodníků,
veřejného osvětlení, namontováním herních
prvků, osazení areálu stromy, keři a trávou. Musím
konstatovat , že všechny firmy ,které byly vybrány k
realizaci, se svého úkolu zhostily výborně. Všemi
stavebními úpravami a zpestřeními získal střed obce
novou, moderní tvář. V měsíci srpnu jsme tento areál
slavnostně otevřeli a užili si kulturní program s posezením.
V ZŠ byla během prázdnin zrealizována další modernizace. Proběhla kompletní výměna elektroinstalace,
nová počítačová síť, rozvody vody a odpadů. Realizovali jsme generální opravu dvou tříd ( chemie a dílny ) a jejich nové vybavení .
Na jaře jsme zahájili výstavbu hřiště a parkoviště u
ZŠ. Obě tyto stavby byly v měsíci listopadu dokonče-

ny a budou v nejbližších dnech uvedeny do provozu,
aby sloužily účelům pro které byly postaveny.
Získali jsme dotaci na několikrát zmiňovaný chodník
K Dubu. Proběhlo výběrové řízení a samotná stavba
začne v březnu roku 2022. Chodník v délce bezmála
jeden kilometr povede od křižovatky ulice Bartošková
až k odbočce hájenka ( u Milaty ). Další oprava chodníku v celé délce by měla pokračovat od ulice Bartoškova až k parkovišti pod kostelem. Také na tuto opravu
chceme získat dotaci.
Naprosto úžasné by bylo, kdyby se už konečně podařilo MSK opravit zcela nevyhovující komunikaci Budišovice – Pustá Polom s průtahem obcí. Národní sportovní
agenturu jsme začátkem roku požádali o dotaci na
vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem o
velikosti 60x40m v areálu SC Pustá Polom. V současné
době připravujeme poklady pro dotaci na výstavbu
inženýrských sítí v lokalitě Podvihovská, věříme, že
budeme úspěšní.
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Vedení obce má maximální zájem podporovat rozvoj činnosti všech dobrovolných
složek a spolků v obci. Bude proto v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 podporovat finančně jejich činnost, která by
měla zviditelnit naši obec Pustou Polom v
rámci celého regionu. Připomenu jenom
ukončení výstavby Střediska volnočasových
aktivit místo bývalé Orlovny, vylepšení
zázemí v hasičském a mysliveckém areálu,
modernizace v areálu SPORT – CLUBU ,
výsadba třešňové aleje na Hlubočec a další
menší stavby, kterým pomohly příspěvky
obce. Na podporu aktivit složek a spolků
jsou i pro rok 2022 vyčleněny finanční
prostředky.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Moravskoslezský kraj v roce 2021 poskytli
obci Pustá Polom tři dotace.





Program na „ Podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ ve výši 500
000,- Kč pro projekt „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD a
výstavba chodníku v oblasti ulice Podvihovská v Pusté Polomi“.
Program na „ Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2021“ ve výši 400 000,-Kč pro projekt „ Parkoviště u ZŠ v Pusté Polomi “.
Podpora rozvoje regionů MMR „Hřiště u ZŠ v Pusté Polomi“ ve výši 3 milióny
700 tisíc Kč.

Dále chci požádat všechny majitele rodin- 
ných domků , aby si zkontrolovali zda mají
správně napojenou splaškovou kanalizaci ,
protože jsme zjistili , že někteří z Vás mají
na ni připojeny svody ze střech. Důrazně
Vás žádám, abyste neparkovali auta na
komunikacích v obci, protože tím všichni
porušujete silniční zákon. Uvědomte si ,že
hlavně v zimních měsících znemožňujete
úklid sněhu, protože traktor s pluhem
nemůže projet ( tyto ulice nebudeme udrPohledem místostarosty
žovat ) . Pokud nenastane změna ve Vašem
chování, budeme nuceni tento věčný pro- Minulý rok bylo v naší obci po stavební
blém řešit s policii ČR, což bychom velmi stránce docela rušno. Obci se úspěšně
neradi.
podařilo dokončit a zprovoznit dlouho
očekávaný volnočasový areál uprostřed
Závěrem děkuji všem občanům , kteří v
obce s dětským hřištěm, workoutovým
průběhu roku pomáhali zvelebovat vzhled
hřištěm a amfiteátrem. Dokončeny byly
naší obce při úklidu veřejných prostor
rovněž chodníky na ulici Opavská a Hrapřed svými domky a aktivně se zapojovali
decká. V základní škole byly kompletně
do veřejného života v obci.
vyměněny elektrické a vodovodní rozvody,
osvětlení, obložení na chodbách, rekonPřeji Vám všem hezké svátky vánoční a vše struovány byly odborné učebny a pořízeno
nové vybavení. Těsně před kolaudací je
nejlepší v roce 2022
rovněž nové hřiště u základní školy a parkoviště s kapacitou osmnácti parkovacích
Vladimír Grussmann, starosta obce
míst.
Pokud by jste měli zájem podívat se na
fotografie z výstavby, na webových stránkách obce v kategorii fotogalerie jich najdete opravdu spoustu - https://
www.pustapolom.cz/…ie/

Na videokanálu obce (odkaz rovněž na
webových stránkách) a nebo přímo zde:
https://www.youtube.com/…WMg najdete
mimo jiné krátká videa ze slavnostního
otevření volnočasového areálu a jeho výstavby.

Chtěl bych Vám rovněž poděkovat, že:











Pečujete o prostranství před svými
domy a tím zlepšujete vzhled naší
obce
Neparkujete na obecním komunikacích a tím neztěžujete zimní
údržbu a neohrožujete bezpečnost
Třídíte odpady
Nepálíte v kamnech odpad
Nepoužíváte sekačky a jiné hlučné
stroje v neděli
Nejste lhostejní k druhým

Zapojujete se do veřejného života
A našly by se i další věci, díky kterým se v
naší obci žije dobře,
ne vše z výše uvedeného je samozřejmostí
a za to Vám patří velký dík.
Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky
a začátek nového roku 2022. Rád bych
Vám tímto popřál příjemné prožití těchto
svátků a hlavně pevné zdraví, pohodu a
klid v novém roce .
S úctou Vít Čerbák - místostarosta
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Komise životního prostředí
Zkvalitnění třídění odpadů, nezbytná
nutnost.
V lednu letošního roku začal platit nový
zákon o odpadech č.541/2020 Sb. V rámci
nového zákona byla přijata řada opatření
reagující na zhoršující se stav životního
prostředí. Jedním z nich je omezit množství ukládání odpadů na skládky (u nás
směsného komunálního odpadu – popelnice, dále SKO). Cílem je v r.2035 v rámci
České republiky ukládat na skládky max.
10% z celkové hmotností vyprodukovaných
odpadů.
Směsný komunální odpad (SKO) je zbytek
odpadu po vytřídění všech složek, které
vytřídit lze.
V novém zákonu jsou stanovena kritéria
pro množství odváženého SKO na skládky
za rok a to na 1 obyvatele, za které se
bude platit cena nižší a po překročení stanoveného množství se bude platit cena
vyšší. Tato kritéria se budou každoročně
zpřísňovat a ceny za ukládání odpadů se
budou zvyšovat.
Pro letošní rok 2021 bylo stanoveno 200
kg SKO na 1 obyvatele a rok, za kterou se
platí základní poplatek za ukládání na skládku 500 kč/tunu. Nad tuto hodnotu se platí
800 kč/ tunu.
Obec má 1376 obyvatel, tj. 275,2 tun SKO,
za který bude poplatek za uložení na skládku 500 kč/tunu, při překročení bude účtován zvýšený poplatek 800 kč/tunu. Je předpoklad, že letošní hranici 275,2 tun SKO
překročíme o cca 25 tun, za které zaplatíme zvýšenou sazbu za uložení.
V příštím roce 2022 to bude už jen 190 kg
na 1 obyvatele a rok, tj. při 1376 obyvatelích obce 261,4 tun SKO, za který zaplatíme poplatek ve stávající výši 500 kč/tunu,
ale za odpad nad tuto hranici již zaplatíme
zvýšenou sazbu 900 kč/tunu.
Tato kritéria se budou každým rokem
hodně zpřísňovat, až v roce 2029 bude
poplatek za uložení na skládku 700 kč/tunu
a 1850 kč/tunu nad stanovenou hranici,
která bude činit jen 120 kg/obyvatele (při
1376 obyvatelích tj. 165,1tun SKO – oproti
letošnímu roku je to o 110,1 tun méně).

