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Má-li
kdokoli z občanů Pusté Polomi
zájem na spolupráci při tvorbě
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doporučení – velmi rádi si je
vyslechneme.
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Mgr. Vlastimil Hrádek
Mgr. Jaroslav Krajzl
Mgr. Irena Čechová
Šárka Vajnerová
RNDr. Jiří Čech
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Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 5. 6. 2020

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

Hospodaření obce za celý rok 2019 při celkových
výdajích 43 miliónů 167 tisíc Kč a celkových příjmech 42miliónů 509 tisíc Kč skončilo sice schodkem 658 tisíc Kč , ale nemáme ještě vyrovnanou
dotaci na splaškovou kanalizaci ve výši 1 milión 500
tisíc od MSK.

obecní úřad. V tomto domě bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení v bytech, vyměněny plynové kotle a vybudován kosmetický salón. Celkové
náklady na tuto rekonstrukci byly 2,2 miliónů Kč
z toho 400 tisíc Kč byla dotace z MSK. Za finančního
přispění MSK ve výši 500 tisíc Kč máme hotovou
projektovou dokumentaci pro „ Zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci“. Jedná se o vybudování chodníků na
ulici Hradecká, Opavská a chodníku kolem hlavní
komunikace směrem k Dubu. Studie obsahuje rovněž stavební úpravy křižovatky Kyjovická, Poštovní a
křižovatka u kostela na ulici Hradecké.

Z celkových výdajů bych zde chtěl uvést hlavně
výdaje spojené s vestavbou dvou učeben v základní
škole. V půdních prostorách staré budovy byly
vytvořeny dvě plně vybavené učebny a bezbarierově se upravilo sociální zařízení a vstup do školy.
Celou stavební úpravu obec financovala z vlastních
zdrojů ve výši 4,3 milióny Kč. Můžu potvrdit , že Dalším konkrétním cílem je Volnočasový areál ve
obdržíme dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj středu naší obce. Oprava domu č.p.122 začala
a další finanční prostředky na přestavbu a vybavení v měsíci lednu bude dokončena v měsíci červnu.
dalších odborných učeben.
V jarních měsících budeme pokračovat s budováním
V letních měsících proběhla oprava vodovodního dětského hřiště, workoutového hřiště, amfiteátru,
potrubí a odpadu v bytovém domě č.p. 250, bývalý chodníků a sadových úprav. Moravskoslezský kraj
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nám přispěl dotací ve výši 400 tisíc korun na místních komunikací.
opravu autobusové zastávky. Těmito stavebními úpravami získá střed obce novou a Pro rok 2020 byl schválen rozpočet
obce s předpokladem příjmu ve výši 34
doufám, že hezkou tvář.
miliónů 808 tisíc Kč a předpokladem
Pokračovalo se s výsadbou stromořadí na výdajů ve výši 33 miliónů 013 tisíc Kč.
Kyjovice , úprava okolí skládky a všechny Tato čísla budou v průběhu roku 2020
běžné provozní věci , které musíme v obci průběžně upřesňována a jsou závislá na
zajištovat. Na podporu JSDH , dobrovolných získání finančních prostředků, o které
a zájmových složek přispěla obec částkou 2 obec žádá v rámci dotačních programů
milióny 500 tisíc korun. Další výdaje pak byly vypsaných Moravskoslezským krajem,
spojeny s přípravou projektové dokumenta- Regionální radou kraje nebo některým
ce nových projektů . Jedním z nich je vý- Ministerstvem ČR.
stavba multifunkčního hřiště a parkoviště u
základní školy. Zpracovává se projekt na Výše zmíněné zasedání zastupitelstva
výstavbu rodinných domků na ulici Podvi- obce schválilo Program rozvoje obce
hovská a dokumentace vytvoření zón na Pustá Polom na roky 2020 až 2025.

Závěrem chci požádat všechny majitele
rodinných domků , aby se do 31.5.2020
připojili na splaškovou kanalizaci. Tento
termín byl stanoven Ministerstvem životního prostředí v Praze. Připomínám ,že do
splaškové kanalizace musí být napojeny
všechny odpady tj. WC, umyvadla, pračky,
kuchyně , kromě okapů, ty musí být napojeny do stávající dešťové kanalizace. Materiál
je možno zakoupit z obecního skladu.
Mokrý šmigrust a velkou pomlázku Vám
přeje
Vladimír Grussmann starosta obce

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru
Vážení spoluobčané,
nyní všichni prožíváme nelehké období, kdy k nám ze všech stran proudí informace ohledně koronavirové nákazy, a s tím související opatření.
Vzhledem k velké dynamice změn, by nebylo účelné Vás o těchto opatřeních informovat pomocí
obecního zpravodaje, protože tyto informace v době vydání by z valné většiny byly již neaktuální.
Chtěli bychom Vás proto všechny poprosit, abyste pravidelně poslouchali obecní rozhlas a nebo ještě lépe sledovali webové stránky Pusté Polomi http://www.pustapolom.cz/aktualne/aktuality/ ,kde
naleznete aktuální informace o opatřeních týkající se naší obce. Obecné oficiální informace ohledně
koronaviru lze pak nalézt zde: https://koronavirus.mzcr.cz/
Prosíme o dodržování uvedených opatření a maximální ohleduplnost vůči našemu okolí. Jen tak budeme moci účinně bojovat proti něčemu, co v naší historii zřejmě nikdo z nás ještě nezažil.
Přejeme nám všem, ať zůstaneme všichni zdrávi a ať toto nebezpečí a různá další opatření co nejdříve pominou.
Ing. Vít Čerbák

777 660 018

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Vladimír Grussmann

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Tietzová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Miloš Kupka

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

553 666 956

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

stavebni@pustapolom.cz

Vedoucí ČOV

Miloš Kupka

553 666 958

vedoucicov@pustapolom.cz

mistostarosta@pustapolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
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Topná sezóna pomalu končí

Inzerce

Mnoho domácností již topí v moderních kotlech 3, 4 a 5 emisní
třídy, ale stále je ještě dost těch nevyhovujících. Od 1.října 2022
končí možnost provozovat kotle 1 a 2 třídy, to znamená topeniště na tuhá paliva s ručním přikládáním bez řízeného spalování. Na
výměnu jsou ještě 2 roky, možnost získání dotace na nový kotel
je již malá a tak další pomocí může být žádost o bezúročnou půjčku.

