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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom
hezký vstup do, doufejme, pěkného podzimu. Věřím ,že jste si skoro všichni během
uplynulých letních měsíců odpočinuli a nabrali nové síly jak do zaměstnání ,tak i děti
do nového školního roku ,který začal tentokráte až devátým zářijovým dnem.
Na zasedáních zastupitelstva obce , která se konala
27. 5. a 28. 8. 2019, byla projednána a hodnocena
problematika, se kterou bych Vás rád v tomto
článku seznámil.
V rámci dokončení celé splaškové kanalizace v naší
obci v loňskem roce jsme vytvořili podmínky pro
občany ,aby se mohli připojovat na novou splaškovou kanalizaci v co možná nejkratším termínu.
Bohužel musím konstatovat ,že ještě ne všechny
rodinné domky jsou připojené. Připomínám , že
obec zajistila veškerou dokumentaci pro Vaše
kanalizační přípojky a také materiál pro jejich výstavbu, který je k dispozici v obecním skladu. Termín 30. 10. 2019, kdy musíme splnit všechny dotační podmínky se neúprosně blíží. Žádám tímto
majitele rodinných domků , kteří ještě nejsou připojeni , aby tak učinili.
V měsíci červenci a srpnu proběhla plánovaná
oprava vodovodního potrubí a odpadů v bytovém
domě č.p. 250 (bývalý Obecní úřad). Byly kompletně zrekonstruovány koupelny ,toalety a vyměněny
dosluhující plynové kotle. Vše bylo obloženo novými obklady a následně vymalováno. Vybraná firma
RBS MORAVA s.r.o. rekonstrukci čtyř bytových
jednotek , zázemí obřadní síně a nový kosmetický
salón provedla v požadovaném termínu a ve velmi
dobré kvalitě.
Během školních prázdnin probíhala v naší základní
škole největší akce v letošním roce a to dlouho
očekávaná půdní vestavba dvou učeben. Firma
Šurík s.r.o. , která byla vybrána, tento náročný
úkol v předstihu opravdu splnila a s kvalitou provedených prací můžeme být rovněž spokojeni. Musím zde ještě zmínit skutečnost , že jsme celou
vestavbu financovali z vlastních prostředků, i když
jsme třikrát žádali různá ministerstva o finanční
pomoc. S potěšením můžu konstatovat , že se
dobrá věc podařila a naše škola získala hezké prostory pro svou výuku.

Dalším konkrétním cílem je využití prostoru uprostřed obce, a to zahrady a domů, kde bydleli Kadulovi a Matějčkovi. Na tento prostor je zpracována studie a byla dokončena příprava projektová dokumentace ,, Volnočasový areál obce Pustá Polom“.
V těchto dnech jsme požádali Ministerstvu pro místní
rozvojo dotaci na stavební úpravy objektu . Dotace
na zateplení objektu domu č.p.122 nám již byla schválená a dům č.p. 45 byl již zdemolován. Stavební práce
na objektu č.p.122 začnou v měsíci říjnu 2019 a budou dokončeny v měsíci červnu 2020. V jarních měsících roku 2020 bude postupně probíhat stavba dětského hřiště, cvičebních prvku , lezecké stěny, amfiteátru, cestiček a ozelenění celého prostoru.
Hezké babí léto Vám přeje
Vladimír Grussmann, starosta obce
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USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom,
konaného dne 28.08.2019 v 17:00 hod. v restauraci „U
Krčmářů“



Udělení výjimky z počtu žáků v základní škole v 9. ročníku
podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a §4 odst. 7 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o základním vzdělávání. V 9. ročníku školního roku 2019/2020 může být zapsáno až 34 žáků.

Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Bere na vědomí:

Schvaluje:


















Rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu obce na r. 2019
(Příjmy: přijetí plnění České pojišťovny-oprava hasičského automobilu, přijetí dotace -zvýšení dopravní
bezpečnosti dopravy v obci,
Výdaje: zapojení dotace do výdajů -zvýšení dopravní
bezpečnosti dopravy v obci, navýšení rozpočtu na
provozní náklady ČOV
Navýšení rozpočtu - interaktivní tabule ZŠ P.Polom,
úprava rozpočtu – kupní smlouva ZEMSPOL (pozemek
pč.1115/13, zapojení do výdajů plnění České pojišťovny - na opravu hasičského automobilu)
Smlouvu o poskytnutí a přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom“,
v celkové výši 500.000,-- Kč.
Kupní smlouvu mezi Obcí Pustá Polom a společností
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. na prodej nemovitosti, tj.
pozemku parc. č. 1115/13, k. ú. Pustá Polom, za dohodnutou celkovou a konečnou kupní cenu ve výši
226.200,-- Kč.
Nabídku společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ŠURÍK s.r.o., na zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce objektu č.p. 122, včetně
změny účelu užívání“, v celkové výši 4.678.501,71
Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá Polom a společností
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. na realizaci
díla s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 122,
včetně změny účelu užívání“ v celkové výši
5.660.987,07 Kč vč. DPH.
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Pustá Polom s účinností od 01.09.2019.
Udělení výjimky z počtu žáků v odděleních mateřské
školy dle §23, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., Školského
zákona. V odděleních mateřské školy může být ve
školním roce 2019/2020 umístěno 28 žáků.





Rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu obce na r. 2019
(Příjmy: přijetí dotace na volnočasový areál čp. 122, výdaje:
zapojení do výdajů dotaci MŽP na volnočasový areál čp.
122)
Odstranění formálních nedostatků, které byly zjištěny při
kontrole kontrolního výboru dne 19.06.2019

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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Životní prostředí
Co do kanalizace nepatří.

řadou sít a česlí až k čerpadlům a
ucpávají jejich sací potrubí. Pokud by
rychle nezasáhla obsluha ČOV a nevyčistila ucpané sání prvního čerpadla,
které pracuje naprázdno, došlo by
také k ucpání sání náhradního druhého čerpadla, které se automaticky
spustí, a následně pak ke spálení motorů čerpadel a k zastavení provozu
celé ČOV.

Obec Pustá Polom má vybudovanou
novou a plně funkční čističku odpadních vod (dále jen ČOV) a celý nový
systém splaškové kanalizace, na kterou budou v nejbližší době napojeny
všechny nemovitosti, u kterých je to
technicky možné. Z ostatních nenapojených nemovitosti může být na
ČOV svážen obsah jímek klasickým
Velmi nebezpečné pro řádný provoz
způsobem, tj. cisternou.
ČOV a aerobní čistící činnost bakterií,
Uvědomme si, že odpadní voda je jsou různé látky, jako zbytky z postřitaké odpad. Zatímco v třídění pev- ků, barev, ředidel, pohonných a čistiných odpadů, tj. skla, plastů, nápojových kartónů, papíru, kovů, nebezpečných a velkoobjemových odpadů
patří naše obec k nejlepším, tak k
odpadní vodě se nechováme zrovna
nejlépe. Velmi často v ní končí předměty a třeba i nebezpečné látky,
které do odpadní vody rozhodně
nepatří.
Toaleta ani dřez nejsou odpadkovým
košem. V žádném případě nelze splachovat a vylévat do toalet, dřezů a
kanálů zbytky potravin, jídel, tuků a
olejů, hygienické potřeby, jednorázové pleny, kosmetické a odličovací
kapesníčky, tampony, vatičky na čištění uší, včetně vlhčených ubrousků,
nebo dokonce pevné předměty
(kusy plastů, dřev, hadry, apod.).
Tyto zbytky patří do směsného komunálního odpadu.
Použité jedlé oleje a ztužené tuky,
např. fritovací oleje, patří v uzavřených PET láhvích do sběrné nádoby
nově umístěné u obchodního střediska TEMPO.
Řádný provoz ČOV komplikují předměty a látky, které do odpadní vody
nepatří, a to ať z kanalizačního potrubí nebo z jímek. Např. hygienické
vlhčené ubrousky (jsou z umělé
hmoty) se ve vodě nerozpustí jako
papír, ale projdou do ČOV lehce

cích kapalin, výkaly z chovu hospodářských zvířat, výpalky a odpad vznikající
při výrobě lihovin. Tyto látky mohou
zlikvidovat živé bakterie a pak je nutno
pro obnovení činnosti ČOV přivést
nový aktivovaný kal, který živé bakterie
obsahuje.
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme
do dřezu, do záchodu nebo kanálu, tak
problém není v žádném případě vyřešen, ale začíná. Tyto předměty a látky
poškozují a ucpávají kanalizační potrubí a ČOV. Zvyšují nároky na elektrickou energii spotřebovanou zařízeními
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na ČOV a kladou zvýšené nároky
na údržbu a čištění celého systému
kanalizace. Musíme se proto také
naučit zacházet s odpadní vodou
stejně dobře jako s pevnými odpady.
Na webových stránkách
www.doodpadu.cz je představen
nový vzdělávací program „DO ODPADU aneb co do kanalizace nepatří“, který se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Jedna z části
programu je věnovaná také žákům
základních a středních škol, kde
jsou připraveny výukové hodiny, ve
kterých se žáci zábavnou formou
dozvídají, co se stane s odpadní
vodou, než se dostane zpět do přírody a jak správně nakládat s odpadky. Na obrázcích je vidět, co
všechno zachytávají česle ČOV,
tyto věcí do kanalizace nepatří.