Pokud nechceme platit horentní každoroční
poplatky za odpad, je důležité, aby množství
tohoto odpadu v popelnicích, který produkuje naše obec, bylo co nejmenší. Proto je
nutné podstatně zkvalitnit třídění odpadů, tj.
plastů, skla, papíru a papírových lepenek,
nápojových kartónů od mléka a jiných nápojů, kovových obalů od piva, coly, jiných nápojů a konzervy od potravin, využitých jedlých olejů a tuků, textilu, obuvi a hraček,
kovů, bioodpadu rostlinného původu, nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů.

Kromě třídění odpadů jsou ještě některé
zásady, které bychom měli dodržovat:
Nedávat do popelnic některé odpady.

pokud někdo topí dřevem nebo
dřevěnými briketami, pak popel ze
spalování dřeva je výborné hnojivo
do zahrady a do kompostu,

na jaře většina z nás dělá pořádek
před svými domy a posypový štěrk
ze zimní údržby dává do popelnic.
Doporučujeme počkat, až tento
úklid na obecních komunikacích Komise životního prostředí
udělají pracovnicí obce čisticím strojem anebo jinak, a odvezou posypový štěrk na obecní skládku. Na státních komunikacích pak počkat, až
úklid posypového štěrku provedou
pracovníci Správy silnic, a.s.,

nedávat do popelnic bioodpad, pokud jsou již bionádoby plné, ale
počkat na další svoz, příp. využit
posekanou trávu a shrabané listí pro
výrobu vlastního kompostu, který je
nejlepší.
Porovnáme-li množství odvezeného SKO na
skládku pak v r.2006 to bylo 383,57 tun a v
r. 2020 o hodně méně 300,4 tun, což představuje 217,68kg na osobu za rok. Je zřejmé,
že množství směsného komunálního odpadu
postupně klesá díky třídění odpadů a díky
zavedení svozů bioodpadu na obecní komunitní kompostárnu. Přesto tyto výsledky
nedosahují požadovaných kritérií daných
novým zákonem o odpadech.

Svozy odpadů – upozornění
Od některých nemovitosti nebyl dne 3.12 odvezen starý papír, protože firma Marius Pedersen prováděla svoz brzy ráno.
Upozorňujeme, že svoz odpadů probíhá v daný den v době od 5:00 do 22:00 hodin, tak
jak je uvedeno ve svozovém kalendáři.
Doporučujeme proto dávat modré pytle a krabice se starým papírem před dům, stejně
jako žluté pytle s plasty na svozová místa už den před plánovaným svozem.
Komise životního prostředí

Protože poplatky za uložení směsného
komunálního odpadu (SKO) na skládky
budou každoročně stoupat, stejně jako
cena za svoz těchto odpadů vzhledem ke
stoupajícím cenám pohonných hmot a
dalších položek, budou stoupat také
poplatky za odpad pro každého z nás.
Pokud mají poplatky za odpad zůstat v
přijatelné výši, pak musíme všichni důsledně třídit odpady na jednotlivé složky.
Důsledné třídění odpadů se projeví nejenom snížením množství SKO odváženého na skládky, ale také zvýšenou odměnou za třídění od společnosti EKOKOM,
která umožní snížit výši poplatku za odpad.
Zpřísnění kritérií podle nového odpadového zákona si je vědomo také vedení
obce a ke zlepšení podmínek pro třídění
odpadů zajistilo od příštího roku 2022
kratší termíny svozů plastů a to co 3
týdny a svozů papíru od jednotlivých
nemovitostí pak každý měsíc.
U papíru je vidět, která domácnost ho
třídí a která ne.

Stránka 4

Pustopolomský Zpravodaj

Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného
dne 18.10.2021 v 17:00 hod. v restauraci „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:








Zápis ze 17. zasedání ZO
Program 18. zasedání zastupitelstva
obce včetně rozhodnutí, že usnesení bude přijato ihned po projednání
každého bodu

Smlouvu o dodávce vybavení Kolový schodolez S-Max Elite mezi Obcí
Pustá Polom a společností Schodolez EU, v celkové výši 85.000,-- Kč.

Kupní smlouvu mezi Obcí Pustá
Polom a společností WESTech
Solutions s.r.o. na dodávku
„Vybudování odborných učeben
v Základní škole Pustá Polom –
tablety, obaly na tablety a nabíjecí
kufry“, v celkové výši 410.976,50
Kč vč. DPH.

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č.
9/II/15 ze dne 03.06.2021 mezi
Obcí Pustá Polom a společností
HELAGO-CZ s.r.o..

Interní směrnici č. 2/2021 – Směrnice k čerpání a tvorbě sociálního
fondu. Účinnost směrnice je od
01.01.2022.

Obecně závaznou vyhlášku obce č.
1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Bere na vědomí

Rozpočtová změna č. 9 rozpočtu
obce na rok 2021.
USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného
dne 22.11.2021 v 17:00 hod. v restauraci „U Krčmářů“




USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitel- 
stva obce Pustá Polom, konaného
dne 13.12.2021 v 17:00 hod.
v restauraci „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje











Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:








Zápis ze 18.zasedání ZO
Program 19. zasedání zastupitelstva
obce včetně rozhodnutí, že usnesení bude přijato ihned po projednání
každého bodu
Smlouvu o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) mezi Obcí Pustá Polom a
ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o dílo – Zpracování žá-

dosti pro projekt „Příprava pozemků pro budoucí výstavbu“ předkládané do výzvy MMR – Podprogram
technická infrastruktura 2022 mezi
Obcí Pustá Polom a fi FroFaktum, 
s.r.o.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 29.10.2020 mezi obcí Pustá
Polom a STABA-SERVIS spol. s.r.o.
Vlastní podíl
financování akce 
„Sportovní hřiště v Pusté Polomi“
z Národní sportovní agentury číslo
žádosti: RM21-00052
Rozpočtová změna č. 10 rozpočtu

obce pro rok 2021
Systém náležité péče hospodářského subjektu Obce Pustá Polom uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU
dřevo dle Nařízení EU č. 995/2010







Zápis z 19. zasedání ZO
Program 20. zasedání zastupitelstva
obce včetně rozhodnutí, že usnesení
bude přijato ihned po projednání
každého bodu
Rozpočet obce na r. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce
na roky 2023 – 2025
Žádosti spolků o poskytnutí individuální
neinvestiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 350.000,- Kč pro
SPORT – CLUB Pustá Polom, z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální
investiční
dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 200.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Pustá
Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 120.000,- Kč pro
Lyžařský klub Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 20.000,- Kč pro Klub
důchodců Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí










individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Včelařský spolek Pustá Polom,z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 50.000,- Kč pro
SDH Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Myslivecký spolek Benitky
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 20.000,-- Kč pro
český skaut JUNÁK, středisko
Pražmo, z. s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 20.000,-- Kč pro
Český zahrádkářský svaz Pustá
Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
v celkové výši 25.000,-- Kč pro
Sdružením rodičů při Základní
škole a Mateřské škole Pustá
Polom, z.s.
Cenu stočného 41,- Kč včetně
DPH za 1m3/osoba s účinností od
01.01.2022
Nabídku společnosti STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom –
II
Etapa“,
v celkové
výši
12.554.989,82 Kč bez DPH.
Oznámení zadavatele o vyloučení
účastníka zadávacího řízení IDSInženýrské a dopravní stavby
Olomouc
a.s.
z účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Pustá Polom – II. etapa“
Smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „Zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci Pustá Polom -II.
etapa“ mezi Obcí Pustá Polom a
STAVEBNÍ
SPOLEČNOSTÍ
ŠURÍK s.r.o.