Dovoz uhlí, štěrků, písku
a jiného materiálu
do 3 tun hmotnosti.

Provozování nevyhovujícího kotle bude po roce 2022 podléhat
finančnímu postihu až do výše 50.000 Kč, a to i opakovaně.
V naší obci se situace s topením opravdu zlepšila, ale stále na
některých komínech je vidět používání nevyhovujícího kotle. Dýchání je nezbytná potřeba, kterou si nemůžeme odepřít, a proto
bychom se i my měli snažit neznečišťovat ovzduší provozováním
neekologických kotlů.
I v kvalitních kamnech při nesprávném používání uniká do ovzduší
mnoho škodlivin. Ideální teplota pro spalování dřeva i uhlí je 1200
°C. Topeniště musí mít dostatečný přívod vzduchu, aby mohlo
správně spalovat. Pokud topíme dřevem musí být dobře proschlé
a to nejméně 1,5 roku na místě chráněném před deštěm. Nejhorší co může nastat je naložit kamna a omezit přístup vzduchu a tím
tak nějak šetřit.
Nedokonalým spalováním se do ovzduší uvolňují nebezpečné
organické látky, a ty jsou velmi karcinogenní.
Nebuďme bezohlední, čistý vzduch potřebujeme všichni.

Ivan Široký
Pustá Polom, Lesní 403.
Tel: 732 147 298

Farnost Pustá Polom
Výlet ministrantů na motokáry
Den navíc, tak můžeme nazvat 29. únor 2020 v letošním přestupném
roce, kdy jsme s malou partou 5 ministrantů vyrazili do E-MOTION
parku v Ostravě-Zábřehu. Byla to odměna za jejich ministrantskou
službu. Cílem byla jízda na elektromotokárách. Po cestě auty na
místo samé (zatím v roli pasažérů) se kluci zaregistrovali a usedli za
volanty elektromotokár, tentokrát jako závodní jezdci. Pedály a volant v rukou se jim velmi líbily a opravdu si toho užili. Ještě jim to
však nestačilo, a tak po skončení jízdy v elektromotokárách si vyzkoušeli také virtuální realitu skutečných závodních jezdců ve formulích.
o. Zdeněk
VELIKONOCE 2020
Bůh Ježíše vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. (Sk 2,24) Je to i naše perspektiva… Tuto podstatu
velikonoc budeme slavit také letos. Jen v tuto chvíli ještě nevíme jak. Bude-li to možné, bohoslužby jsou plánovány následovně:
Program ve farním kostele sv. Martina v Pusté Polomi:
05/04 - Květná neděle : 10.30 hod.
09/04 - Zelený čtvrtek : 18.00 hod.
10/04 - Velký pátek
: 15.00 hod.
11/04 - Velikonoční vigilie
: 20.30 hod.
12/04 - Velikonoční neděle
: 10.30 hod.
mše svatá s žehnáním pokrmů a průvodem beránků; děti si mohou přinést do průvodu na začátku mše svaté
upečené velikonoční beránky)
13/04 - Velikonoční pondělí : 10.30 hod.
Vzhledem k okolnostem změna programu vyhrazena!!! Sledujte webové stránky farnosti: farnost.pustapolom.cz.
Požehnané velikonoce!
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Život farnosti v nouzovém stavu
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se od 13. března až do odvolání ve farnosti Pustá Polom ruší všechny veřejné bohoslužby a
všechna společná setkávání o nedělích i ve všední dny. Pohřby jsou umožněné.
Biskupové udělují až do odvolání pro všechny věřící dispenz (zproštění povinnosti) od nedělních bohoslužeb. Neúčast na
bohoslužbách za dané okolnosti tedy není vnímána jako hřích.
Biskupové doporučují věřícím, aby o nedělích Bohu věnovali čas soukromě a společně v rodinách zvláště sledováním a připojením se k bohoslužbám přenášených televizí NOE, rádiem Proglas či na internetu.
Náhradní program ve farnosti Pustá Polom: O nedělích bude v kostele a kaplích možnost soukromé modlitby, přijetí sv. smíření a Eucharistie:
Svátost smíření
Svaté přijímání
Hlubočec
07.30 – 08.00
08.00
Kyjovice
09.00 – 09.30
09.30
Pustá Polom
10.30 – 11.00
11.00
Kostel a kaple budou otevřeny jen v tuto dobu, a to jen pro ty, kteří nebudou v karanténě a nebudou jevit příznaky onemocnění. Maximální možný počet současně přítomných bude 28 osob + kněz. Dodržujete rozestupy mezi sebou minimálně 1 metr. Využijme tento čas k dobré , a třeba i hloubkové postní svaté zpovědi…
Duchovní rozhovor či svátost smíření je možno si domluvit s knězem osobně i během týdne na tel. č. 603 368 922, stejně tak
udělení svátostí doma, zvláště pro starší a nemohoucí.
Přijměme výzvu našich biskupů: „Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání
strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen
věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou
máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“
Nezapomeňme také, že naší bohoslužbou (službou Bohu) budou nyní především konkrétní skutky lásky a pomoci potřebným.
Kdo můžete, nabídněte svým známým, kteří to potřebují, službu hlídání dětí, aby mohli dále chodit do práce. Pokud někdo (jednotlivec
i rodina, věřící i nevěřící) např. z důvodu karantény nebude schopen zajistit si jiným způsobem nákup, obratťe se na faru: 603 368 922.
Rovněž kdo jste ochotni se do této služby sami nabídnout, hlaste se na faře na výše uvedeném telefonním čísle.
Vzhledem k neustále se vyvíjejícím okolnostem změna programu vyhrazena!!!
Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách farnosti. www.farnost.pustapolom.cz
Prosím: Seznamte s těmito i s později zveřejněnými důležitými informacemi především starší lidi ve svých rodinách a okolí (zvláště v
sousedství), a pomozte jim naladit bohoslužby skrze rádio, televizi či internet. Bude dobře, když jim informace z internetu vytisknete a
předáte.
A především nezapomeňme na Ježíšova slova: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne
jste učinili.“ (Mt 25,40) Sloužíme Bohu dále, byť třeba jiným způsobem, než jsme byli zvyklí a než bychom si třeba představovali. Pozici
služby neopouštějme!
o. Zdeněk Šimíček, Váš farář a bratr
Inzerce
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Vážený pane starosto, vážená paní starostko!
Touto cestou si Vám dovolujeme znovu poděkovat za Vaši ochotu, vstřícnost a pomoc při organizaci Tříkrílové sbírky 2020. Děkujeme rovněž všem za otevření svých domovů i srdcí, a za přijetí tříkrálových koledníků.
Získané finanční prostředky využije Charita Hrabyně ve svém Komunitním centru sv. Kláry v Hrabyni a dále v dílnách v Hrabyni, v
Ostravě - Koblově a v Polance nad Odrou. Tímto Vás také prosíme o zveřejnění výsledků TKS ve Vaší obci.
Další informace o Tříkrálové sbírce 2020 i o činnosti Charity Hrabyně najdete na internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz a www.hrabyne.charita.cz
S přáním všeho dobrého
František Horsák, ředitel Charity Hrabyně
Frantisek.horsak@hrabyne.charita.cz