Aby nám nová ČOV a celá kanalizace sloužila co nejdéle a bez problémů, je nutné
nedávat do kanalizace věci, které tam nepatří, a tím šetřit celý kanalizační systém a
snižovat náklady na provoz ČOV.
Miloš Kupka- vedoucí údržby, Radomír Pastrňák – komise ŽP

PŘÍBĚH S VLAŠTOVKOU
Vlaštovka je milé stvoření, většina lidí je přijímá posztivně. Dlužno dodat, že již od pradávna si vlaštovky zvykly na přítomnost
člověka, hnízda si lepí pod krovy na zdech domů, pod stropy ve stájích, či na jiných místech domů nebo hospodářských stavení. V dobách, kdy v naší obci téměř u každé chalupy byl chlév, většinou tam hnízdily i vlaštovky. Nejinak tomu bylo i u nás
doma. Na jejich přítomnost jsme si zvykli tak, že jsme je prakticky ani nevnímali. Snad jen když vyvedly mladé a ty se učily
létat.
Z té doby mi v paměti zůstala takováto vzpomínka. Jednoho srpnového dne, když jsem přišel odpoledne z práce domů, byl
jsem požádán, zda bych se nepodíval do kamen (v těch se ještě netopilo), že tam neustále něco lomozí. Říkám si, co jen to
může být? Nezbývalo, než kamna otevřít a topeniště „prozkoumat“. Pro jistotu jsem si nasadil rukavici v obavě před
nějakým kousnutím. Šmátrám, šmátrám a do ruky jsem opravdu něco uchopil. Otevřu dlaň a co nevidím – vlaštovička. Byla
vystrašená, ukoptěná od sazí a popela.
Chvíli jsem ji v ruce podržel. Nesnažila se uletět. Viditelně byla zesláblá. Pak jsem poodešel k otevřenému oknu, sfouknul z ní
popel a s nastavenou dlaní čekal, co se stane. Odlétla. Příčinou, že se octla v kamnech, bylo její nešťastné slétnutí do komína.
Naopak štěstí měla v tom, že se nepropadla až do sklepení, kde jsou komínová dvířka k vybírání sazí. Tam bychom ji těžko
našli živou.
Řeknete si, příběh se šťastným koncem. To jsem však netušil, že tato událost bude mít pokračování. Netrvalo dlouho, asi za
tři dny jsme si všimli, a nepochybuji, že to byla ona, nám vlaštovička „cvrliká“ na okenním rámu. To se do jejího odletu stalo
ještě asi dvakrát. Nic takového před tím jsme doma nikdy nepozorovali. Mělo to být poděkování za záchranu života? Opravdu
nevím. Bude se vám, milí čtenáři, zdát doslova neskutečné, vlaštovka nám následující rok přišla na okno „zvěstovat“, že se
vrátila. Stalo se to pouze jednou. Již nikdy jsme ji pak nespatřili.
Tuto vzpomínku jsem si oživil před dvěma lety, v roce 2017.Tehdy ještě 20. září bylo možno v naší obci pozorovat vlaštovky
při přeletu ze severu na jih. Toho dne bylo deštivé a nevlídné počasí. Vál studený vítr, na teploměru bylo 9°C. Vlaštovky s
počasím doslova bojovaly. V odborné literatuře je uváděn příklad z roku 1931, kdy statisíce vlaštovek uhynulo na jihu Německa. Pro špatné počasí nebyly schopny přeletu pohoří Alp. Tehdejší ochranářské spolky dokonce zorganizovaly leteckou přepravu na druhou stranu pohoří zemdlených, ale ještě žijících vlaštovek. To, že i u nás těchto ptáků značně ubylo je již jiné
téma.
Jozef Sedláček
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Farnost Pustá Polom
NÁBOŽENSTVÍ A DALŠÍ AKTIVITY 2019/20

Vážení rodiče, milí školáci,
vzpomínám na prázdninový rozhovor
s jedním člověkem o tom, že na internetu je vše: „Strýček Google“ a
„tetička Wikipedie“ to jistí (jistě i
pokud jde o náboženské vědomosti).
Náš papež František před časem k
mládeži mluvil o nebezpečí pohovky a
opojení konzumem. O hrozbě, že
člověk zůstane na válendě sám s virtuálními přáteli, klikají celé dny a noci
po všemožných webových stránkách,
Facebooku, Twitteru, Instagramu a
počítačových hrách.
Protože jsme přesvědčeni, že společně prožívaný reálný život ve víře,
naději a lásce má něco do sebe, zveme také letos školáky všech tříd do
všech part, které při Římskokatolické
farnosti Pustá Polom fungují. Zveme
především mezi ministranty, scholu,
instrumentální scholu, skauty, a také
do náboženství, v němž společně
poznáváme a prožíváme pravdu o
Bohu i o člověku a snažíme se vytvářet přátelské společenství Božích
dětí, které spolu – ve škole i mimo
školu – leccos prožijí. Zveme a těšíme se!
Vyučování náboženství bude opět
probíhat v základní škole. Termíny a
třídy ke dni uzávěrky zpravodaje ještě nebyly ujasněny. Sdělí je spolužáci
nebo třídní učitelé, případně je možno využít níže uvedený e-mail. Stále
je možno se přihlásit, třeba přímo v
hodině. Pokud chcete přihlásit děti
do některé z dalších výše zmiňovaných aktivit (týká se nových zájemců),
obraťte se na svého faráře: osobně
nebo e-mailem na adrese
rkf.pustapolom@doo.cz.
Za všechny spolupracovníky
o. Zdeněk Šimíček,
farář

Skautské letní dobrodružství…

Ke konci července jsme s celým
skautským oddílem měli možnost prožít
16 dnů na tábořišti nedaleko Kyjovic v
údolí Seziny.
Cestovali jsme v čase, takže
každý večer nás příběh čtený večer u
ohně přenesl do jiné doby a naše týpí a
stany se druhý den proměnily v pravěké
jeskyně, vikingské lodě, partyzánské úkryty nebo osady na Divokém západě.
Každé ráno nás budila trubka a
my už se těšili na to, co nás čeká. Zahráli
jsme si spolu spoustu her, spali pod širákem, sprchovali se za bouřky, brodili
potokem, váleli se v hamakách a zpívali u
ohně… Přesto, že vždycky všechno nebylo stoprocentní a úžasné, hlavní pro nás
bylo, že můžeme být prostě spolu a užít

si všechno do poslední kapičky. Nejlepší
ze všeho byly snad naše večery v týpí,
kde jsme se vždycky spolu sešli, rozdělali
oheň, zpívali, četli, povídali a bylo nám
dobře.
Není nad to alespoň na chvíli
opustit vymoženosti dnešního světa a
vzdát se své pohodlnosti.
Prostě utéct tomu všemu a okusit krásu
přírody, přátelství, důvěry a toho, že na
nic nejsem nikdy sám.
Stala se z nás taková jedna velká rodina, ve které jsme se cítili skoro
jako doma. A i přes to, že ohně v týpí už
dávno uhasly a nám začala zase škola,
nikdy nezapomeneme na ty chvíle, kdy
jsme mohli být spolu, běhat po lese a
spát pod hvězdami.
Petra Benová - Putu
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Pustopolomský orienťák 2019
Místní organizace v Pusté Polomi pořádá 5. října 2019 další ročník závodu
v orientačním běhu.