Bere na vědomí:

Žádost o podílení se na nákladech na prodloužení ulice Bartošková, Pustá Polom.
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Rozpočtová změna č.9
Výdaje

§ 3113 navýšení – stavební úpravy ZŠ (silnoproud , slaboproud ) na

§ 3113 zadáno čerpání dotace ÚZ 17969

§ 3113 zadáno čerpání dotace ÚZ 17016

§ 3745 proúčtování čerpání dotace na třešňovou alej

§ 6114 volby do PS Parlamentu ČR-vlastní zdroje

§ 6171 činnost místní správy-kompenzační bonus – čerpání
Příjmy:

Pol 1121 daň z příjmů fyzických osob-navýšení dle skutečnosti

Pol 4111 kompenzace daňových příjmů 2021

Pol 4113 dotace na třešňovou alej

Pol 411 neinvestiční dotace na vybudování odborných učeben

Pol 4216 investiční dotace na vybudování odborných učeben
Rozpočtová změna č. 10
Výdaje:

§ 3412 parkoviště u ZŠ čp.39 -navýšení vlastních zdrojů na

§ 3612 bytové hospodářství-navýšeno na nutné opravy čp. 280

§ 3639 komunální služby a územní rozvoj, navýšení

§ 4351 dům zvláštního určení čp.230, navýšení na opravy a údržbu

§ 6112 zastupitelstva obcí-navýšení
Příjmy:

Pol 2460 splátky „kotlíkové půjčky“ 2021

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
S blížícím se koncem roku se spousta z
nás ohlíží a bilancuje, co se nám povedlo
či nepovedlo, co jsme prožili, co nám
udělalo radost a co nás posunulo dál.
Určitě hodně z nás mělo plány, ze kterých
jsme museli, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, ustoupit. Nejinak tomu
bylo u nás.
Na jaře jsme nemohli připravit vítání
občánků, které se už nekonalo ani
v loňském roce. Na podzim jsme měli to
štěstí, že se epidemiologická situace zlepšila a vítání občánků jsme mohli uskutečnit. Těchto akcí se totiž zúčastňuje jen
vymezená skupina občanů a je vždy velice
příjemné vidět radost v očích novopečených rodičů a ostatních příbuzných při
uvítání nejmladších občánků naší obce.
Dětičky si na samotnou akci vítání občánků samozřejmě nepamatují, ale aby nebyly úplně ochuzené, připravili jsme pro ně
malý dárek, který jsme předali rodičům
v obřadní síni obecního úřadu. Zároveň
měli rodiče možnost podepsat se do pamětní knihy.
Věřím, že se současný stav brzy zklidní a
budeme se s vámi potkávat při nejrůznějších společenských akcích konaných v
obci. Přeji vám, ať kouzlo vánočních svátků nevyprchá ani letos a v novém roce
mějte všichni pevné zdraví.

7 400 000
1 152 200
1 227 670
250 000
15 000
14 000
4 900 000
14 000
250 000
1 227 670
1 152 200

1 900 000
140 000
3 200 000
280 000
2 500 000
720 000

K 1. lednu 2021 bylo v naší obci přihlášeno
k trvalému pobytu 1369 občanů České republiky. Do konce listopadu 2021 se v naší
obci narodilo 12 miminek, přistěhovalo se
28 a odstěhovalo 20 osob. Navždy jsme se
bohužel rozloučili se 17 spoluobčany.
Z celého srdce Vám přeji hodně zdraví,
pohody a prožijete v naší obci spokojený
rok 2022.
Malé vítáme, rodičům blahopřejeme!
Střižíková Adéla
Ryšavá Anna
Kozelská Daniela
Bialek Viktor
Laryšová Lea
Dvořáková Thea
Rossmannová Julie
Havrlantová Veronika
Škrabalová Sára
Kopitz Kryštof
Vaňková Alexandra
Krayzlová Vivien
Budeme na Vás vzpomínat…
Vlčková Ludmila
Jaskulová Marie
Havrlantová Marie
Víchová Zdenka
Jaskula Jaroslav
Žůrek Stanislav
Tížková Marie
Kozár Mojmír
Fic Vladimír
Vaňková Martina

Furmánková Alena
Havrlant Ondřej
Křesťanová Blanka
Kupka Lubomír
Skupinová Emilie
Tížková Milada
Baarová Marta
Hodně zdraví a spokojenosti
94 let
90 let
90 let
90 let
89 let
89 let
89 let
88 let
87let
87 let
87 let
87 let
87 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let

Kubíčková Vlasta
Juchelka Václav
Pavlíčková Lydie
Vaňková Štěpánka
Kupková Alžběta
Šindlářová Miloslava
Šindlářová Marta
Pokorná Vlasta
Lebedová–Čechová Marie
Gelnar Václav
Stanovský Arnold
Vaněk Josef
Hendrychová Anna
Grussmannová Anna
Havrlantová Zdeňka
Kosorinová Edith
Šrubařová Anna
Tížková Marie
Vaňková Zdeňka
Jaskulová Marie

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

BUDOU VÁNOCE?
Málem nebyly. A to nikoliv kvůli covidu.
Před nedávnem byl zveřejněn interní evropský dokument, jehož cílem má být potírání diskriminace a výzva k inkluzi. Zmíněná komunikační příručka požadovala, aby
se místo výrazu „vánoční čas“ používal

Tříkrálová sbírka 2022
Jako pokaždé ke konci kalendářního roku
chci pozvat Vás spoluobčany k účasti na
Tříkrálové sbírce. Forma může být aktivní,
že se zapojíte do sbírky přímo, třeba tím,
že vytvoříte skupinku složenou z dětí nebo
vnoučat a Vy budete vedoucí. Nebo můžete nabídnout svou službu jen jako vedoucí
skupiny nebo se mohou zapojit děti jako
koledníci. Pokud si na toto netroufáte,
zapojte se do sbírky prosím tím, že koledníkům otevřete své dveře a něčím je obdarujete.
1.

Sbírku budeme dělat v pátek 7.1. a
v sobotu 8.1.2022. Toto je forma,
kterou bude možné provést jen
jestli bude epidemická situace příznivá.

2.

Pokud by tomu tak nebylo a vláda
by tuto formu nepovolila, bude
Tříkrálová sbírka probíhat jako

všeobecný pojem „sváteční období“. Kvůli
rovnému zacházení se měly vymazat výrazy
„slečna“ a „paní“, ale také slovo „Vánoce“ či
pojem „křestní jméno“. (Koneckonců už
delší čas se jako problematické jeví i kolonky v dokladech nadepsané jako „otec“ a
„matka“, které se doporučuje nahradit pojmem „rodič 1“ a „rodič 2“.) Při dávání příkladů pak neměla být uváděna jen jména
typická pro jedno náboženství. Přímo v příručce se výslovně uvádí jako příklady Marie
a Jan.
No, zdravý rozum zvítězil, příručka „nabrala zpátečku“ a byla rychle stažena.
Vánoce budou! J

Budeme opět slavit realitu Boží přítomnosti v tomto světě, především skrze
osobu Ježíše Krista. Chceme ji slavit,
chceme z ní žít.
Přijměte pozvání ke svátečním bohoslužbám v kostele a kaplích naší farnosti
To vše, dá-li Pán Bůh a dovolíli koronavirus.
Požehnané a pokud možno pokojné
Vánoce!
Díky Bohu za jeho nevystižitelný dar! (2
Kor 9,15)

o. Zdeněk Šimíček,

letos, tedy budou v obci rozmístěny
pokladničky, a to v prodejně potravin, v prodejně uzenin, v květinářství
u Čerbáků a v kostele v době od 3.

1.1. do 15.1.2022 a občané budou
moci přispět touto formou.
Poslední,

třetí

variantou

je
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využití online koledování prostřednictvím
platební brány www.trikralovasbirka.cz,
platbou kartou nebo přes účet. Při volbě
této 3. varianty je dobré vědět, kterou
Charitu chce dárce podpořit. V případě
volby Charity Hrabyně dárce zadává jako
variabilní symbol 777988014.