Zahrádkář
Milí čtenáři Zpravodaje,
zdá se, že jsme přečkali zimní období.
Úmyslně nepíši, že jsme přečkali zimu. Po
letošní zkušenosti (leden,únor) marně hledám způsob,jak naplnit obsah slova ZIMA.
Dle prováděných záznamů v lednu t.r. to
bylo pět dnů, co se celodenně teplota udržela pod bodem mrazu, a to ještě malinko
pod nulou. “Největší„ mráz byl 22.ledna,4,8°C,ale večer už byla teplota + 0,5 °C.
Srážek ve formě sněhu spadlo cca 22 mm.
Únor byl ještě teplejší. Celých 19 dnů neklesla teplota pod bod mrazu. U těch zbylých deseti dnů to bylo v mínusu jen ráno
nebo večer. Nejníže klesla teplota 8. února
na -3°C. Nejvýš na teploměru bylo hned
1.února, v poledne + 12,6°C a ještě večer
+ 10,2°C! V pátek 28. února napadlo
okolo 10 cm sněhu.
Srážkově byl únor v Pusté Polomi oproti
lednu bohatší. Napršelo cca 50 mm. Zahrádkaření (vyjma skleníků) je závislé především na počasí. Proto úvod jarního příspěvku je rekapitulací počasí za 1. a 2. měsíc t. r. Pro zahrádkáře i zemědělce takovýto průběh zimy mimo jiné znamená, že
půda nepromrzla, což bude mít vliv na
přezimování nepříjemných škůdců. S těmi
se budeme muset poprat. Daleko vážnější
může být deficit vody, neboť platí: není
sněhu, není jarní vláhy! Půda je zatím vlhká.
Avšak prodlužující se dny a intenzivnější
sluneční svit může situaci brzy změnit.
Po nezvykle teplé zimě jaro přichází velice
brzy a to nejméně o dva týdny dříve, než
bychom si mohli přát. Na ovocných stromech je to již poznat, určitě letos vykvetou
dříve. Při rozkolísaném počasí lze ještě
očekávat i jarní mrazíky, které mohou leccos pokazit. A pokazily by hodně, protože
stromy mají letos bohatou násadu květů.
Rovněž můžeme očekávat větší invazi škůdců, které zima nevyhubila.

Výsledky TKS - obce

2019 (Kč)

2020 (Kč)

Budišovice
Čavisov
Dolní Lhota
Horní Lhota
Hrabyně celkem
Hrabyně - obec
Hrabyně - Josefovice
Hrabyně – Rehabilitační centrum
Hrabyně - Komunitní cent. Charity
Kyjovice
Podvihov
Mokré Lazce
Těškovice
Velká Polom
Hlubočec
Háj ve Slezsku celkem
Háj ve Slezsku - obec
Háj ve Slezsku - Smolkov
Háj ve Slezsku - Lhota
Háj ve Slezsku - Jilešovice
Štítina
Nové Sedlice
Pustá Polom
Zbyslavice
Celkem

34 761,00
26 302,00
55 690,00
21 000,00
35 227,00
22 333,00
3 540,00
9 354,00
55 537,00
26 652,00
38 950,00
41 954,00
68 565,00
20 982,00
83 342,00
41 946,00
14 422,00
15 226,00
11 748,00
47 029,00
21 657,00
72 820,00
20 906,00
671 374,0
0

35 396,00/ + 635,00
28 576,00/ + 2 274,00
60 384,00/ + 4 694,00
21 500,00/ + 500,00
45 626,00/ + 10 399,00
23 196,00/ +863,00
3 725,00/ + 185,00
3 929,00/ - 5 425,00
14 776,00/ + 14 776,00
61 340,00/ + 5 803,00
28 779,00/ + 2 127,00
43 724,00/ + 4 774,00
51 532,00/ + 9 578,00
67 545,00/ - 1 020,00
24 956,00/ + 3 974,00
85 216,00/ + 1 874,00
41 168,00/ - 778,00
14 965,00/ + 543,00
17 518,00/ + 2 292,00
11 565,00/ - 183,00
40 972,00/ - 6 057,00
26 943,00/+ 5 286,00
76 720,00/ + 3 900,00
22 871,00/ + 1 965,00
722 080,00/+ 50 706,00

Doufejme ,že vše dopadne dobře a loň- výskytu. Do sklizně po chemii nezůstane ani
ský neúrodný rok se opakovat nebude.
stopa.
Samozřejmě k tomu musíme dopomoci i
my a ne vše nechávat na přírodě samé.
Jedná se třeba o řádné prosvětlení korun
ovocných stromů, oškrábání borky ze
starých stromů a jejich nabílení. Nezapomínejme taky na šetrnou chemickou
ochranu a to zejména proti rzi hruškové,
mšicím, pilatce švestkové i obaleči jablečnému (všichni jsou velcí prevíti). Tím
stromům velmi pomůžete, odměnou pak
bude slušná úroda.