Místem registrace, startu a cíle závodu je louka v „Kalužích“ při silnici z Pusté
Polomi do Budišovic.
Závodu je možné se účastnit v kategoriích - mladší žáci do 11 let v doprovodu dospělého, žáci, dorostenci a dospělí.
Zvláštní kategorií jsou rodiny s malými dětmi. Pro ty je připravena procházka
„Stezkou lesní moudrosti“.
Nejlepších pět účastníků z každé kategorie dostává hodnotné ceny.
Všichni účastníci v kategorii rodiny s malými dětmi se mohou těšit na malý
dárek.

Pro děti připraven skákací hrad, projížďka na koni a další kratochvíle.
Pro všechny pak guláš, klobásy, pivo a další občerstvení.
Přihlášení účastníků na http://orientakpupo.www3.cz/, nebo na místě.
Startovné 50 Kč dospělí a 30 Kč dorostenci při přihlášení na internetu. Na místě pak
100 Kč a 50 Kč. Rodina a děti mají účast zadarmo.
Registrace účastníků je od 13 hodin a start prvního je v 14 hodin.
Celý výtěžek sportovního odpoledne bude věnován na výstavbu komunitního centra v
Pusté Polomi.
Přijďte si užít sobotní odpoledne v přírodě a pomoct dobré věci.
Další informace na webových stránkách místní organizace KDU-ČSL, nebo u Jana
Vavrečky, Horní 381, telefon 604647025.

Římskokatolická farnost a obec Pustá Polom vás zvou na

Svatomartinské slavnosti

Neděle 10. listopadu 2019
10.30 slavnostní mše svatá v kostele Sv. Martina, zvláště pro rodiny s dětmi
15.00 scénka ze života Sv. Martina na malém hřišti u školky
Průvod obcí s živou hudbou, občerstvení na faře

Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Vážení a milí čtenáři našeho Zpravodaje,
aniž jsme se nadáli, už na dveře zaklepal
podzim… Pro zahrádkáře radost, ale
taky fůra práce. Nutno však dodat,
letos mnohým oproti loňsku ubude
starostí, jak si poradit s bohatou úrodou ovoce. V některých našich zahradách je úroda, ne však taková, že by se
jako vloni pod tíhou jablek či švestek
lámaly větve. Ale ne vždy je posvícení.
Jistě to vezmeme s pokorou…
Léto 2019 – zpočátku to bylo marné
čekání na déšť. Již měsíc červen se ukázal jako extrémně teplý a suchý. Deště
bylo v Pusté Polomi minimum, okolo
20 mm. Červenec jako by v tom pokračoval-horko a čím dál větší sucho.

Byl to nepěkný pohled, listí ze stromů začalo opadávat jako na podzim,
tráva spálená. Zvrat nastal až v neděli 28. 7. , kdy převážně večer a v noci
napršelo 33mm vody. Do konce měsíce už pak jenom pršelo. Celková
bilance za červenec cca 120mm. Srpen si zřejmě z předcházejícího měsíce vzal příklad, napršelo celkem
okolo 100 mm.

Tentokrát si dovolíme věnovat pár
řádků půdě. Většina z nás zahrádkářů pěstujeme plodiny převážně pro
vlastní potřebu. To je taky důvodem,
že záhony „nezásobujeme“ nadměrnými dávkami umělých hnojiv a chemickými přípravky, jako jsou např.
herbicidy apod. Většinou si vystačíme
s organickými hnojivy. Plodiny na
pozemcích pravidelně střídáme a
podle toho taky hnojíme. Za 5 až 7
let vápníme, nejlépe mletým vápnem.
Ale pozor, vápnění půdy nikdy
neaplikujeme spolu s
hnojením
chlévskou mrvou! Vzájemně se to
nesnáší.

A blahodárný účinek dešťové vody se
dostavil, tráva se zelená jako na jaře,
na některých stromech obrazilo listí.
Do půdy se konečně dostala vláha.
Ocenili to nejen zahrádkáři, ale hlavně zemědělci a lesní hospodáři. KoPokud chcete mít jistotu o stavu vaší
nečně se taky dočkali houbaři.
půdy na zahradě, pak stačí na ÚKZUS
Opava odevzdat ½ kg vzorku vysuše-

Pustopolomský Zpravodaj
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né zeminy. Za určitý poplatek vám
provedou rozbor obsahu živin a zjistí
PH. Obdržíte výsledky rozboru a taky
doporučení, jak s půdou dále zacházet.

Bohužel, za posledních třicet, čtyřicet
let, lze pozorovat velké ztráty orné
půdy, v ČR poslední dobou údajně 12
až 14 ha denně(!). Všeobecně se taky
ví, že způsob velkoplošného hospoŽe je půda kvalitní, poznáme i sami a daření vede k degradaci orné půdy,
to tak, když při rytí narazíme na větší chybí však vůle dát to do pořádku.
množství žížal. Ty jsou pro zahradu, ale
i pro pole pravým požehnáním. Jejich Dobré hospodaření s půdou, i v
působením se organická hmota nej- malém, má svůj význam a je krokem k
rychleji rozkládá na tolik potřebný hu- tomu, že ji svým následníkům předáme v lepším stavu, než jsme ji převzamus.
li.
Půda je naše živitelka, a to v plném
slova smyslu. Proto si zaslouží naši Závěrem bychom chtěli naše příznivce informovat, že i o letošním podzipozornost a péči.

mu (říjen) bude pokračovat výsadba
aleje ovocných stromů ke Kyjovicím.
Jako spolek jsme opět uspěli s dotací
na 60 kusů stromků. Dosud se podařilo vysadit 210 ks a zbývá zasadit
ještě cca 102 kusů. Na jaře 2020 pak
zbude dosadit 42stromků a tím bude
alej kompletní.
Prosíme, přijďte nás podpořit v dobré věci. Přesný termín podzimní výsadby dáme vědět.
Váš Zahrádkář

Z historie naší obce
Pustopolomské lesy po třicetileté
válce

Jen šťastná náhoda to byla, že dnes, i
po třistapadesáti osmi letech a to
téměř na den, se můžeme dovědět,
jak to vypadalo v lesích okolo naší
obce.
Věci se měly následovně: v šedesátých
letech minulého století opavský archivář pan A. Turek pořádal archiv bývalého velkostatku Kyjovice. Při této
příležitosti doslova objevil dosud neznámý český urbář pro obec Pustou
Polom. Poznámka: slovo urbář se již v
současném slovníku spisovné češtiny
nevyskytuje. Byl to soupis povinností
poddaných k vrchnosti, zejména roboty na panském atd.
Urbář je datován 25. listopadu 1661.
Je opatřen podpisem a pečetí tehdejšího majitele statku, hrabětem
Abrechtem Eusebiem z Vrbna (Pustá
Polom určitou dobu byla poddanskou
obcí pánů z Vrbna). A co všechno je
možné se ze zápisů dovědět? Předně,
že pustoplomské lesy byly rozsáhlé a
že poskytovaly hojnost dřeva na topení, ale taky na výrobu různého zemědělského nářadí (stromy listnaté).
Jehličnaté stromy se využívaly jako
stavební materiál. Trámy, desky, šindele. Řezivo bylo i na prodej. „Též
něco dubového dřeva jest,v kterých kdy
se žaludův obrodí pro černý dobytek
panský, se sbírati dáti může.

Pozoruhodné bylo to, že už tenkrát je
zdůrazňována šetrnost při rubání dřeva, ale i při lovu tehdy rozmanité zvěře. Archivář A. Turek uvádí, že to je
jeden z nejstarších dokladů o ochraně
lesů a myslivosti v našem kraji.
Rozmanitost zvěře v tehdejších pustopolomských lesích je popisována
takto: „ V těch horách také od ptákův
jse dostávalo všelijakých-kvíčaly, koroptví,
jeřábkův i malých tetřívkův, jeleni, divokých vepřův, sern, vlkův, lišek, zajícův,
kunek a divokých kocůrův, než toho
potřeba šetřiti, v lesích slanice dáti sdělati a pilně hájiti, kdy to chce mjeti“
Některé druhy zvěře vrchnost hájila
kvůli lovu. To však vzbuzovalo velké
nářky u poddaných, ničící jim úrodu
na jejich skrovných políčkách.
Co se týče povinností našich předků
k vrchnosti, kromě robotováni na
polích byli zavázáni nasbírati z každé
usedlosti ročně pro vrchnost po jedné míře (měřici) hub a lískových ořechů.