Pokud byste nám chtěli s Tříkrálovou sbírkou pomoct, budete srdečně vítáni a můžete
napsat na email jaroslav.krajzl@zsppolom.cz
nebo na tel. 734860580. Děkujeme.
Ať spolu dokážeme pomoci lidem v nouzi v
našem okolí, ale i ve světě, kde oblast postihla přírodní katastrofa, války, hlad nebo

nemoc či je potřeba akutní humanitární
pomoc.

Komunitní centrum

školou proběhlo vítání prvňáčků a slučák
šestých tříd s přespáním.

ností, k občerstvení sladkostí i svařákem, k vzájemnému popovídání si.

Jsme moc rádi, že tento prostor pro své
aktivity využívají i místní spolky. Snažíme se
využívat KC i k přednáškám a výstavám.
Rodinné oslavy jsou další formou využití
tohoto objektu, poslední dobou čím dál
oblíbenější. V KC rovněž funguje sociální
poradenství pro širokou veřejnost.

Chceme vás, občany, pozvat k využití
tohoto objektu, ať už k uspořádání své
rodinné oslavy nebo uspořádáním přednášky buď pro veřejnost nebo v rámci
svého spolku, do kterého patříte, k
uspořádání výstavy nebo taky menšího
divadelního představení. Chceme, aby
tento prostor sloužil všem.

Komunitní centrum (KC) a jeho aktivity
Jednou ze základních aktivit KC jsou schůzky skautského oddílu, který má ve čtyřech
skupinách přes 50 dětí a samozřejmě jsou
tu i studenti středních škol - roveři, kteří
pro skauty připravují program. Skauti jsou
nejen z Pusté Polomi, ale i z blízkého a
vzdálenějšího okolí.
V KC probíhá každé úterý pravidelně i relaxační cvičení žen. Scházejí se zde i různé
skupiny v rámci farnosti jako schola, sbor,
synoda a modlitební setkání.

Na slavnost svatého Martina bylo po mši
svaté KC požehnáno knězem Janem Czudkem, zástupcem z biskupství. Odpoledne
pak před KC započal svatomartinský průvod a KC bylo otevřeno pro veřejnost k
Na začátku školního roku ve spolupráci se nahlédnutí, seznámení se se skautskou čin-

Skauti
Výprava za vodními (Ne)tvory do Polanky na Odrou
Na místo, kde jsme se začali pohybovat
kolem rybníka, jsme jeli vlakem – rychlíkem.
Výprava se uskutečnila v okolí rybníků v
Polance nad Odrou.
Téma výpravy byli vodní tvorové,
kteří se ukrývali v našem okolí. U prvního
tvora jsme museli najít papírky s obrázky
rostlin a zjistit, jestli jsou jedovaté nebo ne.
U druhého tvora – zubaté štiky –
musel „kůň“ přenést člověka z týmu na
zádech k Vojtovi našemu vedoucímu, který
mu položil otázku. Když jsme neznali odpověď, musel kůň i s jezdcem zpátky k týmu a
zeptat se. Bylo to strašně vyčerpávající,
bolely mě potom nohy i ramena.
Na výpravě se mi nejvíc líbila zubatá štika, jak jsme ji lovili. A taky pes, který
se hledal a nakonec ho jeho pán našel. A
taky jsme dělali loďky z kůry a posílali je po
rybníku.
Jiří Knápek 3. třída

Jaroslav Krajzl

Mgr. Jaroslav Krajzl
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Detektivní zasněžená víkendová výprava skautů do Blahutovic
Ten den na konci listopadu napadla spousta
sněhu a my jsme vyjeli vlakem na víkendovou výpravu. Zvládneme ji i ve sněhu?
V pátek k večeru, už za tmy, jsme
se brodili trochou sněhu a bahnem do asi 2
km vzdáleného komunitního centra v Blahutovicích. Všimli jsme si rybníka s nebezpečně tenkou vrstvou ledu. Když jsme došli
na místo, ubytovali jsme se, zahráli pár her
a šli spát.
Budíček! Vstávat! Je sobota ráno.
A hurá na rozcvičku! Běhali jsme zase ve
sněhu. Po ranní procházce jsme se dozvěděli otřesnou zprávu: Někdo zabil Otu!
Kdo? Najít vraha, to byl úkol pro nás všechny. Stali jsme se na celý den detektivy, kteří
podle mnoha indicií řešili tento případ. Pomáhaly nám výpovědi očitých svědků a také

Pustopolomský Zpravodaj
spousta informací v dopisech umístěných
všude kolem nás.
Kolem poledne jsme stihli i super koulovačku.
Večer jsme se všichni sešli u
soudu, vyslýchali jsme znovu svědky,
předložili svá podezření. Obvinili jsme
dva lidi a nakonec jsme se dozvěděli
celou pravdu od autorky hry, jedné naší
vedoucí.
V sobotu za tmy jsme se vydali
k nedaleké rozhledně. Sice z ní nebylo
nic vidět, tak jsme aspoň vedle ní postavili sněhuláka.
Vraždu jsme tedy vyřešili a výpravu jsme
si společně užili naplno. V neděli odpoledne jsme se vrátili přes hromady sněhu
do domů.
Amálie Knápková 7. třída

Z historie naší obce …..
"Naši občané v době přelomu Rakousko-Uherska a nové republiky"
Horní řada zleva
doprava: Zapletal
Antonín, Kubesa Josef
(rolník), Čerbák Rudolf (tesař), Adam
Silberman (nadlesní),
Trnka František,
Stoniš Eduard
(sedlák), Havrlant
Vilém (dělník),Kupka
Vilém (sedlák), Augustin Šindelek
(obuvník).
Spodní řada zleva
doprava: Tížek Alex,
Uhrovič Martin
(učitel), Aloiz Stříž
(starosta za Rakouska?), Josef Kneibl
(děkan), Josef Kudela
(rolník), Aloiz Říman
(sedlák), Augustin
Kadula (rolník), František Vavrečka (tesař)
Pavel Zágora, fotograf , Hlučín 1918

Prosinec 2021
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POCTA JANU ŠAMÁRKOVI 1830 - 1900