A nyní něco pro udržení dobrých sousedských vztahů. Při výsadbě stromů na vaší
zahradě je možné se dostat i do sporu se
sousedy, kterým se nová výsadba na hranici
nebo v její těsné blízkosti nemusí vůbec
líbit. Aby jste se tomu vyhnuli, je nutné
dodržet určitá pravidla. A ty jsou dány paragrafem č. 1017 Občanského zákoníku,
který určuje minimální vzdálenost při výsadbě od společné hranice parcel. Nyní platí,
pokud nejde o jiné ujednání, že pro stromy
dorůstající výšky 3 metry činí vzdálenost
Ale pozor, všechny přípravky aplikujte výsadby minimálně 1,5 m od společné hrapřed květem a po odkvětu! U mšic až po nice. Pro stromy, jež tuto výšku v plném
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Zahrádkář
růstu přesahují, platí minimální hranice 3 věnována i účasti přátel místních zahrádkářů na zvelebování naší obce.
metry. Pamatujme na to.

vše za pomoci Sboru dobrovolných hasičů
naší obce.

A ještě krátce ze společenského živo- V tomto roce, pokud to především dovolí
počasí, bychom se těšit na výstavu ovoce
ta našich přátel zahrádkářů.
a zeleniny, kterou plánuje spolek uspořáV pátek 13. března 2020 se uskutečnila dat na podzim tohoto roku
výroční členská schůze Základní organizace
ČZS v Pusté Polomi. Toto setkání bylo A co nás čeká v jarních měsících? Hodlápříležitostí k celkové bilanci uplynulého me dokončit obnovu švestkové aleje poroku a to, co se týče úspěchů, či neúspěchů dél silnice do Kyjovic. Jabloňová alej podél
především v pěstování ovoce, zeleniny i silnice z Pusté Polomi do Budišovic bude
okrasného zahradničení. Pozornost byla zbavena cizopasného jmelí a suchých větví,

Do nové sezóny přejeme všem zahrádkářům i příznivcům zahrádkaření bohatou
letošní úrodu. Budeme doufat, že k tomu
nám bude nápomocna i příroda.
Váš zahrádkář

Pracovní a pomocné elektrické tříkolky, volnočasové elektrické tříkolky a motorky
www.faremnitechnika.cz IČ: 88521931 DIČ: CZ7605145372

Elektrická pracovní tříkolka 400K-800K Cena od 40 500,- Kč
Tato elektrická pracovní tříkolka je vynikající pracovní pomocník na farmách,
zahradnictvích, rybářských a mysliveckých spolcích i jen tak kolem domu, nebo na nákupy. Jsou použity pouze kvalitní komponenty pro vyšší zatížení, jako
je náprava, motor a diferenciál, také rám je výrazně tužší a dimenzován na
dlouhodobé zatížení. Celková nosnost 400, nebo 800 kg
Elektrická pracovní tříkolka 300K

Cena od 35 000,- Kč

Spolehlivá a kompaktní elektrická pracovní tříkolka.
Slouží jako výborný pomocník na menších zahradách, nákupech i jako dopravní prostředek nebo různých outdoorových hobby, např. rybářství, myslivost,
modelářství, včelařství. Jsou použity pouze kvalitní komponenty pro vyšší
zatížení, jako je náprava, motor, také rám je výrazně tužší a dimenzován na
dlouhodobé zatížení. Celková nosnost je 300 kg.
Elektrické trojkolky nejsou určeny na provoz na veřejných komunikacích
Elektrická skládací koloběžka
Maximální rychlost 25 km / h, Dojezd 22-30 km, Maximální nosnost 120 kg
Čistá hmotnost 12,50 kg, Baterie: lithiová baterie, Doba nabíjení 5 hodin
Velikost zadního kola 8,5 palce
Elektrický Scooter Lipo 3000W
Elektrický skútr v retro stylu pro použití ve městě a příměstské dopravě. Homologováno pro použití v EU na veřejných komunikacích. Maximální rychlost a
dojezd pro jednotlivé varianty: 3000W 45 km/h max. 70 km (kapacita baterie
80V 24Ah - vyjímatelná), pneu Kenda 12-90/90

Prodejní a servisní místa
Velké Albrechtice 95, okr. NJ
Ostrava, Domažlická 8
Pustá Polom 434 , okr. Opava