V textu uvedeného zápisu z 25, 11.
1661 je taky popsána malá kamenná
tvrz majitele statku (nepochybně jde
o dnešní dům č.p.70), kde majitel sídlil, popř. jeho úředník. Byla to stavba
o dvou světnicích, komoře,síňce, kuchyňce a sypání na vrchu pro obilí
(podkrovní sýpka), šindelem přikryté.
Popisovaný dokument dává možnost
nahlédnout nejen do sociálních a hospodářských poměrů našich tehdejších
usedlíků, ale podává i stručný popis o
hospodaření vrchnosti. Zejména jsou
to informace o tehdejším chovu dobytka a drůbeže, o rybničním hospodaření a shora stručně popisovaném
hospodaření lesním.
Představu, co všechno se za tu dobu v
našich lesích událo a v jakém stavu se
dnes nacházejí, si čtenář
jistě udělá sám.
Jozef Sedláček

Září 2019
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Hasiči
díky všímavým občanům obce nedošlo k
rozšíření požáru na dvě přilehlé stodoly,
a proto bychom Vás chtěli informovat, jak ale došlo jen k zahoření na ploše 1x1m .
první polovina roku probíhala z pohledu Další dva požáry se udály v měsíci červnu, a to v obci Hlubočec, a dále požár
jednotky dobrovolných hasičů.
lesa na katastru obce Skřípov, kde hořelo
Jako každý rok, členové jednotky absolvo- na ploše cca 9 ha.
vali různá školení, která musí absolvovat
dle daných zákonů. Velitelé absolvovali na V měsíci červenci byla jednotka vyslána k
stanici Hasičského záchranného sboru v 4 požárům polí, a to na katastry obcí
Opavě odborné školení. Řidiči-strojnící, Kyjovice, Hlubočec, Těškovice a Vřesina.
kromě odborného školení, absolvovali
školu smyku a jízdu v terénu v areále firmy
LIBROS – Centrum bezpečné jízdy v Ostravě. Členové jednotky absolvovali různé
výcviky, mezi nimiž zdůrazňuji výcvik v
polygonu v Ostravě, kde se cvičí pohyb s
dýchacím přístrojem v zakouřeném prostoru.
Je za námi polovina roku 2019,

Hasiči mají za sebou 37 výjezdů. Z toho
26x technická pomoc, 7x požár, 1 x dopravní nehoda a 3x poskytnutí první pomoci před příjezdem Zdravotní záchranné
služby Moravskoslezského kraje. Poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotní záchranné služby Moravskoslezského
kraje je od roku 2019 novým projektem,
kdy Zdravotní záchranná služba se snaží
poskytnout první pomoc v co nejkratším
čase a využívá tím pádem určené vyškolené členy SDH, tzv. First respodner (což v
překladu znamená první přicházející) a tito
vyškolení členové jsou vybaveni jak po
stránce odborné, tak materiální, aby poskytli první pomoc na výzvu operačního
střediska zdravotní záchranné služby před
příjezdem posádky Zdravotní záchranné
služby.
Internetový
odkaz:
http://
www.uszsmsk.cz/Default.aspx?
clanek=53821

V dnešní době mnoho lidí využívá k
vytápění domácností kotle na pevná
nebo plynná paliva.
S tím je spojená kontrola a čištění komínové soustavy dle
vyhl. 34/2016 Sb.
Přečtěte si rady, jak si vybrat správného
kominíka!
Falešných kominíků je stále více. Lidí, kteří
tuto profesi provádějí bez výučního listu,
přibývá. Ale jak takového kominíka poznat? Takový klasický model je, že vám
někdo zazvoní pod okny, že je kominík a
že jde provádět nějaké práce. Případně
vám vhodí do schránky lísteček s tím, že
přijde za tři dny a snaží se do domu dostat
díky nízké ceně, která neodpovídá dané
službě.

V měsíci březnu Českou republiku, náš
kraj, zasáhl orkán Eberhart.. Pro členy
naší jednotky to znamenalo probdělou
noc. Noc byla náročná, likvidovat popadané stromy z komunikací v noci, kdy nevíte
s jistotou, kde je tahová tlaková strana
nebo krut, a nejednalo se o žádné malé
stromečky. Likvidace takových stromů
553 666 955
Starosta
Miroslav Hrabovský
byla
náročná a nebezpečná. Ti, co Ing.
někdy
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o odzpracovávali takový vyvracený strom jistě
Místostarosta
Ing. Vít borné
Čerbákzpůsobilosti takového kominíka,
ví, jak nebezpečná činnost to je.
vyžádejte si od něj živnostenský list a hlav553 666 951
Sekretariát
Hana Pausová
ně výuční list. Samotný živnostenský
list
Dále členové prováděli za pomocí lezecké
není dostačující. Pokud je kominík poctivý,
techniky
kon-Kotalová
553 666 952
Matrikaprovizorní opravy střešníchJana
je schopen tyto dokumenty předložit.Také
strukcí. Ani tato činnost nebyla jednoduje
důležité
sledovat,
jestli
dodržuje tech553666957
Účetní
Haasová
chá,
kdy při poryvech větrů v nociMichaela
měli
nologický postup prací a zda vystavená
členové
co údržby
dělat.
zpráva obsahuje všechny potřebné
553 666 náleži958
Vedoucí
Václav Hrbáč
tosti. Jinak existuje riziko, že pojišťovna
Hasiči
zasahovali
rokuMurinová
553 666 956
Stavební
úřad v první poloviněIlona
2019 u 7 požárů. První z požárů se vyskytl případnou škodu neproplatí.
vStavební
měsíci dubnu,
úřada to v naší obci. Naštěstí
Bc. Aleš Onderka

553 666 953

U dvou požáru byl vyhlášen 2 stupeň požárního poplachu ze 4 možných.
Je vidět, že jednotka dobrovolných hasičů
se v první půlce roku 2019 opravdu nenudila. Blíží se období topné sezóny a silných
větrů. Proto si přejeme, abychom zasahovali pouze u událostí s minimální nebo žádnou škodou.
Vaši hasiči

Poctivý kominík se vyznačuje tím, že přichází na pozvání a většinou působí v regionu svého bydliště, ne na druhém konci
republiky. Pokud chcete minimalizovat
riziko, že natrefíte na podvodníka, zeptejte
se sousedů, eventuálně se obraťte na Společenstvo kominíků České republiky.
Falešné kominíky bohužel podporuje nedokonalost v české legislativě. Živnostenský zákon totiž umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné
osoby. Tou je v tomto případě nejčastěji
vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém
věku. V praxi to funguje tak, že podvodníci
si nechají od tohoto člověka potvrdit praxi
a podepsaný dokument předloží na živnostenském úřadě s tím, že jde o potvrzení
od odpovědného zástupce. Díky jeho
podpisu
pak můžou vykonávat kominické
starosta@pustapolom.cz
řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifikace, mistostarosta@pustapolom.cz
tj. bez výučního listu. Odpovědná
osoba by na ně samozřejmě měla dohlížet,
urad@pustapolom.cz
to se ovšem v praxi neděje.
matrika@pustapolom.cz

V důsledku této benevolence na straně
živnostenského
práva je Česko už několik
ucetni@pustapolom.cz
let zavaleno "kominíky“, kteří nemají výuční list udrzba@pustapolom.cz
a komín viděli pouze zespoda. Nad
bídnou legislativou se již delší dobu podistavebni@pustapolom.cz
vují hasiči.
Zatímco kominíka může dělat
prakticky
každý, ve všech ostatních oblasstavebni@pustapolom.cz
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tech kontroly nebo revize z hlediska požární bezpečnosti je nutné projít školením
a prokázat znalosti.
V tomto případě není na místě šetřit.