Málo příběhů, které jsou staré
více jak jedno století stojí zato vyprávět i
dnes.
Kněz Jan Šamárek, rodák z Březové, předběhl dobu. Jeho životní příběh je
plný dramatických událostí, vznešených
snů , jasnozřivých rozhodnutí a i přes trpké
prohry a samotu nepřestal věřit v dobro a
lásku.
Jako mladý kněz získával zkušenosti v Ostravě a Pustějově , později se stal
v naší vesnici kaplanem , knězem . Stal se
velkým patriotem Pusté Polomi, jejímu
prospěchu věnoval své celoživotní úsilí.
Jeho odkaz je pro nás stále aktuální. Jeho
osobní dar obci míjíme dnes denně.
Když byl v roce 1882 pověřen duchovní
správou , byl s místními poměry dobře
Otevření kláštera v říjnu 1937 proběhlo za účasti představených Kongregace preobeznámen. Devět let, v letech 1855monstrátek, manželů Stolbergových a polomských kněží. Na fotografii mohou
1864 , zde dříve byl kaplanem.
pamětníci m.j. rozpoznat kněze V.Bílka,Vaňka, Spisara ,Todta, prof. dr. Hloucha z
Po svém nástupu zrušil dosud
Olomouce, starostu E.Býmu , J. Kupku, předsedu Orelské jednoty, poštmistra
privilegované manýry místní „honorace“,
R.Staffina , řídícího Uhroviče, učitele Čecha,varhaníka A. Stoniše, kuchařky Františnapř. jejich rozmanité lavice a zasedací
pořádky. Za jeho správy byla m.j. položena
ku Vaňkovou, Gabrielu Býmovou-Patrovou , Otýlii Žůrkovou aj., na ochozu pak
v kostele nová dlažba, vztyčen nový hlavní
rodinu továrníka Wilczeka z Budišovic .
oltář, byla zakoupena též křtitelnice a instalovány oba boční oltáře sv. Jana NepomucV závěti odkázal veškerý svůj majePodmínky ale byly pro jakoukého a sv. Anny. V roce 1899 bylo instalotek Pusté Polomi. Podle ní měla arcibiskup- koliv sociální péči v tehdejším selském
váno 14 obrazů křížové cesty malíře Pavla
ská konsistoř v Olomouci zřídit v usedlosti stavení neúnosné, a proto byl dům s
Assmanna z Opavy.
kněze dětskou útulnu a ošetřovnu a pečovat příslušenstvím, tedy pole i les , za 50 tis.
V této době byl interiér kostela
o opuštěné děti i seniory. Konzistoř jeho Kč prodán . Tento obnos ještě vzrostl z
definitivně dokončen do podoby tak, jak ho
majetek pronajala a pak zde krátkodobě dřívějšího nájmu polí a prodeje dříví z
známe dnes. To vše za spolupráce a vydatpůsobily Školské sestry sv. Františka z Assisi lesa v „Mostkovém Dole“.
né finanční podpory mecenášů a obou
Po dlouhých letech odkladů a
patronů farnosti, hraběte Friedricha Stol- z Přerova .
berga staršího (†1904) a jeho ženy Berthy
„MATEŘSKÁ ŠKOLA DPFaráře ŠAMÁRKA „.
roz. Falkenhayn z Kyjovic (†1904) .
Podle
tohoto
nápisu
na fasádě byl klášter po r. 1945 dedikován svému zakladateli.
Problém nastal po tom, co dosavadní rektor Leo Lakomý byl v r. 1893 odvolán pro
opilství a bylo potřeba zvolit nového řídícího školy.
Skupina nadlesního Duschka a
hostinského Haberfelda navrhla kandidáta,
který se české většině v zastupitelstvu pranic nelíbil . Jan Šamárek se snažil společně s
nimi prosadit
rektora z Hlubočce Jana
Juchelku.
Politikaření při volbě nového
řídícího školy, do kterého zasáhl svým
dílem i hrabě Stolberg přerostlo ve vzájemnou nevraživost. Napětí a existenční
starosta@pustapolom.cz
obavy
J. Šamárka byly zřejmě důvodem
553 666 955
Starosta
Ing., Miroslav Hrabovský
proč koupil ve veřejné dražbě statek po
mistostarosta@pustapolom.cz
Místostarosta
Ing.
Vilému
Římanovi ( č.42 ) a zajistil si tak
na Vít Čerbák
stáříSekretariát
nezávislost.
Hana Pausová
Na sklonku svého života Jan
Šamárek
už nestačil uspokojivě pečovat
o Kotalová
Matrika
Jana
faru a farní pole. Navíc dělil své povinnosti
Michaela Haasová
meziÚčetní
duchovní správu a nově nabytou
usedlost s lesy a pozemky.
Vedoucí
údržby
Tento
dříve zdravý a pevný Václav
muž Hrbáč
ve stáří vážně onemocněl a osobně pocítil
Stavební úřad
Ilona Murinová
nedostupnost lékařské péče v Pusté Poloúřad a je zde pochovánBc.
mi. Stavební
Zemřel 25.7.1900
. Aleš Onderka

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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neúspěšných pokusů realizovat sociální
péči v Pusté Polomi podle J. Šamárka se
tohoto závazku na naléhání faráře Bašného ujala Kongregace sester premonstrátek na Sv. Kopečku u Olomouce. Řádové
sestry se rozhodly investovat Šamárkovo
finanční konto a vystavět zde svou expozituru. Josef Bašný pak posvětil základní
kámen stavby dne 8. listopadu 1936 na
pozemku naproti fary a již v říjnu 1937
zde řádové sestry započaly svou lidumilnou činnost.
Samotný dům, nazývaný odjakživa jako klášter , je solidní stavbou ve
funkcionalistickém stylu třicátých let
20.století na níž se jistě podíleli architekti
Friedricha Stolberga mladšího (†1954.
Klášter se měl také stát důležitým kulturním a vzdělávacím centrem obce. Nejdří-

ve se zde pod odborným dohledem řádových sester místní dívky a ženy seznamovaly
se zásadami zdravé výživy, hygieny a správného rodinného hospodaření.
To vše ovšem trvalo jen velmi
krátce. Než mohly „ klášterny “ rozvinout
další činnosti , byla budova v r. 1938 zkonfiskována pro potřeby německých úřadů.
Po osvobození v roce 1945 byla v
budově mateřská školka skutečně zřízena.
V dubnu 1950 komunisté ale řeholnice internovali a jejich majetek zkonfiskovali.
Z řeholního domu byl odstraněn
nápis „MATEŘSKÁ ŠKOLA D.P. Faráře
ŠAMÁRKA“. Osobnost Jana Šamárka a jeho
doba měla být navždy zapomenuta.
Samotný klášter devastaci obou
totalit i moderní doby nakonec unikl. Budova připadla obci trvale a sloužila až do r.

2005 jako škola prvního stupně. Dnešní
„klášter“ – po úpravách obecní dům s
chráněnými byty, slouží sociálně potřebným. Alespoň co se týče účelu, snad můžeme s ulehčením konstatovat , že poslední přání Jana Šamárka bylo splněno.
Dnes hledáme své hrdiny a
vyzdvihujeme často rozporuplné osoby a
jejich průměrné či samoúčelné činy, které
by měly Pustou Polom tzv. zviditelnit , ale
jméno, osud i zásluhy Jana Šamárka jsou
dnes zcela zapomenuty . Přitom Jan
Šamárek se zasloužil o Pustou Polom v
míře dodnes nepoznané a nedoceněné .
Petr Stoniš , Prosinec 2021

Město Bílovec a obec Pustá Polom
Pozorný čtenář si může hned v úvodu
položit otázku, co mají Bílovec a Pustá
Polom dnes společného.
Odpověď by mohla být i taková,
že vcelku nic. Město administrativě patří k
Novému Jičínu, my zase k Opavě. Obrátíme-li však pozornost k minulosti, byť je
to více jak 60 let, město Bílovec bylo
desítky let naším okresním městem a tato
skutečnost život obce i samotných občanů bezesporu ovlivňovala.
Letos, v roce 2021 si naše bývalé okresní město připomínalo a slavilo
rovných 700 let, u jehož zrodu stál rod
pánů z Kravař. A právě ono kulaté výročí
mi dává možnost napsat pár vzpomínek
našich pamětníků, kteří ještě v minulém
století jezdili denně autobusem z Pusté
Polomi do Bílovce za vzděláním do škol,
do učení i za prací. Docela mne zaujaly
vzpomínky bývalých maturantů. Většina z
nich s láskou vzpomíná na vyučující kantory, na znalosti, které si do života odnášeli.
Mnozí absolventi učňovské či střední
školy z naší obce, v Bílovci pak našli i
trvalá zaměstnání.
Novým územně správním členěním Československa z 30. června 1960,
přestal okres Bílovec existovat. Pustá
Polom se stala součástí okresu Opava,
město Bílovec pak od té doby spadá pod
Nový Jičín. Vztahy s bývalým okresním
městem významně utlumil čas a dnes stěží
hledáte třeba přímou autobusovou linku
do Bílovce.
To však neznamená, že u nás by
nebyl o dění v tomto městě zájem. Zdá se
mi, že je to především školství, které
poutá pozornost. Mám na mysli gymnázium Mikuláše Koperníka, které vzniklo z
popudu Matice opavské 1. 9. 1946, tedy
před 75. lety. Gymnázium má vynikající Město žije bohatým společenským životem a
pověst, troufám si napsat v rámci celé ČR. nesporně přispívá ke spokojenému životu