+420 777 029 922
+420 608 226 088
+420 777 903 960

Inzerce
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Z Historie naší obce
Letos v květnu si připomeneme 75 let od
konce II. světové války. Pro Pustou Polom byl zejména duben 1945 poznamenán
mnoha dramatickými událostmi. 23. dubna vzpomínaného roku byl nad naší obci
sestřelen ruský bitevní letoun. Posádka
nepřežila.
V listopadu minulého roku jsem se náhodně setkal s několika lidmi, kteří, jak se
následně ukázalo, pátrají po havarovaných
letadlech z období II. světové války. Asi z
dvouhodinové debaty mi vyplynulo, že
tito pánové znají podrobnosti o sestřelení letadla IL- 2 na katastru Pusté Polomi. Jednalo se o spolupracovníky leteckého muzea, městyse Suchdol nad Odrou.
Protože tato událost byla popisována
velmi autenticky, požádal jsem je o napsáni článku pro náš Zpravodaj. A bylo mi
vyhověno.
Josef Sedláček
Nevrátili se z bojového letu…
Píše se 23. duben 1945. Na polním letišti
v Boguszowicích, jihovýchodně od Rybnika panuje čilý ruch. Sídlí zde 525. bitevní letecký pluk, vyzbrojený letadly Iljušin
IL -2 „Šturmovik“ a 181. gardový stíhací
letecký pluk, mající ve výzbroji Lavočkiny
La -7. Od rána jsou všechna bojeschopná
letadla v pohotovosti připravena podpořit
ofenzívu 38. armády na jižním břehu Opavy. Po vytrvalých deštích v posledních
dnech je však letiště značně rozmoklé a
těžké bitevníky proto nenesou tolik pumové zátěže jako obvykle.
První masivní úder většiny bitevních pluků
8. bitevního leteckého sboru byl podle
plánu podniknut kolem desáté hodiny do
prostoru Josefovic, Velké Polomi a Horní
Lhoty. Poté se ovšem počasí opět značně zhoršilo a bojové lety byly obnoveny
až kolem půl páté odpoledne. Při jednom
z těchto letů byl podle archívního údaje
zasažen nad cílem - kamenolom jihovýchodně od Budišovic- palbou německého
flaku i šturmovik 525. bitevního leteckého pluku s posádkou ve složení: pilot,
podporučík Vladimir Borisovič Semenov
a palubní střelec, starší seržant Nikolaj
Vasiljevič Talancev . Zasažený letoun
havaroval asi 0,5 km východně od vsi
Pustá Polom. Posádka zahynula. Podle
očitých svědků z Pusté Polomi byl stroj
sestřelen protiletadlovou baterií na návrší
za lesním závodem. Posádka zřejmě
zahynula při pokusu o nouzové přistání.
Jeden letec byl totiž vymrštěn z kabiny a
druhý, patrně palubní střelec – zůstal v
kabině hořícího vraku. Ten posléze explodoval. Údajně téhož dne byla těla
obou letců pohřbena občany Pusté Polo-

mi nedaleko místa havárie.
S největší pravděpodobností se jednalo o
vůbec poslední bojový let 525. bitevního
leteckého pluku ve druhé světové válce.
24. dubna bylo totiž neletové počasí a
pluku byl uložen úkol připravit všechen
letecký personál a část pozemního personálu k přesunu do Moskvy k převzetí nových IL -2. 26. dubna byli cestovními Dakotami přesunuti do Moskvy a s novými stroji
se vrátili až 10.5. na letiště Dolní Benešov.
Téhož dne proběhla na místě havárie v
Pusté Polomi exhumace obou letců sovětskými vojáky, patrně příslušníky 525. bitevního pluku. Jejich těla byla pohřbena poblíž
kostela na louce (údajně na místě, dnes
stojícího rod. domku paní Vlasty Kubíčkové). Identita obou letců byla známa, jak
dosvědčuje zápis v evidenci nenávratných
ztrát 525. bitevního leteckého pluku za rok
1945. Je zachován i dopis spolubojovníka,
podporučíka Sidorenka, nevlastnímu otci
Semjonova z 23. 5. 1945 a úřední oznámení rodině o smrti podporučíka Semjonova,
doručené 16.června 1945.
V průběhu leden - únor 1946 byla v rámci
soustředění ostatků vojáků Rudé armády
na centrální pohřebiště, těla obou padlých
opět vyzvednuta a převezena do Hlučína,
kde však byla pohřbena tak, jako v mnoha
podobných případech - jako bezejmenní...
Na podzim roku 1979 bylo redakcí Nové
svobody a Zápisníku zahájeno pátrání po
osudech posádky bitevního letadla, který v
průběhu Ostravské operace havaroval v
Pusté Polomi. To bylo korunováno úspěchem, díky získaným archivním materiálům
z archívu Ministerstva obrany SSSR v Podolsku u Moskvy. Ostravskému týmu se
potom podařilo kontaktovat rodinu podporučíka Semjonova a uvést jména obou
letců na seznam padlých hrdinů na hřbitově Rudé armády v Hlučíně.
Ze života obou padlých:
Podporučík Semenov Vladimir Borisovič se
narodil v r. 1923 ve vsi Novoselovka, Stalinská oblast, Krasnolimanský rajon, Ukrajinská SSR. Od roku 1940 byl člen VLKSM
a působil v aeroklubu ve Slavjansku. V roce
1941 dobrovolně vstoupil do armády a
stal se kursantem Vorošilogradské vojenské letecké školy. 7. Ledna 1945 se stal
příslušníkem 525. bitevního letecké pluku,
která v té době byla umístěna v Hatalově
na východním Slovensku. Byl zařazen do 1.
eskadrily. K bojovým letům se dostal až v
březnu 1945. Například 12. 3. 1945 se
zúčastnil bitevního náletu na soustředění
německých vojsk a techniky v prostoru
Gurne, ve skupině 8 IL -2. Nehledě na
silnou palbu flaku, skupina provedla 8 ztečí