Nekvalitně provedená práce vás může stát může dojít k poškození mozku vlivem
daleko víc, než byste svěřili úkon odborní- oxidu uhelnatého, k smrtelnému úrazu
kovi. Pokud není komínová soustava správ- nebo ke vzniku požáru.
ně vyčištěna, může vás ohrozit na zdraví,
Hasiči

ní a vyhlásili odpočinkové prázdniny. Letošní teplé počasí a hlavně sucho nás dlouho v
klidu nenechalo. Tolik výjezdů k různým
událostem, hlavně k požárům naši hasiči už
Oslavy roběhly u příležitosti obecního dne dlouho neměli. Hodně hořely kombajny,
22 června. Jak jsme se na ně těšili, zároveň obilí a další zemědělská technika. Byli jsme
jsme se nemohli dočkat, až budou za námi. u zásahu např. až ve Vřesině u Poruby.
Přípravy byly dlouhé a náročné. Organizačně i finančně. Byly to nervy. Nasadili Žně jsou za námi, léto končí a pomalu
jsme laťku hodně vysoko. Přijde dost lidí? začíná topná sezona. Vyčleňme si trochu
Vyjde aspoň trochu počasí? Přišli jste, a i času a zkontrolujme topidla a jejich přísluto počasí nakonec bylo až jna dešťovou šenství. Ukliďme kolem, odstraňme hořlavé
přeháňkou super. Však jste tam byli, viděli předměty z jejich blízkosti a dejme na rady
a prožili to s námi. Děkujeme všem, kteří kominíka. Pro klidný spánek. Oheň nás
jste přišli, koupili si vstupenku a pomohli může překvapit ze spousty příčin, ale dejnám uhradit nasmlouvaný program. Chce- me tomu aspoň ten základ. I přesto, že
me poděkovat i všem, kteří nám pomohli
s občerstvením, protože sami bychom to
nezvládli. Nabídka byla bohatá a určitě jste
si vybrali. Pokud byste si tu atmosféru
chtěli někdy připomenout, navštivte obecní stránky-naše videa, a třeba se tam i
najdete.
Hasiči letos prožili první část roku
přípravami na svoje oslavy 130 výročí svého založení.

máme po ruce naše hasiče.
Hned po prázdninách jsme začali s výcvikem naší hasičské mládeže. Je tady podzim,
a to nás čeká branný závod. Na něm musíme zvládnout hodně témat nejen z hasičské branže. A to se pochopitelně nedá
naučit za pár hodin.Je to nápor nejen na
mladé hasiče, ale i na jejich vedoucí. Přejeme dětem, aby se na schůzky měly důvod
těšit, bavilo je učit se nové věci. Pak přijde
radost z dobrého umístění na soutěžích.
Za naše hasiče zdraví jejich starosta
Zdeněk Štalmach

Chceme ještě jednou veřejně poděkovat
našim podnikatelům, kteří nám přispěli jak
finančně, tak materiálně. Hodně nám pomohli. Velice rádi bychom je jmenovali,
ale někteří si to ze skromnosti sobě vlastní nepřejí a my je respektujeme. Mají velikou zásluhu na tom, že ty naše oslavy
sklidily jen samá kladná hodnocení. Přejeme vám hodně úspěchů v podnikání, žádné stresy, jen samou radost.
Oslavy skončily, provedli jsme vyhodnoce-

Sport
A JE TO DOMA!
Ve dnech 20. 8. – 24. 8. 2019 probíhalo ve sportovní hale Královka v Praze VII. Mistrovství
světa v mažoretkovém sportu.
Z naší obce se tomuto sportu, za kterým dojíždějí trénovat do Ostravského klubu ELITÉ,
věnují děvčata Kateřina a Tereza Močidlanovy. Po tvrdém celoročním tréninku se konečně
dočkaly a spolu se svými kolegyněmi z týmu si z tohoto klání odvezly stříbrnou a bronzovou
medaili ve velkých formacích.
Terezka Močidlanová v sólovém cvičení pak vybojovala zlatou medaili a stala se tak Mistryní
světa v kategorii „kadet s načiním třásně“ pro rok 2019. Takže veškerá ta dřina STÁLA ZA
TO! Uspěla ve velké konkurenci stovek děvčat z mnoha sportovních klubů ze zemí Slovenska,
Bulharska, Chorvatska, Polska, Ruska a dokonce dalekého Kyrgyzstánu. Při závěrečném ceremoniálu si tak všechny spřízněné duše toho sportu a hlavně našich děvčat mohly vychutnat
tóny české národní hymny.
Do dalších let přejeme oběma našim děvčatům a celému týmu „ELITÉ“ spousty podobně
krásných sportovních úspěchů!

Září 2019
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Lyžařský klub
Přišlo nám září, tak je tu opět čas
porovnat šikovnost a motocyklové
umění všech nadšenců jedné stopy.
Tímto bych Vás chtěl pozvat na dalo
by se říci již tradiční, pátý, respektive
šestý ročník „Fichtl Polom křapu,
aneb „memoriálu zadřených pístů“.
Pro Vás, kteří jste ještě o adrenalinem nabitém závodě neslyšeli, jedná
se o závody strojů a staveb prototypů s minimální kubaturou, ale naladěných do maximálních výkonů doprovázejících krásným hřmotem motorů
jawa 50. Jak již název napovídá, jistě
jste pochopili, že se jedná o závody,
kterých se účastní především stroje
známé jako JAWA Pionýr (Pincek,
pindusek,chrchl). Aby nebyly ochuzeny také mašiny s automatickými převodovkami, budou závodit také stroje známé především jako Babeta a v
neposlední řadě Stadióny alias „kozí
dech“. Není možné také opomenout

stroje z celého světa. Závodů se můžou zúčastnit také stroje zahraniční
výroby s obsahem válce do 51 ccm.
Pro všechny nadšence motocyklů
spalujících benzín s olejem a s adrenalinem v krvi, kteří by se chtěli přihlásit do závodu, je možné si stáhnout
přihlášku na tomto odkaze http://
ski.pustapolom.cz/. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat prostřednictvím
e-mailu
na
adresu
fichtlkrap@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek podaných prostřednictvím e-mailu bude do
19.9.2019. Ostatní, závodu chtiví motoristé a motoristky se mohou přihlásit v den závodu na místě. Ti z Vás,
kteří budou chtít pouze okouknout
skvosty z naších garáží, srdečně zveme na ski areál Pustá Polom. Závod
proběhne v sobotu 21.9.2019, kdy
prezentace strojů a registrace závod-

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

Matrika slavnosti 2019
Gulášové

Jana Kotalová

Účetní
Michaela
Haasová
KOUZELNÍCI.
Tak zní jméno vítězného
týmu,
který v sobotu
14.
září,
v
šestém
ročníku
Gulášových
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč slavností,
„vykouzlil“ nejlepší kotlíkový guláš s názvem Maďarský zážiStavební
úřadporota opět neměla
Ilona
Murinovápráci, protek.
Pětičlenná
jednoduchou
tože guláše uvařené jedenácti soutěžícími týmy byly vynikajíStavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 955

níků bude probíhat od 11:30 do 13:30
v areálu LK Pustá Polom.
Hromadný start všech zúčastněných
bude probíhat ve vlnách od 14:30 na
ÚAN Pustá Polom a cílová páska bude
u hasičárny. Po dokončení závodů, je
pro všechny příznivce připraveno bohaté občerstvení v areálu LK Pustá
Polom. Zde bude zároveň probíhat
slavnostní vyhlášení vítězů a doprovodných soutěží, které budou součástí
celého odpoledního programu.
V neposlední řadě i letos je vyhlášena
cena zadřeného pístu o nejlepší masku
(sladění jezdce se závodním strojem).
A pro závodní týmy cena zadřené
kliky pro nejlepší sladění jezdce a jeho
podpůrného doprovodu.