tamních obyvatel. Hlásí se k myšlence
společensky odpovědného města. Jedná
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se o cenu hejtmana za společenskou odpověd- nost a ve své kategorii získalo v
roce 2019 skvělé 3. místo.
Velmi mne zaujaly partnerské
vztahy s městy v zahraničí, jako jsou: Bad
Neustadt, Němesko, polský Kietrz, slovenské Lipany a Veličná. A jak se bíloveckým daří své město v cizině propagovat,
posuďte sami—koncem dubna roku 2017
zástupci města se vydali do partnerského
města Bad Neustadt. Jeli spolu s country
skupinou Slatinský Schrummel. Po návratu
němečtí hostitelé napsali bíloveckým dopis: „ Ahoj Šrumláci, vaše hraní a zpívání
nám nejen učarovalo, ale i dojalo a to tak,
že silně. Při první myšlence na vás se nám
tlačí slzy do očí. V konkurenci Angličanů,
Francouzů, Italů, Němců a Rakušanů jste
zvedli ze židlí i otrlé lenochy. Geniálněmezinárodně jste reprezentovali českou
country hudbu, české město Bílovec, Českou republiku… a my si troufáme tvrdit,
že jsme ty nové „neznámé“ adoptovali.
Bobi Schmidt.“
Do povědomí občanů města
pronikla bílovecká živá kronika. Ta zazna-

menává originální výpovědi pamětníků. Ti
popisují život v tomto městě, vzpomínají
na válečné a poválečné období apod.
Všechny tyto cenné výpovědi jsou se zvukovou nahrávkou a fotografiemi umístěny
na webových stránkách.
Popisovat zde kulturní, sportovní, nebo společenské dění ve městě by
bylo nad rámec tohoto příspěvku. Z tohoto důvodu pomíjím historii města, významné osobnosti, podnikání aj.
Má osobní vzpomínka je z raného mládí, kdy v pěti letech jsem s otcem
poprvé navštívil Bílovec. Pěšky jsme šli „po
Žertkove na Vyškovske“ a pak do Bílovce
vedli kravičku na porážku. Samozřejmě
jsem to oplakal.
Mimochodem, zdá se mi, že s
Bílovcem vlastně sousedíme, ne doslova
katastrálně, ale vzdálenostně. Totiž
Výškovice jsou místní částí města Bílovce.
A ještě o jednom půdním nálezu
z nedávné doby. Do dnešních časů se zachoval školní sešit, tenkrát žákyně ZŠ Pustá Polom, Leopoldiny Kupkové. 25. června
1927 napsala slohovou práci na téma Výlet

Pustá Polom očima cizích návštěvníků

krajině popisuje jako mimořádná, doslova
až magická.
Nabízím našim čtenářům několik
snímků, které mne zaujaly. Posuďte sami
…

Je známou skutečností, že
mnohdy chodíme i dlouhá léta po místech, aniž bychom si všimli něčeho mimořádného, nebo zajímavého. Lidé přicházející k nám odjinud, mohou věci vidět i
jinak. Přesvědčila mne o tom kniha, která
se mi před časem dostala do rukou. Pokud se budete ptát na název této knihy, je
prozaický – PUSTÁ POLOM.
Hned v úvodu je umístěna postarší fotografie - panoramatický pohled
na Pustou Polom ze směru od lesa Sovinec, s dominantou věže kostela sv. Martina. Autor knihy mi osobně není znám.
Fotil především okolí obce. Výjimku tvoří
několik snímků interiéru našeho kostela
a hřbitov. Předmětem jeho zájmu v kostele byly presbytář, neboli kněžiště, což
je prostor kolem hlavního oltáře, dále
kazatelna, křtitelnice i obraz sv. Martina
na oltáři. Kněžiště popisuje autor jako
nově upravený presbytář, kde už není
„mřížka“, která původně oddělovala loď
kostela od kněžiště. Všímá si nového
obětního stolu, vzadu s původ- ním oltářem. Vše hodnotí jako, cituji „velice citlivě a pěkně provedeno“.
Podle fotografií z okolí obce lze
usuzovat, že autor knihy s fotoaparátem
navštívil naši obec opakovaně, a to i v
různých ročních obdobích. Evidentně
čekal na příležitosti, jako je západ slunce v
kontrastu s usínající krajinou, neobvyklá
barevnost oblohy apd. Krajina je tak říkajíc bez rušivých elementů, jako jsou třeba
auta na cestách. Některá místa v naší

do Bílovce. Cituji: „v pondělí ráno šla naše
třída na výlet do Bílovce. Vyšli jsme v 7
hodin ráno a šli polní cestou do Hlubočce.
Nešli přes Hlubočec, nýbrž kolem dvoru k
Jakubčovicím. Až na hranici k Jakubčovicím
šli jsme polní cestou, ale od hranice šli po
nově vystavěné silnici „jakubčovické“.
Hned na počátku této silnice vykládá nám
pan řídící, kdo vystavěl tuto silnici a jaký
význam mají silnice pro obce, města,
pro celou republiku. V Jakubčovicích
zastavili jsme se u staré školy a pak u nové
školy, kde jsme si odpočinuli.
Z Jakubčovic šli jsme do Skřipova“.
Zde text končí a následuje větný
rozbor. Jak výlet do Bílovce dále pokračoval, se už asi nikdy nedovíme.
Závěrem si dovolím obyvatelům
i městu samotnému popřát to nejlepší po
všechen nastávající čas a budoucnost nejméně tak slavnou, jako v uplynulých sedmi
staletích.
Jozef Sedláček

Publikováno s laskavým svolením paní Hanky Pavelkové.

Presbytář kostela sv. Martina v Pusté Polomi

Zapadající slunce nad Hlubočcem

Lípy na hranici katastrů obcí Pustá Polom a
Hlubočce

Kazatelna v kostele sv. Martina v Pusté
Polomi

Prosinec 2021
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Zahrádkář
mi je velký rozdíl. Základní rozlišovací
vlastností brambor je jejich varný typ. Ten
nám napoví, zda je odrůda vhodná na salát,
přílohu či kaši. Varný Typ A je určen na
salát, varný typ B jako příloha a varný typ
C je určen na kaši, nebo knedlíky. Dále je
třeba vědět, která odrůda ke kterému
varnému typu patří. O odrůdách, které
jsem vyzkoušel, si ještě povíme, nyní něco
málo o pěstování brambor.
K sázení vybíráme vždy uznanou
sadbu. Musí být zdravá a bez vírových
chorob. Toto je základ pro dobrý výnos
při sklizni! Do půdy, nejlépe na podzim,
zapravíme hnůj a na jaře ještě 0,5 až 0,7 kg
na 10m2. A pozor, před výsadbou, půdu
nikdy nevápníme, brambory mají rády
půdu mírně kyselou. Vysazujeme do řádků,
nejméně 60 cm od sebe a v řádcích 30 až
35 cm. Hustěji vysázené hlízy rychleji podléhají plísni bramborové. Půda musí mít
nejmíň 6-7 °C a musí být dostatečně vlhká.
Během vegetace řádky ohrnujeme a za
sucha zavlažujeme přímo do řádků, aby
nať byla suchá. Za deštivého počasí se
nevyhneme postřiku fungicidem proti plísni. Ten provedeme preventivně, nebo
ihned po dešti, jak oschne nať. Zahrádkář
si je vědom, že většina z nás má s pěstováním brambor velké zkušenosti a radit nepotřebuje. Přesto bych doporučil vyzkoušet čtyři následující odrůdy a porovnat
rozdíly.

ANUSCHKA – varný typ A, B,
velmi raná odrůda, dobrý výnos
krásných podlouhlých hlíz. Jsou

pevné, dužina světle žlutá, nerozvaří se.

ANTONIA – varný typ A, salátová odrůda, velmi úrodná, pod natí
až 30 hlíz. Dobře skladovatelná

BERNINA – varný typ A, velice
pevné, sytě žluté hlízy s barevnou
stabilitou. Hlízy jsou dlouze oválné
a dost veliké. Dobře se skladují.