na cíl, čímž umožnila postup pozemním
vojskům. Podporučík Semjonov osobně
zničil 2 auta , 2 povozy a asi 8 vojáků protivníka. 17. 3. se zúčastnil útoku na kolonu
tanků a aut v prostoru Wodzislaw. Osobně
zničil přímým zásahem bomb jeden tank,
jedno auto, 3 povozy a založil jedno ohnisko
požáru. K 3. 4. měl na svém kontě již 15
bojových letů a 8. 4. obdržel řád Rudé
hvězdy. O údajném obdržení druhého řádu
Rudé hvězdy posmrtně archivní prameny
mlčí.
Starší seržant Talancev Nikolaj Vasiljevič se
narodil v r 1924 ve vsi Juškovo, Joškar Olinský rajon, Marijská ASSR. Do armády
byl povolán 24. 8. 1942. Absolvoval tankové
učiliště v Tambově. Od března 1943 se
zúčastnil bojů na Jižním, Voroněžském,
Stepním a 2. Ukrajinském frontu v rámci 1.
praporu 27. gardové samostatné tankové
brigády. 5. 12. 1943 v hodnosti seržanta a
funkci velitele věže tanku T-34 se vyznamenal v bojích západně od vsi Lapti, přičemž
byl zraněn. Byl hospitalizován. 17. 12. je
vyznamenán řádem Rudé hvězdy. 15. 5.
1944 byl uznán schopný služby a o měsíc
později, v hodnosti starší seržant byl odvelen do Troické vojensko - letecké školy
mechaniků. Ta se nacházela v budovách
bývalého ženského kláštera v Kazani. Po
příchodu k 525. bitevnímu leteckému pluku
koncem roku 1944 byl zařazen k palubním
střelcům. V polovině dubna měl na svém
kontě již 19 bojových letů, za což byl v osudový den 23. 4. 1945 vyznamenám medailí
„Za odvahu“. V některých pramenech je
uváděno jako místo pohřbu obec Červenka
v Polsku, ale jedná se o zjevnou administrativní chybu.
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Z vraku sestřeleného IL-2 se do dnešních časů zachoval jen jeden kus pancíře.Je dost pravděpodobné, že některé části se ještě někde
nalézají,případně si je někdo odnesl na památku.Bylo by dobré o nich vědět.Tím by byl do pomyslné mozaiky vložen další kamínek .
Jozef Sedláček

Sport
Silvestrovský pochod
Při loňském Silvestrovském pochodu, který se konal v
sobotu 28. 12. 2019, se nás před budovou obecního úřadu sešlo celkem 19 Cestou jsme s sebou přibrali ještě
dva psy našich účastníků. Oproti minulému ročníku nás
bylo cca o třetinu méně, ale i tak to byla dobrá parta lidí
odhodlaná se na chvíli v této povánoční době vzdát pohodlných pohovek a donutit své tělo k aktivnímu pohybu.
Počasí nám docela přálo. Teplota se pohybovala kolem 2
stupňů pod bodem mrazu, takže jindy blátivé cesty byly
zmrzlé a dobře schůdné. Po kratičké poradě jsme ostatní
účastníky seznámili s cílem cesty a vyrazili jsme. Pustili
jsme se cestou do Zátiší po Rekové. U Hotelíku jsme se
tentokráte nestavili, ale dali jsme se směrem přes koleje
a pokračovali po zelené turistické značce po Hraniční
ulici a poté dál k místu, kde se tato trasa kříží s hlavní
silnicí pod Budišovicemi. Dále jsme pak pokračovali ulicí
Pod Kanihurou směrem k RÚ v Hrabyni. Odtud už to
bylo jen kousek do cíle naší cesty – Restaurace Hrabyňka.
Zde se nám dostalo od milé obsluhy občerstvení s nezapomenutelnou půlmetrovou klobásou. Zpět jsme pak jeli
autobusem a skupinka odvážnějších pak byla ještě zkontrolovat počet lidí v naší hospůdce.

Celkem jsme urazili 8,2 km a s občerstvovacími přestávkami nám cesta
trvala asi 2 hodiny. A jak bychom hodnotili tento ročník silvestrovského pochodu? Asi nejlépe to zhodnotila jedna z našich účastnic – „jé
krááásně“.
Ing. Vít Čerbák

který se uskuteční netradičně poslední Celkové pořadí:
listopadový víkend a to v sobotu 1.HC Bernard, 2.HC Wrigley spearmint,
Tradičně se začátkem prosince loňského 28.11.2020. Na tento mimořádný ročník 3.HC Realita team, 4.HC Lyžaři, 5.HC
roku konal již 29. ročník hokejbalového tur- připravujeme ne jedno překvapení. Ne- Bechercet, 6.HC Hasiči
nechte si ujít další hokejbalový turnaj s
naje, POLOM CUP.
AŤ ŽIJE POLOM CUP, prezident turnaje
nevídanou tradicí!
Turnaje se zúčastnilo jako vždy 6 mužstev.
Václav Kozelský ml.
Po celou dobu turnaje se bylo na co dívat,
kluci bojovali jako tygři. Většina hráčů se
zleva: Pavelek Lukáš, Bubík Petr, Vindiš Pavel, Kňura Petr, Kozelský Václav, Kozelshodla na tom, že to byl jeden z nejvyrovnaský Martin, Pracný Ondřej, Bruna Josef, Ulman Martin
nějších ročníků za posledních 10 let.
POLOM CUP 2019