Petr Urbančík

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 951

urad@pustapolom.cz

matrika@pustapolom.cz
553 666 952
cí, připravené
s velkým nadšením
a nasazením kuchařů i jejich
pomocníků, přitom s použitím
originálních
receptur, takže
ucetni@pustapolom.cz
553666957
porovnávání bylo skutečně velmi obtížné. Nakonec porota
svým553
bodováním
že druhé místo si zaslouží Bo666 958 rozhodla, udrzba@pustapolom.cz
hémský guláš, vytvořený Svazem slezských bohémů a bronzostavebni@pustapolom.cz
553 666přisoudila
956
vé umístění
porota
loňským vítězům, týmu Fajni
syncy s jejich Plážovým gulášem.
Ani tentokrát se tedy nepostavebni@pustapolom.cz

553 666 953
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vedlo obhájit prvenství z předchozího
ročníku, a tak už jsme pomalu zvědaví
na rok 2020, jestli se to nepodaří právě
Kouzelníkům jako prvním v historii.
Fajni syncy ale nemusí být smutní, vždyť
opět vyhráli v diváckém hlasování o
nejsympatičtější družstvo.
A co říct závěrem? Napadají mě jen
samá pozitiva: nádherné počasí, vynikající guláše, dobře chlazené pivo, skvělá
nálada a všichni, tím myslím soutěžící i
návštěvníci, si odnesli krásný zážitek z
příjemně prožitého odpoledne.
Díky pořadatelům z LK Pustá Polom za
povedenou akci!!!
Jirka Čech
Další fotky najdete na http://
ski.pustapolom.cz/

Jawa Cup 2019, Expedice Balaton
Společně s kamarády jsme již od léta roku
2018 plánovali tuhle bláznivou cestu na
stařičkých, slaboučkých, dovolím si říct
motorkách značky Jawa 555,20 - 23 a
Jawa Babeta. Byl to sen, který se podle
mě do posledního kilometru splnil a vyplatil. Mnoho zážitků, skvělých lidí, a hlavně velké dobrodružství. Členové: Tomaš
Bala (ředitel), Miloš Vaněček (senior),
Roman Valenta (asistent), Jakub Hrbáč
(servisman), Lukáš Gebauer (školitel),
Vojta Gebauer (Benjaminek), Martin Ullmann (jezdec), Ondra Heisig (jezdec),
Adam Rychtář (mechanik), Pavel Satke
(cestovatel), Kamil Onderka (borec), Petr
Urbančík (poradce), Servisní vůz: Michal
Potůček (jednatel), Adam (řidič) a Ondra
(Kevin).
Všechny stroje seřazeny, čekají na slavnostní odjezd před hostincem U Baly v
Suchých Lazcích. A je to tady... Ten den,
na který jsme se tolik těšili. Nervozita,
panika, jestli jsme nic nezapomněli, strach,
jestli dojedeme v pořádku, jestli to ty
naše „motorky“ vydrží až do samého
konce. Ale převládal pocit natěšení a

velké radosti, že ten den konečně přišel.
Náš odjezd byl naplánován na 15.8.2019 v
7:30 od hostince U Baly v Suchých Lazcích.
Všichni jsme dorazili na místo setkání, kde
nás čekaly zhruba 4 desítky lidí, kteří se s
námi přišli rozloučit a popřát nám šťastnou
cestu, za což jsme vděční. Už jen pár fotek,
pusu na cestu a s menšími obavami, zda
počasí vydrží, jsme vyjeli vstříc dobrodružství.
Tak jo, fakt jedeme? Jo, jedeme a celkem
svižně! Ženeme si to pěknou padesátkou
ještě za doprovodu servisního vozu (zelené
žabičky s osádkou překřtěných na mokré
bandity Michal - Marv, Adam - Herry a
Ondra - Kevin). Auta za námi a před námi
žádné, tak to máme rádi! Krátce za Podvihovem ve směru na Hlubočec se naše vyklepaná, nesynchronizovaná podivná skupinka dočkala prvního drobného selhání
jednoho stroje. Naštěstí jen z důvodů přehřátí 61 leté Jawičky 555. Stačilo si dát
cigárko, do benzínu dolít o 2 cl více oleje a
jedeme dále směrem na Jakubčovice. V
Jakubčovicích proběhla první zastávka, na
které sdílíme první dojmy z jízdy a také
předávaní informací o přidřeném motoru.
Většina nedůvěřivých účastníků zájezdu
raději začala přilévat olejíček do benzinových nádrží. Od tohoto momentu vše začalo fungovat na výbornou, dál jsme pokračovali Skřípov, Požaha, Fulnek, Kunín, Nový
Jičín, Valmez. Během druhé zastávky si dopřáváme snídani, kafíčko a po příjezdu servisního vozu také první tankovaní. Po snídani proběhl první briefing, kdy nás ředitel
zájezdu Tomáš informoval o lehkém problému na žabičce (servisní vozidlo) a náročnosti další části etapy. Byli jsme donuceni

využit mezinárodní a velice frekventované
silnice, vedoucí až do Vsetína. Dále nám
bylo sděleno, že žabička musí jet do servisu pro odstranění lehké závady. Pro nás to
znamenalo, že servisní vozidlo nás dožene
až v Novém Městě nad Váhem. Po vyjetí z
Valmezu vše fungovalo perfektně, jelo se
opravdu krásně, sluníčko svítilo, lidé kolem
mávali, řidiči aut, co nás předjížděli, také.
Cesta ubíhala celkem rychle. S malou přestávkou v Horním Lidečku, posléze na
Slovenských hranicích a lehkému zakufrování v Trenčíně, se setkáváme zase všichni
na benzince v Novém městě nad Váhem.
Všichni doplňujeme nádrže a s velkou úlevou přepínáme benzinové kohouty z rezerv na běžné použití. Opět usedáme na
naše kouzelné stroje a dále se posouváme
na jih přes Piešťany a Leopoldov. Zde nás
potkává mírná nervozita a chaos s navigací.
Někdo chce jet vpravo na Trnavu, jiní zase
doleva na Nitru, no, a nakonec dojedeme
středem do Seredě. Tady na autobusové
zastávce padá rozhodnutí o zrušení plánovaného kempování v Komoči. Je rozhodnuto, jedeme na Senec. Kamil samou radostí,
že zná cíl dnešní etapy, sedá na svého pionýrka a uhání dále, ale zapomněl na jednu
důležitou věc, že bez přilby to nejde. Je
donucen se vrátit 1 km pro helmu ponechanou na zastávce . Tímto nás všechny
pobaví a zapomínáme na únavu a bolesti
zadnic. Ve všech se probouzí závodnické
srdce, kroutíme stroje do maxima a ve
sprinterském zalehnutí přijíždíme na cílovou rovinku autokempu Senec. Okamžitě
po příjezdu se stáváme středem pozornosti, kdy rozdáváme úsměvy, sdílíme dojmy z
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cesty atd. Na oplátku dostáváme uznání, obdiv a každý si nás fotí. Velice rychle jsme postavili stany, dáváme sprchu a jdeme na véču,
pivko, nakonec nějaké panáčky a jdeme spát.
Ujeto 315 km.
Ráno balíme mokré stany, protože se přes
noc zhoršilo počasí a stále je pod mrakem.
Všechny věci zabalit a nabalit do servisního
vozu, rychlé dotankování a …. servisní vozidlo žabička nestartuje. Nabíjením všech telefonů, navigací, hrající rádio a světlo kompletně vybilo baterku. Naštěstí jsme celebritami
kempu. Okamžitě přijíždí vozidlo se startovacími kabely a už jedeme na recepci. „Zaplatili
jsme kemp“, pokecali s nějakými lidmi, které
naše cesta zajímala a natěšení se vydáváme na
druhý den výpravy. Jedem směreme Dunajská
Streda. Jede se celkem dobře, zadek tak nebolí, ale místo toho pobolívá hlava – té borovičky večer bylo trochu více . Zastavujeme na
benzince, mokří banditi všem kupují kávu,
dáváme si snídani a pokračujeme. Stroje jenom předou, není tak horko, dobře se chladí,
tak to fičí, najednou škub a škub a pan Miloš
maluje pneumatikou černou čáru na asfalt….
jeho babetka se definitivně kousla a nejede.
Tady bych chtěl jen připomenout, že pan
Miloš letos oslavil 73 let, klobouk dolů.