BELANA – varný typ A/AB, salátová odrůda, nejlepší ze zkoušených. Má velmi dobrou chuť, dužina je sytě žlutá i po uvaření.
Tolik k dnešnímu tématu brambory.
Co se týče spolkového života
naší organizace, bohužel, nadále jsou vyhlašována omezení, která od loňského jara
všichni zažíváme. Plánů a představ o naší
činnosti pro nadcházející rok 2022 máme
dost. Čas nám ukáže, jak se je podaří naplnit.
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření, s přicházejícími vánočními svátky
přeji všem členům i našim příznivcům
klidné a hlavně ve zdraví prožité všechny
sváteční dny. V závěru tohoto roku zároveň děkuji všem, kteří nezištně pomohli
při výsadbě a údržbě ovocných alejí, úklidu
i zvelebování obecních prostranství.
V novém roce 2022 přeji vám
všem především pevné zdraví, příslovečné
štěstí i radost z každého dobře prožitého
dne.

nějaké to neštěstí shůry, nikdo si prakticky nevzpomene na tu jedinou věc, která
nastává období hodnocení a bilancování maléry zažene. Povodně a požáry, dopravprávě končícího roku 2021. Jednotka Sbo- ní nehody, větrné smrště nebo zatopené
ru dobrovolných hasičů se po celý rok sklepy, to všechno jsou ty případy, kdy si
aktivně podílelo na dění v obci. Po celý rok vzpomeneme na lidi, kteří nás jindy nezajíjsme se snažili plnit naše heslo „Bohu ke cti mají. HASIČI. Hasiči přijdou, udělají svou
práci a pak zase odejdou. Toto je jejich
a bližnímu ku pomoci“.
Snad každý školák žijící v obci by úděl.
v této době dokázal, jako když bičem mrJednotka Sboru dobrovolných
955
Ing. Miroslav
Hrabovský
ská,Starosta
vyjmenovat nejméně tucet lidských
hasičů se
nezúčastňoval a 553
jen 666
zásahů
v
institucí, které čas od času vyprodukují obci i mimo obec, ale také pomáhala zajišMístostarosta
Ing. Vít Čerbák
nějaký
malér. Pokud však zrovna nepřijde
ťovat v rámci spolupráce s obecním úřa553 666 951
Sekretariát
Hana Pausová

dem či s organizací dobrovolných hasičů
nebo Lyžařským klubem kulturní akce a
různé pracovní činnosti (ořez/ kácení stromů, čištění kanalizací, dovozy vody).
Rok 2021 se blíží ke svému konci, pro někoho to byl rok úspěšný, pro
někoho rokem méně úspěšným. Ať je tomu tak či onak, chci Vám všem popřát
šťastné a veselé prožití vánočních svátků a
vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a Božího
starosta@pustapolom.cz
požehnání do celého nového roku 2022.

Milí čtenáři,
dnes, kdy se ujímám psaní, naše zahrádky,
zahrady i příroda kolem je pokryta sněhem.
Mám zato, že většinu podzimních prací se
nám podařilo zvládnout – záhony obdělány
a připraveny na příští jaro. Všemu našemu
počínání nahrálo i pěkné a teplé podzimní
počasí. Čeho se nám ale nedostávalo, je
půdní vláha. Srážkově byly poslední tři měsíce podprůměrné. V září napršelo cca 40
mm(vloni 187 mm), v říjnu jen 24 mm(vloni
197mm) a v listopadu 49 mm(vloni 37 mm).
Tradiční službou veřejnosti je
zahrádkáři organizované moštování ovoce.
Letošní úroda jablek byla snad třetinová v
porovnání s rokem 2020, i když to mohlo
být individuální. Někomu se urodilo ovoce
hodně a třeba o dvě zahrady dál bylo jablíček pomálu. Zájem o moštování samozřejmě i tak byl, ovšem sezóna moštování byla
kratší než loňská, tím i s menším objemem
vyprodukovaného moštu.
Zimní měsíce nám m. j. poskytují
možnost jednak si odpočinout, trošku se
začíst do odborné literatury a konec konců
přemýšlet, jak nejlépe se připravit na příští
jaro. Ať chceme, či nechceme, většinu z nás
ovládá určitý stereotyp. Už víme, jaké sazenice zeleniny si připravíme, co kde budeme
vysévat, nebo sázet. Tentokrát bych určitou pozornost věnoval bramborám. Řeknete si, co by na bramborách mělo být tak
zvláštního?
Takže, když kupujeme brambory v obchodě, většinou nepátráme po
odrůdě, ani po takzvaném varném typu. A
to je základní chyba, protože mezi odrůda-

Váš Zahrádkář

Hasiči
Vážení spoluobčané,

mistostarosta@pustapolom.cz
urad@pustapolom.cz

RokMatrika
2021 byl pro nás pro všechny opět
složitý.
Nejspíše nikdo z nás nečekal,
že současná
krize bude pokračovat i v
matrika@pustapolom.cz
553 666
952 epidemická
Jana
Kotalová
tomto roce. Dovolujeme si říct, že naše obec to díky skvělému přístupu všech obyvatel a obecního úřadu zvládla skvěle a že situa553666957
Účetní
Haasová
ce byla
podstatně lepší než v loňském Michaela
roce. Doufáme,
že se vše ještě zlepší
anebo během novéhoucetni@pustapolom.cz
roku úplně vymizí. Snad budeme moct po dlouhé době uskutečnit zase nějakou akci, zábavu nebo ples.
Ten
je
plánován
na
5.3.2022.
A že na ně přijdou naši
udrzba@pustapolom.cz
553 666 958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
úžasní občané a sponzoři, kterým za celé SDH děkujeme za jejich velikou pomoc a podporu v těchto složitých časech. Přejeme
553 666 956
všem
krásné aúřad
poklidné prožití vánočních
svátků,
hlavně zdraví, pohodu, spokojenost
a vše jen to stavebni@pustapolom.cz
nejlepší do nového roku 2022!
Stavební
Ilona
Murinová
Děkujeme
všem spoluobčanům za přízeň
a podporu.
stavebni@pustapolom.cz
553 666 953
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka

Vaši hasiči
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Sport
Motorizmus
V sobotu 18. 9. se na pustopolomském
okruhu Kyjovice, Těškovice, Hlubočec
konal již 8. ročník motocyklových závodů
Fichtl Polom Křap aneb Memoriál zadřených pístů. Byly to krásné závody i přesto,
že předpověď počasí nebyla optimistická a
panovalo chladnější počasí.
Na závodiště se sjela téměř padesátka jezdců, takže bylo ve všech 5 závodních kategoriích startovní pole zcela zaplněno. Pro
většinu závodníků začaly závody již v sobotu brzy ráno, kdy se hledalo vhodné místo
v depu a hlavně se konaly administrativní a
technické přejímky.
Samotný start proběl v 14:30 na centrální
autobusové zastávce. Startovalo se ve třech
vlnách - Jawa speciál a stroje pocházející z
celého světa do 50ccm. Následovala druhá
vlna, ta patřila hlavní kategorii Jawa Klasik
(Stodolák). Závěrečná startovací vlna patřila Babetám a všem nadšeným závodnicím.
I když se jedná o relativně běžné a dostupné stroje, bylo vidět, že si všichni chtějí
závody maximálně užít a také zjistit, jak jim
jejich stroje jedou. Během závodů jsme
mohli sledovat spoustu pěkných soubojů,

kdy bylo možné porovnávat nejen výkony
jednotlivých strojů, ale také um závodníků.
Vyhlášení výsledků proběhlo tradičně na
lyžařském areálu, kde také bylo podávené
občerstvení. K těmto závodům také neodmyslitelně patří doprovodné ceny diváků.
Nejlepší vizuální sladění jezdce a stroje
letos patřilo Janu Pavlíkovi a cena za nejlepší podpůrný team si odvezl JAWA CUP
team Suché Lazce.
Kategorie Klasik
1. Fojtík Lukáš
2. Dostál Tomáš
3. Paznocht Petr
Speciál
1. Slaný Josef
2. Barilič Adam
3. Krátký Marek
Celý svět
1. Jaroň Roman
2. Rakušan Jiří
3. Kadula Milan
Babety
1. Gebauer Lukáš
2. Daler Martin
3. Bala Tomáš