Po zápasech ve skupinách se do semifinále
probojovaly týmy: HC Wrigley spearmint,
HC Realita team, HC Bernard a HC Lyžaři.
Účast týmu HC Realita team v semifinále byla
překvapením turnaje. Druhý semifinálový
zápas HC Bernard vs. HC Lyžaři byl pomyslnou odvetou finálového zápasu z r.2018, ale
tentokrát Bernardi oplatil porážku Lyžařům.
Do finále se tedy po velkém boji dostaly
týmy: HC Wrigley spearmint a po šesté v
řadě HC Bernard. Titul vybojoval po tříleté
pauze a těsném výsledku 3:2 tým HC Bernard, který je druhým nejúspěšnějším týmem
v historii POLOM CUPU.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kteří se
podíleli na přípravě a realizaci této výjimečné
akce. Už nyní se těším na jubilejní 30. ročník,
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Škola
Den dětí, jaký PuPo (Pustá Polom)
ještě neviděla
Podzim 2019
Náš skromný počet aktivních členů Sdružení rodičů a přátel školy (asi 10 lidí) se schází na přípravu lampionového průvodu a
vánočního jarmarku. V závěru setkání se
utvrdíme v tom, že příští rok chceme udělat velkou akci pro děti, něco ve stylu Pevnosti Boyard.
Leden 2020
Začínají přípravy na událost, která v Pusté
Polomi nemá obdoby. Scházíme se v hospodě, přemýšlíme nad formou hry, počtem
účastníků a v neposlední řadě nad tím, kde
vezmeme personál pro tak rozsáhlou akci.
Do příštího setkání si máme připravit nápady a návrhy.
Únor 2020
Naše hospodářka SRPŠ Lucka nás naprosto
šokuje vypracovaným materiálem, který
nám rozdává. Hra pro děti je naplánovaná
do nejmenšího detailu, náklady, prostory,
zázemí, doprovodný program, vše už je
rozvrženo a na řadu přichází diskuze. To
máte: leták, přihláška, týmy a výhry, vstupné, personální zajištění… Je toho opravdu
hodně,, pokud chceme udělat půldenní akci
pro 100 dětí ve věku 6 až 14 let, doprovodný program pro jejich mladší sourozence a nenechat rodiče trpět hlady ani žízní v
hasičském areálu.
Březen 2020
Každý člen schůzky hlásí, co nebo koho
nebo kolik peněz zajistil, řešíme už takové
detaily jako je velikost pódia, množství jídla
či vhodné odměny pro 3 vítězná družstva.
Mimochodem, každý soutěžící obdrží ceny
v hodnotě mnohem vyšší než je startovné.
Tímto nám dovolte
poděkovat všem sponzorům a v neposlední
řadě vedení obce, že na naše odpoledne
přispěli a my tak můžeme realizovat téměř
vše,Starosta
co nás napadlo.
Ing. Miroslav Hrabovský

553 666 955

Do Místostarosta
13.6. bude ještě mnoho schůzek, zpráv
Ing. Vít Čerbák
ve skupině na WhatsApp a komunikace
553 666 951
Hana Pausová
meziSekretariát
námi i s dalšími realizátory, kterých
bude v konečném počtu asi 50, ale pevně
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
věříme,
že Den dětí v pevnosti PuPo naplánujeme
k Vaší spokojenosti. Teď už jenMichaela
to
553666957
Účetní
Haasová
počasí, aby nám vyšlo!
Konání akce je odvislé
na dalším
553 666 958
A kdo
ví, třebaúdržby
bude po odpoledním soutěVedoucí
Václav Hrbáč
vývoji kolem Koronaviru a platžení i nějaké to večerní překvapení…:)
553 666 956
Stavební úřad
Ilona Murinová
VašeStavební
SRPŠ
úřad

nosti mimořádných opatření.

Bc. Aleš Onderka

553 666 953

Aktuální informace
najdete na internetových stránkách obce
starosta@pustapolom.cz
Pustá Polom nebo na
mistostarosta@pustapolom.cz
internetových stránurad@pustapolom.cz
kách Základní školy
Pustá Polom - sekce
matrika@pustapolom.cz
SRPŠ.
ucetni@pustapolom.cz
udrzba@pustapolom.cz

www.zsppolom.cz

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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Florbalistky postoupily do okresního
finále
V lednu jsme se opět po 2 letech zúčastnili
okresní soutěže ve florbalu dívek. Nejprve
nás čekalo velmi těžké okrskové kolo, ve
kterém jsme se utkali s opavskými základními školami Kylešovice, Vrchní, E. Beneše
a se Stěbořicemi. Holky hned na úvod
porazily favorizované Kylešovice a následně i Vrchní. Komplikace přišla se Stěbořicemi, se kterými naše holky uhrály remízu.
O postupu do okresního finále rozhodoval
poslední zápas s E. Beneše. Ve hře bylo
umístění od 1. do 3. místa. Holky nakonec
zápas zvládly a radovaly se z 1. místa a
postupu do okresního finále.
Okresní finále se uskutečnilo ve sportovní hale ZŠ Mařádkováa Soupeřili zde vítězové okrskových kol + nejlepší tým
z druhého místa: ZŠ Pustá Polom, ZŠ Bolatice, ZŠ Velké Heraltice, ZŠ Otická a ZŠ
Kylešovice. Kvalita okresního finále byla o
hodně vyšší než v okrskovém kole. Naše
dívky bojovaly, ale na body nedosáhly.
Nutno podotknout, že 3 ze 4 utkání pro- Dejová, Viktorie Štefková, Vanessa Krčmá- V okresním finále pomohly ještě Rozálie
řová, Klára Beilová, Ester Štalmachová, Grygarová a Lucie Dulanská.
hrály vždy pouze o 1 branku.
Naši školu v okrskovém kole Johana Prokešová a Radka Kotalová.
Mgr. Jiří Slivka
reprezentovaly Markéta Hrbáčová, Zora
Ve šplhu jsme opět brali medaile
Ve dnech 12. – 13. 2. se na ZŠ Šrámkova
v Opavě uskutečnily závody ve šplhu. Soutěžilo se v 6 kategoriích – hoši 1. stupeň,
hoši 6. - 7. třída, hoši 8. - 9. třída, dívky 1.
stupeň, dívky 6. - 7. třída a dívky 8. - 9.
třída. Šplhalo se na tyči o délce 4, 5 m.
Naše škola přijela obhajovat 1 stupně vítězů z loňského roku. Obhajoba se nám
povedla na výbornou, z 6 kategorií jsme se
4x probojovali na stupně vítězů. Spolu se
ZŠ Kylešovice jsme se stali nejúspěšnější
školou soutěže
Hoši 1. stupeň
V této kategorii jsme obsadili 3. místo ze
13 přihlášených škol. I když se do TOP
10 celkového pořadí vešel jen Martin
Grygera, součet časů našich chlapců nám
vynesl bronzové umístění.
Naši školu reprezentovali: Martin Grygera, Matyáš Žamboch, Mikuláš Vaněk
a Jakub Kotilínek.
Dívky 1. stupeň
V této kategorii jsme přijeli obhajovat 1.
místo z loňského roku. Ze zlaté čtyřčlenné sestavy vypadly 3 dívky, které se posunuly
do
starší
kategorie.
I
s obměněným týmem se nám opět podařilo vybojovat zlaté medaile s velkým
náskokem před dalšími školami (celkem
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se zúčastnilo 13 škol).
Naši školu reprezentovaly: Karolína Ondrášková, Lucie Kuzníková, Karolína
Dostálová a Amálie Knápková.
Hoši 6. - 7. třída
Zde jsme vyjeli s osvědčenou sestavou,
která už sbírala medaile na nižším stupni.
V loňském roce se kluci posunuli do této
kategorie, kde skončili těsně pod stupněm vítězů. Letos už byli v této kategorii
nejstarší, a tak jsme očekávali dobrý výsledek. Kluci svůj potenciál naplnili a obsadili 2. místo z 16 přihlášených škol.
Individuálního úspěchu dosáhl Ondřej
Matuszynski, který byl s časem 3,1
s třetím nejrychlejším chlapcem soutěže.
Naši školu reprezentovali: Ondřej Matuszynski, Matěj Gulej, Tomáš Kupka
a Jonáš Urbánek.