„Milošku jsi borec“. Okamžitě naskakuji kluci
mechanici, vytahujeme náhradní babetu, přehazujeme nádrž, zápalko, výfuk a pan Milošek
za 20 min nasedá a uhání dále směr Balaton.
Dnes se nám zase nevyhýbají malé navigační
problémy. Nicméně kolem 12 hodiny v Medvědově najíždíme na most přes Dunaj a vjíždíme do Maďarska. Provádíme nutnou fotodokumentaci a jdeme dále. Vjíždíme do první
vesnice na Maďarské straně a Romana obec

přivítá defektem zadního kola jeho
mustanga. Roman jakožto zkušený mechanik s asistencí Jakuba přehodí duši a je to
hotovo.
Vjíždíme go Goyru, ve skupině kličkujeme
bulváry za přítomností velkého rachotu, a
především modrého dýmu, sbíráme
úsměvy a obdiv od kolemjdoucích. Někteří řidiči osobních aut stojící na červené
chtějí závodit ve sprintu na další křižovatku, ale neuvědomují si, že každý z nás má
minimálně 2,5 koně, a především jednoho
osla na stroji . Tudíž vždy stojíme na čáře
křižovatky první my. Po těchto sprintech
pokračujeme dále směr Veszprem. Cesta
ubíhá dobře bez problémů. Většina z nás
je zaskočena, že Maďarsko není taková
rovina, jak jsme si představovali. Při stoupání kolem hradu Csesznek některé stroje
musely jet na jedničku, proto odbočujeme
na odpočívadlo a necháváme stroje trochu
odpočinout. My si dáváme klobásku a
kocháme se výhledem na hrad. Potom už
jen následuje rychlých 40 km a sešup do
Veszpremu. Zde proběhlo natankování a
naplánování další cesty, do cíle pouze 50
km. Jak to dopadlo? Samozřejmě, všichni
natěšení na koupání v Balatonu se rozjeli
na všechny strany. No tak asi po hodině a
půl, k tomu dalších 15 km po okolí plus 30
telefonátů, jsme dosáhli cedule konec
Veszpremu a správného směru. Hurá
jedeme do cílové destinace a kempu v
Zamardi. Tento závěr cesty probíhal naprosto úžasně, kdy od vesnice Balatonfuzfo byla krásně vidět hladina jezera. V
některých místech jezera se proháněly
blesky, kousek vedle se vybarvovala nádherná duha a my jeli v krásném slunečném
počasí za stálého mávaní všech rekreantů
a kolemjdoucích. Bylo 19:15 a celá expedice dojela na místo určení s heslem Balaton je pokořen. Ujeto 280 km.
Proběhlo rychlé postavení stanového
městečka, pivko, pivko, panák, štamprle,
10 pivko poděkování řediteli a obrovský
večírek.
Den 3 - zasloužený odpočinek
Tento den pro nás byl opravdu zaslouženým odpočinkem. Jsme na Balatonu, tam
kde jsme chtěli být... Tak co teď? Ráno
jsme se probudili krásně vyspaní, udělali
jsme si perfektní snídani a šli okouknout
kemp a obchody. Zašli se okoupat do

Balatonu, dali nějaké pivko, panáček a
večírek pokračoval. Naučili jsme plavat
pionýra, Kamil se přes noc naučil maďarsky prostřednictvím svého telefonu a
domluvil výměnu české vlajky za maďarskou. „A pak že se s Maďarem nedomluvíš“. Po tomto těžkém jednání jsme dostali hlad, tak jsme si objednali pizzu. Asi
za hodinku nám klučina dovezl jídlo až na
pláž, co víc si člověk může přát. V tomto
relaxačním duchu jsme prožili také celé
odpoledne a večer.
Další den jsme si naplánovali výlet na
druhou stranu do městečka Tihany a
Balatonfüred. K rychlému přesunu na
druhou stranu jezera jsme využili trajekt.
Byl to velice zajímavý zážitek, vidět naše
stroje plout na trajektu. V městečku Tihany jsme navštívili poutní místo s krásnou vyhlídkou na jezero. Následně jsme
se vydali do města Balatonfüred a navštívili luxusní restauraci, kdy při příjezdu na
parkoviště restaurace nás paní provozní
vyhazovala a nechápala, že chceme v této
restauraci obědvat. Po výborném obědě
jsme si chtěli dát zmrzlinu na promenádě,
ale Adamova babeta protestovala a nechtěla naskočit, prokluzovala spojka.
Naštěstí mne napadlo nastartovat babetu
prostřednictvím druhé babety, a to pomocí zadního kola, které třením roztočilo setrvačník motoru Adamově babety.
Všechny stroje jely, tak hurá na zmrzlinu.
Parkujeme v pěší zóně a okamžitě se
kolem nás vytváří hlouček lidí, kteří si nás
fotí a zvědavě se vyptávají, kde cestujeme, odkud jsme atd. Vše je super, dobrá
nálada, jen jedna postarší dáma nelibě
komentuje náš dvoutaktní parfém modré
barvy. Asi zapomněla na soudruhy z
NDR, kteří ve velké míře navštěvovali
Balaton s trabanty a wartburgy. Pak využíváme kousek cyklo stezky a vracíme se
na trajekt a do kempu. Probíhá příprava
strojů na návrat a pořádek kolem naších
stanů.
Tak a je to tady, den pátý a začíná cesta
domů. Ráno proběhla velice rychle snídaně, sbalení všech věcí, uložení do vozu,
rozloučení s kempem a sousedy, zamávaní a hurá na trajekt, který nám ušetřil 60
km. Jedeme směr Tihany a Balatonfüred,
zde odbočujeme na Veszprem. Cesta
ubíhá velice příjemně a konečně jedeme v
dobrém tempu. Dva dny diskuzí u Balatonu, jak zlepšit jízdu ve skupině se vyplácí
a přináší zrychlení a větší zábavu pro
všechny zúčastněné jezdce. Přijíždíme do
Veszpremu a čekáme na benzince. Roman dotlačí Adama, babetka stávkuje.
Nejhorší porucha, chvilku jede chvilku
nejede. Po vyčištění karbecu, svíčky, kontroly elektriky, přistupujeme k závěrečnému řešení, vyměnění cívky a hle, babe-
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ta jede. Naskakujeme na stroje a jedeme
dále. Počasí přeje, nádhera, 38 °C, prostě
paráda. Bermudy, triko všichni mažeme
obličeje opalovacím krémem. Jen Kamil
ani nerozmazává krém, je to totiž bílý
muž. Pokračujeme dále ve stejném svižném tempu, někteří se honí s auty, super.
Před každým větším městem se čekáme a
pak projíždíme za ředitelem, který nás
naviguje. Jedeme tak rychle, že kolem 12
hodiny přejíždíme maďarskoslovenské
hranice v Medvedově. Odbočujeme na
Sap, kde si dáváme výborný obídek za 3
éčka a pokračujeme dále ve směru Gabčíkovo, Dunajská Streda a Galanta. Tady
má Jakub velké štěstí, do cesty mu skáče
srna a on to zvládá manévrem Losího
testu. Po chvilce ale zjišťuje, že mu nějak
plave zadní kolo. Obává se defektu, ale
jeto 5 vylomených špic. Naštěstí je žabička hned za ním, rychle se přehodí kolo za
kolo a jede se dále. Následuje Sereď,
tankujeme a nakupujeme benzín do kanystrů, protože předepsaných 20 l padlo.
Pokračujeme na Hlohovec, Leopoldov,
Pieštany, Hornou Stredu, Nové město
nad Váhem a směr Trenčín. V Trenčině
se rychle přesouváme na kemp Ostrov,
ale Pavlův mustang trochu stávkuje a k
tomu se velice rychle se stmívá. Dojíždíme do kempu a než se vše dohodne,
mám vypité pivko….super, po takovém
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horkém dnu to jen zasyčelo. Někteří jdou
do chatek, někteří do stanu. Dáváme naprosto perfektní sprchu. Studená, ale osvěžující. Pavel mění svíčku za novou, mustang
hrčí. Jdeme na pivko pokecáme s hosty
kempu a jdeme spát.

Ráno se probouzíme do trochu zamračeného dne. Na třikrát vyplňujeme přihlášky
do kempu, ale paní vedoucí nám je neustále vrací. Snídáme, dáváme si kafíčko, proběhne rychlé balení, nasedáme a jedeme
směr ČR. Vymotáváme se z Trenčína a
jedem přes Novou Dubnici a Horné Srnie.
Tam Pavel signalizuje opět problém s
mustangem, přehazujeme kondenzátor,
měníme opálená kladívka, seštelujeme
odtrh a předstih. Krátký test, mustang
zařehtal a jedeme dále. Další pauzu si dáváme v Brumov-Bylnice, obědváme a pak
každý prchá směrem k domovu, protože
se přibližuje deštík. Tempo se neustále
zrychluje. Projíždíme Valašské Klobúky,
Horní Lideč, Vsetín, Bystřičku, zastavujeme
až ve Valmezu. Těsně před benzinkou bum
a něco rachotí, dívám se a ulomil se mi
držák stojanu. Zastavuji, použiju kousek
drátku a pokračuji na benzinku. Tady se
všichni do 10 minut potkáváme a dáváme si
kafe. Poslední tankování, nasedáme a pokračujeme směr Nový Jičín. Stroje se trochu zapotí, než vyjedeme kopec na Krho-
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vou, ale všechny drží. Projíždíme Jičínem, Kunínem, Fulnekem, tam nás zastavuje ředitel a
organizuje náš slavnostní příjezd. Vše dohodnuto vyrážíme směr Skřípov. Zjišťujeme, že
stroje vadnou, kopce jim moc nesvědčí. Dáme
krátkou pauzu a hurá do Podvihova. Kamil
zajišťuje otevření místního hostince. Dáváme
si birelka a připravujeme se na slavnostní příjezd do Suchých Lazců. Je to tu, hodina H
16:00 a Expedice Jawa cup Balaton 2019 vjíždí
v plném obsazení do Suchých Lazců a míří k
Hostinci U Baly, kde nás očekávají rodiny,
blízcí, kamarádi a fandové. Slavnostně předáváme pohár našemu řediteli a děkujeme všem
členům expedice. Ředitel nás zve na výbornou
grilovanou kýtu a pivko.
Je to za námi a musím říci, že tato cesta byla
pro mne velice zajímavá, zábavná a také poučná. Naše stroje, které jsou velice staré, nás
bez zásadních problému přivezly tam i zpět s
celkovým nájezdem 1086 km.
Touhle cestou bych chtěl jménem naší expedice poděkovat sponzorům, přátelům, rodinám,
kteří byli neustále v pohotovosti a připraveni,
jakkoliv pomoct.
Těším se na příští rok, až zase někam vyrazíme.
Petr Urbančík

Škola
Nové prostory základní školy
Naše škola získala po letech marných snah
konečně nové prostory pro výuku, vybudováním dvou nových učeben v podkroví
hlavní budovy na Opavské ulici.
Historie našeho úsilí o získání finančních
prostředků je velmi bohatá a jen znalý člověk, který se pohybuje v oblasti evropských
projektů ví, co to znamená připravit a napsat projektovou žádost na získání finančních prostředků na to, abychom mohli
zrekonstruovat podkroví naší školy. Požadavky jsme vždy splnili, ale finanční prostředky jsme nikdy nezískali.
Obec Pustá Polom se tedy rozhodla zainvestovat celou vestavbu z vlastních zdrojů a
nám škole se neskutečně uleví. Současná
výuka je plná dělení žáků na menší skupiny
a místa se nám opravdu nedostávalo. Navíc,
příští rok nám přibude další třída a tu už by
nebylo opravdu kam umístit. Navíc, pokud
získáme dvě nové třídy, budeme moci v
nejbližší době vybudovat odbornou učebnu
chemie a přírodopisu, která nám opravdu
velmi citelně chybí.
Požadavky na stavební práce byly nemalé a
co nás nejvíce tlačilo, byl čas. Během prázdnin provádí stavební úpravy a rekonstrukce
značné množství škol a všechny mají stejný
požadavek. První prázdninový den začít a

Půda školy červen 2019

Září 2019
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nejpozději poslední prázdninový den skončit.

Půda a prostory školy konec července 2019

Stavební práce u nás znamenaly vybudování
bezbariérového přístupu do školy, bezbariérových toalet a dvou učeben v podkroví. I
my jsme chtěli, aby práce začaly první den
prázdnin a skončily 31. srpna, vyšli jsme
stavební firmě Šurík vstříc a 2 týdny jsme
jim dali k dobru. Naštěstí žactvo neprotestovalo, a tak poslední červnový týden započaly bourací práce. Podkroví bylo již částečně připraveno před několika lety, kdy jsme
sanovali krov a bednění střechy a provedla
se výztuha stropu s novou podlahou půdy.
Ten, kdo rekonstruoval starý dům, ví, co
znamená rozbíjet a přestavovat staré zdivo.
Množství prachu bylo neuvěřitelné a holky z
úklidu z toho měly pramalou radost. Cihelný prach byl prostě úplně všude. Stará budova také vydala několik překvapení a tajemství, která jsme nečekali. Naštěstí projektant Ing. Záleský docházel na stavbu
pravidelně a dovedl spolu se stavebním
dozorem a stavbyvedoucím operativně řešit
všechny problémy, které se během rekonstrukce objevily. A nebylo jich zrovna málo.
Ještě počátkem srpna se zdálo, že termín
dokončení srpen - září byl velmi odvážný,
ale po dodělání všech mokrých procesů se
konečně začala rýsovat podoba nových
učeben. Učebny nejsou nijak zvlášt velké,
zhruba pro 20 - 22 žáků, ale jsou velmi
útulné.

Půda a prostranství školy počátek září 2019

S blížícím se začátkem školního roku začal
velký tlak na dokončení stavebních úprav ve
stávajících prostorách školy, kde se pohybují žáci, a tak nastal doslova závod s časem.
Do konce srpna musely být dokončeny
všechny práce a úpravy, aby se mohly školní
prostory připravit pro opožděný začátek
školního roku. Podařilo se, a 9. září bylo vše
hotovo. V podkroví nyní zbývají ještě drobné dokončovací práce jako je montáž světel, vypínačů, zásuvek a doladění vzduchotechniky. Do konce září by mělo být již vše
hotovo. Pak ještě musíme počkat na dodávku lavic a židlí, nainstalovat tabule a projekční techniku a můžeme začít učebny
využívat.
Starosta
Ing. Miroslav Hrabovský
Vy všichni, kteří se budete chtít na
Místostarosta
nové
prostory školy podívat, jste Ing.
zvá- Vít Čerbák
ni. Škola bude pro veřejnost otevřena
Sekretariát
Hana Pausová
ve čtvrtek 24. října od 15.00 hodin a
rádiMatrika
vás novými prostorami školy Jana
pro- Kotalová
vedeme a vše vám ukážeme.
Účetní
Michaela Haasová
Vedoucí údržby
Stavební úřad
Stavební úřad

Václav Hrbáč
Vlastimil Hrádek, ř.š.
Ilona Murinová
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

Stránka 16

Pustopolomský Zpravodaj

Taneční škola
STUDIO DANCE
LINE nabízí pořádání tanečních
kurzů v základní
škole pro děti.
Ukázková hodina
kurzu bude ke
shlédnutí v pátek
27. září 2019 v
tělocvičně školy v
13.15 hodin. V
případě zájmu
bude možné se do
kurzu ihned zapsat.
Pokud bude kurz
otevřen, bude
probíhat od října
každý čtvrtek od
15.00 hodin

Zveme vás na tradiční DRAKIÁDU, která se uskuteční v neděli 6. 10. 2019 na louce nad
„pustopolomským poldrem“. Start draků v 15.00 hod.
Po skončení závodu bude na školní zahradě u mateřské školy připraveno občerstvení
a proběhne vyhodnocení dračích letů
Nový školní rok 2019/2020
Nový školní rok 2019/2020 začal letos poněkud později,
až 9. září, ale doposud jsme žádné stížnosti z řad našich
žáků nezaznamenali. Do lavic 1. třídy usedlo 27 žáků,
které čeká kostrbatá cesta vstříc poznávání a objevování.
Přejeme dětem i rodičům hodně trpělivosti a vytrvalosti,

1. třída 2019/2020

aby zážitek ze školy byl pro obě strany co nejlepší. V letošním roce nás opět přibylo a škola k dnešnímu dni čítá 291
žáků základní školy, 100 dětí mateřské školy, 60 žáků školní
družiny a 53 zaměstnanců.
Vlastimil Hrádek