Ženy
1. Tomečková Lucie
2. Urbančíková Zuzana

Prosinec 2021

Stránka 14

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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Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům a
sponzorům za pomoc s přípravou závodů. Věřím,
že příští rok bude situace příznivější k pořádání
veřejných akcí tohoto typu. Veškerou foto dokumentaci naleznete na www.ski.pustapolom.cz
Petr Urbančík

S Polombajkem za vínem a na Praděd
Jistě jste si v posledních 3 letech všimli, že
od jara do podzimu každou středu v 16:30
skupinka až 15 pustopolomských cyklistů,
říkajících si „Polombajk“, vyráží od našeho
transformátoru na ulici K Zátiší někam do
okolních lesů protáhnout těla a trošku
zamakat na své kondici. Takových středečních vyjížděk v délce cca 20-30km máme v
roce kolem 30 a například při těch letošních jsme mohli společně najet 715km.
Starosta
Ing. Miroslav Hrabovský
Mimo
ty se nám podařilo letos uspořádat
ještěMístostarosta
dva větší výlety.
Ing. Vít Čerbák
Nejprve
zmíním ten druhý, to byl výjezd
v Pausová
Sekretariát
Hana
září auty do jihomoravského Lanžhotu, kde
Jana Kotalová
jsmeMatrika
ve 13 lidech společně za 3dny našlapali naÚčetní
svých kolech krásných 185km a kdyby
Michaela Haasová
nás poslední den 12km nedoprovázela dešťováVedoucí
průtrž, určitě
údržby
by padla i druhá stovka.
Václav Hrbáč
Projeli jsme obce zasažené tornádem, naStavební
úřad
Ilona
vštívili
trojmezí,
kde se na soutoku Dyje
a Murinová
Moravy
dotýkají
hranicí 3 sousední státy
Stavební
úřad
Bc. Aleš Onderka

553 666 955

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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(Slovensko, Rakousko a ČR), vyzkoušeli
výborný burčák, dali si nějakou tu sklenku
dobrého vína ve sklépku, navštívili v
Lanžhotě „Hodky“, což jsou popravky
týden po krojových hodech, ale hlavně
jsme si to společně parádně užili.
Ten první výlet byl plánovaný vrchol sezóny, kdy jsme 14. 8., týden po společné
svatbě našich dvou členů, vyrazili z „PuPo“
na vrchol Jeseníků na Praděd. Výjezd v
8:00 byl samozřejmě od „trandíku“, počasí
bylo „vymazlené“, možná až příliš horké a
trasa dlouhá 89 km s převýšením úctyhodných 1535m vedla přes Opavu, Leskovec
nad Moravicí, Rudnou pod Pradědem na
Hvězdu a odtud pak příkrým stoupáním
přes Ovčárnu až na vrchol. Trasu jsme
zvládli za 5:38 čistého času jízdy. Na vysílači jsme se pochválili za vynikající sporBadbintonový turnaj
Vážení sportovní přátelé, amatérský klub
přátel badbintonu si Vás dovoluje pozvat
na Vánoční turnaj párů, který se bude
konat v tělocvičně v pondělí 27. 12. 2021
od 14 h. Budeme hrát ideálně v mixech,
tedy muž + žena. Maximální počet párů je
12. Startovné je 250 Kč za osobu a v ceně
je zahrnuto: pronájem tělocvičny, míčky,
ceny za umístění, občerstvení během turnaje a závěrečné posezení v Restauraci U
Krčmářů s večeří. Pokud máte zájem si
zahrát, zasmát se, protáhnout tělo, tak pro
bližší info prosím volejte na tel.
604 552 618.
A kdo by měl zájem s námi chodit pravidelně, rádi všechny přivítáme. V tělocvičně
jsou k dispozici 3 kurty, hrajeme pouze
čtyřhry a chodíme každou středu a neděli
vždy od 19.00 – 20.00 hodin.
P.S. Nechceme to nikomu znechutit, sami
jsme amatéři a jde nám o to jít si opravdu
zahrát a pobavit se .
Tomáš Skupina

Pustopolomský Zpravodaj
tovní výkon, poplácali po zádech, ubytovali,
dali si výbornou večeři a meditovali u nádherného západu slunce. Druhý den byla
trasa domů dlouhá 104km, ale to už jsme
se za 4:08 hodiny jen „skulili“ z Pradědu
přes Vrbno p. pradědem, Město Albrechtice, Krnov, Opavu, Komárov na Přerovec,
kde bydlí náš jediný nepolomský člen, který
nám připravil závěrečný tatarák a zasloužené vychlazené pivo. Cesta kolem dubu
domů byla asi nejnáročnější z celého víkendu :-).
Jsem rád, že všichni členové Polombajku už
ví, co budou dělat 6. 4. 2022 v 16:30 a kde
se s nimi uvidím. Přeji jim a také Vám příjemný a klidný konec roku a do toho nového Vám popřeji hodně zdraví a hlavně
„hladký průběh“.
Za Polombajk Marek Holuša
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SRPŠ
Pojďme si ke konci roku shrnout, co se
nám letos ve sdružení povedlo a co ne.
Dovolíme si říci, že se nám povedlo vše, jen
to nebylo vše, co jsme si naplánovali. Během roku jsme chtěli pro děti připravit 3
větší akce.
Na červen byla naplánovaná celodenní bojová hra „PEVNOST PUPO“, kterou jsme
ale kvůli restrikcím museli již podruhé odložit a nezbývá, než se na ni těšit do příštího roku.
Druhou akcí bylo říjnové „Dýňobraní“.
Akce se konala před a ve skladové hale
zahradnictví na ulici Hradecké. Na akci se
sešlo odhadem 200 lidí, kteří si zde mohli
vyzkoušet vyřezat dýni za asistence profesionálního řezbáře, prohlídnout si výstavu
různorodých druhů této zeleniny a vyzkoušet polévku, pomazánky či zákusky připravené členy sdružení právě z dýní. I přes
chladný den se počasí umoudřilo a na akci
vysvitlo sluníčko. Nejmenší účastníci si
vyhráli na skákacím hradě a malém kolotoči, ostatní poseděli u kávy či svařáku. Do
soutěže o věcné ceny se podařilo vyřezat
více než 50 dýní. Po sečtení hlasovacích
lístků se absolutním vítězem stala Tereza
Starečková, druhé, dělené místo obsadila
Adéla Holušová, která vyřezávala dýni společně s Karolínou Gillarovou, Štěpán Tietz
a Amálie Morish. Třetí místo jsme tedy
nevyhlašovali. Na závěr jsme všechny dýně
rozsvítili.
Třetí akcí byl 16.11. lampionový průvod.
Letos jsme jej pojali v trochu jiném duchu,
bez pohádkového lesa. Byli jsme překvapeni
obrovskou účastí, za což všem účastníkům
děkujeme. Trasa průvodu vedla uličkami
Pusté Polomi a díky přízni vedení obce,
které nám po dobu průvodu zhaslo pouliční
osvětlení, vytvořily lampiony ve tmě kouzelnou atmosféru. Začátek i konec průvodu
byl v nově zrekonstruovaném středu obce.
Po zaplacení vstupného si mohly děti v
průběhu procházky užít blikající postavičky
strašidýlek, svítící dýně na hřbitovní zdi,
rozzářený strom v parku u kostela, u Hlušku vánoční zvířata a na Lihovarské ulici se
po balkóně proháněli duchové. Jakmile celý
průvod dorazil zpět na volnočasové hřiště,
dostaly děti párek v rohlíku, teplý čaj a
čekalo je největší překvapení. Nové dřevěné pódium si doslova prošlo křestem ohněm, při kterém umělecká skupina z Frýdku
Místku předvedla patnáctiminutovou ohnivou show.
Chtěli bychom tímto poděkovat zejména
všem nečlenům sdružení za pomoc a čas
věnovaný přípravě těchto akcí. Víme, že

bez nich bychom náročné programy nebyli
schopni realizovat. Taky děkujeme za podporu panu Čišeckému, který nikdy nezapomene na akce přinést slaný program všeho
druhu.
Přejeme všem hodně zdraví, pohodový
konec roku a krásné svátky.