Pustopolomský Zpravodaj
v našlapané kategorii to stačilo pouze na
15. místo. Mezi dívkami obsadila 4. Místo
Viktorie Štefková, která vyšplhala za 3,6 s.
Naši školu reprezentovali: Viktorie Štefková, Karolína Semerová, Nela Satková,
Petr Serafin, Michal Klich, Matěj Fitzek
a Matěj Havrlant..
Hoši a dívky 8. - 9. třída
V každé z těchto kategorií se představilo 15
Mgr. Jiří SLivka
škol. Naše dívky obsadily velice slušné 6.
místo. Chlapci předvedli dobré výkony, ale
kou s časem 4,1 s, Zuzana Skřečková obsadila 4. Místo (čas 4,2 s).
Naši školu reprezentovaly: Tereza Močidlanová, Zuzana Skřečková, Dorota Tvarůžková a Luisa Kratochvílová.

Dívky 6. - 7. třída
Tato kategorie nám přinesla další velkou
radost. Dívky se blýskly 2. místem. Této
kategorie se zúčastnilo 14 škol. Naše
Tereza Močidlanová byla 2. nejlepší dívLyžařský kurz 2020
I v letošním roce se naše škola vydala na
lyžařský kurz, který tradičně děláme na
Radhošti v hotelu Radegast. Před lyžařským kurzem nás neustále trápilo počasí.
Celý měsíc před začátkem kurzu se střídalo sněžení s velkými oblevami, jeden
den to vypadalo na ladovskou zimu a
druhý den, že nebudeme mít na čem
lyžovat. Nakonec nám počasí umožnilo
kurz zrealizovat v plném rozsahu. A protože se během kurzu střídalo slunce
s mraky, déšť se sněžením, teplo se zimou, sněhové podmínky se pořád měnily.
Žáci si tak mohli vyzkoušet jízdu na všech
druzích sněhu, nic je tedy v budoucnu
nepřekvapí.

Výcvik 36 žáků začal hned první den, kdy se
žáci rozdělili podle svých lyžařských dovedností do pěti družstev k jednotlivým instruktorům. Sjezdovka, kde probíhal výcvik,
je vždy určena jen ubytovanému lyžařskému kurzu, a proto je výcvik na našem kurzu
poměrně intenzivní. Když se k tomu přidá
ještě chuť žáků se něco naučit a trpělivost
instruktorů, dopadne to podobně jako
letos. Všichni žáci udělali za ten týden kus
práce a ve svých dovednostech se hodně
zlepšili. Své pokroky mohli zúročit na závěr
kurzu, kdy proběhly 2 závody – slalom a
jízda všestrannosti. Je vždy krásné sledovat,
jak o vítězství nebojují jen lyžaři z prvního
družstva, ale všichni. To dokazuje, jak se
méně zdatní lyžaři za dobu kurzu zlepšili.

Lyžařský kurz není jen o lyžování. Mimo
sjezdovku měli žáci bohatý program. Byli
jsme se projít na Pustevny, kde jsme navštívili Stezku Valašku. Na Radhošti jsme
měli možnost navštívit Kapli svatého Cyrila a Metoděje. Po večerech jsme se věnovali různým hrám či kvízům, které měli
nachystané instruktoři i žáci. Jeden den si
mohli zájemci zajít také do vířivky.
Pochvala za hladký průběh kurzu patří jak
instruktorům, tak žákům. Stručně se to dá
zhodnotit, jako kvalitně strávený týden.
Mgr. Jiří Slivka
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V letošním roce bude organizován zápis do 1. ročníku vzhledem k nastáé situaci poněkud odlišněji
oproti minulým letům. Zápis bude probíhat elektronickou formou podání žádosti. Aktuální info k tomuto tématu, včetně postupu a formulářů, stejně jako další informace k provozu školy v období mimořádného opatření budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách školy.
www.zsppolom.cz

Vlastimil Hrádek

Kultura
Polomský den 2020
Organizace přípravy dne
obce 2020 jsou v plném
proudu. Letos nás čeká
společný polomský den s
partnerskými obcemi ze
Slovenska Polomkou, Polomou a Gemerskou Polomou.

Konání akce je odvislé
na dalším
průběhu
Starosta
virové epidemie. AktuálníMístostarosta
informace ke konání akce sledujte na
Sekretariát
internetových stránkách
obce Pustá PoMatrika
lomÚčetní
.
Vedoucí údržby
www.pustapolom.cz
Stavební úřad
Stavební úřad

Ing. Miroslav Hrabovský

553 666 955

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz

Ing. Vít Čerbák
Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Ilona Murinová
Bc. Aleš Onderka

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz

